
طريقنا.. وهنكمله

رئيس مجلس اإلدارة

مدحت بركات
الثالثاء ٢١ يناير ٢٠٢٠ م -  ٢6 جمادى األولى ١44١ هـ - العدد ٢47- السعر ٢ جنيه

رئيس التحرير

مصطفى عبدالعزيز

حكامنا غير 
مؤهلين لتطبيق 

تقنية حكم 
الفيديو

سمير عثمان: 

68
رسالة الشهيد
»قولوا ألمى متزعلش«

أنا أم البطل
كل عيد

وانت فى الجنة

من معركة اإلسماعيلية إلى مكافحة اإلرهاب.. تاريخ من التضحيات

ضياء احتضن قنبلة الجيزة.. ومصطفى أنقذ عزبة الهجانة.. بطوالت من سجل »المفرقعات«

والعقاريــة  العامــة  الضرائــب  مصالــح  تعــد 
والجمــارك، مــن أهــم األركان الرئيســية لــوزارة 
ــة ألقــت  ــاث الماضي ــى الســنوات الث ــة، وف المالي
رئيســين  علــى  القبــض  اإلداريــة  الرقابــة  هيئــة 
ومستشــار لوزيــر الماليــة بتهــم تلقــى رشــاوى، فــى 
إطــار القضــاء علــى الفســاد والحفــاظ علــى المــال 

العــام.
الضرائــب  لشــؤون  الماليــة  وزيــر  مستشــار 

يــة  ر لعقا ا
اإلداريــة  الرقابــة  ألقــت   2017 ينايــر  فــى   
القبــض علــى طــارق فــراج، مستشــار وزيــر الماليــة 
لشــؤون الضرائــب العقاريــة، وشــخص آخــر، بعــد 
اتهامهمــا بتقاضــى رشــوة قدرهــا مليــون جنيــه 
كدفعــة أولــى مــن إجمالــى مبلــغ الرشــوة البالــغ 4 

ماييــن جنيــه.
وعمــل طــارق فــراج رئيســا لــإدارة المركزيــة 
هــذا  فــى  وظــل  للمصلحــة،  العامــة  لألمانــة 
ــى،  ــى أن أصــدر يوســف بطــرس غال المنصــب إل
وزيــر الماليــة فــى هــذا الوقــت قــراراً بنــدب طــارق 
فــراج رئيســاً للمصلحــة لمــدة عــام فى عــام 2008، 
وتزامــن ذلــك مــع إعــان الحكومــة تطبيــق قانــون 

ــرة. ــك الفت ــى تل ــد ف ــة الجدي ــب العقاري الضرائ
وظــل فــراج فــى منصبــه كرئيــس للمصلحــة حتى 
وصــل إلــى ســن المعــاش فــى ينايــر 2013، وبعــد 
تولــى الدكتــور أحمــد جــال منصــب وزيــر الماليــة 
فــى يوليــو 2013 تمــت االســتعانة بفــراج مستشــارا 
لوزيــر الماليــة لشــؤون الضرائــب العقاريــة، وظــل 
فــراج فــى منصبــه حتــى تــم اإلعــان عــن ضبطــه 
الرقابــة  عنهــا  أعلنــت  التــى  الرشــوة  بقضيــة 
منصبــه  فــى  ســنوات   4 ظــل  أنــه  أى  اإلداريــة، 

ــر. كمستشــار للوزي
القبض على رئيس مصلحة الجمارك

أعلنــت الرقابــة اإلداريــة القبــض علــى رئيــس 
رشــوة  بتقاضــى  متلبســا  الجمــارك  مصلحــة 
بالعمــات المحليــة واألجنبيــة، فــى يوليــو 2017 
ــة بســتة  ــر المالي ــى مستشــار وزي ــد القبــض عل بع

أشــهر.
وذكــرت الهيئــة، فــى بيــان لهــا آنــذاك، أن رئيــس 
الرشــاوى مــن  الجمــارك حصــل علــى  مصلحــة 
ــب  ــل تهري ــن مقاب بعــض المســتخلصين الجمركيي
بضائــع محظــور اســتيرادها، ودون ســداد الرســوم 

ــا. ــة المســتحقة عليه الجمركي
وأضافــت أن رئيــس مصلحــة الجمــارك وجــه 
للواقــع  مخالفــة  تقاريــر  بإعــداد  مرءوســيه 
عــن  المســتحقة  الماليــة  الغرامــات  لتخفيــض 
بضائــع ســبق ضبطهــا فــى عــدة قضايــا تخــص 

المهربيــن.

القبض على رئيس مصلحة الضرائب
يــوم  الماليــة  للرقابــة  العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
رئيــس  علــى  القبــض   ،2020 ينايــر   3 الجمعــة 
مصلحــة الضرائــب عبدالعظيــم حســين بعــد أن 

لــه تهمــة تقاضــى رشــوة. وجهــت 
الماليــة،  وزيــر  معيــط  محمــد  الدكتــور  وكان 
بنــدب  الماضــى،  ديســمبر  قــرارا  أصــدر  قــد 
عبدالعظيــم حســين عبدالعظيــم رئيســا لمصلحــة 
الضرائــب المصريــة، خلفــا لـ»عماد ســامى«، الذى 
انتهــت فتــرة انتدابــه لهــذا المنصــب، ولمــدة عــام 
ــا  ــن أيهم ــة التعيي ــة بطريق ــن شــغل الوظيف أو لحي

أقــرب.
يقــول الدكتــور محمــد معيــط وزيــر الماليــة، إن 
االجــراءات  مــن  العديــد  ســتتخذ  الماليــة  وزارة 
الفتــرة المقبلــة، لتعزيــز نظــام الحوكمــة بمصلحــة 
الفســاد  دائــرة  فــى  االنــزالق  لمنــع  الضرائــب، 
والمســاهمة فــى غلقهــا، مؤكــدا أن وزارة الماليــة 
وهيئــة الرقابــة الماليــة يقفــون بالمرصــاد لــكل مــن 
ــد عــن  ــى ويبتع ــه الوطن ــى عــن واجب قــرر أن يتخل

النزاهــة. 
خــاص  تصريــح  فــى  الماليــة  وزيــر  وأضــاف 
لـ»الطريــق«، أن الدولــة تهــدف إلــى التحــول مــن 
النظــم النقديــة والورقيــة إلــى النظــم اإللكترونيــة، 
وتوفيــر المعلومــات الدقيقــة التــى تســاعد فــى 
المدفوعــات  علــى  والرقابــة  القــرار،  اتخــاذ 
الحكوميــة، وتقليــل الفســاد، وهــو مــا يعتبــر أحــد 

األهــداف الرئيســية للمجلــس القومــى للمدفوعات 
عبدالفتــاح  الجمهوريــة  رئيــس  يرأســه  الــذى 
السيســى، موضًحــا أن التحــول للنظــام اإللكترونــى 
لصانــع  ولحظيــة  دقيقــة  ماليــة  بيانــات  يوفــر 
تنفيــذ  الماليــة فــى  القــرار، كمــا يســاعد وزارة 
النقديــة  التدفقــات  منظومــة  لتطويــر  خططهــا 
للدولــة، ومتابعــة اإليــرادات والمصروفــات العامــة 

بشــكل مســتمر ودقيــق.
بهــا  الضرائــب  مصلحــة  أن  معيــط،  وأضــاف 
ــرد ال  ــا الشــرفاء، وأن خطــأ ف ــن أبنائه ــد م العدي
يعمــم علــى الــكل، مؤكــدا أن حادثــة رشــوة رئيــس 
الشــرفاء،  عزيمــة  تهــز  لــن  الضرائــب  مصلحــة 
وهــذه الحادثــة تؤكــد علــى يقظــة الدولــة وحرصهــا 

ــى الفســاد بشــتى أنواعــه.  ــى القضــاء عل عل
رئيــس  منصــب  سيشــغل  الــذى  االســم  وعــن 
مصلحــة الضرائــب، قــال معيــط إن هنــاك العديــد 
شــغل  علــى  وقــدرة  كفــاءة  ذات  األســماء  مــن 
المنصــب، مؤكــدا أن رضــا عبدالقــادر المنتــدب 
لمصلحــة الضرائــب والــذى يشــغل المنصــب مؤقتا 

حاليــا، مــن أكفــأ األشــخاص وأكثرهــم مهنيــة.
مستشــار  البيــك  محمــد  يقــول  جانبــه،  مــن 
العقــارى  بالبنــك  األمــوال  وإدارة  الخزانــة 
لـ»الطريــق«،  خــاص  تصريــح  فــى  المصــرى، 
كل  فــى  الــدول  جميــع  فــى  االدارى  الفســاد  إن 
ــة أو الخاصــة، مؤكــدا  القطاعــات ســواء الحكومي
الرقابــة  علــى  يتحايلــون  األشــخاص  بعــض  أن 
نظــام  التبــاع  الدولــة  تســعى  لذلــك  والدولــة، 
أنظمتهــا إللكترونيــة.  وتحويــل جميــع  الحوكمــة 
وأكــد البيــك، أن تحويــل األنظمــة اللكترونيــة، لن 
يقتصــر فقــط علــى دفــع المســتحقات، بــل ســيكون 
بحجــم ضخــم مــن المعامــات الماليــة لقنــوات 
الجهــاز  مســتوى  وعلــى  الحكوميــة  القطاعــات 
المصرفــى، كمــا أن األمــر ســينعكس إيجابًيــا علــى 

ــة بالبنــوك.  أرصــدة الحســابات الجاري
ومــن جهتــه، قــال الدكتــور محمــود أبوالســعود 
الخبيــر االقتصــادى، إن حــوادث الرشــاوى فــى 
وزارة الماليــة المتكــررة أمــر يســتدعى تســليط 
الضــوء علــى الفســاد فــى قطاعــات الــوزارة، الفتــا 
إلــى أن الفســاد لــم يكــن مــن موظفيــن عادييــن، بــل 
هــو فســاد إدارى، وفــى قطاعــات كبيــرة ومهمــة 

كالجمــارك والضرائــب. 
وأشــاد الخبيــر االقتصــادى، بــدور هيئــة الرقابــة 
أن  الفســاد، مؤكــدا  علــى  القضــاء  فــى  الماليــة 
ظواهــر  علــى  تمامــا  ســيقضى  الحوكمــة  نظــام 

الفســاد.
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هل تذكرون قصة جحا وحماره؟
فاتهمــوه  خلفــه  ابنــه  وســار  حمــاره  جحــا  ركــب 
بقســوة القلــب، مشــى جحــا علــى قدميــه وتــرك 
ابنــه يركــب الحمــار فاتهمــوا الولــد بســوء األدب، 
ركــب االثنــان فاتهموهمــا بعــدم الرحمــة بالحيــوان 
الحمــار  جــوار  إلــى  االثنــان  ســار  الضعيــف، 

بالحماقــة. واتهموهمــا  منهمــا  فســخروا 
وهنــا قــال جحــا لولــده: لــن تســتطيع إرضــاء النــاس 
مــا حييــت، فهــم ال يعجبهــم العجــب وال الصيــام 

فــى رجــب.
أن  إال  بهــا،  أغلبنــا  ومعرفــة  القصــة  قــدم  رغــم 
الحــال لــم يتغيــر مــع النــاس، ويبــدو أنــه ســيظل 
هكــذا إلــى أن تقــوم الســاعة، أضــف إلــى ذلــك 
ــى اآلخريــن  الظنــون وعــدم التعقــل فــى الحكــم عل

أيضــا.
يظنــك البعــض تعيــش »عيشــة مرتاحــة« لكونــك 
تعمــل فــى مجــال الصحافــة، وهــو ال يعلــم أنــك 
تعانــى كل شــهر أنــت ومــن يعمــل فــى هــذا المجــال، 
وال يبــدو أن هنــاك أمــا فــى تحســن الحــال لفتــرة 
طويلــة، بــل هــو ال يعلــم أن هنــاك بعــض الصحفييــن 

يأخــذون رواتبهــم بالتقســيط المرهــق جــدا.
يتهمــك البعــض بأنــك تبيــع المبــادئ واألخــاق، 
وهــو ال يعلــم أنــك فــى فتــرة مــا تركــت عمــا مريحــا 
ومرتبــا ضخمــا، وذهبــت لعمــل مرهــق ومرتــب أقل، 
ــن  ــم ول ــك ل ــروح، ألن ــوع ال ــه بطل ــت تحصــل علي كن
تبيــع المبــادئ، أو تداهــن وتنافــق أبــدا، وتخشــى 

اللــه فيمــا تفعلــه.
ــى  يظنــك البعــض مــن اإلخــوان، ألنــك تعتــرض عل
ــد مــن أجــل المصلحــة  ــى البل ــا هــو ســلبى ف كل م
العامــة، بينمــا يظنــك البعــض اآلخــر »مطباتــى«، 
كل  وترفــض  إيجابيــا  تــراه  عمــا  تتحــدث  ألنــك 

محــاوالت هــدم الوطــن.
ــاء واألصدقــاء والزمــاء، إن الحيــاة ال  أيهــا األقرب
تســتحق كل هــذا، ســينتهى بنــا المطــاف جميعــا 
لنقــف أمــام رب العالميــن، يــوم تجــزى كل نفــس 
مــا كســبت، فهــل فكرتــم يومــا وأنتــم تتهمــون هــذا 
وتحكمــون علــى ذاك، أن تقــرأوا وتتدبــروا قــول اللــه 
تعالــى فــي اآليــة رقــم 12 مــن ســورة الحجــرات..

بسم الله الرحمن الرحيم
َهــا اَلِّذيــَن آَمُنــوا اْجَتِنُبــوا َكِثيــًرا ِمــَن الَظّــِنّ ِإَنّ  )َيــا أَُيّ
ــْم  ــْب بَْعُضكُ ُســوا َواَل َيْغَت ــٌم َواَل َتَجَسّ ــِنّ ِإْث ــَض الَظّ بَْع
بَْعًضــا أَُيِحــُبّ أََحُدُكــْم أَْن َيــأُْكَل َلْحــَم أَِخيــِه َمْيًتــا 

ــٌم( اٌب رَِحي ــَوّ ــَه َت ــَه ِإَنّ اللَّ ــوا اللَّ ُق ــوُه َواَتّ َفكَرِْهُتُم
صدق الله العظيم

جحا وحماره وقصة ال تنتهى

حواديت

بشري عبدالمؤمن 

ــة  ــى حرك ــرا ف شــهد عــام 1968 رواجــا كبي
الظــروف  الرغــم  علــى  والنشــر،  الطباعــة 
التــى  العصيبــة  واالقتصاديــة  السياســية 
الطبيعــى  مــن  وكان  بهــا مصــر،  تمــر  كانــت 
أن تشــهد الــدورة األولــى لمعــرض القاهــرة 
الدولــى للكتــاب عــام 1969، إقبــاال كثيفــا مــن 
التــى كانــت  النشــر الخاصــة،  أصحــاب دور 
تمثــل فــى هــذا الوقــت قــوة ال يســتهان بهــا. 
وبمناســبة اليوبيــل الذهبــى لمعــرض القاهــرة 
الدولــى للكتــاب، يســعد مجلــة المعــرض، أن 
ــع أهــم  ــة م ــات، جول ــى حلق ــا عل ــدم لقرائه تق

اصــدارات ســنة أولــى معــرض.
ــر القــدس«،  ــن وتحري »الناصــر صــاح الدي

للدكتــور: إبراهيــم علــى طرخــان، فــى سلســلة 
ــة«. ــة الثقافي »المكتب

»مــع طــه حســين، الجــزء الثانــى«، لســامى 
الكيالــى، عــن دار المعــارف.

قصصيــة  مجموعــة  الســلطان«،  »بنــت 
الهــال. دار  عــن  عبدالقــدوس،  إلحســان 

مســرحية »آه ياليــل ياقمــر«، لنجيــب ســرور، 
سلســلة  ضمــن  العربــى،  الكاتــب  دار  عــن 

عربيــة. مســرحيات 
األعمــاق«،  »مــن  كتــاب:  مــن  األول  الجــزء 
ألوســكار وايلــد، ترجمــة: عبداللطيــف محمــد 

الدمياطــى، عــن مكتبــة الــدار المصريــة.
»انتحــار السياســة األمريكيــة فــى الشــرق 

األوســط«، لماهــر نســيم، عــن دار الكرنــك.
»التنميــة الصناعيــة«، لمــوراى دى برايــس، 

ــك. ــى، عــن دار الكرن ــر القبان ترجمــة عم
الجــزءان الرابــع والخامــس مــن موســوعة: 
»تاريــخ األقبــاط«، لزكــى شــنودة، توزيــع دار 

المعــارف.
»حيــاة المســيح«، لعبــاس محمــود العقــاد، 

طبعــة جديــدة، عــن كتــاب الهــال.
وصفــى،  عاطــف  للدكتــور:  »كوندرســيه«، 

المعــارف. دار  عــن 

أبرز إصدارات سنة أولى معرض

سنة أولى معرض

الكتاب والمعرض 
وأحالم الناشرين

ذكــر الدكتــور ثــروت عكاشــة فــى مذكراتــه، أنــه فــور 
ــل  ــن قب ــه، م ــاب علي ــرض للكت ــة مع ــرة إقام طــرح فك
الفنــان عبدالســام الشــريف، كلــف مؤسســة التأليــف 
ــورة  ــاب«، برئاســة الدكت ــة للكت ــة العام والنشــر »الهيئ
ســهير القلمــاوى، بالتحــرك لدراســة وتنفيــذ الفكــرة، 
ليقــع االختيــار علــى إســام شــلبى الــذى يســتحق بــكل 
ــا  ــرور م ــد م ــه، بع ــه ورجــوع الحــق إلي ــد، إنصاف تأكي
يزيــد علــى خمســين عامــا علــى المعــرض، دون نكــران 
لــدور أحــد مــن عظمــاء الثقافــة فــى مصــر، كل حســب 

دوره.
ــه  ــروت عكاشــة فــى مذكرات ــور ث ــه الدكت كمــا يصف
»بأنــه ذو حماســة فائقــة، وكفــاءة مذهلــة«، ناســًبا إليــه 
الفضــل األكبــر فــى إنجــاز إقامــة أول معــرض دولــى 
للكتــاب فــى مصــر عــام 1969، لكــن مــن هــو هــذا 

الرجــل الــذى ال تجــد عنــه إال القليــل والقليــل 
المــواد  وفــى  البحــث  محــركات  فــى  حتــى 

األرشــيفية؟ 
ولــد األســتاذ إســام شــلبى بمدينــة 
عــام  ســبتمبر   20 يــوم  المنصــورة 
األساســى  تعليمــه  تلقــى   ،1939
التحــق  رأســه، حتــى  فــى مســقط 
بالقاهــرة،  األمريكيــة  بالجامعــة 
ــى  ومنهــا إلــى فرعهــا ببيــروت، إل
إســام  كان  فيهــا،  تخــرج  أن 
دؤوبًــا،  اللــه،  رحمــه  شــلبى، 
يعــرف  مســتنير،  فكــر  ذا 
ــذ،  ــرف التنفي ــر، ويحت التفكي
مستشــار  كأصغــر  عمــل 
لمؤسســة التأليــف والنشــر 
المصريــة  »الهيئــة 
للكتــاب« لقطــاع التوزيــع 
وهــو  الخارجــى، 
العشــرينيات  فــى 
وظــل  عمــره،  مــن 
للدكتــورة  ماصقــا 
القلمــاوى،  ســهير 

نظــرا لمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة هائلــة علــى التواصــل 
مــع الناشــرين بالــدول األوروبيــة واألمريكيــة، فضــا 
عــن الــدول العربيــة، وعاقاتــه الممتــدة، وهــو مــا 
ــه  ــاب فــى دورت ــا بمــا قدمــه لمعــرض الكت وضــح جلي
المصاعــب  مــن  هائــل  كــم  علــى  متغلبــا  األولــى، 
ــة العميقــة  والمشــكات، ليــس أقلهــا الفجــوة الثقافي
التــى كانــت مصــر تتمتــع بهــا، باإلضافــة إلــى األجــواء 

.67 يونيــو  نكســة  إبــان  بالبــاد  السياســية 
ينايــر  بتاريــخ 23  لــه فــى األهــرام  وفــى حديــث 
مؤسســة  مستشــار  شــلبى  إســام  قــال   ،1969
التأليــف والنشــر للتوزيــع الخارجــى والمشــرف العــام 
علــى معــرض القاهــرة الدولــى للكتــاب، إنــه نتيجــة 

بســوق  كثــب  عــن  واالقتــراب  بالخــارج،  لاتصــال 
وتســويقه،  بصناعتــه  وبالمهتميــن  العالميــة  الكتــب 
فقــد وضحــت أمامنــا حقيقــة مؤســفة، وهــى أننــا 
نعيــش مــا يمكــن التعبيــر عنــه بأنــه ركــود ثقافــى، كمــا 
ظهــر لنــا أن الصلــة بيننــا وبيــن دور النشــر األجنبيــة 
تــكاد تكــون معدومــة بالمــرة، األمــر الــذى نفقــد مــن 
جرائــه حوالــى 3 ماييــن جنيــه اســترلينى ســنوًيا هــى 

حصيلــة مبيعــات الكتــب فــى الخــارج.
وأشــار »شــلبى«، إلــى أهميــة التواصــل الخارجــى 
شــارًحا  والطــاب،  الجامعــات  ألســاتذة  بالنســبة 
ببســاطة الضــرورة الحتميــة إلقامــة المعــرض حينهــا، 
مضيًفــا »ومــن هنــا فــإن معــرض القاهــرة الدولــى 

للكتــاب يعتبــر فــى الحقيقــة محاولــة عمليــة لدعــم 
حركــة التأليــف والترجمــة عندنــا، وذلــك عــن طريــق 
الحصــول علــى حقــوق الكتــب والمراجــع األجنبيــة 
وإعــادة نشــرها بالعربيــة، ممــا يفيــد قــارئ العربيــة، 
بلغــات  العربيــة  الكتــب  لنشــر  بالنســبة  والشــىء 
أجنبيــة، أو الترجمــة إلــى هــذه اللغــات عــن تراثنــا 
أضفنــا  وإذا  المعاصــرة،  ومشــكاتنا  الحضــارى، 
لذلــك، أن االشــتراك فــى المعــرض يمكــن أن يحقــق 
لفتــح  بدايــة  المعــرض  يكــون  كأن  أهــداف،  عــدة 
أســواق جديــدة أمــام الكتــاب العربــى، ووســيلة لنبــدى 
مــن خالهــا وجهــات نظرنــا للقــارئ األجنبــى مــن 
القضايــا والمشــاكل المعاصــرة، وبخاصــة العــدوان 

اإلســرائيلى«.
القاهــرة  معــرض  علــى  عــام  مشــرف  أول  وأكــد 
الدولــى للكتــاب، أن إقامــة المعــرض إنمــا ينطــوى 
ينظــر  العالــم  أن  وهــى  خاصــة،  داللــة  علــى 
لهــا  لمــا  تقديــر  نظــرة  القاهــرة  إلــى 
قديــم،  إنســانى  حضــارى  تــراث  مــن 
وباعتبارهــا مركــًزا لإلشــعاع الثقافــى 
كثيــر  العصــور، وملتقــى  مــدى  علــى 
مــن الحضــارات األخــرى، وقــد كان 
مــا  أول  بالــذات  العربــى  الكتــاب 
ــة، وتظهــر  ــدان الغربي ــه للبل صدرت
االقبــال  فــى  األهميــة  هــذه 
فــى  االشــتراك  علــى  الفائــق 
يعتبــر  مــا  وهــو  المعــرض، 
نصــًرا حقيقًيــا، بخاصــة إذا 
االعتبــار،  فــى  وضعنــا  مــا 
أن المعــارض الدوليــة تبــدأ 
فــى األغلــب بعــدد صغيــر 
فــى  المشــتركين،  مــن 
عددهــم  قــارب  حيــن 
القاهــرة  فــى معــرض 
األول للكتــاب، الـ500 

نشــر. دار 

إسالم شلبى.. صاحب الفكرة والجندى المجهول

خلــف الكواليــس مئــات الشــخصيات التــى شــاركت فــى مســيرة 
معــرض القاهــرة الدولــى للكتــاب ُمنــذ الــدورة األولــى عــام 1969 
وصــوالً للــدورة الخمســين، منهــم مــن تصــدرت أســماؤهم عناويــن 
تــوارى خلــف  التلفــاز، ومنهــم مــن  الصحــف والمجــات وشاشــات 
الكواليــس، ونحــاول فــى الســطور القليلــة القادمــة أن ُنلقــى الضــوء 
عفــت حســنى  الفنــان:  الجميــل،  الزمــن  فرســان  مــن  واحــد  علــى 
ــى  ــاب ف ــى للكت ــم لبوســتر معــرض القاهــرة الدول صاحــب أول تصمي

دورتــه األولــى.
محافظــة  الزقازيــق  بمدينــة   1942 يوليــو   20 فــى  »عفــت«  ولــد 
الشــرقية، وحصــل علــى بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة قســم زخرفــة 
ســنة 1963، وفــور تخرجــه عمــل بمجلــة بنــاء الوطــن لمــدة خمــس 
ســنوات، ثــم التحــق بالعمــل كرســام ومخــرج فنــى بمجلــة االذاعــة 

والتلفزيــون التــى كانــت تابعــة لــوزارة الثقافــة وقتئــٍذ.
الصحفــى  الزميــل  ذكــر  كمــا  التونــى،  الفنــان حلمــى  يقــول عنــه 
عبداللــه الصــاوى: »عفــت حســنى فنــان جديــد قديــم.. جــاء مــن عالــم 

الصحافــة والرســم الصحفــى، فــى رحلــة محفوفــة بالمخاطــر، رحلــة 
االنتقــال بيــن عالميــن، عالــم )التوضيــح( وعالــم )التلميــح( أو بيــن 
عالــم )النثــر( وعالــم )الشــعر(، وفــى اعتقــادى أن عفــت قــد كتبــت لــه 
ــارة  ــه قــد ســمع عب ــاب )فــن اللوحــة( وأن ــه قــد طــرق ب الســامة، وأن
)ادخــل(.. وقــد دخــل ودخلــت معــه كل ذكرياتــه البصريــة، وهى ذكريات 
شــديدة المحليــة المصريــة وممتــدة عبــر آالف الســنين، مــن جداريــات 
الــى )الحنطــور( والســائحة )الخواجايــة(  القديــم،  المصــرى  الفــن 

ــات بحســنهن وداللهــن وأنوثتهــن«. ــد المصري ــات البل ــكل بن مــروراً ب
 أســلوب عفــت حســنى يمتــاز بالتفــرد والخصوصيــة رغــم أنــه يــروح 
ويجــىء ويمــزج بيــن )الســريالية( و)اآلنوفــو(، فهــو بقــدر ولعــه وتعمــده 
خلــق عاقــات غيــر منطقيــة وســحرية أحيانــا، بيــن عناصــر وشــخوص 
ــة والتركيبــات االنســانية  ــه، تجــده مغرمــا بالموتيفــات الزخرفي لوحات
اللينــة، )الترصيــع( اللونــى، حتــى تبــدو بعــض لوحاتــه وكأنهــا قطــع 
حلــى أو مجوهــرات تاريخيــة تزخــر بأحجــار الياقــوت والعقيــق األحمــر 

وفصــوص الفيــروز األخضــر. 

عفت حسنى مصمم أول بوستر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

)ملحــق افتتــاح معــرض القاهــرة الدولــى للكتــاب فــى جريــدة 
األهــرام بتاريــخ 22 ينايــر 1969م(

التأليــف  مؤسســة  رئيســة  القلمــاوى  ســهير  الدكتــورة  قالــت 
ــاً هامــاً  ــر حدث ــاب يعتب ــى للكت والنشــر إن معــرض القاهــرة الدول
ألنــه أول معــرض دولــى للكتــاب يقــام فــى المنطقــة، وهــو يــدل على 
أن رســالة الكاتــب العربــى تتطــور مــع تطــور رســالة الكتــاب فــى 
العالــم كلــه، حيــث لــم يعــد الكتــاب ســلعة خاصــة، ولــم يعــد تســلية 
أو ترفــا، وإنمــا هــو وســيلة فعالــة لــكل تقــدم حضــارى ينتشــر علــى 
رقعــة واســعة مــن الشــعب، يــدل اتســاعها علــى مــدى قابليــة األمــة، 
وأملهــا فــى أن تتقــدم ركــب الحضــارة، وتســهم فيــه.  فالكتــاب 
وســيلة التقــدم العلمــى والرقــى الثقافــى 
والتطــور الحضــارى لــكل الشــعوب. 
كمــا أنــه أقــدم وســائل النشــر فــى 
مجــال العلــم والثقافــة، وكذلــك 
ــارئ.  ــكل ق هــو غــذاء يومــى ل
أن  دائمــا  تنعقــد  وآمالنــا 
يكــون القــارئ هــو كل مواطــن 
ــى الشــيخ فــى  مــن الطفــل إل

ــة.  ــة وفــى القري المدين
الدراســات  جانــب  وإلــى 
العالميــة التــى تحــاول أن تتعــرف 
علــى طبائــع القــراء واهتماماتهــم 
الكتــاب  معــارض  تأتــى  وأذواقهــم، 
الدراســات  هــذه  تطبيــق  فــى  فعالــة  وســيلة 
وتعميــم فائدتهــا. وجمــع بيانــات مــن القــراء غيــر المحلييــن فــى 
البــاد األخــرى الذيــن يقــرأون نفــس الكتــاب الــذى صــدر فــى غيــر 

بلدهــم، إمــا التحادهــم فــى اللغــة، أو عــن طريــق الترجمــة.
ــم لطبــع الكتــب بســرعة واتقــان  ــى الرغــم مــن تســهيل العل وعل
الناشــرين  فــإن  العالــم،  أنحــاء  كافــة  إلــى  لحملــه  وتســهياً 
والمؤلفيــن مــن قبلهــم اليزالــون يعملــون أجمــع، واليزالــون يحلمــون 
ــب فــى كل ســن، طفــا  ــر مــن الكت ــرأ االنســان عــددا أكث ــأن يق ب

وشــابا وشــيخا. 
كذلــك فــإن قطاعــات مــن القارئيــن تحتــاج إلــى عنايــة خاصــة، 
محيــت  الذيــن  والفاحــون  والعمــال  والشــباب  األطفــال  وهــى 
والحرفيــون  األميــة،  إلــى  يرتــدوا  أن  أميتهــم حديثــا، ويخشــى 
الذيــن يتطلعــون إلــى اإلتقــان، ثــم اإلبــداع فــى حرفهــم. هــؤالء 
وغيرهــم يزدحمــون فــى تفكيــر المؤلفيــن والناشــرين ليخرجــوا 
المكونــة  الصاعــدة  القطاعــات  كتبــا تســد حاجــات هــذه  لهــم 

الحديــث. المصــرى  للمجتمــع 

الكلمة االفتتاحية 

للدكتورة سهير القلماوى

ثروت عكاشة: إسالم شلبى كان ذا 
حماسة فائقة.. وكان له الفضل 

األكبر فى إنجاز إقامة أول معرض 
دولى للكتاب فى مصر عام ١9٦9

شهد عام ١9٦8 رواجا كبيرا فى 
حركة الطباعة والنشر.. على الرغم 
من الظروف السياسية واالقتصادية 

العصيبة التى كانت تمر بها مصر

إقامة المعرض ينطوى على داللة 
خاصة.. وهى أن العالم ينظر

إلى القاهرة نظرة تقدير

سهير القلماوى: الكتاب وسيلة 
التقدم العلمى والرقى الثقافى 
والتطور الحضارى لكل الشعوب
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»احفــر لنفســك قبــراً قبــل أن تلقانــى هــذا وعــد منــى 
نــار  شــرطة(  شــرطة  )شــرطة  الشــرطة  رجــال  وعــد 
لهيــب حارقــة«، هتــاف يــردده طــاب أكاديميــة الشــرطة 
خــال ســاعات التدريــب الشــاقة، فــى كل صبــاح كشــعار 
تحفيــزى، ويؤكــد علــى مواصلــة المؤسســة الشــرطية 
ــوب »ســاخنة  فــى مصــر، لصناعــة دروع بشــرية ذات قل
وغيــورة« للدفــاع عــن أرض الوطــن فــى كل »شــبر يضــر 
بأمنهــا« جغرافًيــا، والجــود بــكل مــا يملكــون مــن قــوة 
فــى حالــة اإلضــرار بمؤسســاتها الشــرطية وغيرهــا، 
فــى  اإلســماعيلية  محافظــة  مبنــى  أبطــال  فعــل  كمــا 
الخامــس عشــر مــن شــهر ينايــر لعــام 1952، عندمــا 
وتســليم  البريطانــى،  للمســتعمر  الخنــوع  رفضــوا 
األســلحة وإخــاء المبنــى، قصــة اإلســماعيلية ليســت 
قصــة عابــرة؛ فقــد كانــت أحــد األســباب القويــة فــى 
زعزعــة اســتقرار البريطانييــن فــى مصــر آنــذاك، فمــا 
قصــة هــذا اليــوم؛ وكيــف دارت األحــداث فــى 25 ينايــر 

لعــام 1952.
رفضــت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  أعقــاب  فــى 
تحقيــق  حــول  ومعاهداتهــا  وعودهــا  تنفيــذ  بريطانيــا 
حلــم المصرييــن فــى االســتقال ومغــادرة البــاد، األمــر 
الــذى أجبــر الحركــة الوطنيــة آنــذاك علــى »الهيــاج« 
ضــد هــذا المســتعمر الغاشــم، وثــارو كالبراكيــن، ومــا 
للمطلــب  اســتجابت  أن  إال  الوفــد  حكومــة  مــن  كان 
ــر  ــى الثامــن مــن شــهر أكتوب ــن بعدهــا ف الشــعبى ،  وأعل
لعــام 1951 إلغــاء المعاهــدة عــن طريــق رئيــس الــوزراء 

مصطفــى النحــاس، أمــام مجلــس النــواب.
بــدأ بعدهــا الشــباب المصــرى والمعــروف بـ»الفدائــى« 
فــى زعزعــة أحــام الجنــود اإلنجليــز عــن طريــق ضــرب 
معســكراتهم فــى »منطقــة القنــال« الشــاهدة علــى نضــال 
وكفــاح وبســالة أبنائهــا علــى مــدار ســنوات االحتــال 
وتفجيــر  وتدميــر  وفــر  كــر  بيــن  لمصــر،  البريطانــى 
وتســببوا فــى خســائر كبيــرة للبريطانييــن، ولعــل الموقف 
األبــرز للخســائر هــذه هــو تــرك أكثــر مــن 91 ألــف 
عامــل مصــرى للمعســكرات اإلنجليزيــة، باإلضافــة إلــى 
امتنــاع تجــار الفاكهــة والخضــروات واألســماك واللحــوم 
وغيرهــا عــن اإلمــدادات للجنــود البريطانييــن وقادتهــم.

البحــار  وراء  مــن  البريطانيــة،  الحكومــة  انزعجــت 
بلــة«  »الطيــن  مــن  زاد  قــرارًا  واتخــذت  الحدوديــة، 
واالنتمــاء  الوطنيــة  روح  وأشــعل  للمســتعمر  بالنســبة 

بعدهــا  وأبلــغ  المعركــة،  مبنــى  شــهده  وطنــى  حــوار 
وزيــر الداخليــة، القائــد البريطانــى بقــرار »مصطفــى 
المصــرى« الــذى تــردد اســمه كثيــًرا فــى أذهــان القائد 

ــة الـــ»6« ســاعات. ــى، خــال معرك البريطان
للقــرار،  الشــجاع  الضابــط  ورفــض 
جعــل القائــد البريطانــي يفقــد صوابــه 
ــذى  ــه، واتخــذ القــرار ال ــار جنون وأث
كان كـ»القشــة التــى قصمــت ظهــر 
ــرة مــن  ــر« فحشــد قــوة كبي البعي
الجنــود البريطانييــن مدججــة 
علــى  الثقيلــة  باألســلحة 
هيئتهــا  ضخمــة  »دبابــات« 
االستســام  علــى  تجبــرك 
معركــة،  أى  خــوض  قبــل 
البريطانــى  القائــد  وحاصــر 
المبنــى  أمــام  نصــب  بعدمــا 
المعركــة«  لقيــادة  »خيمــة 
جنــدى  آالف  ســبعة  مــن  بأكثــر 
بإطــاق  وأمــر  المبنــى  بريطانــى، 
الرصــاص  مــن  المختلفــة  النيــران 
ــر  الحــى والقاذفــات العماقــة، بصــورة غي
آدميــة تؤكــد علــى وحشــية وقــذارة المســتعمر 
الشــرطة  رجــال  مــن  البريطانــى، ضــد 850 جنديــا، 
المصريــة فــى معركــة »غيــر متكافئــة« إنســانيا أو حتــى 
فــى معــدات التســليح فقــد كان يحمــل جنودنــا البواســل، 

الصنــع. قديمــة  أســلحة  آنــذاك 
وشــهدت المعركــة ســقوط 50 شــهيًدا والعشــرات مــن 
الجرحــى، وواصــل بعدهــا البريطانيــون فــى عمليــات 
والقتــل،  عشــوائية  بصــورة  للقــرى  والهــدم  التخريــب 
الماييــن  فتدفــق  والمصريــون،  القاهــرة  فغضبــت 
ــدو  ــة الع ــادى بحمــل األســلحة لمواجه ــى الشــوارع تن إل
البريطانــى فــى مــدن القنــاة، وقامــت بعدهــا ثــورة يوليــو 
العباســية  فــى  تذكاريــا  نصًبــا  وأقامــت   ،1952 لعــام 
اليــوم  ذلــك  الشــرطة، وأطلــق علــى  تكريمــا لشــهداء 
عيــد الشــرطة تيمًنــا بهــذه الذكــرى الخالــدة فــى تاريــخ 

المصرييــن قبــل أبنــاء المؤسســة الشــرطية.

قلــب  مــن  تعــرف«.. عبــارة خرجــت  لــو  »تعــال خدنــى 
مقاتــل أحــس بنهايــة حياتــه، لكنــه أبــى أن يمــوت دون أن 
يهــز قلــوب اإلرهابييــن، ويجعلهــم يشــعرون بوجــود حشــد 
ــه الشــهيد  ــر أشــاءهم دون رحمــة، إن ــم وينث ســيهجم عليه
ــام عناصــر  ــر قي ــذى استشــهد إث البطــل عمــر القاضــى، ال
ــة العريــش. إرهابيــة، باســتهداف كميــن أمنــى جنــوب مدين

الخاصــة،  العمليــات  ضابــط  السيســى،  محمــد  يقــول 
وصديــق الشــهيد عمــر القاضــى، إن البطــل عمــر القاضــى، 
كان يمتــاز بطيبــة قلــب كبيــرة، ولــم تكــن األفضليــة فــى 

ــا أن والــده  حياتــه إال لوالدتــه وشــقيقه األكبــر كمــال، مبيًن
متوفــى، قائــاً »كان بيعشــق والدتــه وأخــوه وعمــره مــا كلــم 

بنــت زى الشــباب علشــان يتعــرف عليهــا«.
خاصــة  تصريحــات  فــى  »محمــد«  الضابــط  وأضــاف 
لـ»الطريــق« أنــه كان متدينــا بشــكل كبيــر، وملتزمــا طــوال 
ــه، قائــا »عمــر كان بيخلــص شــغله  حياتــه بيــن بيتــه وعمل
التــى  البطاطــس  تخزيــن  محطــة  علــى  ويــروح  كضابــط 
تملكهــا عائلتــه للوقــوف بجانبهــم ومســاعدتهم فــى العمــل«.

تكــن  لــم  أنــه  القاضــى،  عمــر  الشــهيد  وتابــع صديــق 
عاقتــه بالشــهيد تتوقــف علــى كونــه صديقــه فقــط، ولكنــه 
كان علــى عاقــة قرابــة بــه، قائــاً »عمــر مكنــش صديقــى 
وبــس ده كمــان نســيبى ومراتــى بنــت عمــه وطــول حياتــه 
أخويــا وحبيبــى وهيفضــل طــول العمــر غالــى علــى قلبــى«.

ويــروى الضابــط محمــد السيســى، أحــد المواقــف التــى 
جمعــت بينــه وبيــن الشــهيد القاضــى، أنــه كان خــال فتــرة 
الدراســة الثانويــة كثيــر الشــغب مــع الشــهيد عمــر، ولكنــه 
بعــد االنتهــاء مــن الدارســة، أصبحــا أكثــر األصدقــاء 
ــذى  ــم جــاء النســب ال ــن لبعضهمــا البعــض، ث المقربي
األســرى  التواصــل  وتزايــد  فأكثــر،  أكثــر  جمعهمــا 

بينهمــا.
إلــى أن القاضــى كان  وأشــار صديــق الشــهيد، 
ــاس بالمســك،  ــة الن ــة، وهــى تحي ــادة رائع ــاز بع يمت
قائــاً »عمــر كان عنــده زجاجــة مســك غاليــة جــًدا 

وكان أى حــد يســلم عليــه يعطيــه منهــا وكل أصدقائــه كانــوا 
نفســهم يعرفــوا المســك ده منيــن«.

وعــن آخــر حديــث جمــع بيــن الشــهيد عمــر القاضــى 
وصديقــه، أوضــح الضابــط محمــد السيســى »عمــر كلمنــى 
ــا  ــى أن ــا صاحب ــى ي ــى كلمن ــوم وقال ــا يســافر بـــ20 ي ــل م قب
ــل مســافر لســيناء ومعرفتــش  عــاوز أقعــد معــاك شــوية قب
أقابلــه علشــان كنــت فــى خدمتــى وشــوفته فــى آخــر زيــارة 
كان مصــاب فــى أيــده وســألته عــن إصابتــه قالــى جــرح 

بســيط مــن الســاح«.
وبالحديــث عــن لحظــة استشــهاد البطــل عمــر القاضــى، 
بّيــن أنــه قبــل صــاة الفجــر، فــى يــوم عيــد الفطــر الماضــى، 
بــه  يخــدم  الــذى   ،14 كميــن  علــى  بحــدوث هجــوم  علــم 
الشــهيد عمــر القاضــى، وحينهــا أســرع إلــى االســتماع إلــى 
محطــة شــمال ســيناء، علــى جهــاز الاســلكى، الــذى يحملــه، 
وكان اليــزال عمــر علــى قيــد الحيــاة، حيــث اســتمع إلــى 
اســتغاثته بالكمائــن المحيطــة بــه، قائــاً »كميــن 14 كان 
بيتضــرب مــن الســاعة 5 الفجــر حتــى تكبيــر صــاة العيــد، 
وأول مــا الذخيــرة اللــى كانــت مــع عمــر خلصــت طلــب مــن 
صديقــه بالكميــن المجــاور لــه التوجــه إلــى الكميــن وضربــه 

بالكامــل علشــان مفيــش إرهابــى يخــرج حــى«.

 الضابط محمد السيسى: »كان بيقول لإلرهابى قبل ما يموت تعال خدنى لو تعرف«

صديق الشهيد عمر القاضى يكشف تفاصيل اللحظات األخيرة

»قولوا ألمى متزعلش«

تفاصيل معركة الـ 6 ساعات التى تحولت لعيد قومى

اإلدارة  هــددت  بعدمــا  المصرييــن،  بيــن  والمواطنــة 
مصــر  فــى  البريطانــى  القــرار  بصناعــة  المختصــة 
باحتــال القاهــرة، مشــيًرة فــى تهديدهــا إلــى نشــاط 
ــذى يجــب  ــع وال ــى أرض الواق ــن الملمــوس، عل الفدائيي
أن يتوقــف، ولكــن لــم يهــب الفدائيــون مــن بريطانيــا 
وجنودهــا علــى األراضــى المصريــة، بــل كانــت المعانــاة 
اليوميــة للتواجــد المرفــوض للبريطانييــن فــى مصــر 
أكثــر مــن ذى قبــل، وكبــدوا القــوات اإلنجليزيــة المحتلــة 
خســائر كبيــرة للغايــة؛ تســببت فــى مجملهــا بصــداع قوى 
ــى  ــاج إلــى »إســبرينة ســريعة المفعــول« للقضــاء عل يحت

هــذه الظاهــرة.
ــة »الشــرطة  ــرة رعون ــا فــى هــذه الفت لمســت بريطاني
أن  وأدركــت  الفدائييــن،  مــع  تعاملهــا  فــى  المصريــة« 
هنــاك تحالفــات ســرية بينهــم، وتزويدهــم باألســلحة، 

التــى تقــرب المصرييــن مــن حلمهــم المنشــود و»تعكيــر 
صفــو المســتعمر الغاشــم«، فــكان قــرار بريطانيــا بإخاء 
و»تفريــع القنــال«، مــن رجــال الشــرطة المصريــة، وهــو 
هــدف وقــرار منشــود للســيطرة علــى الوضــع وضبــط 
الفدائييــن وتجريدهــم مــن األغطيــة األمنيــة، ليكونــوا 

ــال.  فريســة ســهلة المن
فــى  يكــن  لــم  »بمــا  البريطانيــة،  القــوات  تفاجــأت 
حيــث  مألــوف،  وغيــر  غريــب  فعــل  بــرد  الحســبان«، 
المصرييــن  للجنــود  األوامــر  إصــدار  علــى  اعتــادت 
وعليهــم تلبيــة النــداء، إال أن قــوات الشــرطة فــى مبنــى 
علــى  ووطنيتهــم  أنفســهم  عــن  عبــروا  اإلســماعيلية 
األحــداث  شــرارة  كانــت  والتــى  الخاصــة  طريقتهــم 

آنــذاك. المقبلــة 
البريطانــى  القائــد  المذبحــة،  يــوم  صبــاح  ففــى 

بمنطقــة القنــاة »البريجاديــر أكســهام« اســتدعى ضابــط 
االتصــال المصــرى، وأثنــاء جلســة الحــوار فــى مكتــب 
عينــى  فــى  ونظــر  بقدميــه  تأرجــح  المحتــل،  القائــد 
الضابــط المصــرى بعنــف شــديد، وأمســك بيديــه وتــرك 
بيــن قبضتــه، ورقــة بيضــاء مخطوطــة بكلمــات وهــى 
اإلســماعيلية  فــى  المصريــة  الشــرطة  قــوات  تســيلم 
أســلحتها فــى أقــرب وقــت للقــوات البريطانيــة، وتتــرك 
القنــاة وتتخــذ مــن القاهــرة وجهــة لهــا بعــد التســليم.
أخبــر قائــد المحافظــة آنــذاك، وهــو ضابــط شــاب، 
المصــرى  الداخليــة  وزيــر  رفعــت،  ويدعــى مصطفــى 
فــؤاد ســراج الديــن، بعــدم االنصيــاع أو الخنــوع للقــوات 
البريطانيــة، بعدمــا رأى وزيــر الداخليــة نظــرة الضابــط 
ــب »ســراج  ــه، طل ــة فــى عيني الشــاب والحماســة الوطني
الرفــض والصمــود فــى  شهاب الذقمالديــن« منــه االســتمرار فــى 

دعاء راجح

 »عمر كان عنده زجاجة مسك غالية جًدا وكان 
أى حد يسلم عليه يعطيه منها وكل أصدقائه كانوا 
نفسهم يعرفوا المسك ده منين«

 عمر القاضى: كان متدينا بشكل كبير وملتزما طوال حياته بين بيته وعمله

 تفاجأ اإلنجليز برد فعل غريب وغير مألوف من القوات المصرية حيث اعتادوا على إصدار األوامر وعليهم تلبية النداء

 رفض الضابط مصطفى رفعت للقرار جعل القائد البريطانى يفقد صوابه وأثار جنونه

من معركة اإلسماعيلية إلى مكافحة اإلرهاب.. 
تاريخ من التضحيات



طريقنا.. وهنكمله

عيد الشرطة  الثالثاء 21 / 01 / 042020

نيفين مصطفى

»كل ســنة وإنــت طيــب يــا حبيبــى عيــدك فــى الجنــة إن 
شــاء اللــه«.. بهــذه الكلمــات قالــت والــدة البطــل  شــهيد 
المفرقعــات، الرائــد ضيــاء فتحــى، إن ابنهــا استشــهد يــوم ٦ 
نوفمبــر ٢٠١٥، خــال تفكيــك عبــوة ناســفة بجــوار محطــة 
ــة  ــم بصعوب ــزة، بعدمــا عل وقــود موبيــل بشــارع الهــرم بالجي

تفكيكهــا عــن طريــق الروبــوت، فقــرر تفكيكهــا يدويــا مــن 
دون الجهــاز، وذلــك لخطــورة الموقــف نظــرا لوضعهــا 

أمــام محطــة الوقــود.
الحرائــق،  بقطــاع  يعمــل  كان  ابنهــا  أن  وأضافــت 
فــى  اإلرهابيــة،  العناصــر  عمليــات  النتشــار  ونظــرا 
تلــك الفتــرة أخــذ دورة تدريبيــة فــى تفكيــك القنابــل، 
ــه يرحمــك انــت وســام علــى  مضيفــة: »بقــول البنــى الل

صــدرى وتــاج فــوق راســى، وأنــا فــى اى حفــل لتكريمــى 
أم البطــل بتجمعنــى مــع أعــز النــاس، حضنــك كان بالدنيــا 

كلهــا وإنــت عرفتنــى عنــد الدنيــا كلهــا، كتــر خيــرك يــا بنــى 
وإن شــاء اللــه فــى الجنــة ونعيمهــا أوعــى يــا بنــى تنســانى وإن 
شــاء اللــه اللــى اتحرمــت منــه فــى الدنيــا هتاقيــه عنــدك، 
ــى إن  ــى تكــون راضــى عن ــا بن ــا رب ي ــك وي ــد رب ــى عن أذكرن
شــاء اللــه انــت شــهيد وفــى الجنــة ونعيمهــا وأوعــى تنســانى 

أمــك«.
وفــى نفــس الســياق، قالــت والــدة الشــهيد النقيــب أحمــد 
ــى، شــهيد الواحــات: غــاب  ــط األمــن الوطن ــه ضاب جــاد الل
عــن البيــت لمــدة ٣ أيــام قبــل العمليــة، وبــدت فاطمــة قويــة 
ومتماســكة، وفــى تلــك األيــام اتصــل بهــا عــدة مــرات وقــال 

لهــا »ادعيلــى يــا أمــى علشــان محتــاج دعوتــك قــوى«.
شاشــات   تتابــع  كانــت  أنهــا  الشــهيد  والــدة  وأضافــت 

التلفزيــون كل يــوم لاطمئنــان ومعرفــة األخبــار علــى أحــوال 
مصــر، ولكــن فــى ذلــك اليــوم لــم تشــاهده ولكــن قلبهــا شــعر 
لكــى  االتصــال  فــى  فأســرعت  نجلهــا  تجــاه  قويــة  بدقــة 
تطمئــن عليــه ولكنهــا فشــلت بســبب الشــبكة وحاولــت مــرة 
اخــرى حتــى جــاءت لهــا مكالمــة هاتفيــة مــن أحــد أصدقائــه 

ــا أم البطــل«. ــك ي ــا »شــدى حيل ــال له وق
فيمــا قالــت والــدة الشــهيد الرائد محمد علــى عبدالعزيز، 
»إنــت زيــن الشــباب والعائلــة ياريــت الغنــى يقــول الحمــد للــه 
ويتــرك الدعــم للفقيــر، اليــوم عيــد األم كان نفســى تكــون 
معايــا، ولمــا والده بيحتاجــوا حاجــة بقــول لهــم بابــا فــى 
الســما وهيبعــت لكــم اللــى انتــو عايزينــه، وعنــدى اتنيــن 
ضبــاط والدى غيــر ابنــى الشــهيد، ومســتعدة أقدمهــم 
الزم  لكــن  بالمناســبات،  بنحــس  مــش  إحنــا  لمصــر، 
للمصرييــن  واقــول  بعــض  إيــد  فــى  ايدينــا  تفضــل 

ــا مصــر«. ــة وتحي ــد مصــر غالي ــى البل حافظــوا عل
والــدة الشــهيد الرائــد محمــد علــى نورالديــن، قالــت: 
»ربنــا مــا يحــرم أى أم مــن ابنهــا، بقولــه يــا حبيبــى كل 
ــا اشــرقت  ــوم م ــك ١8  - ٥ ي ــب، وبقول ــت طي ســنة وان
علــى الدنيــا كان يــوم عيــد ميــاده يــا حبيبــى، يــا محمــد 
انــت جيــت للدنيــا وبــس اســتعجلت أوى يــا حبيبــى، علــى 
الدنيــا بــدرى اوى ومشــيت، انــت كنــت زينــة الشــباب وزينــة 
ــى عايشــة  ــا ان ــا ضناي ــك ي ــى علي ــى مطمن ــا، الل ــة كله العائل
فــى حلــم كبيــر انــك فــى مأموريــة طويلــة ومســيرك فــى يــوم 
هتيجــى ونتقابــل يــا حبيبــى، بقولــك والــدك معــاك بيصونــك 
لحــد لمــا نتقابــل كلنــا مــع بعــض يــا قلبــى، ونونــس بعــض ان 
شــاء اللــه، وربنــا مــا يحرمنــى مــن رؤيتــك وأشــوفك دايما فى 
منامــى، وربنــا بيطمنــى عليــك يــا حبيبــى، يــارب اجعلــى ابنــى 
مثــواه الجنــة وتجعلــه مــن المقربيــن دايمــا يــارب العالميــن«.

»ال تأســفن علــى غــدر الزمــان لطالمــا رقصــت 
برقصهــا  تحســبن  ال  كاب،  األســود  جثــث  علــى 
أســوداً  األســود  تبقــى  أســيادها،  علــى  تعلــو 
ــواء عــاء  ــدأ الل ــات ب ــذه الكلم ــكاب كاب«، به وال
أصدقائــه  نعــى  المفرقعــات،  خبيــر  عبدالعظيــم، 
مــن ضبــاط المفرقعــات بالشــرطة، الذيــن راحــوا 
ضحيــة غــدر أعــداء مصــر، أثنــاء تأمينهــم للحــدود 

للبــاد. الداخليــة 
اللــواء عــاء عبدالعظيــم، مديــر إدارة المفرقعــات 
الســابق فــى القاهــرة، كمــا شــغل منصــب مســاعد 
الوزيــر للحمايــة المدنيــة األســبق قبــل ذلــك، ضابــط 
ــة الشــرطة عــام ١98٢،  ــى كلي ــات، تخــرج ف مفرقع

مــن مواليــد القاهــرة.
معايير االختيار

يقــول اللــواء عبدالعظيــم »يــدرس طالــب الشــرطة 
بعــض المحاضــرات عــن تفكيــك المفرقعــات، لكنهــا 
ــد  ــن بع ــم، ولك ــى إجــادة وظيفته ليســت األســاس ف
الكليــة يوجــد منهــم مــن يتوافــر فيهــم لياقــة نفســية، 
ولياقــة بدنيــة، ومعلومــات علميــة، يتــم اختيارهــم 
ــارات  ــد اختب ــك بع ــات، وذل ــاط مفرقع ــوا ضب ليكون

قاســية«.
وينضــم ضبــاط المفرقعــات فى الوحــدات األمنية 
ــة  ــى تنقســم لثاث ــة الت ــة المدني ــى وحــدة الحماي إل
أقســام: إطفــاء، وإنقــاذ، ومفرقعــات، ثــم يأتــى دور 
الشــاقة،  والتدريبــات  الكثيفــة،  العلميــة  الــدورات 
وورش العمــل خــارج البــاد، مــن خــال بروتوكــوالت 
مــع القــوات المســلحة، ومــن هنــا يكتســب خبــرة 
تأهلــه ليكــون خبيــر مفرقعــات أو خبيــر مطافــى، أو 

خبيــر إنقــاذ، كل حســب تخصصــه.
علم المفرقعات

ــا األساســيات فــى  ــم الضابــط الخريــج حديًث يتعل
التعامــل مــع  علــم المفرقعــات، وأسياســيات فــى 
أخطارهــا، ثــم يوجــه  كل ضابــط حســب مــا يجــده 
مــن نــوع المــواد الخطيــرة التــى أمامــه، والمفرقعات 
هــى المــواد التــى يتكــون منهــا القنبلــة أو العبــوة أو 

أى نــوع مــن المتفجــرات.
وعلــى الرغــم مــن أن األهــل أول مــن يعترضــون 
تبليغهــم  وعنــد  المفرقعــات،  ضابــط  طريــق 
بالتخصــص يخيــم الحــزن علــى المنــزل، ويظلــون 
فــى قلــق لحيــن موعــد عــودة نجلهــم للمنــزل ســالما 

إصابــات. أى  دون 

تجهيز أنفسهم للموت
ننــزل مــن بيوتنــا مودعيــن كل أحبائنــا، ونتــوكل 
علــى اللــه، واضعيــن أرواحنــا علــى أيدينــا، ال نعــرف 

هــل ســنعود ســالمين، أم ال؟.
جــل مــا يهمنــا هــو أن نحمــى المواطنيــن فــى 
مصــر،  أعــداء  مــن  يصــدر  أذى  كل  مــن  الشــارع 
ودائمــا مــا أرفــع »الســبابة« وأتلــو الشــهادة، لكــن 
بمجــرد ســماعى لصــوت االنفجــار أثنــاء تفكيــك 
ــى إال نقــص عضــو مــن  ــى ذهن ــادر إل ــة ال يتب القنبل
جســم أحدنــا، أو موتــه، ألن لدينــا قاعــدة تقــول: 

الخطــأ األول هــو الخطــأ األخيــر.
ســابق،  وزراء  لرئيــس  حادثــا  كان  بــاغ  أول 
ووضعــوا لــه عبــوة ناســفة فــى ســيارته، وجاءهــم 
بــاغ، ومشــوا بخطــى ســريعة للمــكان، وفكــوا العبــوة 
دون أى خســائر فــى األرواح، وكان لذلــك أثــر بالــغ 

علــى نفســه.
كثيــًرا مــا شــاهد عبــوات تحــدث أصواتــا مدوية ال 
يوجــد بهــا أى مــواد متفجــرة خطيــرة، كل هــدف مــن 
يزرعهــا أن يتســبب فــى زعزعــة اســتقرار المنطقــة 

الموضوعــة بهــا، وترهيــب ســكانها.
إصابته فى حادث االتحادية

فــى  المنتشــرين  الضبــاط  مــن  باغــات  تلقــى 
جميــع أنحــاء العاصمــة، ووجــد باغــا مــن ضابــط 
شــارع  فــى  موجــودا  خطيــرا  جســما  هنــاك  أن 
األهــرام، وطلــب منــه اللــواء عــدم التعامــل معــه إال 
بعــد وصــول األجهــزة، فوجــد إجابــة صادمــة منــه، 
بأنــه قــد تعامــل معــه، واســتطاع تفكيــك العبــوة.

وبعــد وصــول ســيارة التعامــل التــى تحمــل أجهــزة 
المفرقعــات، كانــت توجــد عبــوة أخــرى انفجــرت 
فــى الضابطيــن المتواجديــن، توفــى واحــد، وأصيــب 
اآلخــر بشــكل بالــغ، وعندمــا وصــل اللــواء عــاء إلــى 
مــكان الحــادث، حــاول الضابــط الشــهيد محمــد 
لطفــى أن يكمــل فــك العبــوة، إال أنهــا انفجرت وأدت 
إلــى استشــهاده، وإصابــة مديــر إدارة المفرقعــات.

السلك األحمر واألخضر
أشــار »عبدالظاهــر« إلــى أن األمــر ليــس مثــل مــا 
تصــوره األفــام، وتنقلــه الســينما، ألن ذلــك ما يكون 
نــادر الوجــود فــى عبــوات المفرقعــات، وألن التعامــل 
بشــكل مباشــر هــو آخــر خطــوة نضطــر للجــوء إليهــا 

أثنــاء التعامــل مــع المفرقعــات.

 ضابط المفرقعات يودع أهله كلما نزل إلى عمله..
والتعامل مع العبوات هو التعامل مع الموت تماًما

 والدة ضياء فتحى: كل سنة وإنت طيب عيدك فى الجنة يا حبيبى

 شهيد الواحات: ادعيلى يا أمى علشان محتاج دعوتك أوى

 والدة الرائد محمد على عبدالعزيز: إنت زين الشباب والعائلة يا حبيبى

أم البطل بتنادى.. 

تفكيك الموت

والدة الشهيد محمد نور: كل سنة وإنت طيب.. استعجلت أوى يا حبيبى

لو مات شهيد هنخلف ألف ولد جديد 

فى عيد الشرطة.. »الطريق« تحاور ضابط مفرقعات ويكشف سر السلك األخضر واألحمر فى القنابل

 اللواء عالء عبدالعظيم: »اللياقة النفسية والبدنية« أهم معايير اختيار ضابط 
المفرقعات  أبطلنا مفعول قنبلة استهدفت رئيس وزراء فى اللحظات األخيرة

حوار- فاطمة عاهد
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أعظــم  مــن  بعيــد  االحتفــال  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  تنتظــر 
أعيادهــا وانتصاراتهــا وهــو عيــد الشــرطة فــى عامــه الـــ68، ومــن 
جانبهــا أيًضــا تحــاول الســينما والدرامــا المصريــة دائًمــا إبــراز 
دور الشــرطة وابنائهــا فــى حمايــة الوطــن وشــعبه. حيــث يســتطيع 
ضابــط  شــخصية  أى  الشــخصية،  مــع  يتعايــش  أن  الجمهــور 
الشــرطة بكافــة جوانبــه الســلبية واإليجابيــة، فهنــاك أعمــال تبــرز 
أهميــة الشــرطة ودورهــا القــوى فــى حمايــة البــاد، ولكــن مــن 
ــة الفاســدة  ــاول القل ــى تن ــاك أفــام حرصــت عل ــة أخــرى هن ناحي

مــن الشــرطة خاصــة قبــل ثــورة 25 ينايــر.
واتجهــوا  الداخليــة  تركــوا  الذيــن  الفنانيــن  مــن  العديــد  هنــاك 
ــاءة الضابــط  إلــى التمثيــل، وهنــاك آخــرون برعــوا فــى ارتــداء عب
واســتطاعوا اقنــاع الجمهــور بصدقهــم وتمكنهــم مــن الشــخصية 
ــا، وأبرزهــم كان  ــة الشــرطة يوًم ــوا كلي ــم يدخل ــم ل بالرغــم مــن أنه
ملــك الترســو فريــد شــوقى الــذى قــدم أدوارا متنوعــة لرجــال 
الشــرطة بيــن الشــاويش والضابــط واللــواء، باإلضافــة إلــى أحمــد 
الســقا، أميــر كــرارة، وأحمــد عــز، وفتحــى عبدالوهــاب وغيرهــم.

باشا مصر
يعــد الفنــان أميــر كــرارة مــن أبــرز الفنانيــن وأكثرهــم الذيــن لعبــوا 
دور ضابــط الشــرطة، حيــث دوره فــى فيلــم »حــرب كرمــوز« الــذى 
تــدور أحداثــه فــى فتــرة حكــم الملــك فــاروق مــا قبــل ثــورة 1952 

فــى وقــت االحتــال اإلنجليــزى لمصــر، ويبــرز الفيلــم التحــدى 
الــذى يتعــرض لــه ومــدى وطنيتــه وحبــه لمصــر وشــعبها مــن خــال 

أحــداث الفيلــم.
الشــرطة  كــرارة شــخصية ضابــط  أميــر  قــدم  كمــا 

مــن خــال مسلســله الشــهير »كلبــش« فــى أجزائــه 
رجــال  أيقونــات  أحــد  أصبــح  حيــث  الثاثــة، 

المصريــة. الشاشــة  الشــرطة علــى 
»تيمور وشفيقة«

بــرع الفنــان أحمــد الســقا فــى تقديــم دور 
ضابــط الشــرطة الــذى كان يشــغل منصــب 
وأبــرز  الــوزراء،  ألحــد  الخــاص  الحــارس 

يواجــه  الــذى  الشــرطة  ضابــط  دور  الفيلــم 
ــه  ــه الخاصــة ولكن ــه وحيات المشــكات بيــن عمل

يســتطيع التغلــب عليهــا، كمــا تمكــن مــن خــال هــذا 
الــدور أن يقنــع الكثيريــن بكونــه ضابًطــا حتــى حصــره 

عــدد كبيــر مــن المخرجيــن والمنتجيــن فــى هــذا الــدور بســبب 
ــه. ــه ب تألق

كمــا قــدم الفنــان أحمــد الســقا، شــخصية الضابــط أكثــر مــن 
مــرة حيــث قدمهــا فــي الدرامــا التلفزيونيــة مــن خــال مسلســل 

الحمــراء«. »خطــوط 

»المصلحة«
يــدور فيلــم المصلحــة حــول المطــاردات التــى يتعــرض لهــا رجــال 
الشــرطة فــى مكافحــة تجــار المخــدرات والقبــض عليهــم، 
حيــث ظهــر أحمــد الســقا فــى دور الضابــط الــذى 
يســعى للقبــض علــى هــؤالء والثــأر لشــقيقه الــذى 

تــم قتلــه علــى يــد أحدهــم.
»الخلية«

يعــد فيلــم الخليــة مــن األفــام التــى اهتمــت 
والعمليــات  الشــرطة  رجــال  جهــود  بعــرض 
الخاصــة ضــد اإلرهــاب الــذى يهــدد الدولــة 
وتأثيــر ذلــك علــى حياتهــم وعائلتهــم، حيــث 
استشــهاد بعضهــم ومحاولــة آخريــن أخــذ حــق 

زمائهــم الشــهداء.
»هى فوضى«

هنــاك عــدد مــن األفــام المصريــة التــى نجحــت فــى 
شــحن المصرييــن ضــد شــخصية الضابــط حينمــا صورتــه 
خــال  مــن  بوضــوح  ذلــك  ورأينــا  ومتســلطا،  عابســا  شــخصا 
شــخصية أميــن الشــرطة التــى جســدها الراحــل خالــد صالــح فــى 
فيلــم »هــى فوضــى« حيــث كانــت متعتــه ســرقة المواطنيــن وتعذيــب 

الســجناء واســتغالهم.

»زوجة رجل مهم«
هــو واحــد مــن أبــرز األفــام التــى أظهــرت التناقــض فــى شــخصية 
ضابــط الشــرطة وخاصــة ضمــن جهــاز »أمــن الدولة«، والتى جســدها 
الراحــل الفنــان أحمــد زكــى الــذى كان يســيطر عليــه الغــرور، ويمارس 
القمــع حيــث كان إنســاًنا مريًضــا بالســلطة، ومــن ناحيــة أخــرى تنــاول 

الفيلــم الجانــب الرومانســى واألســرى فــى حيــاة الضابــط.
»شد أجزاء«

الشــرطة  شــخصية ضابــط  فــى  رمضــان  محمــد  الفنــان  ظهــر 
اإليجابــى الملتــزم مــن خــال فيلــم »شــد أجــزاء«، الــذى يحــاول 
ــه ألن  ــى ومحاولت ــد واإليجاب ــط الجي ــراز دور الضاب ــه إب مــن خال
يصبــح قــدوة للجميــع، ومــن ناحيــة أخــرى يظهــر لنــا المخاطــر التــى 
تواجهــه وكيفيــة تفكيــره وتخطيطــه بحكمــة وإيجابيــة فيمــا يحقــق 

ــه. مصلحــة الوطــن ومصلحت
الجديــر بالذكــر أن احتفــاالت عيــد الشــرطة تعــد تخليــدا لذكــرى 
موقعــة اإلســماعيلية التــى حدثــت عــام 1952 وراح ضحيتهــا حوالى 
ــة  ــن رجــال الشــرطة المصري ــا م ــن مصابً خمســين شــهيًدا وثماني

علــى يــد قــوات االحتــال اإلنجليــزى.

باشا مصر

أحمد السقا وأمير كرارة أبرز من قدما شخصية الضابط المحترف

فى عيد الشرطة الـ68

 »الخلية« و»المصلحة« و»هى فوضى«.. أفالم غيرت مفهوم ضابط الشرطة فى السينما المصرية

 »حرب كرموز« فى مواجهة االحتالل و»الخلية« فى مواجهة اإلرهاب.. دور الشرطة فى السينما المصرية

 »زوجة رجل مهم« و»هى فوضى«.. هل أشعال الثورة داخل المصريين؟

ياسمين حمادة

بأرواحهــم،  الوطــن  شــهداء، خدمــوا  بدرجــة  ضبــاط 
وحرســوا الحــدود الداخليــة للبــاد بدمائهــم، يواجهــون 
المخاطــر واألهــوال بــكل بســالة، دون طلــب لــرد الجميــل، 

ــوا األعــداء. ــار، ليواجه ــى جمــرات مــن ن ــون عل واقف
ــى بذويهــم بعدمــا يتلقــون الشــهادة،  ال يهمهــم مــن يعتن
وعلــى  بطوالتهــم،  علــى  لتشــهد  موتهــم  أماكــن  تبقــى 

دمائهــم التــى روتهــا.
العقيد أحمد عشماوى

الجزيــرة  فــى  مزروعــة  قنبلــة  عــن  المواطنــون  أبلــغ 
الوســطى أمــام نادى هليوبوليــس بمحيط قصر االتحادية، 
ومــر العقيــد أحمــد عشــماوى خبيــر المفرقعــات، لفحــص 

ــر. ــداء الواجــب األخي ــوات الناســفة، ولبــى ن إحــدى العب
انكــب علــى القنبلــة لمــدة 40 ثانيــة، ورفــع وجهــه وهــو 
ســعيد ليخبرهــم بأنــه تــم تعطيــل القنبلــة، لكنــه لــم يبلــغ 
ــا  ــة صوت ــة، محدث ــه انفجــرت القنبل ــك، وبمجــرد وقوف ذل

ــا وخســائر فــى األرواح. مدوي
ــًرا بجراحــه، هــو وآخــرون  واستشــهد »عشــماوى« متأث
ممــن كانــوا معــه، لتخلــد ذكراهــم فــى القلــوب، لحمايــة 

ــن خطــر اإلرهــاب. ــن م الموطني
الرائد ضياء فتحى

يــوم الســادس مــن ينايــر، عــام 2015، تــرك إرهابــى 
حقيبــة أعلــى ســطح عقــار بالقــرب مــن قســم شــرطة 
الطلبيــة بالجيــزة، والتقطتهــا عيــن نســور الشــرطة، ممــا 
أدى لتحركهــم ســريًعا تجــاه الخطــر، دون أدنــى خــوف، 
مرحبيــن بمــا يصيبهــم مــن أذى فــى ســبيل رفعــه عــن 

المواطنيــن.
ــى  ــاء فتحــى عل وعندمــا أقبــل ضابــط المفرقعــات ضي
العبــوة، شــعر بالخطــر، فاحتضنهــا وانفجــرت فيــه، ليكتــب 
ببطوالتــه  والــداه  ويفخــر  شــهداء،  الئحــة  علــى  اســمه 
وشــجاعته، ويحتفلــوا بتاريــخ وفاتــه كل عــام، فقــد زف 

ــة. شــهيًدا للجن
الرائد مصطفى عبيد 

تغيــر المشــهد ولكــن ليــس كثيــًرا، تــرى أمامــك ضابــط 
مفرقعــات أعلــى مبنــى يحــاول جاهــًدا إبطــال أذى عبــوة 

ناســفة أعلــى ســطوح مبنــى.
ــر عــام 2019، فــى منطقــة  ــوم الســادس مــن يناي فــى ي
عزبــة الهجانــة بمدينــة نصــر، أبلــغ المواطنــةن عــن شــنطة 
مشــتبه بهــا أعلــى عقــار، وتحــرك ســريًعا فدائــى الشــرطة 
للحقيبــة  وبفحصهــم  األمــر،  تفاصيــل  علــى  للوقــوف 

ــوة ناســفة. ــا عب وجــدوا به
انتشــرت عناصــر الشــرطة لتأميــن المواطنيــن، وأخلــت 
ــو  ــى خل ــان عل ــد االطمئن ــار، وبع ــن المحيطــة بالعق األماك
المــكان، بــدأ ضابــط المفرقعــات الرائــد مصطفــى عبيــد، 
بمحاولــة تفكيــك العبــوة الناســفة، ولــم يتــردد لحظــة فــى 

تلبيــة واجبــه الوطنــى.
لكــن تشــاء األقــدار أن يسشــتهد بطــل الشــرطة إثــر 
إنفجــار العبــوة الناســفة، ويحصــل علــى لقــب »شــهيد« 
الكبــرى  طفليــن،  وراءه  تــاركا  تمنــاه،  لطالمــا  الــذى 
الثــاث  يتعــد  لــم  صاحبــة ســبع ســنوات، والصغيــر 

ســنوات.

النقيب عمر مجدى
خــرج النقيــب مجــدى مــن منزلــه كعادتــه كل صبــاح 
متجًهــا إلــى عملــه، لكنــه ألقــى علــى مســامع والدتــه جملــة 
جديــدة وهــى »هتبقــى أم الشــهيد«، فلــم تعلــم الخمســينية 
هــل تفــرح أم تحــزن لمقولتــه. حيــا زمــاءه فــى الكميــن، 
ووقــف بجوارهــم يتذكــرون بطــوالت شــهداء الشــرطة، إلــى 
أن اخترقــت ســيارة نقــل كبيــرة الكميــن الواقفيــن فيــه، 
صدمتــه وألقــت بــه لمســافة 50 متــرا لألمــام، وهبــط 
بجســده علــى األرض، ممــا أدى إلصابــة رأســه إصابــة 
بالغــة. »مــات إثــر تعرضــه لنزيــف حــاد برأســه فــى لحظــة 
ســقوطه«، هــذا مــا كتــب فــى شــهادة وفاتــه، وظلــت تلــك 
ــد اســتام  ــه، وعن ــى ذهــن والدت ــًا ف ــردد طوي ــة تت الجمل
جثمانــه لدفنــه رددت والدتــه مــا قالــه لهــا يــوم استشــهاده 

ــا أم البطــل«. ــا أم الشــهيد« »أن »أن
النقيب محمدى رجب 

ــه أصدقــاؤه  ــة الشــرطة 2015، تعــود من تخــرج فــى كلي
ــة فــى ســيناء، تعــرض  علــى الشــجاعة، خــدم لفتــرة طويل
لحــادث انفجــار مدرعتــه لنصفيــن ولــم يطلــه أى أذى، 

ــه فــى الشــرطة. ــى الرغــم مــن هــذا أكمــل عمل وعل
قنــا،  فــى  حمــادى  بنجــع  مأموريــة  فــى  الشــاب  خــرج 
وأصيــب بطلــق نــارى ونطــق الشــهادة ومــات، وأول مــن عــرف 

الخبــر كان والــده، ولــم يصــدق إال بعــد انتشــار الخبــر

بطوالت رصعت بدلة الداخلية بالفخر
 عشماوى شهيد قنبلة هليوبوليس.. وضياء احتضن العبوة بالجيزة إلنقاذ 

المواطنين وحولت جسده ألشالء

فاطمة عاهد

شــهيدة  أول  تعــد  الحجــار  نجــوى 
والتــى  الداخليــة،  وزارة  تاريــخ  فــى 
استشــهدت خــال محاولــة  العناصــر 
اإلرهابيــة اســتهداف إحــدى الكنائــس 

باإلســكندرية.
ســنة  الحجــار  العميــدة  ولــدت 
1963 وتخرجــت فــى كليــة الشــرطة 
1987، عملــت بالعديــد مــن المواقــع 
نائــب  منصــب  وشــغلت  الشــرطية، 
العمــل،  تصاريــح  شــرطة  مديــر 
النســائية  للشــرطة  قائــًدا  وانتدبــت 
وتــم  بالكنيســة،  األعيــاد  لتأميــن 
تكليفهــا مــن وزارة الداخليــة لتشــارك 
مــع بعــض عناصــر الشــرطة بتأميــن 
كنيســة »المرقســية« لتلقــى مصرعهــا 
أثنــاء تفجيــر الكنيســة ويســجل اســمها 
والبطــوالت،  الشــرف  قوائــم  فــى 
ممــا أســفر عــن استشــهاد ضابطيــن 
وضابطــة، وأميــن شــرطة مــن مديريــة 

اإلســكندرية.  أمــن 
العريف أسماء إبراهيم 

العريــف أســماء أحمــد إبراهيــم حســنة، 
تربيــة  تكمــل  أن  القــدر،  يمهلهــا  لــم 
تحركــت  عندمــا  تتوقــع  ولــم  طفليهــا، 
مــن منزلهــا فجــر ذاك اليــوم أن تعــود 

مــرة اخــرى.
العريــف أســماء إبراهيــم، هــى الوجــه 
ابتســامته  تغيــب  ال  الــذى  البشــوش 
كمــا قالــوا عنهــا زمياتهــا، ال يعــرف 
»رودينــا  لطفليــن  أم  أنهــا  الكثيــرون 

وســاندى«.
كان صوتهــا القــوى »حاضــر يــا فنــدم 
وتمــام يــا فنــدم« كل صبــاح أثنــاء عملهــا 

وأخــذ التعليمــات.
علــى  تقــف  كانــت  أســماء  الشــهيدة 
العميــدة  مــن  قليلــة  خطــوات  بعــد 
نجــوى الحجــار أمــام البــاب الرئيســى 
ــش الســيدات  لكنيســة المرقســية لتفتي
لــدى دخولهــن للكنيســة، وال تــدرى أن 
ــا  ــا جــاء ليفجــر نفســه ويحرمه انتحاري

مــن طفلتهــا التــى لــم تفطــم بعــد.
أشــاء العريفــة جعلــت مــن الصعوبــة 
بمــكان أن يتعــرف عليهــا أحــد، نظــراً 
تعــرف  االنتحــارى، حتــى  مــن  لقربهــا 

عليهــا زوجهــا مــن بقايــا مابســها.
العريف أمينة رشدى

كانــت تســتعد كأى عــروس لتجهيــزات 
فرحهــا وســط أهلهــا وأصدقائهــا، حيــث 
كان ال يفصلهــا عنــه ســوى شــهر واحــد 
تصبــح  أن  القــدر  لهــا  ليكتــب  فقــط، 
لتصبــح  الوطــن  خدمــة  فــى  شــهيدة 
عــروس الجنــة يزفهــا الوطــن بأجمعــه 
بعــد شــرف شــهادتها علــى يــد إرهابــى 
ال يعــرف معنــى اإلنســانية أثنــاء تأمينهــا 
لكنيســة مــارى مرقــس فى اإلســكندرية.
بجــوار  وقوفهــا  الكاميــرات  وأظهــرت 
وهــى  نفســه  تفجيــر  قبــل  االنتحــارى 

بنظراتهــا. تتفحصــه 
محمــود  أمينــة  العريــف  وكانــت 
الحضــرة  ســجن  فــى  تخــدم  رشــدى 
حــى  فــى  وتعيــش  باإلســكندرية، 
أمنــت  الــذى  الحــى  العطاريــن، وهــو 
فيــه الكنيســة المرقســية واستشــهدت 

بــه.
منــى إبراهيــم، إحــدى أقــارب شــهيدة 
ــت رمــزا للقــوة  ــا كان ــت انه الواجــب قال
والشــجاعة وال تخــاف مــن شــىء ســوى 
الجميــع  وكان  وتعالــى  ســبحانه  اللــه 
يعرفهــا باالنضبــاط وبتفوقهــا ونبوغهــا، 
العمــل.  فــي  لمكانتهــا  بالنســبة  هــذا 
أمــا علــى الصعيــد االجتماعــى فــكان 
الجميــع يحــب أمينــة رشــدى، ويقدرهــا 
ــان، امــا  ــة والحن ــا حقــا رمــز للطيب النه
فكانــت  العمــل  فــى  اخاصهــا  عــن 
ــه اشــد االخــاص، وهــذا مــا  تخلــص ل
ايضــا  كان  الــذى  ابنهــا  تفقــد  جعلهــا 

رمــزا للطيبــة والشــرف.

 حكايات شهيدات ضحين بحياتهن من أجل الوطن

شجيعات الداخلية

بوسى أبوالنور
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وجودى فى قناة األهلى كان 
لهدف تحليل أداء الحكام 

فقط.. وال توجد روح الحب 
بين أسرة التحكيم

المســتطيل  داخــل  وجــوالت  صــوالت  لــه  كان 
األخضــر علــى مــدار 17 عاًمــا فــى المســابقات 
المحليــة والدوليــة، حيــث أســندت لــه مناســبات 
ــا بشــكل  ــق فيه ــا، تأل ــا وإفريقًي ــرى محلًي ــة كب كروي
كبيــر، هــو نجــل الراحــل محمــود عثمــان، الحكــم 
الدولــى الســابق وأحــد رمــوز التحكيــم فــى مصــر، 
بــدأ مســيرته العبــا فــى نــادى طلعــت حــرب وتــدرج 
حتــى انضــم للفريــق األول والتحــق بالتحكيــم عــام 

.1992
كان الظهــور األول لســمير عثمــان فــى الــدورى 
الممتــاز عــام 2000، وحصــل علــى الشــارة الدوليــة 
عــام 2005، وأعلــن اعتزالــه التحكيــم عــام 2017 

ــدة. إلتاحــة الفرصــة للوجــوه الجدي
أدار نحــو 147 مبــاراة دوليــة على مســتوى األندية 
والمنتخبــات، داخــل إفريقيــا وخارجهــا، منهــا 15 
مبــاراة بالــدور النهائــى، أبرزهــا نهائــى )الســوبر 
الشــمالية  أمريــكا  أبطــال  األنديــة  كأس  ليجــا( 
بيــن باتشــوكا المكســيكى وداالس بطــل الواليــات 
المتحــدة عــام 2007، كمــا أدار مبــاراة نهائــى كأس 
العالــم العســكرية 2013 بيــن نيجيريــا والكاميــرون 
ــع بــكأس  ــاراة الثالــث والراب فــى كــوت ديفــوار، ومب
ــل  ــن البرازي ــد بي ــى الهن ــم العســكرية 2007 ف العال
وقطــر، ونهائــى كأس الخليــج 2010 بيــن العــراق 

واإلمــارات.
تحــدث عثمــان عــن الكثيــر مــن الملفــات الهامــة 
التــى أثــارت الجــدل خــال الفتــرة الماضيــة، منهــا 
ــة الخماســية إلدارة االتحــاد المصــرى  ــرار اللجن ق
لكــرة القــدم بتطبيــق تقنيــة الـــ»VAR« بــدًءا مــن 
الــدور الثانــى وفــى كل مباريــات الــدورى منــذ بدايــة 
ــة الموســم الجــارى، فــى جميــع  تطبيقــه حتــى نهاي
المباريــات وليــس فــى مباريــات بعينهــا، وتعليقــه 

يتواجــدون اآلن علــى الســاحة زمــاء وأشــقاء وأبنــاء 
لديهــم أهــم عنصريــن مطلوبيــن في الحكــم المميز، 

وهمــا نزاهــة الســمعة والموهبــة.
*تعليقك على عملك فى قناة األهلى؟

تحليــل  لهــدف  كان  األهلــى  قنــاة  فــى  وجــودى 
ــرا  ــة، وكثي ــكل حيادي ــات ب أداء الحــكام فــى المباري
مــا كنــت ادخــل فــى حالــة جــدل مــع المحــاور علــى 
قنــاة األهلــى، مــن بينهــم إســام الشــاطر وســيد 
علــى  برنامجــه  يقــدم  كان  عندمــا  عبدالحفيــظ 
ــوا مناصــب كبيــرة  ــاة النــادى، وهنــاك أفــراد تول قن
فــى المنظومــة الرياضيــة مــن االهلــى والزمالــك 

وأســباب  األهلــى،  النــادى  قنــاة  فــى  علــى عملــه 
عــدم اســتمراره فــى منصــب رئيــس لجنــة الحــكام 
باتحــاد الكــرة بعــد تعيينــه بأســبوعين، وإليكــم نــص 

الحــوار.
ــب  ــكام األجان ــتعانة بالح ــد االس ــل تؤي *ه

فــى الــدورى المصــرى؟
ال أمانــع وجــود حــكام أجانــب فــى المســابقات 
والزمالــك  األهلــى  مباريــات  فــى  لكــن  المحليــة، 
ــة بمســتوى الحــكام  ــع األندي ــد أن تقتن فقــط، فاب
المصرييــن، وهــذا لــن يتحقــق إال مــن خــال تطويــر 
مســتواهم، وأرى أن الحكــم المصــرى مظلــوم، ومــن 

واإلســماعيلى، مثــل الكابتــن طاهــر أبوزيــد نجــم 
األهلــى الســابق الــذى تولــى منصــب وزيــر الرياضــة 
المهنــدس حســن  مــع  الحــال  وكذلــك  قبــل،  مــن 
صقــر الــذى تولــى منصــب رئيــس المجلــس القومــى 

للرياضــة وهــو معــروف بزملكاويتــه.
*مــع تطبيــق تقنيــة الـــ»VAR« فــى الــدورى 

المصــرى؟
ــدورى  ــة الفــار فــى ال ــق تقني ــى بالفعــل تطبي أتمن
ــن  ــى الحــكام، لك ــل الضغــط عل ــى يق المصــرى حت
مــع بدايــة الموســم المقبــل علــى األقــل وليــس اآلن، 
ففــى الــدورى اإلنجليــزى تــم تطبيــق تقنيــة الفيديــو 
موســما كامــا ولكــن بنظــام )off line( أى غيــر 
معلــن حتــى نتأكــد مــن نجاحــه، وكان أمامنــا فرصــة 
ذهبيــة للعمــل علــى تلــك التقنيــة خــال فتــرة توقــف 
اإلفريقيــة  األمــم  كأس  منافســات  قبــل  الــدورى 

تحــت 23 ســنة، فالوقــت كان يســمح بذلــك.
لذلــك أقتــرح تطبيقــه فى منافســات الــدور الثانى 
ــم  ــزى، ث ــدورى ولكــن كمــا فعــل االتحــاد اإلنجلي بال
يتــم تطبيقــه فعلًيــا مــع بدايــة الموســم الجديــد، 

ــة للتدريــب. إلعطــاء الحكــم فرصــة كامل
*وهــل حكامنــا مؤهلــون لتطبيــق تقنيــة 

حكــم الفيديــو؟ 
حتــى اآلن حكامنــا غيــر مؤهليــن لتطبيــق التقنيــة، 
األمــر ال يقتصــر علــى المحاضــرات فحســب، ومــن 
المســتحيل أن يتــم تطبيــق تلــك التقنيــة خــال شــهر 
واحــد مــن تدريــب الحــكام عليهــا، وكمــا ذكــرت 
ــرة توقــف  ــا خــال فت ــم تطبيقه كان األفضــل أن يت
اإلفريقيــة  األمــم  كأس  منافســات  قبــل  الــدورى 

للشــباب.
عــدم  بســبب  للظلــم  تعرضــت  *هــل 
الحــكام؟ لجنــة  رئاســة  فــى  اســتمرارك 

علــى  أحصــل  لــم  فأنــا  للظلــم،  تعرضــت  نعــم 
فرصتــى نهائًيــا، إذ توليــت رئاســة لجنــة الحــكام 
ولــم أكمــل أســبوعين حتــى تمــت إقالتــى، حيــث 
فوجئــت بــأن لجنــة إدارة اتحــاد الكــرة تبلغنــى بــأن 
أعمــل مــع جمــال الغنــدور تحــت رئاســته للجنــة 
الحــكام لكننــى رفضــت ألننــى كنــت وقتهــا بالفعــل 

رئيًســا للجنــة الحــكام.
* وجــودك فــى قنــاة األهلــى كان لــه عالقــة 

بذلك؟
الحــاالت  بتحليــل  أقــوم  كنــت  ذلــك،  أظــن  ال 
التحكيميــة فقــط فــى قنــاة األهلــى دون تحيــز لنــاد 
معيــن، ولــو كان ذلــك فعــا هــو الســبب وراء إقالتــى 
فلمــاذا تــم تعييــن جمــال الغنــدور علــى الرغــم مــن 
ــدز ســابًقا. ــاة بيرامي ــا كان يعمــل فــى قن ــه أيًض أن

فــى  التحكيــم  تواجــه  مشــكلة  أكبــر  مــا 
؟ مصــر

مــن  البعــض  بعضهــم  الحــكام ألخطــاء  تصيــد 
كبــرى المشــاكل التــى تواجــه منظومــة التحكيــم فــى 
مصــر، علمــت أن هنــاك حكًمــا قــام بجمــع لقطــات 
فيهــا أخطــاء تحكيميــة لزميلــه وقدمهــا لاتحــاد 
ــه مــن إدارة المباريــات  اإلفريقــى حتــى يحــرم زميل
روح  توجــد  ال  أكبــر،  فرصتــه  وتكــون  اإلفريقيــة 

الحــب بيــن أســرة التحكيــم.
*سمير عثمان أهالوى أم زملكاوى؟

أشــجع نفســى، وال أشــجع األهلــى أو الزمالــك، 
اهتمامــى فقــط بــأن أنجــح فــى عملــى، ليــس غيــر 
مباريــات  بــإدارة  قمــت  مباريــات  وهنــاك  ذلــك، 

خســر فيهــا األهلــى والزمالــك.

شريف كمال

المظلومون فى األهلى
ســبق أحمــد العــش عــدد كبيــر مــن الاعبيــن، الذين 
مــن  كان  األهلــى،  داخــل  للظلــم  تعرضهــم  أعلنــوا 

بينهــم الجنــوب افريقــى باكامانــى ماهابــى العب 
صــن داونــز الجنــوب افريقــى الحالــى.

للصحــف  تصريحــات  فــى  أكــد  الاعــب 
الجنــوب افريقيــة تعرضــه للظلــم داخــل األهلــى، 
وعــدم حصولــه علــى فــرص للمشــاركة قبــل قــرار 

رحيلــه.
الســيد  أيًضــا  اعتــرض  ذاتــه،  الوقــت  وفــى 
ــى  ــى وبتروجــت الســابق عل حمــدى مهاجــم األهل

رحيلــه عــن صفــوف القلعــة الحمــراء، مشــيًرا إلــى 
أنــه رحــل مبكــًرا عــن الفريــق بســبب تغييــر المدربيــن 
جماهيريــة  لضغــوط  تعــرض  أنــه  كمــا  باألهلــى، 
ــى، وهــو  وهجــوم مــن اإلعــام وقــت انضمامــه لألهل

األمــر الــذى عجــل برحيلــه عــن الفريــق.
وعلــى الرغــم مــن بكائــه لحظــة الرحيل عــن األهلى، 
إال أن حــارس المرمــى أحمــد عــادل عبدالمنعــم قــد 
ــة الحمــراء،  ــم الحقيقــى فــى القلع ــد تعرضــه للظل أك

وذلــك قبــل رحيلــه للمقاصــة.
وأرجــع عــادل عبدالمنعــم أســباب شــعوره بالظلــم 
إلــى عــدم حصولــه علــى الفرصــة الكافيــة، مشــيًرا 

ــه. ــى بيت ــه ســيعود فــى وقــت الحــق إل ــى أن إل
جمــال  األســبق  والزمالــك  األهلــى  العــب  أمــا 
عبدالحميــد، فقــد أكــد فــى تصريحــات تلفزيونيــة أنــه 
تعــرض للظلــم داخــل أروقــة القلعــة الحمــراء، مشــيًرا 
إلــى أن األهلــى أوقــف راتبــه ورفــض دفــع تكاليــف 
عاجــه بعــد تعرضــه لكســر مضاعــف فــى قدمــه فــى 

إحــدى مباريــات األهلــى.
وفــى الســياق ذاتــه، أكــد أيًضــا العــب خــط الوســط 
عمــرو بــركات المنضــم لصفــوف الجونــة خــال الفترة 
الحاليــة تعرضــه للظلــم، بســبب عــدم الحصــول علــى 
ــا شــارك  ــه عندم ــى أن الفرصــة المناســبة، مشــيًرا إل

مــع الفريــق قــدم أداء جيــًدا.
ــن شــريف حــازم مدافــع  ــه أعل ــه للســبب ذات كمــا ان
األهلــى تعرضــه للظلــم داخــل النــادى األهلــى، منوًهــا 

إلــى أنــه لــم يحصــل علــى فرصــة كافيــة.
ــذى  ــًرا أســباب الاعــب الثامــن ال ــف كثي ــم تختل ول
نرصــده، عــن ســابقيه، فقــد أكــد محمــد حمــدى زكــى 
الشــهير بجــدو الصغيــر، والــذى انضــم لألهلــى قادًمــا 
مــن ســموحة، أنــه ظلــم داخــل جــدران قلعــة الجزيــرة 

بســبب عــدم الحصــول علــى فرصــة.
الــذى  الوحيــد  الاعــب  يعتبــر  الشــيخ  أحمــد 
برهــن علــى تعرضــه للظلــم فــى األهلــى حتــى اآلن، 
إذ اســتطاع العــودة مــن جديــد لصفــوف الشــياطين 

ذاتــه. واثبــات  الحمــر 
تعرضــه  أكــد  الشــيخ 
بعــد  األهلــى  فــى  للظلــم 
االتفــاق  لصفــوف  رحيلــه 
ســبيل  علــى  الســعودى 
ــه  ــى أن االعــارة، مشــدًدا عل

لــم يحصــل علــى فــرص كافيــة 
. كة ر للمشــا

المظلوميــن  أشــهر  أحــد  ويعتبــر 
الحمــراء،  القلعــة  أروقــة  داخــل 
وأكثرهــم مشــاركة مــع الفريــق األول 
علــى االطــاق، حيــث كان اعــان 
عمــاد متعــب بتعرضــه للظلــم فــى 
ــى مفاجــأة كبيــرة للجماهيــر. األهل
 28 علــى  حصــل  متعــب  عمــاد 
عشــر  بواقــع  األهلــى  مــع  بطولــة 

محليــة،  كــؤوس  و3  دورى،  بطــوالت 
إفريقــى،  ســوبر  و4  مصــرى،  ســوبر  و6 

لــكأس  وبطولــة  افريقيــا،  أبطــال  دورى  و4 
علــى  حصولــه  بجانــب  هــذا  الكونفدراليــة، 

لألنديــة. العالــم  بــكأس  برونزيــة 
وفــى نهايــة مطافــه، اعتــرض متعــب علــى نســبة 
االحتيــاط،  لدكــة  ومازمتــه  الفريــق  مــع  مشــاركته 
وأكــد تعرضــه للظلــم داخــل النــادى الــذى أمضــى فيــه 
أكثــر مــن 16 ســنة، قائــًا فــى تصريحــات تلفزيونيــة: 

ــم ينفــذ وعــوده معــى. ــى ول ــدري ظلمن حســام الب
المظلومون فى الزمالك

لعــب  الــذى  العجيــزى  هانــى  مــع  كانــت  البدايــة 
لصفــوف األهلــى وســموحة فيمــا بعــد، والــذى أكــد 

تعرضــه للظلــم فــى الزمالــك، مشــيًرا إلــى أنــه تــم 
اســتبعاده مــن الفريــق خــال فتــرة تولــى الفرنســى 
ــاء  ــات النه ــه عــن التدريب ــرى ميشــيل بســبب غياب هن
بعــض األوراق الخاصــة بتأديــة الخدمــة العســكرية.
تعــرض  أنــه  الســعيد  شــوقى  المدافــع  أكــد  كمــا 
تغييــر  كثــرة  بســبب  الزمالــك  نــادى  فــى  للظلــم 
ــي  ــث كان كل مــدرب أجنب ــق، حي ــن فــى الفري المدربي
يســعى للدفــع بالاعبيــن أصحــاب العقــود الكبيــرة، 
حتــى ال يتعــرض لضغوطــات مــن إدارة النــادى بســبب 

اســتبعاد الاعبيــن الذيــن كلفــوا 
خزينــة النــادى الكثيــر، الفًتــا إلــى 
أنــه كان أكثــر الاعبيــن اجتهــاًدا.
العــب  صــرح  ذاتــه،  وللســبب 
داودا   أحمــد  الســابق  الزمالــك 
قائــًا:  للظلــم،  تعــرض  بأنــه 
فوجئــت باســتبعادى مــن المشــاركة 
ــًرا  ــت كثي ــق، حزن ــع الفري ــى م رغــم تألق
ورحلــت عــن الزمالــك بعــد شــعورى بتعرضى 

للظلــم.
ــم فــى  ــه ظل ــد ان ــة، فقــد أك أمــا حمــادة طلب
الزمالــك، حيــث اســتبعد مــن المشــاركة لصالــح 
عــدد كبيــر مــن الاعبيــن تــم التعاقــد معهــم 

ــادى. ليقــرر الرحيــل عــن الن
الزمالــك،  فــى  المظلوميــن  قائمــة  وتشــهد 
وجــود صــاح ريكــو الــذى صــرح بأنــه ظلــم 
بســبب عــدم الحصــول علــى فرصــة للمشــاركة، 
تعرضــه  أكــد  الــذى  باولــو  المهاجــم حســام  لحقــه 
ــر  ــى أن المدي ــم فــى القلعــة البيضــاء، مشــيًرا إل للظل
الفنــى الســابق ايناســيو قــد دمــره - علــى حــد وصفــه.
بنــدق  أحمــد  صــرح  الناشــئين،  قطاعــات  وفــى 
بأنــه تعــرض للظلــم داخــل نــادى الزمالــك، مشــدًدا 
علــى أن القطــاع بالكامــل يســير بالمحســوبيات، وفــق 

تصريحاتــه الصحفيــة فــى ديســمبر الماضــى.
لــم تنتــه قائمــة المظلوميــن فــى الزمالــك، بينمــا 
اشــتملت علــى عــدد مــن الاعبيــن، أبرزهــم خالــد 
الذيــن  عبدالخالــق،  وإبراهيــم  واتشــيمبونج  قمــر 
ــى  ــم بســبب عــدم الحصــول عل ــم للظل ــدوا تعرضه أك

فــرص كافيــة.

حوار- محمد الهادى

المظلومون فى األهلى والزمالك
  العبون رفعوا راية الشكوى من القطبين  الظلم فى األهلى بسبب »الفرصة« وعدم حصول جمال عبدالحميد على أمواله

سمير عثمان: 

حكامنا غير مؤهلين لتطبيق 

تقنية حكم الفيديو
 الحكام األجانب لمباريات القمة بين األهلى والزمالك فقط

 كان أمامنا فرصة ذهبية للعمل على تلك التقنية خالل فترة
توقف الدورى قبل منافسات األمم اإلفريقية للمنتخبات األولمبية

أثارت تصريحات أحمد العش العب 
األهلى ووادى دجلة السابق، ومدافع 
اتحاد بن قردان التونسى الحالى، 
ضجة كبيرة بعدما أعلن تعرضه 
للظلم فى النادى األهلى من الثنائى 
حسام البدرى المدير الفنى وسيد 
عبدالحفيظ، حيث حرماه من 
العودة لصفوف المارد األحمر قبل 
موسمين.
وقال »العش« فى تصريحات 
تلفزيونية قبل أيام: »قبل 
موسمين وقت أن كنت العًبا بوادى 
دجلة تواصل معى الثنائى سيد 
عبدالحفيظ، مدير الكرة باألهلى 
وحسام البدرى مدرب الفريق وقتها 
برغبتهما فى عودتى للمارد األحمر 
وأبديت موافقتى مباشرة ألن 
األهلى بيتى وصاحب الفضل علّى، 
إال أننى تفاجأت بتراجعهما عن 
ضمى، األمر الذى أحدث لى عقدة 
نفسى، بسبب الظلم الذى تعرضت 
له من عدم ضمى لألهلى«.
»الطريق« فتحت ملف الالعبين 
الذين أكدوا تعرضهم للظلم داخل 
أروقة الناديين األكبر فى مصر، 
األهلى والزمالك، فعلى الرغم من 
أن اللعب ألحد القطبين هو حلم 
العبى كرة القدم فى المحروسة، 
إال أن عدد المنضمين الذين أكدوا 
وقوعهم فى الظلم ليس بالقليل، 
نرصد أبرزهم فى السطور التالية..
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مرمــى  حــارس  هــو  الســيد،  عبدالواحــد 
ــك  ــادى الزمال ــع ن ــب م ــزل، لع ــدم معت ــرة ق ك
معظــم مســيرته قبــل أن ينتقــل لنــادى مصــر 
مشــواره  وينهــى  واحــد  لموســم  للمقاصــة 
ويعتبــر   ،2015 عــام  فــى  بعدهــا  الكــروى 
عبدالواحــد أحــد نجــوم األبيــض علــى مــر 
ــى 17  ــق عل ــع الفري ــث حصــل م تاريخــه، حي
ــة، وبذلــك أصبــح أكثــر العبــى الفريــق  بطول

علــى مــر التاريــخ حصــواًل علــى األلقــاب.
وعلــى الصعيــد الدولــى، مثــل عبدالواحــد 
منتخــب مصــر فــى أربــع دورات فــى كأس 
ــة لكــرة القــدم، أعــوام 2002  األمــم اإلفريقي

و2010. و2006  و2004 
ولــد عبدالواحــد الســيد بقريــة كفــر ربيــع 
- مركــز تــا - محافظــة المنوفيــة، ولكنــه 
ســيناء،  جنــوب  بمحافظــة  وترعــرع  نشــأ 
واســم الشــهرة »وحيــد«، والــده كان حــارس 
ــدورى  ــاء تواجــده بال ــق طنطــا أثن مرمــى فري
علــى  معــه  وحصــل  بالســتينيات  الممتــاز 

أفضــل حــارس مرمــى بمصــر.
بــدأ اســم عبدالواحــد الســيد فــى الظهــور 
ضمــن تشــكيلة نــادى الزمالــك مــع أواخــر 
للمخضــرم  احتياطــى  كحــارس  عــام 1997 
نــادر الســيد، لكــن فتــرة بقائــه علــى دكــة 
االحتيــاط  لــم تطــل، حيــث أصبــح الحــارس 
مــع  األبيــض  للنــادى  واألساســى  األول 
الــدورى  فــى  للفريــق  األولــى  االنطاقــة 
المصــرى موســم 1998 - 1999 أمــام نــادى 
القنــاة فــى 14 أغســطس ســنة 1998 وهــى 

المبــاراة التــى فــاز بهــا الزمالــك 4 - 1.
عريــن  حراســة  نجــم  »وحيــد«  تحــدث 
الزمالــك والمنتخــب الوطنــى الســابق، فــى 
حــوار لـ»الطريــق« عــن الكثيــر مــن المواضيــع 
وأيًضــا  الكرويــة،  ومســيرته  حياتــه  بشــأن 
بشــأن نــادى قلعــة ميــت عقبــة. وإلــى نــص 

الحــوار..
عبدالواحــد  هــو  مــن  البدايــة..  *فــى 

الكرويــة؟ بدايتــه  كانــت  وكيــف  الســيد 
ــروف عــن  ــا هــو مع ــر م ــدي غي ال يوجــد ل

اإلعــام  وســائل  فــى  الســيد  عبدالواحــد 
وحبــى  الســيناوية  نشــأتى  مثــل  المختلفــة، 
بنــادى  لهــا  وممارســتى  القــدم  كــرة  للعبــة 
فتــرات  أفضــل  مــن  واحــدة  فــى  الزمالــك 

الكرويــة. مســيرتى 
امــا عــن بدايــة مشــوارى الكــروى، فكانــت 
مختلفــة إلــى حــد مــا، حيــث عندمــا بــدأت 
أجيــد  كنــت  منــذ طفولتــى  اللعبــة  أمــارس 
ــا حراســة  ــز المهاجــم وأيًض ــى مرك ــب ف اللع
المرمــى، ولكــن كنــت أفضــل اللعــب كمهاجــم 
إشــادة  علــى  حصلــت  وبالفعــل  صريــح، 
الجميــع وحققــت أرقامــا فرديــة مثــل هــداف 
المــدارس  دورى  مثــل  المختلفــة  الدوريــات 

وغيــره.
ــى  ــه األمــر ونصحن ــم يعجب ــدى ل ولكــن وال
بتغييــر مركــزى وأســتقر فــى حراســة المرمــى 
واقتنعــت بذلــك، حيــث إنــه مــارس لعبــة كــرة 
القــدم مــن قبــل ولــه تجــارب عديــدة، مثــل 

نــادى طنطــا.
ومــا بدايــات خطواتــك لالتحــاق بقطــاع 

الناشــئين فــى نــادى الزمالــك؟
كان  الــذى  لوالــدى  الفضــل  كل  الفضــل 
يوجهنــى مــن البدايــة، حيــث كان يعمــل علــى 
الجبليــة  المناطــق  فــى  وتجهيــزى  تدريبــى 
فــى بلــدى بجنــوب ســيناء علــى حســب رؤيتــه 
وخبراتــه، ألنــه كمــا ذكــرت لــك، مــارس اللعبــة 
وكان لــه بهــا بــاع كبيــر، وبعــد أن تــم إعــدادى 
فنًيــا وبدنًيــا بشــكل جيــد، قــرر أن أخــوض 
اختبــارات الناشــئين بنــادى الترســانة، وعنــد 
أن  المانــع  مــا  قــال  باالختبــارات،  قبولــى 
ومــا شــجعنا  الزمالــك،  اختبــارات  أخــوض 
النادييــن  بيــن  المســافة  قــرب  ذلــك  علــى 
اختبــارات  فــى  بســهولة  قبولــى  وأيًضــا 

الشــواكيش.
التوجــه  قررنــا  اليــوم  ذات  فــى  وبالفعــل 
ناشــئى  قطــاع  فــى  االختبــارات  لخــوض 
الزمالــك، ولــم نســتغرق فــى هــذه االختبــارات 
ســوى بضــع دقائــق، وكان عمــرى فــى ذاك 

الوقــت 14 عامــا.

ــم تدرجــت بعدهــا فــي قطــاع الناشــئين،  ث
قبــل  مــن  األول  للفريــق  اختيــارى  تــم  ثــم 

المنــدوه. عمــاد  الكابتــن 
أنتقــل معــك إلــى نــادى الزمالــك.. كيــف 

تــرى األبيــض فنيــاً هــذا الموســم؟
الزمالــك مــع كارتيــرون يقــدم كــرة قــدم 
األهــداف  فــى  كبيــر  تنــوع  مــع  جديــدة، 
ــا لجميــع المباريــات  المســجلة، وإذا مــا عدن
ســنرى أن شــكل الفريــق مــرٍض وممتــع، عــدا 
مبــاراة أو اثنتيــن، ولكــن أزمــة األبيــض ليســت 
للفريــق  الفرنســى أضــاف  إن  فنيــة، حيــث 

الكثيــر، كمــا أن ســامى الشيشــينى، لــه دور 
ــوارد عــدم حصــول  ــن ال ــك، وم ــى ذل ــر ف كبي
الموســم،  هــذا  بطــوالت  أى  علــى  الفريــق 
وعلينــا أن نبنــى قواعــد أســاس لمــا هــو قــادم 

ومعالجــة بعــض المشــاكل.
وما أسباب أزمة األبيض؟

كثيــرة مثــل غيــاب الجماهيــر التــى هــى 
بالمناســبة ال تؤثــر علــى أداء األبيــض فقــط، 
أصابهــم  الذيــن  الــدورى  العبــى  كل  بــل 
الخمــول، حيــث إن الاعبيــن حالًيــا يخوضون 
اللقــاءات بــدون ضغــوط، فهــم يعلمــون أنــه 

الــذى  المدرجــات  جمهــور  يشــاهدهم  لــن 
ينتقــد عنــد الخطــأ مثلمــا كان يحــدث مــن 

ــل. قب
وأيًضــا البــد مــن إحــكام الســيطرة علــى 
عناصــر الفريــق أكثــر مــن ذلــك فــى المواقــف 
المختلفــة، وأيًضــا العمــل علــى تواجــد حالــة 
مــن االســتقرار، وحــل بعــض المشــاكل التــى 
وأخيــًرا  المغلقــة،  الغــرف  داخــل  تقابلهــم 

اختيــار الصفقــات بعنايــة.
 أريــد أن تطلعنــى علــى رأيــك فــى نجــم 
فــى  رأيــك  ومــا  »شــيكاباال«،  الزمالــك 
العــروض التــى قدمهــا فــى مشــواره الكــروى؟ 
نــوع العــب  »شــيكاباال«  أن  نتفــق  دعنــا 
طــراز  ومــن  المصريــة  الكــرة  فــى  فريــد 
الذيــن  الاعبيــن  أحــرف  ومــن  خــاص 
ــع، ويحــب  جــاءوا فــى مصــر، وأســلوبه ممت
الجمهــور مشــاهدته، لكــن قراراتــه وتفكيــره 
همــا الســبب فــى عــدم تواجــده فــى مكانــة 
مميــزة، حيــث إنــه شــخص عنيــد وال يســمع 
ــد مناقشــته فــى موضــوع  لــكام أحــد، وعن
مــا أو الحديــث معــه تشــعر وكأنــك أقنعتــه، 
ولكــن الــذى يحــدث فيمــا بعــد عكــس ذلــك 
تماًمــا، وأخيــًرا الجميــع يتفــق أنــه العــب من 
خامــة وقماشــة مختلفــة ويمتلــك صفــات 

كبيــرة ومميــزة.
مــا الفتــرة المميــزة لــك فــى الزمالــك ومــا 

األســوأ؟
أفضــل فتــرة كنــت أقضيهــا داخــل الزمالــك 
مــن عــام 2001 لـــ2005، حيــث كان ال يعنينــى 
أى حــارس ينافســنى، وإذا لــم أصــب بإصابــة 
الصليبــى كان مــن المؤكــد أننــى كنــت ســأكون 
لحــد   2005 مــن  مصــر  منتخــب  حــارس 

.2010
هنــاك فتــرة تــم فيهــا ذكــر تفــاوض إدارة 
األهلــى مــع عبدالواحــد الســيد.. مــا حقيقــة 

ذلــك؟
رادار  علــى  كنــت  حيــث  صحيــح،  هــذا 
األهلــى، قبــل أن ُيقــِدم مســؤولو إدارة األحمــر 
وجــاءت  مــرات،   3 معــى  التفــاوض  علــى 

والمــرة   ،2004 موســم  فــى  األولــى  المــرة 
الثانيــة فــى عــام 2006، والمــرة الثالثــة بعــد 
هــروب عصــام الحضــرى، ولكــن حبــى لنــادى 
الزمالــك منعنــى مــن هــذه الخطــوة، بالرغــم 
علــى  الفريــق  العبــى  حصــول  عــدم  مــن 
مرتباتهــم لفتــرات كبيــرة تســتغرق ســنوات، 
وعلــى الجانــب اآلخــر األهلــى يقــدم قيمــة 
ــت اتقاضــاه  تعاقــد أضعــاف أضعــاف مــا كن
ــى  ــرة الت ــزات الكثي ــر الممي مــن األبيــض، غي
كانــت توجــد لديهــم مــن اســتقرار... إلــخ، 

ولكــن حبــى للزمالــك أكبــر مــن كل ذلــك.
مــن وجهــة نظــرك.. مــن أفضــل حــارس 

فــى الــدورى حالًيــا؟
الرياضيــة،  الســاحة  الكثيــر علــى  يوجــد 
ولكــن محمــد الشــناوى حــارس األهلــى هــو 

األفضــل مؤخــًرا.
تاريــخ  فــى  مرمــى  حــارس  أفضــل  ومــن 

واألداء؟ النتائــج  حيــث  مــن  مصــر 
واألرقــام،  النتائــج  حيــث  مــن  بالتأكيــد 
الفنيــة  الناحيــة  ومــن  الحضــرى،  عصــام 
ــن إكرامــى. ــور، والكابت ــن عــادل المأم الكابت
فــى  فارقــة  عامــة  كان  حــراس  مــدرب 

»وحيــد«؟ مســتوى 
يوجــد الكثيــر، مثــل الكابتــن عــادل المأمــور 
وســمير محمد على وطارق عبدالعليم وأيمن 
طاهــر، وأيًضــا فكــرى صالــح، ولكــن المــدرب 
إبراهيــم ريــاض هــو الــذى كان عامــة فارقــة 
ــذ  ــروى لـ»عبدالواحــد« من ــى المســتوى الك ف
تواجــدى فــى الناشــئين، حيــث أثــر فــى أدائــي 
ــة واســتمر معــى مــن عــام  ــر للغاي بشــكل كبي

2001 لـــ2004 .
من أفضل مدافع كان يلعب أمامك؟

التابعــى،  بشــير  مدافعيــن،  ثاثــة  هــم 
ــادى، وفــى  ــي، ومدحــت عبداله ــل القبان ووائ
المنتخــب كان يتواجــد هانــى ســعيد ووائــل 

جمعــة وفتــح اللـــه.

 »كارتيرون« غيّر كثيرًا فى أداء الزمالك.. ومشكلة »األبيض« ليست فنية   غياب الجماهير أصاب الالعبين بالخمول

اســتضافت المملكــة العربيــة الســعودية، بطولــة 
كأس الســوبر اإلســبانى، بنظامــه الجديــد ألول 
يتضمــن  والــذى  المســابقة،  تاريــخ  فــى  مــرة 
مشــاركة 4 فــرق، هــى بطــل الــدورى اإلســبانى 
وصاحــب المركــز الثانــى، وطرفــا نهائــى كأس 

ملــك إســبانيا.
ريــال  برشــلونة،  مــن:  كا  البطولــة  وضمــت 

وفالنســيا. مدريــد  أتلتيكــو  مدريــد، 
وحصــد ريــال مدريــد بطولــة كأس الســوبر، بعد 
ــاراة  ــي المب ــد، ف ــو مدري ــى جــاره أتلتيك ــه عل تغلب

النهائيــة، بــركات الترجيــح بنتيجــة 4 - 1.
ــة كأس  وتعتبــر هــذه أول مــرة تقــام فيهــا بطول
الســوبر خــارج حــدود إســبانيا، حيــث أقيمــت فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.
وبيــن  اإلســبانى  االتحــاد  بيــن  االتفــاق  وكان 
الســعودية، بإقامة بطولة كأس الســوبر اإلســبانى 
ــد  ــك بعق ــاث ســنوات، وذل ــة لمــدة ث ــى المملك ف
يــورو  مليــون  أى 40  يــورو،  مليــون  قيمتــه 120 

ســنوياً.
الســوبر،  كأس  لقــب  علــى  الحصــول  وبعــد 
حصــل ريــال مدريــد علــى حوالــى 12 مليــون يورو، 
باإلضافــة إلــى حصــول كل العــب فــى صفــوف 

الفريــق الملكــى علــى 150 ألــف يــورو.
ــد  ــال مدري ــا الكــرة اإلســبانية، ري وحصــل قطب
وبرشــلونة مقابــل مشــاركتهما فــى البطولــة علــى 
6 ماييــن يــورو لــكل نــاٍد، فيمــا حصــل أتلتيكــو 
مدريــد علــى 4 ماييــن يــورو، وفالنســيا حصــل 

ــورو. ــون ي ــغ 1.7 ملي ــى أقــل قيمــة بمبل عل
إجمالــى  أن  إلــى  تقاريــر صحفيــة،  وأشــارت 
مــن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مكاســب 
اســتضافة كأس الســوبر اإلســبانى، ســوف يصــل 
إلــى قرابــة 17 مليــون ريــال ســعودى يضــاف لهــا 
أيضــا مبيعــات أخــرى مــن النقــل التلفزيونــى.

ولــم تكــن إســبانيا، هــى الدولــة األولــى التــى 

هدفيــن مقابــل هــدف، وفــى عــام 2011 حقــق إيــه 
ســى ميــان البطولــة بعــد انتصــاره علــى غريمــه 
إنترميــان بنتيجــة هدفيــن لهــدف، وفــى 2012 
فــاز اليوفــى علــى نابولــى بنتيجــة أربعــة أهــداف 

مقابــل هــدف وحيــد.
واســتضافت قطــر الســوبر اإليطالــى مرتيــن، 
يوفنتــوس  جمعــت  والتــى   2014 عــام  األولــى 
ونابولــى، علــى ملعــب جاســم بــن حمــد بالدوحــة، 
واســتطاع البيانكونيــرى حصــد اللقــب بعــد فــوزه 

بــركات الترجيــح.
يوفنتــوس  بيــن   ،2016 فــى  الثانيــة  وجــاءت 
وميــان، وانتصــر حينهــا الروســونيرى بــركات 
الترجيــح بعــد نهايــة الوقــت األصلــى بالتعــادل 

.)1  –  1( اإليجابــى 
واســتضاف ملعــب شــانجهاى الصينــى ســوبر 
والتســيو،  يوفنتــوس  بيــن   2015 عــام  إيطاليــا 
وتمكــن البيانكونيــرى مــن حصــد اللقــب بعــد فــوزه 

بهدفيــن نظيفيــن لماندزوكيتــش وديبــاال.
ولعــب الســوبر اإليطالــى 2019 علــى األراضــى 
الملــك  ملعــب  علــى  وبالتحديــد  الســعودية، 
عبداللـــه الدولــى بمدينــة جــدة، حيــث جمعــت 
المبــاراة بيــن يوفنتــوس ونظيــره ميــان، وحقــق 

اليوفــى الفــوز حينهــا بهــدف نظيــف.
وُلعبــت المبــاراة األخيــرة للســوبر علــى األراضى 
ــك ســعود«،  ــى ملعــب »جامعــة المل الســعودية، عل
حيــث حقــق فريــق التســيو الفــوز علــى يوفنتــوس، 
بثاثــة أهــداف مقابــل هــدف ليتــوج بطــًا لــكأس 

الســوبر اإليطالــى.
اإليطالــى،  لاتحــاد  الماليــة  العوائــد  وبلغــت 
ــى 11  ــاد، حوال خــال إقامــة الســوبر خــارج الب

مليــون يــورو فــى النســخة الواحــدة.

عبدالواحد السيد:
األهلى تفاوض معى

3 مرات وحبى لألبيض منعنى
 فى بداية مشوارى كنت ألعب رأس حربة.. ووالدى سبب نجاحى

 عماد المندوه هو الذى صعدنى للفريق األول بالزمالك

 »شيكاباال« كان سيتواجد فى مكانة مميزة إذا تغير تفكيره

مصطفى أبوعقيل

إسبانيا ليست األولى أوروبيًا
إيطاليا لعبت السوبر خارج البالد ألول مرة عام 1993

البــاد،  خــارج  الســوبر  بطولــة  بإقامــة  تســمح 
أول  أقيــم  قبــل، حيــث  مــن  إيطاليــا  فعلتهــا  إذ 
البــاد فــى عــام 1993،   ســوبر إيطالــى خــارج 
بواشــنطن  كينيــدى  روبــرت  ملعــب  واســتضاف 
اللقــاء، وجمــع بيــن ميــان بطــل الــدورى، وتورينــو 
ــق  ــن تحقي ــن الروســونيرى م ــكأس، وتمك بطــل ال

الفــوز بنتيجــة هــدف نظيــف.
ليبيــا،  فــى  الســوبر  أقيــم   ،2002 عــام  وفــى 
وبالتحديــد علــى ملعــب »11 يونيــو« بطرابلــس، 

وكان بيــن يوفنتــوس وبارمــا، وتمكــن اليوفــى مــن 
الفــوز بنتيجــة هدفيــن لهــدف.

ــى ملعــب »جاينتــس«  ــا، عل ــم ســوبر إيطالي وأقي
بالواليــات المتحــدة، وذلــك فــى عــام 2003، حيــث 
لعــب اليوفــى ضــد ميــان، وفــاز الروســونيرى 

ــح. ــركات الترجي ب
بالصيــن  الوطنــى  بكيــن  ملعــب  واســتضاف 
مبــاراة الســوبر فــى 3 أعــوام، 2009 وحقــق حينها 
ــان بنتيجــة  ــى حســاب إنترمي طاهر محمدالتســيو اللقــب عل



طريقنا.. وهنكمله
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بوسى أبوالعز

حوار- دعاء راجح

أهــم  توثــق  التــى  النمــاذج  أشــهر  الجوهــرى  ســوق 
ــار  ــى بعــد 10 أمت ــخ فــى مصــر، يقــع عل مظاهــر التاري
ــد مــن  ــرو غمــرة بجــوار ســوق غــزة، يع مــن محطــة مت
أعــرق األســواق الشــعبية بمصــر، »ســوق الجوهــرى« 
ســوق كبيــر يوجــد بــه الكثيــر مــن محــالت المالبــس 
والمســتلزمات المنزليــة، أنشــئ فــى أوائــل الثمانينيــات، 
لكــن وضعــه حاليــا أصبــح متهالــكا كليــا، لــذا قــررت 
محافظــة القاهــرة إخــالءه ونقلــه للســوق الحضــارى 
الجديــد الــذى تتعــدى تكلفــة انشــائه 40 مليــون جنيــه.
نقلهــم  الســوق حــول  تجــار  آراء  »الطريــق« ترصــد 
محمــد  مــع  تحدثنــا  البدايــة  فــى  الجديــد..  للســوق 
رجــب صاحــب معــرض مفروشــات، الــذى أكــد أن وضــع 
بالنســبة  أمــا  قبــل،  ذى  عــن  يختلــف  أصبــح  الســوق 
لحركــة البيــع فهــى معدومــة تمامــا قائــال »واللــى زاد 
علينــا حريــق الســوق أيــام الثــورة، محالتنــا واللــى فيهــا 
مــن خامــات وفلــوس أكلتهــا النــار، فنحــن ال نريــد ســوى 
مكلــف  الجديــد  الســوق  إلــى  واالنتقــال  االســتقرار، 
باإلضافــة إلــى أن المســاحات صغيــرة ال تســع بضائعنــا 
وال نســتطيع االنتقــال إليــه حاليــا ألننــا نحــاول جاهديــن 
جلــب الزبائــن إلــى الســوق هنــا«، خاتمــا حديثــه »الســوق 

ــار ضلمــة«. ــل زى النه ــه باللي حالت
 وعلــى نفــس الصعيــد، يقــول عــم إبراهيــم أقــدم 
تجــار الســوق انــه يعمــل بســوق الجوهــرى منــذ أن كان 
عمــره 10 أعــوام، وكان يأتــى مــع والــده وورث عنــه مهنــة 
ــام مــا  ــا مــن أي ــا هن ــه »أن التجــارة والبيــع، متابعــا حديث
كان خــط الترومــاى يمــر مــن هنــا وكانــت الزبائــن وربات 

المنــازل والمقبلــون علــى الــزواج يشــترون مــن هنــا«.
وأكمــل حديثــه »الســوق دا أثــر، وكان شــغال فوق ورش 
وألعــاب  وتحــت محــالت مفروشــات  وأحذيــة،  جلــود 
أطفــال ومســتلزمات البالســتيك وغيرهــا مــن محــالت 
ــم  ــة، ول ــة منعدم ــال »الحرك ــزل«، قائ مســتلزمات أى من

يتبــق إال الزبــون القديــم فقــط«.   
كمــا أوضــح التاجــر أن عمليــة نقــل الســوق حاليــا 
عمليــة مكلفــة وتحتــاج لدراســة مــن قبــل التجــار ألن 
التجــار يعملــون جاهديــن لجلــب الزبــون مــرة أخــرى، 
واســتطرد »ال يمكــن تــرك الســوق حاليــا حتــى وإن كان 
ــا، فنحــن نطــور  ــزا لن ــد مجه الســوق الحضــارى الجدي
أصحــاب  طريــق  عــن  الداخــل  مــن  الســوق  ونجــدد 
ــا يتســبب  ــا »التنقــل مــن هن المحــالت والتجــار«، متابع
فــى قطــع أرزاق الكثيــر منــا، النــاس هنــا بتــاكل عيشــها 
بيــوم ونخشــى أن عمليــة التطويــر تتســبب فــى  يــوم 

إخــالء الســوق«.
وفــى الســياق، يقــول عــالء محمــود، أحــد الباعــة 
بالســوق إنــه ال يريــد أن يغيــر مكانــه هــو وجميــع 
بالمفــارش والمالبــس  نعمــل  »نحــن  الباعــة قائــال 
منــزل  ألى  يمكــن  ال  التــى  المنزليــة،  واألدوات 
االســتغناء عنهــا، حيــث يتدفــق علــى الســوق الــذى 
يتجــاوز عمــره اإلنشــائى، الثالثيــن عاًمــا، نحــو مئــات 
األشــخاص مــن المواطنيــن يوميــا، حيــث يعــد الســوق 
العرائــس«،  ومســتلزمات  المنزليــة  األدوات  قلعــة 
مضيفــا أن ســوق غــزة أحــد أشــهر األســواق الشــعبية 
الموجــودة بشــارع بورســعيد وحتــى شــارع الزاويــة 
المنخفضــة  بأســعاره  يعــرف  والجميــع  الحمــراء، 
والرحيمــة باألهالــى ويتــردد عليــه الكثيــر مــن الــزوار 
أصبــح  حتــى  الــزواج،  علــى  والمقبليــن  والعرائــس 
الوضــع مختلفــا وأصبــح الســوق غيــر معــروف اال 
بعدمــا  فقــط  المجــاورة  والمناطــق  الحــى  ألهالــى 
كان يأتــى اليــه النــاس مــن مختلــف المحافظــات، 
منهــا الجيــزة، والقليوبيــة، الشــرقية واإلســكندرية، 

وغيرهــا مــن المحافظــات.
إقبــاال  الفئــات  أكثــر  هــم  الــزواج  علــى  المقبلــون 
ــه مــن  ــى الســوق، فيوجــد بالســوق عــدد ال حصــر ل عل

المحــالت التــى تبيــع كل مــا تشــتهيه األنفــس مــن جهــاز 
وبيــع  عرائــس ومالبــس ومفروشــات وأدوات منزليــة 
هــو  هنــا  الســوق  فــى  »المميــز  قائــال  المفروشــات، 
انخفــاض أســعاره عــن باقــى أســعار األســواق، لكــن هــذه 
النعمــة تحولــت إلــى نقمــة علينــا بعدمــا قــررت الحكومــة 
إغالقــه ونقلنــا إلــى ســوق يبعــد عنــه بمســافة كبيــرة«.
أمــا محمــود فــرج، صاحــب محــل لــأدوات المنزليــة 
بالســوق فقــال »إحنــا عندنــا هنــا أســاس األســعار وبنبيع 
القطاعــى بســعر الجملــة، ألننــا أســاس االســتيراد، فــده 
ــة ودرب الســعادة  ــن العتب ــا أرخــص م ــى الســوق هن خل

ــة  ــا فــى حال وكل األماكــن دى«. ويضيــف »الســوق حالي
ركــود مســتمر ونحــن ال نريــد تركــه هكــذا«.

ــث أن األســعار  ــى الحدي ــد جمــال المصــرى، عل ويزي
فــى زيــادة مســتمرة، نافيــا مــا يتــردد عــن انخفــاض 
أســعار مســتلزمات العرائــس نتيجــة انخفــاض ســعر 
الجنيــه قائــال »األســعار بتتــراوح مــا بيــن 300 جنيــه 
للمفــرش و500 جنيــه للبطانيــة و100 جنيــه لســعر متــر 

القمــاش الخــاص بالســتائر«.
البيــع  وحركــة  ســوءا  ازداد  الســوق  »وضــع  وتابــع 
إلــى دخــول منتــج  تراجعــت بشــكل كبيــر، باالضافــة 
منافــس بســعر أقــل وخامــة أقــل بالســوق، ممــا نتــج عنــه 
نزيــف خســائر أصبــح يالحقنــا«، مضيفــا »موقــع الســوق 
الالفتــات  بعــض  قــرروا وضــع  شــبه حيــوى وعندمــا 
واالضــاءات علــى بوابــات الســوق تــم رفــض الفكــرة 
مــن قبــل الحــى والمحافظــة، ممــا نتــج عنــه تراجــع فــى 
المبيعــات وخســائر فادحــة تالحقنــا جميعــا باالضافــة 
بســبب  حاليــا  معــروف  غيــر  الســوق  موقــع  أن  الــى 

اهمالــه«.       
فــى حيــن قــال عــالء محمــود »مفيــش بيــع خالــص 
األيــام دى، والنــاس بتدخــل المحــالت تتفــرج وتفاصــل 
فــى ثمــن الســلع وان رفضنــا ترجــع فــى الشــراء« قائــال 
»ســادت حالــة مــن الركــود فــى الســوق بشــكل مبالــغ فيــه 
ــى الســوق،  ــن ف ــن الزبائ ــة م ــى الشــوارع شــبه خالي حت
مــن 15  اكثــر  بــه  ويعمــل  يبيــع  كان  اللــى  والمعــرض 
ــا ال يعمــل اال بعامليــن فقــط حتــى  عامــال اصبــح حالي
نســتطيع اعطاءهــم أجــورا مقابــل عملهــم، امــا عــن 
ــم  ــى اعطائه ــدرة عل ــدم الق ــم تســريحهم لع ــن فت الباقي

الرواتــب واألجــور«.      

»سوق الجوهرى« يموت
 التجار يرفضون المغادرة للسوق الحضارى الجديد

 مشروع فاشل ومظلم وال نريد االنتقال إليه والحى يتعنت 
 ما يحدث خراب بيوت.. والزبائن هجرت محالتنا بسبب بُعد المسافة

صــوب بطولــة العالــم فــى المســائل الرياضيــة 
العقليــة، التــى أقيمــت فــى كمبوديــا، توجهــت 
مشــاركة  أصغــر  وتصبــح  البطولــة،  لتحصــد 
مصريــة تحصــل علــى بطولــة العالــم فى »يوســى 
مــاس« وهــى التــزال فــى عمــر 7 ســنوات، إنهــا 
علــى  حصلــت  التــى  أحمــد  جــودى  الطفلــة 
ــة »يوســى  ــى فــى مســابقة أكاديمي ــز الثان المرك

مــاس« العالميــة.
تقــول الطفلــة جــودى إن حبهــا وتعلقهــا بتعلــم 
عقليــة  بطريقــة  الحســابية  المســائل  إجــراء 
»يوســى مــاس«، جــاء نتيجــة القتدائهــا بأخيهــا 
األكبــر الــذى كان متميــزا فــى إجــراء المســائل 
قائلــةً  ســريعة،  عقليــة  بطريقــة  الحســابية 
مــاس علشــان أخويــا  يوســى  »حبيــت دراســة 
إيــاد كان شــاطر فيهــا وكانــوا بيقولولــه إيــاد آلــة 

حاســبة«.
أن  لـ»الطريــق«  جــودى  الطفلــة  وأضافــت 
أخاهــا التحــق بأكاديميــة »يوســى مــاس«، وهــو 
اليــزال فــى الصــف الثالــث االبتدائــى، مبينــةً 
أنهــا قــررت أن تتعلــم فــى هــذه األكاديميــة، قبــل 
7 ســنوات، وحينهــا الحــظ المعلمــون تجاوبهــا 

مــع النظــام التعليمــى.
مــاس«،  »يوســى  نظــام  أن  جــودى  وتابعــت 
يتكــون مــن 10 مســتويات، يجــب علــى كل طالــب 
تخطــى هــذه المســتويات، باإلجابــة عــن 200 
ســؤال خــالل 8 دقائــق، وتختلــف نوعيــة األســئلة 

بحســب كل مســتوى.
وأوضحــت أن أول تدريــب لهــا فــى »يوســى 
ــن 200  ــن حــل 32 مســألة م ــت م ــاس«، تمكن م
فــى  وذلــك  دقائــق،   8 فــى  رياضيــة  مســألة 
العــام الماضــى، مبينــةً أنهــا كانــت نتيجــة غيــر 
مــع  التدريــب  فــى  اســتمرت  لذلــك  مناســبة، 
والدتهــا ومعلمتهــا فــى أكاديميــة »يوســى مــاس« 

مــن أجــل تحقيــق نتائــج أفضــل.
المســابقة  فــى  أنهــا تمكنــت  إلــى  وأشــارت 
الوطنيــة التــى أقامتهــا األكاديميــة، مــن تحقيــق 
مســألة   95 عــن  بإجابتهــا  الرابــع  المركــز 
رياضيــة عقليــة مــن إجمالــى 200 ســؤال، وذلــك 
فــى شــهر أغســطس الماضــى، وهــو مــا أهلهــا 
للوصــول إلــى المشــاركة فــى البطولــة العالميــة 
التــى أقيمــت تحــت رعايــة األكاديميــة فــى دولــة 

كمبوديــا.
فــى  العالــم،  بطولــة  فــى  مشــاركتها  وعــن 

مــاس«،  لـ»يوســى  الوطنيــة  المســابقة 
الطفلــة جــودى عــن ســعادتها  أعربــت 
الكبيــرة، حينمــا علمــت بتلــك المســابقة، 
بهــا،  للمشــاركة  الكبيــر  وتحمســها 
فــى  معلمتهــا  تشــجيع  إلــى  باإلضافــة 

األكاديميــة، مبينــةً أنهــا بــدأت المشــاركة 
بجانــب  اإلضافيــة  الحصــص  فــى 

التدريبــات األساســية فــى االكاديميــة، والتى 
أيــام إضافيــة فــى األســبوع،  زادت لمــدة 3 

بجانــب األيــام األساســية، قائلــةً »كنــت بــروح 
3 أيــام إضافــة إلــى األيــام األساســية وبحــل 
ــزة وأنجــح  ــون متمي ــرة علشــان أك ــات كتي تدريب

البطولــة«. فــى 
وفــى الســياق ذاتــه، تقــول دعــاء جابــر، والــدة 
ــارة  ــة جــودى، إن »يوســى مــاس«، هــو عب الطفل
عــن برامــج تعلــم تابعــة ألكاديميــة تحمــل نفــس 
االســم، مــن أجــل تأهيــل الطــالب علــى إجــراء 
دون  عقليــة،  بطريقــة  الحســابية  العمليــات 

اســتخدام أى أداة أخــرى.
وأضافــت والــدة الطفلــة جــودى أنهــا كانــت 
تعمــل علــى إحــداث حالــة مــن النشــاط حــول 

مــن  بإرهــاق  تشــعر  أو  تمــل  ال  حتــى  ابنتهــا، 
الدراســة المتواصلــة طــوال اليــوم، قائلــة »كنــت 
بالخروجــات  وأشــجعها  جــودى  بحفــز  دايًمــا 
والفســح لمــا تحــس أنهــا زهقانــة علشــان تقــدر 
تســتمر فــى المدرســة وتواصــل التدريــب فــى 

يوســى مــاس«.
وتابعــت والــدة الطفلــة جــودي لـ»الطريــق«، 
أنــه فــور إعــالن النتيجــة وحصــول جــودى علــى 

المركــز الرابــع فــى المســابقة الوطنيــة، وتأهلها 
لبطولــة العالــم، قامــت األكاديميــة بإجــراء كل 
قائلــةً  لهــا،  الالزمــة  واألوراق  االســتعدادات 
لنــا  »األكاديميــة جهــزت كل األوراق وأرســلت 
شــركة طيــران علشــان الســفر وفــى خــالل شــهر 

كل اإلجــراءات تمــت«.
ابنتهــا  بصحبــة  ســافرت  أنهــا  وأضافــت 
جميــع  مــن  جــاء  الــذى  الفريــق  وباقــى 
فــى  المشــاركة  أجــل  مــن  محافظــات مصــر، 
المســابقة العالميــة، مبينــةً أن الطائــرة أقلعــت 
ــا  ــت كمبودي ــا حتــى وصل فــى الســاعة 1 صباًح
أخــذت  والتــى  مســاًء،   9 الســاعة  تمــام  فــى 

اإلمــارات. دولــة  فــى  الترانزيــت 
وبينــت الســيدة دعــاء، أنــه خــالل األســبوع 
كمبوديــا،  فــى  المســابقة  فيــه  أقيمــت  الــذى 
كانــت جــودى تواصــل التدريبــات مــع المعلميــن 
حتــى يــوم المســابقة، إال أنهــا كانــت تحــاول 
ــات عــن نجلتهــا مــن  أن تخفــف ضغــط التدريب
خــالل الخــروج معهــا إلــى حديقــة شــهيرة فــى 
هنــاك،  األمريكيــة  الســفارة  بجــوار  كمبوديــا 

لخلــق أجــواء مــن الترفيــه حولهــا.
جــودى  المســابقة  ليلــة  تدريبــات  »فــى 
حققــت 132 مســألة مــن 200 والمعلمــة 
بطولــة  فــى  مركــز  هتحقــق  إنهــا  قالــت 
جــودى  المســابقة  انتهــاء  وبعــد  العالــم 
وحليــت  فرحانــة  أنــا  مامــا  يــا  قالتلــى 
كويــس ومكنتــش مصدقــة مــن الفرحــة لمــا 
حصلــت علــى المركــز الثانــى فــى بطولــة 
العالــم«، هكــذا وصفــت والــدة بطلــة العالــم 
جــودى أجــواء حصــول نجلتهــا علــى بطولــة 
العالــم فــى إجــراء المســائل الرياضيــة العقليــة، 
بحصــول  النتيجــة  إعــالن  لحظــة  وفرحتهــا 
مســتوى  علــى  الثانــى  المركــز  علــى  نجلتهــا 

العالــم مــن بيــن 182 دولــة مشــاركة.
وأشــارت والــدة الطفلــة جــودى، إلــى أنــه فــور 
كل  المطــار  قــدم  المصــرى،  الفريــق  وصــول 
ــة »شــكل األطفــال  ــب بهــم، قائل أشــكال الترحي
وكل واحــد بيحمــل كأس الفــوز فــى أيــده كان 
جميــل وإدارة المطــار رحبــت بهــم وعملــوا لهــم 

ــة علشــان يفرحــوا معاهــم«. أجــواء جميل

عقل من ذهب
 جودى معجزة مصرية هزمت األمريكان  أجابت عن 200 سؤال عقلى فى 8 دقائق وحصدت المركز الثانى فى »يوسى ماس«
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أكــد خبــراء االقتصــاد أن عــام 2020 سيشــهد اســتمرار ارتفــاع أســعار 
الذهــب الســيما فــى ظــل وجــود عــدد كبيــر مــن التحديــات أمــام االقتصــاد 
العالمــى، لعــل أهمهــا التوتــرات السياســية والتجاريــة بيــن امريــكا والصيــن، 
وكذلــك تباطــؤ معــدالت النمــو عالميــا. وأضافــوا ان كل تلــك العوامــل تجعــل 
مــن الذهــب مــاذا امنــا لــكل الفئــات ســواء كانــت أفرادا أو مؤسســات أو دوال، 
مشــيرين إلــى أنــه مــع زيــادة التباطــؤ االقتصــادى وزيــادة التوتــرات السياســية 
ســتزداد قيمــة الذهــب . قــال الخبيــر االقتصــادى محمــد دشــناوى، إنــه 
باشــك ســيظل الذهــب هــو المــاذ اآلمــن وذا الجاذبيــة العاليــة خــال عــام 
2020 وليــس هــذا فحســب، بــل ســيظل كذلــك علــى مــدار األعــوام المقبلــة، 
الفتــا إلــى أنــه مــن المتوقــع أن تزيــد شــهية المســتثمرين واألفــراد والــدول 
فــى اقتنــاء واكتنــاز المعــدن األصفــر وأن هــذا امــر طبيعــى فــى ظــل 

الظــروف الحاليــة.
وأضــاف أنــه كلمــا زاد التباطــؤ االقتصــادى 
بالتالــى  الطلــب،  وقــل  العالمــى 
االســتثمار  معــدالت  ســتنخفض 
بالتزامــن مــع تراجــع معــدالت النمــو 
التوتــرات  زيــادة  أن  إلــى  مشــيرا  العالمــى، 
السياســية بيــن القــوى المختلفــة - وهــو 
مــا يحــدث حاليــا بيــن الاعبيــن 
مســتوى  علــى  األساســيين 

ــة وحــروب عمــات  ــم –، األمــر الــذى يســهم فــى نشــوب حــروب تجاري العال
ــى إعــادة  ــم اســتقراره . واوضــح أن المســتثمرين ســيعملون عل ويفقــد التقيي
ــة المحافــظ االســتثمارية، مشــيرا إلــى أنــه كلمــا قــل النمــو زاد نشــاط  هيكل
الذهــب وكلمــا زادت التوتــرات االقتصاديــة زاد الذهــب وبالتالــى فمــن المتوقع 
أن يصــل الذهــب العــام المقبــل عنــد مســتوى 2000 دوالر حتــى 2200 دوالر.

من جهته، توقع بيتر سامى، خبير فى أسواق الذهب،
أن يســتمر أداء الذهــب خــال 2020 فــى االتجــاه العرضــى بين 1300 دوالر 
حتــى 1600 دوالر صعــودا وهبوطــا إلــى أن تنتهــى االنتخابــات األمريكيــة التــى 
قــد تكــون القمــة التاريخيــة الجديــدة ونقطــة التحــول للســوق األمريكــى فــى 
ــن أن تصــل  ــة يمك ــات األمريكي ــد االنتخاب ــه بع ــة . وأضــاف أن ــرة الحالي الفت
ــه  ــى ان ــا إل ــة تتخطــى 1600 دوالر، الفت ــى مســتويات عالي أســعار الذهــب إل
مــن المتوقــع أن تصــل إلــى  2000 دوالر علــى أقــل تقديــر وفــى أســرع وقــت.

البنــك  إدارة  الشــاذلى، عضــو مجلــس  الدكتــور عــاء  قــال  مــن جهتــه، 
المركــزى المصــرى ســابقا إن معــدن الذهــب مخــزن جيــد للقيمــة علــى مــر 
الزمــان حتــى أن العمــات الرئيســية يمكــن تقييمهــا نســبة الــى ســعر الذهــب، 
الفتــا إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يحافــظ ســعر الذهــب علــى مســتويات مرتفعــة 
ومســتقرة نســبيا خاصــة مــع تذبــذب أداء العمــات الرئيســية نتيجــه لتباطــؤ 

النشــاط االقتصــادى بالــدول الصناعيــة الكبــرى.
مــن جانبــه، قــال حســام الغايــش، العضــو المنتــدب لشــركة أســواق لتــداول 
ــه مــع تراجــع معــدالت النمــو لاقتصــاد العالمــى نتيجــة  ــة، إن األوراق المالي

التوتــرات التجاريــة والحــرب التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
والصيــن وايضــا نتيجــة ألزمــة الديــون العالميــة فــإن الذهــب ســيمثل المــاذ 

ــى المــدى الطويــل فــى عــام 2020 . اآلمــن عل
وأوضــح أن ذلــك أدى إلــى ارتفــاع الذهــب خــال العــام الحالــى مــن 1250 
دوالرا إلــى 1473 دوالرا لاوقيــة الواحــدة وبالتالــى فمــن المتوقــع أن يكــون 
هنــاك مزيــد مــن االرتفــاع فــى األســعار العالميــة للذهــب واالقتــراب مــن 

ــة . ــد 1890 دوالرا لاوقي ــه عن ــة ل ــة التاريخي القم
ــش إن ســعر الذهــب  ــال الغاي ــق بأســعار الذهــب فــى مصــر، ق وفيمــا يتعل
يســجل حاليــا  745 جنيهــا للجــرام عيــار 24، مشــيرا إلــى أن محــددات 
الســعر لــه تختلــف بعــض الشــىء حيــث يحــدد ســعره بنــاء علــى ســعر صــرف 
الجنيــه أمــام باقــى العمــات االجنبيــة باإلضافــة إلــى الســعر العالمــى وايضــا 
لقــوى العــرض والطلــب فــى بعــض األوقــات ومؤخــرا ومــع ثبــات ســعر الصــرف 
للجنيــه المصــرى مقابــل الــدوالر عنــد مســتويات الـــ16 جنيهــا فــإن ســعر 
ــر  ــر يطــرأ عليهــا يؤث ــة وأى تغي الذهــب فــى مصــر مرتبــط باألســعار العالمي
ــع فــى حــال  ــه مــن المتوق ــى أن فــى األســعار ارتفاعــا وانخفاضــا . واشــار إل
اســتمرار الوضــع العالمــى نتيجــة التوتــرات التجاريــة وتراجــع معــدالت النمــو 
العالميــة أن يرتفــع الطلــب علــى الذهــب وبالتالــى ارتفــاع فــى أســعاره عالميــا 
ــاع  ــا ســيلقى هــذا االرتف ــى ســعر الصــرف محلي ــر ف ــات درجــة التغي ــع ثب وم
بظالــه علــى األســعار المحليــة للذهــب فــى مصــر، ممــا يعنــى ارتفــاع الطلــب 

عليــه كمــاذ آمــن خــال العــام 2020 .

جنون الذهب
 خبراء: المعدن األصفر يواصل ارتفاعاته المتتالية خالل 2020.. وسيتخطى 2200 دوالر  محمد دشناوى: سيظل المالذ اآلمن وصاحب الجاذبية العالية خالل عام 2020

والعقاريــة  العامــة  الضرائــب  مصالــح  تعــد 
والجمــارك، مــن أهــم األركان الرئيســية لــوزارة الماليــة، 
وفــى الســنوات الثــاث الماضيــة ألقــت هيئــة الرقابــة 
لوزيــر  ومستشــار  رئيســين  علــى  القبــض  اإلداريــة 
ــى  ــة بتهــم تلقــى رشــاوى، فــى إطــار القضــاء عل المالي

العــام. المــال  والحفــاظ علــى  الفســاد 
مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية 

 فــى ينايــر 2017 ألقــت الرقابــة اإلداريــة القبــض 
الماليــة لشــؤون  علــى طــارق فــراج، مستشــار وزيــر 
العقاريــة، وشــخص آخــر، بعــد اتهامهمــا  الضرائــب 
بتقاضــى رشــوة قدرهــا مليــون جنيــه كدفعــة أولــى مــن 

إجمالــى مبلــغ الرشــوة البالــغ 4 ماييــن جنيــه.
وعمــل طــارق فــراج رئيســا لــإدارة المركزيــة لألمانة 
العامــة للمصلحــة، وظــل فــى هــذا المنصــب إلــى أن 
أصــدر يوســف بطــرس غالــى، وزيــر الماليــة فــى هــذا 
الوقــت قــراراً بنــدب طــارق فــراج رئيســاً للمصلحــة 
ــك مــع إعــان  لمــدة عــام فــى عــام 2008، وتزامــن ذل
ــد  ــة الجدي ــب العقاري ــون الضرائ ــق قان ــة تطبي الحكوم

فــى تلــك الفتــرة.
وظــل فــراج فــى منصبــه كرئيــس للمصلحــة حتــى 
وصــل إلــى ســن المعــاش فــى ينايــر 2013، وبعــد تولــى 
الدكتــور أحمــد جــال منصــب وزيــر الماليــة فــى يوليــو 
2013 تمــت االســتعانة بفــراج مستشــارا لوزيــر الماليــة 
ــه  ــة، وظــل فــراج فــى منصب لشــؤون الضرائــب العقاري
ــى  ــة الرشــوة الت ــم اإلعــان عــن ضبطــه بقضي ــى ت حت
أعلنــت عنهــا الرقابــة اإلداريــة، أى أنــه ظــل 4 ســنوات 

فــى منصبــه كمستشــار للوزيــر.
القبض على رئيس مصلحة الجمارك

رئيــس  علــى  القبــض  اإلداريــة  الرقابــة  أعلنــت 
مصلحــة الجمــارك متلبســا بتقاضــى رشــوة بالعمــات 
المحليــة واألجنبيــة، فــى يوليــو 2017 بعــد القبــض 

علــى مستشــار وزيــر الماليــة بســتة أشــهر.
وذكــرت الهيئــة، فــى بيــان لهــا آنــذاك، أن رئيــس 

ــى الرشــاوى مــن بعــض  مصلحــة الجمــارك حصــل عل
بضائــع  تهريــب  مقابــل  الجمركييــن  المســتخلصين 

ودون  اســتيرادها،  محظــور 
الجمركيــة  الرســوم  ســداد 

عليهــا. المســتحقة 
رئيــس  أن  وأضافــت 
مصلحــة الجمــارك وجــه 
ــر  مرءوســيه بإعــداد تقاري

لتخفيــض  للواقــع  مخالفــة 
المســتحقة  الماليــة  الغرامــات 

عــن بضائــع ســبق ضبطهــا فــى عــدة 
المهربيــن. تخــص  قضايــا 

القبض على رئيس مصلحة الضرائب
الماليــة  للرقابــة  العامــة  الهيئــة  أعلنــت 

علــى  القبــض   ،2020 ينايــر   3 الجمعــة  يــوم 
رئيــس مصلحــة الضرائــب عبدالعظيــم حســين بعــد أن 

وجهــت لــه تهمــة تقاضــى رشــوة.
قــد  الماليــة،  وزيــر  معيــط  محمــد  الدكتــور  وكان 
أصــدر قــرارا ديســمبر الماضــى، بنــدب عبدالعظيــم 
الضرائــب  لمصلحــة  رئيســا  عبدالعظيــم  حســين 
المصريــة، خلفــا لـ»عمــاد ســامى«، الــذى انتهــت فتــرة 
انتدابــه لهــذا المنصــب، ولمــدة عــام أو لحيــن شــغل 

الوظيفــة بطريقــة التعييــن أيهمــا أقــرب.
إن  الماليــة،  وزيــر  معيــط  محمــد  الدكتــور  يقــول 
وزارة الماليــة ســتتخذ العديــد مــن االجــراءات الفتــرة 
المقبلــة، لتعزيــز نظــام الحوكمــة بمصلحــة الضرائــب، 
لمنــع االنــزالق فــى دائــرة الفســاد والمســاهمة فــى 
غلقهــا، مؤكــدا أن وزارة الماليــة وهيئــة الرقابــة الماليــة 
يقفــون بالمرصــاد لــكل مــن قــرر أن يتخلــى عــن واجبــه 

ــى ويبتعــد عــن النزاهــة.  الوطن
خــاص  تصريــح  فــى  الماليــة  وزيــر  وأضــاف 
مــن  التحــول  إلــى  تهــدف  الدولــة  أن  لـ»الطريــق«، 
اإللكترونيــة،  النظــم  إلــى  والورقيــة  النقديــة  النظــم 

وتوفيــر المعلومــات الدقيقــة التــى تســاعد فــى اتخــاذ 
القــرار، والرقابــة علــى المدفوعــات الحكوميــة، وتقليــل 
الرئيســية  األهــداف  أحــد  يعتبــر  مــا  وهــو  الفســاد، 
للمجلــس القومــى للمدفوعــات الــذى يرأســه رئيــس 
الجمهوريــة عبدالفتــاح السيســى، موضًحــا أن التحــول 
للنظــام اإللكترونــى يوفــر بيانــات ماليــة دقيقــة ولحظية 
لصانــع القــرار، كمــا يســاعد وزارة الماليــة فــى تنفيــذ 

خططهــا لتطويــر منظومــة التدفقــات النقديــة للدولــة، 
بشــكل  العامــة  والمصروفــات  اإليــرادات  ومتابعــة 

مســتمر ودقيــق.
وأضــاف معيــط، أن مصلحــة الضرائــب بهــا العديــد 
مــن أبنائهــا الشــرفاء، وأن خطــأ فــرد ال يعمــم علــى 
مصلحــة  رئيــس  رشــوة  حادثــة  أن  مؤكــدا  الــكل، 
الضرائــب لــن تهــز عزيمــة الشــرفاء، وهــذه الحادثــة 

تؤكــد علــى يقظــة الدولــة وحرصهــا علــى القضــاء علــى 
الفســاد بشــتى أنواعــه. 

وعــن االســم الــذى سيشــغل منصــب رئيــس مصلحــة 
الضرائــب، قــال معيــط إن هنــاك العديــد مــن األســماء 
ذات كفــاءة وقــدرة علــى شــغل المنصــب، مؤكــدا أن 
رضــا عبدالقــادر المنتــدب لمصلحــة الضرائــب والــذى 
يشــغل المنصــب مؤقتــا حاليــا، مــن أكفــأ األشــخاص 

وأكثرهــم مهنيــة.
مــن جانبــه، يقــول محمــد البيــك مستشــار الخزانــة 
فــى  المصــرى،  العقــارى  بالبنــك  األمــوال  وإدارة 
تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، إن الفســاد االدارى فــى 
ــة أو  ــدول فــى كل القطاعــات ســواء الحكومي ــع ال جمي
الخاصــة، مؤكــدا أن بعــض األشــخاص يتحايلــون علــى 
الرقابــة والدولــة، لذلــك تســعى الدولــة التبــاع نظــام 

الحوكمــة وتحويــل جميــع أنظمتهــا إللكترونيــة. 
وأكــد البيــك، أن تحويــل األنظمــة اللكترونيــة، لــن 
يقتصــر فقــط علــى دفــع المســتحقات، بــل ســيكون 
لقنــوات  الماليــة  المعامــات  مــن  ضخــم  بحجــم 
الجهــاز  مســتوى  وعلــى  الحكوميــة  القطاعــات 
علــى  إيجابًيــا  األمــر ســينعكس  أن  كمــا  المصرفــى، 

بالبنــوك.  الجاريــة  الحســابات  أرصــدة 
أبوالســعود  محمــود  الدكتــور  قــال  جهتــه،  ومــن 
الخبيــر االقتصــادى، إن حــوادث الرشــاوى فــى وزارة 
الماليــة المتكــررة أمــر يســتدعى تســليط الضــوء علــى 
ــا إلــى أن الفســاد  ــوزارة، الفت الفســاد فــى قطاعــات ال
ــم يكــن مــن موظفيــن عادييــن، بــل هــو فســاد إدارى،  ل
وفــى قطاعــات كبيــرة ومهمــة كالجمــارك والضرائــب. 
الرقابــة  هيئــة  بــدور  االقتصــادى،  الخبيــر  وأشــاد 
الماليــة فــى القضــاء علــى الفســاد، مؤكــدا أن نظــام 

الحوكمــة ســيقضى تمامــا علــى ظواهــر الفســاد. 

حرب ضد الفساد
الرقابة اإلدارية تضبط رئيسى مصلحة ومستشارًا لوزير المالية فى 3 سنوات

شــعبة  عضــو  ثابــت  إســام  وقــال 
المشــغوالت الذهبيــة بالغــرف التجاريــة، إنــه 
رغــم هــذه األرقــام، إال أن صناعــة األحجــار 
الكريمــة والحلــى فــى مصــر، مازالــت تشــهد 
ــى الصناعــات،  ــل باق ــاة مث ــن المعان ــة م حال
للحلــى  التصديــر  نســبة  أن  إلــى  مشــيرا 
واألحجــار الكريمــة المصريــة مــن الممكــن 
أن تتضاعــف أكثــر مــن األرقــام الحاليــة.

خاصــة  تصريحــات  فــى  ثابــت  وأوضــح 
لـ»الطريــق«، أن مصــر ال يوجد بها مصممون 
تخــرج  التــى  النهائيــة  لألشــكال  بارعــون 

عليهــا األحجــار الكريمــة، لذلــك فــإن حجــم 
ــدن  ــر محــدود، نظــرا ألن خــام المع التصدي
واألحجــار همــا مــا يتــم تصديرهمــا، مشــيرا 
ــا الصــادرات  ــع به ــى ترتف ــدول الت ــى أن ال إل
يكــون لديهــا مصممــون بارعــون فــى تشــكيل 
األحجــار والحلــى بمــا يتناســب مــع أذواق 

المســتهلكين علــى مســتوى العالــم.
رئيــس  أميــن،  وصفــى  الدكتــور  وقــال 
الشــعبة العامــة للمصوغــات والمجوهــرات 
باالتحــاد العــام للغــرف التجاريــة، إن صناعــة 
فــى  الكريمــة  واألحجــار  والحلــى  الذهــب 

التــى  الســلبيات  إحــدى  مــن  تعانــى  مصــر 
تضــرب التصديــر وهــى الرســوم المفروضــة 

المصريــة. الصــادرات  علــى 
تصريحــات  فــى  وصفــى،  وأضــاف 
علــى  المفروضــة  الرســوم  أن  لـ»الطريــق«، 
تصديــر الحلــى واألحجــار الكريمــة، تحــرم 
التنافســية  الميــزة  مــن  المصــرى  المنتــج 
موضحــا  األخــرى،  الــدول  مــع  الســعرية 
حالــة  فــى  مصــر  فــى  الحلــى  أن صناعــة 
تطــور وأن المنتــج المصــرى يتمتــع بســمعة 
عالميــة معروفــة، إال أن اللوائــح والتشــريعات 

البيروقراطيــة تحــد مــن مســتوى التصديــر.
أن  المصوغــات،  شــعبة  رئيــس  وتابــع 
الــدول التــى ترتفــع صادراتهــا مــن الحلــى 
بهــا  يوجــد  ال  اإلمــارات،  مثــل  واألحجــار 
لوائــح مشــابهة تعيــق عمليــة التصديــر، الفتــا 
إلــى أن اإلمــارات ال تنتــج الحلــى واألحجــار 
والكريمــة، بــل هــى عبــارة عــن ســوق انتقالــى 
ــم،  ــى مســتوى العال ــن والمشــترين عل للبائعي
األصلــى  بســعره  المنتــج  لوجــود  نظــرا 
دون إضافــات أو رســوم تمنــع التجــار مــن 
أنــه البــد مــن  البيــع، موضحــا  أو  الشــراء 

إعــادة النظــر فــى الرســوم المفروضــة علــى 
صــادرات األحجــار الكريمــة، نظــرا ألنهــا ال 
تــدر عائــدا علــى خزينــة الدولــة، وال تســتفيد 
ــى تباطــؤ  ــؤدى إل ــل ت ــة بشــىء، ب ــا الدول منه
فــى  العمالــة  زيــادة  وإعاقــة  الصناعــة 
الســوق المحلــى المختــص بصناعــات 
الحلــى والذهــب واألحجــار الكريمــة.

عــن  صــادر  تقريــر  وقــال 
لمــواد  التصديــرى  المجلــس 
البنــاء، إن صــادرات الحلــى 
فــى  بلغــت  واألحجــار 
2019، نحــو 1.79 مليــار 
 1.535 مقابــل  دوالر، 
مليــار دوالر خــال نفــس 
الفتــرة مــن العــام الســابق 
لــه. وقــال تقريــر المجلــس، إنــه تــم تصديــر 
الحلــى واألحجــار الكريمــة إلــى 59 دولــة، 
ــرة شــملت )الســنغال  ــة ألول م ــا 17 دول منه
– رومانيــا – اليابــان – النيجــر – بلغاريــا 
– تايــوان – قبــرص – ارمينيــا – جورجيــا 
الجزائــر  ســابقا-  ماليز-مايــو  اتحــاد   -
 – مولدوفــا   – بنجاديــش   – تايانــد   –

مدغشــقر(.  - اندونيســيا    - ســلوفاكيا 
وأضــاف تقريــر المجلــس التصديــرى، أن 
احتلــت  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
المرتبــة األولــى مــن حيــث الــدول المســتوردة 

للحلــى واألحجــار الكريمــة المصريــة خــال 
الـــ11 شــهرا األولــى مــن 2019، بمــا قيمتــه 
1.198 مليــار دوالر مقابــل 1.163 مليــار 
دوالر خــال نفــس الفتــرة مــن 2018 بارتفــاع 

ــغ %3. بل
وفــى المركــز الثانــي مــن قائمــة الــدول 
المســتوردة، جــاءت كنــدا بمــا قيمتــه 563 
مليــون دوالر مقابــل 162 مليــون دوالر خــال 
ــه، بنســبة  نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق ل
الثالثــة  المرتبــة  وفــى   ،% بلغــت 248  نمــو 
كانــت المملكــة العربيــة الســعودية بنحــو 27 
مليــون دوالر، مقارنــة بنحــو 33 مليــون دوالر 
فــى نفــس الفتــرة مــن 2018، بتراجــع بلغــت 

نســبته %19.
واالحجــار  الحلــى  صــادرات  وبلغــت 
الكريمــة إلــى لبنــان مــا قيمتــه 1.036 مليــون 
دوالر فــى الفتــرة »ينايــر – نوفمبــر« 2019، 
الفتــرة  ذات  فــي  دوالر  مليــون   68 مقابــل 
واحتلــت   ،%  98 بلــغ  بتراجــع   ،2018 مــن 
ــدول  ــة الخامســة مــن حيــث ال األردن المرتب
المســتوردة للحلــى المصــرى بمــا قيمتــه 174 
ألــف دوالر، مقابــل 50 ألــف دوالر فــى العــام 

الســابق لــه، بارتفــاع بلــغ %250. 

رغم تسجيلها 1.79 مليار دوالر فى 2019

صادرات الحلى واألحجار تعانى من الرسوم المفروضة

   وزير المالية لـ»الطريق«: نسعى لتطبيق نظام الحوكمة إلنهاء الفساد.. والمرشحون لمنصب رئيس مصلحة الضرائب كثيرون  خبراء: التحول الرقمى سيغلق دائرة الفساد

 الغرف التجارية لـ»الطريق«: مصر محرومة من المنافسة العالمية على تصدير الحلى واألحجار الكريمة

هدير أبوالعال 

أحمد أيمن وشيماء ميزار

ارتفعت صادرات مصر من الحلى واألحجار الكريمة فى الفترة من 
يناير وحتى نوفمبر 2019، بنسبة 11 %، مقارنة بـ2018 مسجلة  
1.79 مليار دوالر، وجاء االرتفاع بعد أن شهدت تراجعا خالل أول 
3 أشهر من 2019، بنسبة 49 % مقارنة بنفس الفترة من 2018، 
مسجلة 357 مليون دوالر. ورغم ارتفاع صادرات مصر بنهاية العام 
من صادرات الحلى واألحجار الكريمة، إال أنها أرقام ضعيفة مقارنة 
مع حجم التصدير العالمى، الذى تخطى 104 مليارات دوالر فى 
2018، واحتلت اإلمارات وقتها المرتبة الخامسة فى تصدير الحلى 
واألحجار الكريمة على مستوى العالم بقيمة تصديرية بلغت 
8.6 مليار دوالر، أى ما يعادل 8.3 % من التصدير العالمى للحلى 
واألحجار الكريمة.
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ديانا مجدى

وائل عبدالعزيز

رفعــت  القــس  قــال  لــه،  تلفزيونــى  تصريــح  فــى 
فكــرى، رئيــس لجنــة اإلعــام بمجلــس كنائــس مصــر، 
إن الكنائــس قامــت بإعــداد مشــروع قانــون لألحــوال 
عليــه  القانــون  أن  إلــى  الفتــا  لألقبــاط،  الشــخصية 
الخاصــة  االختافــات  بعــض  باســتثناء  كبيــر  توافــق 

بــكل طائفــة.
مــع  هاتفيــة  مداخلــة  خــال  »فكــرى«،  وأضــاف 
 ،»dmc اإلعاميــة إيمــان الحصــرى، ببرنامــج »مســاء
المــذاع علــى فضائيــة dmc، أن الكنيســة األرثوذكســية 
فــى مصــر لهــا عاقــة بكنيســة الفاتيــكان، وصــدور 
القانــون تأخــر، ألن الكنيســة أرســلت نــص القانــون 
لكنيســة الفاتيــكان للموافقــة عليــه، ولــم يتــم الــرد حتــى 
اآلن علــى مشــروع القانــون ســواء بالرفــض أو القبــول.
ولفــت رئيــس لجنــة اإلعــام بمجلــس كنائــس مصــر 
إلــى أن المبــدأ الرئيســى فــى المســيحية هــو الحفــاظ 
ــى األســرة، لذلــك هنــاك تشــدد كبيــر فــى الطــاق  عل
ال  هــذا  لكــن  األســر،  تتفــكك  ال  حتــى  التطليــق،  أو 
يمنــع مــن وجــود بعــض المشــكات التــى فــى حاجــة 
إلــى حســم ومواجهــة، مشــيًرا إلــى أن قانــون األحــوال 

ــن المشــكات. ــر م الشــخصية حــاول حــل الكثي
فيهــا  يوجــد  الكاثوليكيــة ال  الكنيســة  أن  وأضــاف 
طــاق نهائًيــا، ولكــن لديهــا شــىء يســمى ببطــان عقــد 
الــزواج، إذا بنــى الــزواج علــى غــش وخافــه، وهــذا 
مــن شــأنه حــل الكثيــر مــن المشــاكل، مشــيًرا إلــى أن 
جميــع الطوائــف توافــق علــى مشــروع قانــون األحــوال 

الشــخصية لألقبــاط بنســبة 98 %.
مــا قالــه القــس رفعــت لــم يتطــرق إلــى األزمــات 
التــى تعيشــها آالف األســر القبطيــة وال مآســى الغــرف 
المغلقــة بيــن زوجيــن اســتحالت العشــرة بينهما تماشــيا 
مــع طبيعــة الحيــاة الزوجيــة التــى قــد يعتريهــا الخــاف 
عقائــد  تعترضــه  االنفصــال  لكــن  لمنتهــاه،  ويصــل 
كنســية ونصــوص مقدســة مــا يجعــل حــل الطــاق شــبه 

ــم يكــن مســتحيا بالفعــل. مســتحيل إن ل
»الطريــق« ذهبــت لعكــس التيــار واســتمعت لقصــص 
بعدمــا  الصبــر  بفــارغ  الطــاق  تنتظــر  أســر قبطيــة 
اســتحالت الحيــاة مــع شــريك الحيــاة، وتأثيــر الوضــع 

المتــأزم علــى مســتقبل األســر واألطفــال.
»فيفــي.ك«، زوجــة تبلــغ مــن العمــر 32 ســنة، ومعهــا 
طفــان ومتزوجــة فــى شــقة حماتهــا ومضــت عــدة 
ــى عرفــت  ــى هــذا الوضــع حت ــا عل ســنوات مــن زواجه
المشــاكل اليوميــة طريقهــا إلــى منــزل الزوجيــة، وكان 
الــزوج ال حــول لــه وال قــوة ودائمــا »يســمع كام أمــه«، 

ــد الزوجــة. بحســب تأكي
الحاكــم  هــى  كانــت  حماتهــا  أن  فيفــى  وأضافــت 
الناهــى فــى المنــزل دون أى تأثيــر أو رأى لزوجهــا، 

مــا حــول حياتهــا لجحيــم كزوجــة تحلــم ببيــت مســتقل 
تربــى فيــه أوالدهــا وتعتنــى بزوجهــا.

ال  لكابــوس  تحولــت  حياتهــا  إن  الزوجــة  وقالــت 
يطــاق »اعتــادت حماتــى كيــل اإلهانــات لــى دون ســبب 
واضــح خاصــة أمــام طفلــى وزوجــى الــذى وقــف موقــف 
المتفــرج وكلمــا حدثتــه ليدافــع عنــى يقــول لــى أمــى 
هعملهــا إيــه يعنــى«، فهــو يقــف فــى صــف والدتــه ولــو 
كانــت علــى خطــأ. اســتمر الوضــع هكــذا مــع فيفــى 
التــى قــررت أن تضــع حــدا لــكل تلــك اإلهانــات بعــد 
أن بــدأ المــرض يتســلل لجســدها ودخلــت فــى نوبــات 
اكتئــاب، خاصــة فــى ظــل غيــاب أى مخــرج للوضــع.

منهــا  القريبــة  الكنيســة  أبــواب  الزوجــة  طرقــت 
وجلســت مــع الكاهــن، وحــاول رجــل الديــن التدخــل 

لحــل هــذه المشــكلة أكثــر مــن مــرة دون جــدوى، حتــى 
لجــأت إلــى الكاتدرائيــة بحثــا عــن حــل لمشــكلتها، 
لكنهــا اصطدمــت بــأن طلبهــا الطــاق غيــر مطــروح 

بالمــرة لتنافيــه مــع تعاليــم الكتــاب المقــدس.
ــرار  ــا اشــتد الوضــع ســوءا اخــذت فيفــى الق وحينم
ملتهــا  وتتــرك  وأطفالهــا  بيتهــا  تتــرك  بــأن  الصعــب 

ألخــرى بحثــا عــن الخــاص.
يبلــغ  متــزوج  شــاب  »مايــكل.م« 

ولديــه  ســنة   40 العمــر  مــن 
طفــل واحــد عنــده 15 ســنة، 

عرفــت  مصــرى  بيــت  كأى 
الزوجيــة  الخافــات 
علــى  وتــرك  لــه،  طريقــا 
تــاركا  المنــزل  إثرهــا 
طفــا عمــره ثاثــة شــهور 
تطلــب  الزوجــة  وكانــت 
مصاريــف  الــزوج  مــن 

يقــوم  الشــاب  وكان  ابنهــا 
األمــر. بهــذا 

يقــول مايــكل »كانــت حالتــى 
الماديــة علــى مــا يــرام قبــل الــزواج 

وفجــأة حصــل أمــر فــى شــغلى وقعــت 
خالــه فــى ظــروف ومشــاكل خســرت فيهــا كل 

ــى ال تحتمــل  ــدل 180 درجــة وزوجت شــىء والحــال اتب
هــذه الظــروف والصعوبــات ومــن هنــا بــدأت المشــاكل 
وحــاول نــاس مــن اهــل الديــن التدخــل فــى هــذا األمــر 

لحــل المشــكلة لكــن مــع األســف دون حــل«.
يتابــع الــزوج »لجــأت فــى النهايــة للكنيســة أكثــر مــن 
مــرة لحــل هــذه المشــكلة، التــى تبلــغ ســنين ولــم نجــد 
حــا وبعــد ســنين عندمــا يئســت، قــررت أن أتــزوج فتــاة 
ــة، بالرغــم مــن علمــى  ــون األحــوال المدني أخــرى بقان

بالمخاطــر والعقوبــات التــى تواجهنــى«.

يقــول الــزوج »المشــكلة بــدأت باعتبــارى زانيــا بنظــر 
الكنيســة، لكــن فــى النهايــة لــم يكــن هنــاك حــل فــى ظــل 

غيــاب قانــون األحــوال الشــخصية وانســداد األفــق«.
أوج  فــى  زوجــة  ع«  »ماريــان  المخــدرات  ضحيــة 
شــبابها 28 ســنة، كانــت متزوجــة مــن شــاب يعمــل 
ــع األســف  ــن م ــر ســيارات، لك ــب تأجي ــه مكت وكان لدي
حــظ  مــن حســن  وكان  أطفــاال  ينجــب  لــم 

الزوجــة.
مكافحــا  زوجــى  »كان  تضيــف 
بيننــا  ويســود  بجديــة  ويعمــل 
ــا  ــب حالن ــل أن ينقل الحــب قب
فجــأة بعــد أن عــرف طريــق 
المخــدرات،  تعاطــى 
المشــكات  لتقتحــم 
األمــر  ووصــل  حياتنــا 
للضــرب والســب واإلهانــة 
والطــرد فــى منتصــف الليل 
بمابــس البيــت وكان بعــض 
ابوابهــم  يفتحــون  الجيــران 

الموقــف«. إلنقــاذ 
واســتطردت ماريــان »فــى النهايــة 
بحــل  وللقانــون  الكنيســة  إلــى  لجــأت 
هــذا األمــر وإنقــاذى مــن رجــل مدمــن وكان رد 
الكنيســة يبقــى الوضــع كمــا هــو عليــه والحــل الــذى 
اتخذتــه الكنيســة بأنهــا تحــول الــزوج لدكتــور نفســانة 

ومصحــة لعــاج اإلدمــان لكــن الــزوج رفــض«.
علــى  خشــية  الزوجيــة  منــزل  »تركــت  واختتمــت 
حياتــى  وأمكــث لــدى أســرتى منــذ شــهور طويلــة دون 

حــل والعمــر بيجــرى«.
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حكايات خلف الجدران

ــى موســى،  ــد برئاســة موســى مصطف  نظــم حــزب الغ
مؤتمًرا لممثلــى القبائــل الليبيــة والمصريــة والعربيــة، فــى 
مقــر حــزب الغــد بوســط القاهــرة، لدعــم الجيــش الوطنــى 
الليبــى والشــعب الليبــى فــى مواجهــة الغــزو التركــى لليبيــا، 
فــى ظــل إصــرار الرئيس التركــى رجــب طيــب أردوغــان، 
علــى مخالفــة المواثيــق الدوليــة وقــرارات األمــم المتحــدة 
والجامعــة العربيــة والمؤتمــر الوطنــى الليبــى، والعــزم 
لدولــة مســتقلة  الداخليــة  الشــؤون  التدخل فــى  علــى 
ذات ســيادة، وعضــو باألمــم المتحــدة وعضــو بالجامعــة 

العربيــة.
وخــال المؤتمــر؛ رّحــب المهنــدس موســى مصطفــى 
الليبييــن  اإلخــوة  بــكل  الغــد،  حــزب  رئيــس  موســى، 

فــى بلدهــم الثانــى مصــر، مؤكــًدا علــى دعــم ومســاندة 
الليبــى ضــد أى مخططــات، والوقــوف بجــوار  الشــعب 
مخططــات  أى  ضــد  الليبــى  والجيــش  الليبيــة  الدولــة 
يقودهــا االحتــال التركــى فــى المنطقــة، وذلــك للدفــاع 
عــن األراضــى الليبيــة، والحفــاظ علــى المنطقــة مــن هــذا 
فــى  نفــوذه  يوســع  أن  يريــد  الــذى  العثمانــى  االحتــال 
المنطقــة. وأضــاف موســى: ندعــم ونســاند كل ليبــى يريــد 
اســتقرار الدولــة الليبيــة والمنطقــة، ونرفــض أى وجــود 
للميليشــيات المســلحة الممولــة التــى يقودهــا الســراج 
ــا  ــة.. معلًن ــر المنطق ــا مــن أجــل تدمي وأردوغــان فــى ليبي
رفضــه الكامــل لمــا تقــوم بــه تركيــا فى المنطقــة واحتالها 
للدولــة الليبيــة، وذلــك عبــر اتفاقيــة غيــر مشــروعة تــم 
عقدهــا بيــن أردوغــان والســراج، وهــى اتفاقيــة تخالــف 
ــات واضحــة،  ــا مــن مخالف ــا فيه ــة لم ــن الدولي كل القواني
وهــى أنــه ال يحــق للســراج بشــخصه إبــرام أى اتفاقيــات. 
ــة المشــاركة فــى المؤتمــر، عــن  ــل الليبي ــرت القبائ وعّب
كامــل اســتنكارها لقــرار البرلمــان التركــى بالموافقــة علــى 
تفويــض أردوغــان، بإرســال قــوات مــن الجيــش التركــى 

إلــى ليبيــا اســتناًدا إلــى مذكــرة التفاهــم الباطلــة، التــى 
أبرمــت بيــن الســراج والحكومــة التركيــة حــول التعــاون 

االمنــى والعســكرى بينهمــا.
البرلمــان  قــرار  أن  إلــى  اللبيبــة،  القبائــل  وأشــارت 
وصــارخ  ســافر  تحــٍدّ  بمثابــة  هــو  األخيــر،  التركــى 
يمنــع  حيــث  بشــأن ليبيا،  الدوليــة  الشــرعية  لقــرارات 
قــرار األمم المتحــده رقــم 1970 لســنة 2011، ويحظــر 
أيضــا توريــد األســلحة أو التعــاون العســكرى مــع ليبيــا إال 
ــا القــرار  ــى تضمنه ــة الت ــات الدولي ــة العقوب بموافقــة لجن
ــرار  ــى ق ــداًء عل ــد اعت ــرار التركى يع ــا أن الق األممــى، كم
مجلــس الجامعــة العربيــة الصــادر فى 31 ديســمبر 2019، 

برفــض أى تدخــل أجنبــى فــى ليبيــا.
القبائــل  مؤتمــر  مــن  الصــادر  البيــان  فــى  وجــاء 
»نؤكــد  المؤتمــر:  خــال  والليبيــة  والعربيــة  المصريــة 
علــى وقوفنــا ودعمنــا الكامــل لرؤيــة الدولــة المصريــة 
والرئيــس عبدالفتــاح السيســى فــى التعامــل مــع تطــورات 
الملــف الليبــى والهجمــة التركيــة، والمحــاوالت التركيــة 
العربــى  القومــى  االمــن  علــى  لاعتــداء  والتخطيــط 
ــى وجــه الخصــوص، ومحــاوالت  ــا والمصــرى عل عموًم
الرئيــس التركــى تجاهــل قــرارات الشــرعية الدوليــة 

والشــرعية الوطنيــة بخصــوص ليبيــا«.  
 وتابــع البيــان: أعلنــت القبائــل المصريــة والعربيــة 
ودعــم  الليبــى،  الوطنــى  الجيــش  مســاندتها  والليبيــة 
بنائــه، ومطالبــة المجتمــع الدولــى بفــك الحصــار عــن 
ــع، واقتصــار  ــزع الســاح مــن الجمي تســليحه، وضــرورة ن
تحويــل  الليبية، ورفــض  المســلحة  القــوات  علــى  ذلــك 
ليبيــا إلــى ســاحة لتصفيــة حســابات إقليميــة، ورفــض أى 
تدخــل خارجــى فــى الشــأن الليبــى، ورفــض أى وجــود أو 
ــى  ــدة عل ــى الواحــد، مؤك ــت العرب ــى داخــل البي ــوذ ترك نف
اإلرهابيــة  الحــركات  تمكيــن  ضــد  وبشــدة  تقــف  أنهــا 
وميليشــيات اإلرهــاب مــن الوضــع علــى األرض، مــن خــال 

الدعــم التركــى أو القطــرى.
كل  والليبيــة،  والعربيــة  المصريــة  القبائــل  وناشــدت 
ليبيــا،  فــى  الوضــع  باســتقرار  المعنيــة  الدوليــة  القــوى 
ــى دعــم هــذا االســتقرار  باتخــاذ مواقــف جــادة تصــب ف
تصديهــا  ليبيا، معلنــةً  فــى  الوطنيــة  الدولــة  واســتعادة 
 – التركــى   - )اإليرانــى  المحــور  لمخططــات  الكامــل 
القطــرى(، للســيطرة علــى دول المنطقــة، وتقاســم مناطــق 

النفــوذ بينهــم علــى أرض منطقتنــا العربيــة.

 موسى مصطفى موسى: لن نسمح لالحتالل العثمانى بغزو ليبيا.. ونرفض أى وجود لميليشيات السراج وأردوغان فى ليبيا

مؤتمر القبائل العربية والليبية لدعم الجيش الوطنى الليبى

ضحايا تأخر قانون األحوال الشخصية من األقباط يروون التفاصيل.. والكنيسة: يبقى الوضع على ما هو عليه

 القبائل المصرية: نناشد القوى الدولية المعنية 
باستقرار الوضع فى ليبيا باتخاذ مواقف جادة
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 أفتخر بكلمة راقصة 

وال أحب كلمة فنانة.. 

وأنا نجمة مصر األولى

فى هز الوسط

 »مفيش حد كرم

على رضا ال قبل وفاته

وال بعدها« 

حوار- منى عبدالسالم

تســتمر منصــات الســينما المصريــة فــى 
اســتقبال األفــام التــى تتصــارع علــى إيرادات 
إجــازة منتصــف العــام، حيــث طــرح مؤخــرا 
»الطريــق«  وحرصــت  ثانــوى«،  »بنــات  فيلــم 
علــى معرفــة الكثيــر عــن كواليــس التصويــر 

ــل. ــن أبطــال العم م
جميلــة  الشــابة  الفنانــة  قالــت  بدايــة، 
عــوض، فــى تصريحــات خاصــة لـ»الطريــق« 
إنهــا وافقــت علــى الشــخصية الختافهــا عمــا 

قدمتــه فــى األعمــال الســابقة.
وأوضحــت عــوض، قائلــة إنهــا كانــت تتمنــى 
ــواء المشــاهد  ــاة الشــعبية، الحت تجســيد الفت

علــى »الشــقاوة« علــى حــد وصفهــا.
وكشــفت عــوض، عــن أصعــب مشــاهدها 
فــى العمــل، حيــث تمثلــت فــى آخــر مشــهدين 
شــعهورها  ذلــك  عــن  ونتــج  التصويــر،  فــى 

باإلرهــاق الشــديد بعــد التصويــر.
مــن ناحيتهــا، كشــفت الفنانــة الشــابة هــدى 
المفتــى، عــن ســبب موافقتهــا علــى االنضمــام 
مختلــف  الفيلــم  إن  قالــت  حيــث  للعمــل، 

ويناقــش قضايــا الجيــل الحالــى.
وأضافــت المفتــى، أن الرســالة التــى ترغــب 
فــى إيصالهــا للجمهــور هــى الدقــة فــى اختيــار 
الصديــق والقضــاء علــى التنمــر بيــن الفتيــات.

محمــد  الشــاب  الفنــان  قــال  بينمــا 
الشــرنوبى، إن الفيلــم تجربــة جديــدة لــم يتــم 
تناولهــا مــن قبــل فــى أى عمــل ســينمائى.
وأضــاف الشــرنوبى، أن دوره فــى العمــل ال 

يمثــل حياتــه الشــخصية بالمــرة.

جديــدة  شــخصية  الشــرنوبى،  ويجســد 
يعمــل  شــاب  دور  يلعــب  حيــث  عليــه، 
ميكانيكــى، ولكنــه يتقمــص شــخصية شــاب 
غنــى أمــام الفتــاة التــى يريــد االرتبــاط بهــا 
والتــى تجســدها الفنانــة جميلــة عــوض، لكنــه 
جميلــة  فيهــا  تقــع  التــى  الظــروف  يســتغل 
ــه ويقــوم باســتغالهن.  وأصدقاؤهــا لمصلحت
السيناريســت  قــال  نفســه،  الســياق  وفــى 
يناقــش  ثانــوى«  »بنــات  إن  ســامة،  أيمــن 
هــى  الفتــاة  إن  حيــث  اجتماعيــة،  قضيــة 

المجتمــع. فــى  شــيء  أخطــر 
هتبقــى  »الفتــاة  قائــاً:  ســامة،  وتابــع 
مســؤولة عــن مجتمــع كامــل، وإذا حــدث خلــل 
كــوارث  وقــوع  عنــه  فســينتج  تربيتهــا  أثنــاء 

المجتمــع«. علــى 
توعيــة  دوره  الفيلــم  ســامة:  وأضــاف 

السوشــيال  هــوس  مــن  واألســر  الفتيــات 
ميديــا فــى ظــل تواجــد »القنبلــة«، مشــيراً إلــى 

الذكيــة. الهواتــف 
ــه حــول خمــس  ــوى« تــدور أحداث ــات ثان »بن
فتيــات فــى مرحلــة الثانويــة العامــة، ويعــرض 
مــا يحــدث لهــن أثنــاء رحلتهــن فــى البحــث 

ــة. ــة المراهق عــن ذواتهــن فــى مرحل
 فيلــم »بنــات ثانــوى«، بطولــة الفنــان محمــد 
الغيطــى،  مــى  عــوض،  جميلــة  الشــرنوبى، 
ــان الســيد،  ــا، ماي ــادى مهن ــى، هن هــدى المفت
ميــدو عــادل، كريــم قاســم، محمــد مهــران. 
تأليــف أيمــن ســامة، إخــراج محمــود كامــل، 

وإنتــاج أحمــد الســبكى.

 أيمن سالمة: الفتاة هى أخطر شىء فى المجتمع  هدى المفتى: 
هدفى من »بنات ثانوى« اختيار الصديق والقضاء على التنمر بين الفتيات

 ياسمين عبدالعزيز تبدأ بروفات الحلقات األولى.. والتصوير نهاية يناير 

بنات ثانوى.. شكل تانى

اســتيائها  عــن  فهمــى  فريــدة  الراقصــة  وأعربــت 
ــة  ــة لفرق ــى للثقاف ــت الفن ــات البي ــن تكريم الشــديد م
رضــا، قائلــة »بيتكرمــوا علــى خيبــة أيــه، كل شــوية 
يكرمــوا بعــض ومفيــش فــن أصــا، هــو التكريــم ده 
أصبــح ظاهــرة،  لســة متكرميــن الســنة اللــى فاتــت، 
هــل رئيــس البيــت الفنــى عــاوز يتصــور مــع المديــرة«.

وأضافــت »احنــا اتكرمنــا مــن جمــال عبدالناصــر 
والملــك حســين ملــك األردن، وتكريــم البيــت الفنــى 
للثقافــة وال حاجــة جمــب تكريمــى وال يعنــى لى شــيئا«.

وعــن رأيهــا فــى فرقــة رضــا قالــت »فرقــة رضــا 
بقالهــا عشــرين ســنة مــش نافعــة، فــى ركاكــة وذوق 
وحــش وبــادة وعــدم فهــم، حتــى  المابــس حاجــة 
بلــدى وفاحــى ومفيــش تناســق فــى األلــوان«، مؤكــدة 
»الموضــوع مــش نفســنة منــى، فرقــة رضــا عايشــة 
باالســم القديــم والتدنــى اللــى وصلــت ليــه ال يمحــو 

تاريخهــا مطلقــا«.
وشــغل  لاســتمرارية  بحاجــة  »الرقــص  وأكــدت 
والزم أختــار فرقــة مــش نــاس مــن القهــوة ألن الرقــص 

أســلوب حيــاة ونظــام ومؤسســة«.
وأنــا  عيــب  مــش  راقصــة  »كلمــة  واســتطردت   
بفضــل يتقالــى كلمــة راقصــة مــش فنانــة ألن الرقــص 
بيفــرق فــى نــوع الرقــص والمجــال وفــى المــكان اللــى 

بترقصــى فيــه«.
ــة فــى الرقــص  ــا أيقون وأكــدت مفتخــرة بنفســها »أن
وراقصــة مصــر االولــى فــى التاريــخ كلــه، مــش هيجــى 

زيــى ال فــى شــكلى وال فــى رقصــى«.
بعــد  جــاء  حــد  مفيــش  »لألســف  قائلــة  وتابعــت 
محمــود رضــا وخــد منــه الثقافــة والعلــم، محمــود رضــا 
كان عــارف كل حاجــة وبيشــتغل فــى كل حاجــة، فاهــم 

فــى الديكــور والتصويــر واإلخــراج، اللــى بيشــتغل فــى 
فرقــة رضــا يجــب أن يكــون لديــه غــاف مــن الثقافــة 

واإلدراك«. 
وأكــدت »فرقــة رضــا مــش حكايــة نــاس عاوزيــن 
يرقصــوا فــى عقــل ومنطــق، الرقــص فــى مصــر زمــان 
المغنــى بيغنــى والراقصــة بترقــص، لكــن الرقــص فــى 
كل حاجــة،  بطــل  هــو  تمامــا،  فرقــة رضــا مختلــف 
بتخــدم  الفنــون  كل  واألغانــى،  والمزيــكا  األزيــاء 

الرقــص«.
وعبــرت عــن حزنهــا الشــديد إلحالــة محمــود رضــا 

علــى المعــاش بالرغــم مــن أنــه أحيــل منــذ فتــرة كبيــرة، 
ــة »أفظــع وأبشــع حاجــة إن محمــود رضــا يتحــال  قائل
علــى المعــاش، وميخــدش مكانتــه فــى مصــر إلنــه أبــدع 
شــىء محــدش عملــه ال قبلــه وال حــد هيقــدر يعملــه 

بعــده وقيمتــه ال تســمح انــه يتحــال عالمعــاش«.
اســتيائها  عــن  رضــا  فرقــة  راقصــة  عبــرت  كمــا 
وغضبهــا مــن عــدم تكريــم زوجهــا علــى رضــا، مؤكــدة 
»علــى رضــا متكرمــش فــى مهرجانــات الســينما اللــى 
بقالهــا اربعيــن ســنة وال قبــل وفاتــه وال بعــد وفاتــه 
ودى حاجــة مــش مزعانــى أنــا بــس، ده شــىء مزعــل 

ــر«. ــاس كتي ن
التمثيــل، ومنــذ  لــم نحتــرف  »نحــن كفرقــة رضــا 
عملــى مــع فرقــة رضــا وأنــا متفرغــة تمامــا للفرقــة 
ولــم أفكــر فــى التمثيــل بعــد العمــل مــع الفرقــة الن 
الرقــص بالنســبالى كان كل شــىء وأهــم مــن أى حاجــة 
تانيــة«. مضيفــة »األفــام اللــى مثلتهــا كانــت مــن ضمن 
عملــى مــع فرقــة رضــا، الن العمــل فــى الفرقــة يحتــاج 
كل وقتــى، لذلــك يحتــاج تفرغــا تامــا علــى عكــس مــا 

يحــدث اآلن«.
وعــن وفــاة زوجهــا علــى رضــا، قالــت »وفــاة علــى 
رضــا شــكلت كارثــة فــى حياتــى، فــى حاجــات مــش 
فاكراهــا مــن كتــر الصدمــة، مامــا كانــت لســة عايشــة 
ميمنعــش  وده  بيهــا  فانشــغلت  تتعــب  بــدأت  وكانــت 
انــى  دخلــت فــى حالــة حــزن شــديدة«. مضيفــة »بعــد 
ــى  ــا وأقضــى وقت ــى أســتمتع بيه ــررت أن ــا ق ــب مام تع
ــا  ــا كله ــه معاهــا، قعــدت عشــر ســنين ســايبة الدني كل
وقاعــدة مــع مامــا ألنهــا كانــت ذكيــة ومحبوبــة ومثقفــة 
وبالرغــم مــن وفاتهــا بعمــر الـــ96 إال أنهــا كانــت واعيــة 

ــكل شــىء«.  ل
وعــن ســبب اعتزالهــا فــى ســن مبكــرة، قالــت فهمــى 
»كان وقتــا مناســبا جــدا العتــزال الفــن، كفايــة أوى 
عالرقــص فــى الســن ده، ســن )43( والقــرار ده منتهــى 
القــوة واللــى ياخــد القــرار عــارف األصــول«، مضيفــة 
»صنعــت نجاحــا هائــا وحققــت ايقونــة، لذلــك كان 
يكفــى علــّى، وكان يجــب أن أحافــظ علــى نجاحــى 
ألن أكيــد رقصــى فــى البدايــة غيــر وانــا فــى ســن 
ــكا علشــان أخــد  الـــ43. وبعــد اعتزالــى ســافرت أمري
وعلمــت  فــى كامــى  ومرجعــش  وأبعــد  الماجســتير 
الرقــص فــى بــاد كثيــرة بــرة، الن بــرة بيحبــوا الرقــص 
وبيقــدروا وعندهــم التــزام علــى عكــس هنــا«، مضيفــة 
ــروح الن  ــرار ده حســيت روحــى بت ــا أخــدت الق »بعدم
احســاس الوقــوف علــى خشــبة المســرح إدمــان ومــش 

ــه«. ســهل البعــد عن
واســتنكرت اســتمرار البعــض ســواء فــى التمثيــل 
الرقــص فــى ســن كبيــرة، مضيفــة »فــى فنانيــن  او 
حققــوا نجاحــا كبيــرا، بــس لمــا كبــرو فشــلوا وضيعــوا 
مســيرتهم الفنيــة«. وقالــت »أنــا مســتغربة جــدا مــن 
الفنانيــن الكبــار اللــى بيمثلــوا دور مراهقــات أو طلبــة، 

مــا يمثلــوا دور أم أحســن، عيــب أوى عليهــم«.
ــرة  ــا كبي ــى كيمي ــت »كان ف ــود رضــا، قال وعــن محم
بينــا انــا ومحمــود رضــا فــي التمثيــل علشــان كــدة نــاس 
كتيــر كانــت بتفتكــر انــه زوجــى ولمــا يعرفــوا انــى مــرات 
وتابعــت »محمــود  أوى«.  بيزعلــوا  أخــوه علــى رضــا 
رضــا حالتــه الصحيــة حاليــا صعبــة جــدا، خــاص 

ــاش واعــى وال مــدرك ألى حاجــة«. مبق
ــدة فهمــى »مــش  ــة مذاكراتهــا، قالــت فري وعــن كتاب
عــاوزة ابقــى شــايلة هــم حاجــة وال واجــب الزم اعملــه 
إلنــى عشــت طــول عمــرى ملتزمــة، االلتــزام مــش ســهل 

خالــص، لكــن ممكــن أفكــر أكتــب مذكراتــى«.
وعــن امنيتهــا، قالــت »شــبعت مــن كل حاجــة وعملــت 
كل حاجــة، كرهــت الســفر والمطــار النــى ســافرت كتير 
ويكفينــى ســعادة النــاس لمــا بيشــوفونى، ده بيدينــى 
صحــة وقــوة وبيحسســنى انــى لســة صغيــرة، هكــون 
عــاوزة ايــه اكتــر مــن كــدة، محظوظــة جــدا ان النــاس 

دى كلهــا حبتنــى«. 
المــرارة  »جالــى  قالــت  الصحيــة،  حالتهــا  وعــن 
والســكر لكــن كان عنــدى اصــرار، معملتــش عمليــة 
المــرارة وحافظــت علــى صحتــى ومهتمــة بيهــا جــدا 

كتيــر«. اتحســنت  الصحيــة  حالتــى  والحمدللــه 

تعكــف الفنانــة ياســمين عبدالعزيــز علــى وضــع اللمســات األخيــرة 
للتجهيــزات الازمــة لمسلســلها الدرامــى الــذى تشــارك بــه بماراثــون 
رمضــان المقبــل 2020 بعدمــا اســتقرت علــى اســم »ونحــب تانــى 

ليــه« للعمــل.
وتجــرى »ياســمين« جلســات عمــل مــع شــركة ســينرجى 

المنتجــة للعمــل لاســتقرار علــى التفاصيــل النهائيــة 
للمسلســل قبــل بــدء تصويــره فــى نهايــة شــهر 

ينايــر الجــارى. 
عمــرو  والسيناريســت  الكاتــب  وانتهــى 
حلقــات   10 كتابــة  مــن  ياســين  محمــود 
للجهــة  بتســليمها  وقــام  المسلســل،  مــن 
التعديــات  اجــراء  بعــد  المنتجــة 
المطلوبــة، علــى ان يقــوم بمواصلــة كتابــة 
ــم  ــث ت ــن العمــل، حي ــة م ــات المتبقي الحلق

االتفــاق علــى تســليم الحلقــات كاملــة مــع 
القــادم.  فبرايــر  شــهر  منتصــف 

وتواصــل ياســمين عبدالعزيــز التحضيــرات 
الخاصــة بالمسلســل، حيــث تعقــد جلســات عمــل 

مــع المؤلــف عمــرو محمــود ياســين والمخــرج مصطفــى 
فكــرى للوقــوف علــى التفاصيــل الخاصــة بالموضــوع والشــخصية 
االبطــال  ترشــيح  وكذلــك  العمــل،  فــى  ياســمين  تقدمهــا  التــى 
المشــاركين فــى المسلســل، ومنحــت شــركة ســينرجى ياســمين حريــة 
اختيــار أبطــال المسلســل، وتــم انهــاء التفــاوض مــع البطــل الرئيســى 
البطولــة،  بــدور  للقيــام  فهمــى  كريــم  اختيــار  تــم  إذ  للمسلســل، 
وكذلــك الفنــان شــريف منيــر والفنانــة سوســن بــدر لتلعــب دور والــدة 
ياســمين فــى احــداث العمــل، وجــار البحــث عــن فتــاة تشــبه ياســمين 
عبدالعزيــز لتقــوم بــدور ابنتهــا فــى العمــل، حيــث أجــرت الشــركة 
المنتجــة للعمــل كاســتينج ألكثــر مــن 15 فتــاة حتــى االن ولــم يتــم 

ــا.   ــاة بعينه ــى فت االســتقرار عل
زوجــة  بشــخصية  المسلســل  فــى  عبدالعزيــز  ياســمين  وتظهــر 
تنفصــل عــن زوجهــا وكيــف أثــر قــرار االنفصــال علــى أســرتها، وذلــك 
ــار موضــوع اجتماعــى رومانســى يخــص المــرأة  بعدمــا قــررت اختي
لتقديمــه فــى الدرامــا بعدمــا خاضــت تجربــة التشــويق 
شــهر  فــى  نفــس«  »آلخــر  األخيــر  مسلســلها  فــى 
رمضــان الماضــى لتبتعــد بذلــك للعــام الثانــى 
علــى التوالــى عــن الكوميديــا التــى اعتــادت 
البروفــات  »ياســمين«  وبــدأت  عليهــا. 
العمــل  مــن  األولــى  بالحلقــات  الخاصــة 
والتــى ستســتمر لمــدة اســبوعين وذلــك 
قبــل بــدء التصويــر بعــد وصــول ياســمين 
بشــكل  الشــكل  فــى  معينــة  فورمــة  الــى 
كبيــر ليتناســب مــع الشــخصية التــى تلعبهــا 

خــال احــداث العمــل.
ويعكــف المخــرج مصطفــى فكــرى حاليــا 
علــى معاينــة أماكــن التصويــر وبنــاء الديكــورات، 
حيــث انتهــى مــن بنــاء 40 % مــن ديكــورات العمــل، 
ومــن المقــرر ان تبــدأ ياســمين تصويــر المسلســل فــى 
مدينــة الســادس مــن اكتوبــر علــى ان يتــم التنقــل بيــن اكثــر مــن 
ديكــور، حيــث ســيتم البــدء بتصويــر المشــاهد الخارجيــة مــن العمــل 
فــى البدايــة لانتهــاء منهــا بشــكل كامــل قبــل حلــول شــهر رمضــان. 
أعمــال  آخــر  هــو  نفــس«  »آلخــر  مسلســل  أن  بالذكــر  الجديــر 
ياســمين عبدالعزيــز، مــن تأليــف أميــن جمــال وعبداللـــه حســن 

الكاشــف. وطــارق 

عمرو محمود ياسين ينتهى من
10 حلقات من »ونحب تانى ليه« 

»الراقصة الزم تعتزل 
بعد األربعين«

إحدى أهم الراقصات، بل هى ملكة الرقص الشرقى االستعراضى أو أيقونة 
الرقص الشرقى كما وصفت هى نفسها. قوتها جعلتها تعتزل الرقص فى سن 

مبكرة بصرامة دون رجعة لتحافظ على التاريخ الذى قدمته.  
فراشة فرقة رضا أقدم وأهم فرقة فى تاريخ مصر والوطن العربى، الذى 

أسسها محمود رضا، وكون معها وعلى رضا زوجها كيان الفرقة لتبقى 
أسماؤهم خالدة حتى اآلن. 

وبمناسبة احتفال البيت الفنى للثقافة بمرور 60 عاما على إنشاء فرقة 
رضا، حاورت »الطريق« فريدة فهمى التى قضت فى الفرقة االستعراضية 

نحو 40 سنة.
تقضى فريدة فهمى يومها فى بيتها وحيدة بعد وفاة زوجها على رضا 
ووفاة والدتها، ومع ذلك تقضى يومها بسعادة ورضا كبير عما حققته 

خالل مسرتها الفنية حتى بعد اعتزالها الفن، مؤكدة أنها تحب الهدوء 
وتقضى وقتها ما بين بين الطبخ والنادى وقضاء الوقت مع األصدقاء الذين 

يحرصون على زيارتها.

  فرقة رضا لم يبَق منها سوى االسم و»بقت بدون طعم«.. و»محمود رضا حالته الصحية صعبة جًدا وغير واعٍ ألى شىء«

فريدة فهمى فى حوار الذكريات:

دعاء محمدعبدالعليم محمود
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األخيرة

تصوير-  فهد عثمان
وائل عبدالعزيز

الشــباب  بتوعيــة  االهتمــام  إطــار  فــى 
التطــورات  علــى  واطالعهــم  وتثقيفهــم 
ــا  السياســية الراهنــة بشــأن الوضــع فــى ليبي
يلعبــه  الــذى  للــدور  والتطــرق  والمنطقــة، 
عنــد  العــام  المــزاج  تشــكيل  فــى  اإلعــالم 
المواطنيــن بشــكل عــام والشــباب علــى وجــه 
فــى  الشــباب  أمانــة  نظمــت  الخصــوص؛ 
تيســير  محمــد  بقيــادة  جيــل،  إرادة  حــزب 
جيــل،  إرادة  لحــزب  العــام  األميــن  مطــر، 
نــدوة تثقيفيــة حاضــر بهــا الخبيــر اإلعالمــى 
الدكتــور ســامى عبدالعزيــز، العميــد الســابق 
رجــب  والنائــب  بالقاهــرة،  اإلعــالم  لكليــة 
هــالل حميــدة، النائــب األول لرئيــس حــزب 

جيــل. إرادة 
مــن  كل  التثقيفيــة  النــدوة  فــى  وتحــدث 
ــس حــزب إرادة  ــدس تيســير مطــر، رئي المهن
عبدالبــارى  اإلســالم  ســيف  واللــواء  جيــل، 
رئيــس حــزب مصــر بلــدى، والكاتــب الصحفى 
محمــود نفــادى، نائــب رئيــس الحــزب للشــؤون 
البرلمانيــة واإلعــالم، ومحمــد حســن عبــده 
فــى  جيــل،  إرادة  بحــزب  التنظيــم  أميــن 
حضــور الدكتــور محمــد غنيــم نائــب رئيــس 
االســتراتيجى،  التخطيــط  لشــؤون  الحــزب 

وأدار النــدوة محمــد تيســير مطــر. 
فــى البدايــة، رحــب المهنــدس تيســير مطر، 
بــكل الحضــور، وقــال: أرى أنــه البــد أن يكــون 
لألحــزاب دور كبيــر تجــاه الشــباب، خاصــة 
عندمــا يكــون هنــاك مواقــف للدولــة، متابًعــا: 
علــى  ليبيــا  لقضيــة  داعــم  الدولــة  موقــف 
اعتبــار أنــه بلــد شــقيق ودولــة جــوار، ومــن 
هنــا نبعــث برســالة تأييــد للرئيــس عبدالفتــاح 
السيســى، نقــول لــه فيهــا »إحنــا معــاك يــا 
ــا  ــس، شــباب الحــزب وشــباب مصــر، إحن ري

ــس«. ــا ري ــاك وبندعمــك ي ــا مع كلن
فــى  عبدالعزيــز،  ســامى  الدكتــور  ووجــه 
بدايــة محاضرتــه ســؤاال: هــل هنــاك عالقــة 
بيــن المــزاج العــام واألمــن القومــى؟، ُمجيًبــا: 
»األمــة اللــى مزاجهــا النفســى ُمعتــل أمنهــا 
صاحــب  المواطــن  ألن  مختــل«،  القومــى 
جــًدا  ســهل  المهــزوز«  أو  المعكــر  »المــزاج 
تجنيــده فــى أى اتجــاه، بدليــل أنــه عندمــا 
يعانــى شــخص مــن الزحــام المــرورى يبــدأ 
فــى إصــدار أحــكام مطلقــة قائــاًل: »هــى البلــد 

دى مفيهــاش حاجــة حلــوة أبــًدا«.
العــام  المــزاج  »عبدالعزيــز«:  وأضــاف 
يتراكــم داخــل اإلنســان وفــى لحظــة معينــة 
يحــدث لــه انفجــار، والدليــل علــى ذلــك أن 
المصرييــن  كتابــات  بتحليــل  قامــت  تركيــا 
أن  واكتشــفوا  ميديــا«،  »السوشــيال  علــى 
المصرييــن بعــد 2011، لديهــم الرغبــة فــى 
فأنفقــت  ونســيانه،  الواقــع  مــن  الهــروب 
مليــارات الــدوالرات علــى الدرامــا العاطفيــة، 
اقتصــادى،  لهــدف  المصرييــن  الســتقطاب 
ــام هــو المنطقــة  ــك أن المــزاج الع ــى ذل ومعن

ويغذيهــا. اإلعــالم  عليهــا  يشــتغل  التــى 
اإلعــالم  لكليــة  الســابق  العميــد  وتابــع 
بالقاهــرة: المــزاج العــام هــو حالــة شــعورية 
ليســت مبنيــة علــى حقائــق وإنمــا ُتبنــى علــى 
المــزاج  خطــورة  تأتــى  وبالتالــى  مشــاعر، 

العــام كونــه ليــس مبنًيــا علــى معرفــة، فــإن أى 
صــورة مــن الممكــن أن تؤثــر عليــه وتغيــره، 
ــى  ــه عاطف ــا أن الشــعب المصــرى بطبيعت كم
أن  إلــى  مشــيًرا  والشــجن،  للحــزن  ومّيــال 
لهمــا  التاريخــى  والتــراث  النفســية  البيئــة 
تأثيــر فــى حياتنــا، والعالــم الخارجــى يــدرس 

مزاجنــا العــام.
واســتكمل: إن لإلعــالم دورا أساســيا فــى 
تكويــن المــزاج العــام ويتحمــل مســؤولية عــدم 
قدرتــه علــى تعديــل المــزاج العــام، مستشــهًدا 
معينــة  قنــاة  شــخص  يتابــع  عندمــا  بأنــه 

 5 ووفــاة  أتوبيــس  انقــالب  خبــر  ويشــاهد 
أطفــال، وعلــى أخــرى يــرى برنامجــا يعــرض 
ــارد؛  ــة هارف ــم عــن جامع ــر التعلي ــث وزي حدي
أطفالنــا!،  بوفــاة  اهتمامــه  عــدم  ظــل  فــى 
حدثونــى إذاً عــن المــزاج العــام وقتهــا؟.. إذاً 
اإلعــالم ُيبــث فــى الغالــب طاقــة ســلبية تغيــر 

المــزاج العــام.
أن  عبدالعزيــز،  ســامى  الدكتــور  وأكــد 
هنــاك قصــورًا شــديًدا فــى اإلعــالم، مشــدًدا 
علــى أهميــة تفعيــل دور المواطــن فــى كشــف 
هنــاك مشــكلة  العــام، ألن  للــرأى  الحقيقــة 

تدنــى  مــن  تعانــى  التــى  الــدول  فــى  كبيــرة 
المســتوى التعليمــى، ألن المواطنيــن يعممــون 
القضايــا، بمعنــى أنــه لــو أن هنــاك قضيــة 
عامــة،  قضيــة  إلــى  تحويلهــا  يتــم  فرديــة 
فنصبــح أمــام مــزاج عــام ســلبى للمواطنيــن.

واألحــوال  الماديــة  الحالــة  بــأن  واختتــم 
المعيشــية تؤثــران علــى المــزاج العــام للنــاس، 
ويســتغلهما اإلعــالم المغــرض لتعكيــر المزاج، 
ولألســف اإلعــالم المصــرى »نفســه قصيــر 
فــى توضيــح اإلنجــازات«، ولذلــك يجــب أن 
يقــوم األفــراد بنشــر اإليجابيــات الموجــودة 

كبديــل لإلعــالم الرســمى، وذلــك لتحســين 
المــزاج العــام للنــاس.

حميــدة،  هــالل  رجــب  النائــب  وتطــرق 
فــى الجــزء الثانــى مــن النــدوة التثقيفيــة، 
متحدًثــا عــن أن األمــن القومــى يشــمل أمــن 
األوطــان والمؤسســات والحــدود والشــعب، 
كلــه  هــذا  القومــى  األمــن  هــل  متســائاًل: 
واألكاذيــب  بالشــائعات  فقــط  مهــدد 
ــا مجــرد  ــا، أم أنه ــر المصــدرة إلين والتقاري
الخارجــى  العــدو  يصدرهــا  مقدمــات 
للوصــول لغايتــه وهــى اإلحبــاط والقضــاء 

واالنتمــاء؟ الــوالء  علــى 
وأضــاف »حميــدة«، فــى النــدوة التثقيفيــة: 
إعــادة  إلــى  فيهــا  نحتــاج  مرحلــة  فــى  إننــا 
الوعــى لــدى الشــباب، وإنــه علينــا أن نقــرأ 
التاريــخ ونتعلــم منــه، ألن التاريــخ كلــه ال يتجزأ 
كمــا تعلمنــا. متابًعــا: علينــا مواجهــة األكاذيــب 
أعــداء  مــن  إلينــا  التــى تصــدر  والشــائعات 
الوطــن ســواء مــن كان بالداخــل أو الخــارج 
والذيــن يحاولــون زعزعــة االســتقرار الــذى 
نعيــش فيــه اآلن فــى ظــل القيــادة الحكيمــة 

للرئيــس عبدالفتــاح السيســى. 
إرادة  حــزب  لرئيــس  األول  النائــب  وتابــع 
جيــل، »أعــداء الوطــن يروجــون األكاذيــب التى 
لــدى  اإلحبــاط  لبــث  مــن خاللهــا  يهدفــون 
كل أبنــاء الشــعب المصــرى، منوًهــا إلــى أن 
حمايــة األمــن القومــى المصــرى ومؤسســات 
الدولــة مهمــة وعلينــا جميًعــا دعــم الدولــة، 
والقيــادة السياســية وكل مؤسســات الدولــة 
وفــى مقدمتهــا القــوات المســلحة والشــرطة«.

ووصــف رئيــس دولــة تركيــا رجــب طيــب 
أردوغــان، بـ»البلطجــى«، الــذى يحلــم بعــودة 
الدولــة العثمانيــة مــرة أخــرى، مشــيًرا إلــى 
أن التدخــل التركــى هدفــه إعــادة إرث الدولــة 
العثمانيــة، وليــس للحصــول علــى الغــاز الليبى 

فــى المتوســط كمــا يعتقــد البعــض.
الدولــة  نشــأة  عــن  »حميــدة«،  وتحــدث 
العثمانيــة منــذ البدايــة وحتــى النهايــة، مؤكــًدا 
ســوى  أردوغــان  أمــام  عقبــة  توجــد  ال  أنــه 
الدولــة المصريــة، التــى تتفــوق علــى تركيــا 
عســكرًيا فــى كل شــىء ســواء الســالح الجــوى 
قــوى  شــعب  ولدينــا  البحريــة،  القــوات  أو 

ومثقــف يســتطيع حمايــة وطنــه. 
الصحفــى  الكاتــب  طالــب  كلمتــه،  وفــى 
محمــود نفــادى، نائــب رئيــس الحــزب للشــؤون 
بالتصــدى  األحــزاب  واإلعــالم،  البرلمانيــة 
لحــروب الجيــل الرابــع، متســائاًل: ســنواجه 
القيــادة  حــول  بااللتفــاف  المخططــات  كل 

السياســية؟ 
للشــؤون  الحــزب  رئيــس  نائــب  وطلــب 
الحــزب،  مــن شــباب  واإلعــالم،  البرلمانيــة 
عمــل ورقــة بحثيــة عــن حــروب الجيــل الرابــع 
وكيفيــة التصــدى لهــا، وذلــك فــى بحــث ٣00 
أفضــل  لصاحــب  جائــزة  عــن  معلًنــا  كلمــة، 

ورقــة بحثيــة ُمقدمــة.
وفــى النهايــة، تحــدث اللــواء ســيف اإلســالم 
بلــدى،  مصــر  حــزب  رئيــس  عبدالبــارى، 
قائــال: إن ليبيــا تعتبــر أمنــا قوميــا بالنســبة 
لمصــر، مشــيًرا إلــى أن مصــر لــن تحــارب 
هــدد  إذا  إال  حــروب  أى  فــى  تشــارك  ولــن 

المصــرى. القومــى  األمــن 
ــدوة  وأضــاف »ســيف اإلســالم«، خــالل الن
التثقيفيــة فــى حــزب إرادة جيــل، أنــه يجــب 
علينــا جميعــا أن نثــق فــى القيــادة السياســية 
القــرارات  كل  فــى  ندعمهــا  وأن  المصريــة، 

التــى تتخذهــا تجــاه القضيــة الليبيــة.

الندوة التثقيفية ألمانة الشباب بحزب إرادة جيل

عقــد حــزب إرادة جيــل، برئاســة المهنــدس تيســير مطــر، مؤتمــًرا صحفًيــا 
لإلعــالن عــن قــرار تعييــن المهنــدس چــورج عيــاد، نائًبــا لرئيــس الحــزب، فــى 
حضــور محمــد تيســير مطــر، أميــن عــام حــزب إرادة جيــل، ومحمــد حســن 
عبــده، أميــن التنظيــم بحــزب إرادة جيــل، والكاتــب الصحفــى محمــود نفــادى، 

نائــب رئيــس الحــزب، وســط حضــور صحفــى وإعالمــى كبيــر.
فــى البدايــة، رحــب المهنــدس تيســير مطــر، رئيــس حــزب إرادة جيــل، 
ــى حــزب إرادة  ــاد، إل ــدس جــورج عي ــام المهن ــا انضم ــن، معلن ــكل الحاضري ب
جيــل، ومؤكــًدا أنــه شــخصية قياديــة صاحــب تواجــد ولــه حضــور، كمــا أنــه 
ــل قطاعــا  ــف فــى العمــل الشــعبى والسياســى ويمث ــه مل ــة ول شــخصية وطني

مهمــا فــى الحــزب.
ــل  ــى نق ــدور اإلعــالم ف ــه، ب ــل، خــالل كلمت ــس حــزب إرادة جي وأشــاد رئي
األحــداث، قائــال: »اإلعــالم هــو صاحــب قبلــة الحيــاة وهــو دائمــا المــرآة 

الحقيقيــة لعــرض كل مــا يــدور فــى المجتمــع«.
قــال المهنــدس محمــد تيســير مطــر، األميــن العــام لحــزب إرادة 
جيــل، وأميــن الشــباب، إن انضمــام الدكتــور مهنــدس جــورج عيــاد 

للحــزب، إضافــة قويــة للعمــل للحزبــي والعمــل العــام.

وأضــاف األميــن العــام لحــزب إرادة جيــل: »نحــن مســتعدون للعمــل 
مًعــا واالســتفادة مــن خبــرة »عيــاد« فــي شــتى المجــاالت، مشــدًدا علــى 

أننــا ســنوفر لــه كل اإلمكانيــات لتحقيــق األهــداف المرجــوة.
وقــدم محمــد حســن عبــده، أميــن التنظيــم بحــزب إرادة جيــل، الشــكر 
للمهنــدس تيســير مطــر رئيــس الحــزب، ومحمــد تيســير مطــر، األميــن العــام، 

ــر العمــل داخــل حــزب إرادة جيــل. الهتمامهمــا طــوال الوقــت بتطوي
وأضــاف »عبــده«، خــالل كلمتــه: لقــد زاملــت المهنــدس جــورج عيــاد فــى 
الشــارع فــى حمــالت ومبــادرات وهــو إنســان وطنــى خلــوق ذو علــم ولــه فكــر، 

وإن شــاء اللــه ســيكون إضافــة كبيــرة لحــزب إرادة جيــل.
وقــال الكاتــب الصحفــى محمــود نفــادى، نائــب رئيــس حــزب إرادة جيــل، إن 
سياســتنا فــى حــزب إرادة جيــل، أن نهتــم بالعقــول أكثــر مــن الحشــود، مشــيًرا 
إلــى أن المهنــدس جــورج، عقليــة متميــزة وصاحــب تجربــة حزبيــة ولديــه 

منظمــة تعمــل مــع المصرييــن فــى الخــارج.
وتابــع »نفــادى«: أرى أن انضمــام المهنــدس جــورج عيــاد، إلــى حــزب إرادة 
ــًرا مــن  ــى أن الحــزب سيســتفيد كثي ــرة، مشــيًرا إل ــة ومؤث ــل، إضافــة قوي جي
وجــوده. وعّبــر المهنــدس جــورج عيــاد، عــن ســعادته النضمامــه لحــزب إرادة 
جيــل، كنائــب رئيــس الحــزب، ُمشــيًرا إلــى أنــه خــالل الفتــرة القادمــة سيشــهد 
ــع وســوف يشــعر  ــى أرض الواق ــى اإلنجــازات عل ــرة ف ــل طف حــزب إرادة جي

المواطــن المصــرى فــى الشــارع بهــذه اإلنجــازات.
ــة اســتحقاقات،  ــى 2020، سيشــهد ثالث ــام الحال ــاد«، أن الع وأضــاف »عي
هــى )انتخابــات مجلــس النــواب، وانتخابــات مجلــس الشــيوخ وانتخابــات 

المحليــات(، ولكــن قبــل كل ذلــك ال ننســى أننــا نعيــش اآلن فــى ظــل مشــاكل 
متعلقــة بــدول شــقيقة مثــل ليبيــا ولبنــان والســودان، ونحــن رهــن إشــارة 
دولتنــا مصــر إذا احتاجــت لنــا فــى أى وقــت. وتابــع نائــب رئيــس حــزب إرادة 
جيــل: إذا مــرت األزمــات المحيطــة بنــا خــالل الفتــرة المقبلــة؛ ســنركز فــى 
المحــاور الثالثــة المذكــورة ســابًقا )النــواب والشــيوخ والمحليــات(، منوًهــا 
إلــى االهتمــام بــدور الشــباب والمــرأة وذوى الهمــم. وأكــد المهنــدس جــورج 
ــل  ــذوى اإلعاقــة، ألن مث ــرة قــدم ل ــم دورات ك ــى تنظي ــه ســيعمل عل ــاد، أن عي
ــا علــى ذوى اإلعاقــة، كمــا ســيتم  هــذه الفاعليــة ســتترك أثــًرا فعــااًل وإيجابًي
االهتمــام بفئــات معينــة مثــل النوبــة ومشــاكلها ولدينــا ممثلــون للنوبــة داخــل 
ودخــول  السياســة  بممارســة  األقبــاط  إقنــاع  مــن  البــد  وتابــع:  الحــزب. 
األحــزاب، باإلضافــة إلــى االهتمــام بالمــرأة والعمــل علــى حــل مشــاكلها، الفًتــا 
ــى حــل مشــاكل  ــة خــارج مصــر وســيعمل عل ــك منظمــة مصري ــه يمتل ــى أن إل

ــة. ــن بالخــارج مــن خــالل المؤتمــرات والمتابع المصريي

  تيسير مطر لـ»السيسى«: شباب مصر كله معاك 
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  اللواء سيف اإلسالم: مصر لن تشارك فى حروب إال إذا ُهدد أمنها القومى
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