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مادخلتــش  ســمعتها  مــا  أول  برضــه  أنــا   -
دماغــى، لكــن لمــا ودنــى خــدت عليهــا، عششــت 

وكيفتنــى. نافوخــى  فــى 
فيلمــه  فــى  أبوزيــد  وجهــه محمــود  نقــد الذع 
الشــهير »الكيــف«، ســنة 1985، لألغانــى الهابطــة 
التــى شــبهها بالمخــدرات المذهبــة للعقــل، ورغــم 
ــه  ــك العمــل، إال أن أحداث ــى ذل مــرور 35 ســنة عل

ــىي. ــا الحال ــى عصرن ــق بشــكل مذهــل عل تنطب
فبــدال مــن »بهججــة« األخويــن صــاح وجمــال 
أبوالعــزم، والكــرف والبهــظ بيــه، حلــت علينــا لعنــة 
بـ»االســتروكس«،  المعروفــة  الشــيطان«  »تعويــذة 
وبــدال مــن »قفــا« الريــس ســتمونى ومزاجنجــى، 
خــرج علينــا مــن إحــدى بوابــات جانــب النجــوم 
وفــاد  األميــدى  ســيجفريد  جنــود  بعــض 
الواالشــى، ليصدمــوا آذاننــا بكلمــات تفــوق القنبلــة 
النوويــة ضــررا، مــن عينــة »شــقلطونى فــى بحــر 
بيــرة«، و»يــا مــوزة يــا فرســة.. نفســى أدى شــفايفك 

قرصــة«.
احتــال  فــى  الكبيــر«  »فيجــا  فشــل  أن  وبعــد 
األرض، تفتــق ذهنــه عــن إرســال قائــده الجديــد 
شــاكوش،  حســن  عملياتــه  ورئيــس  بيــكا،  حمــو 
الدخــاوى، ومعهــم  أركان قواتــه فيجــو  ورئيــس 
ــة  ــكا بالبشــر، وهــى أغني ــر أســلحة »فيجــا« فت أكث
المــوت اللعينــة التــى مالبثــت أن ســيطرت علــى 
كثيــر مــن األرضييــن وأخضعــت عقولهــم لكلماتهــا 
الطفــل  تــرى  أصبحــت  أنــك  لدرجــة  اللعينــة، 
ــا  ــا ســكينتى دى فيه ــر »أن ــى دون تفكي ــرىء يغن الب
فتحــات.. مكتــوب عليهــا إنتــم أمــوات.. كلــه الليلــة 

هيكــون مدفــون«.
األكبــر  وشــقيقه  »جرانديــزر«  فشــل  وبعــد 
ــن  ــق المقــدم نورالدي »مازنجــر«، ومــن قبلهمــا فري
فــى  نفســه  صبــرى  أدهــم  والعميــد  محمــود، 
ــكا وشــاكوش، رجعــوا يجــرون  التصــدي لهجــوم بي
أذيــال الخيبــة والعــار، ليذكرهــم الدكتــور رفعــت 
فيلــم  فــى  الفخرانــى  يحيــى  بمقولــة  إســماعيل 
الكيــف »األغانــى اللــى بتبعــد النــاس عــن واقــع 
ــاة وبتلغــى عقلهــم وتفكيرهــم زى المخــدرات  الحي

أســوأ«. ويمكــن  كمــان، 
أمــا حســن أرابيســك فأنهــى المشــهد ضاحــكا 
بشــدة، وهــو ينفــث دخــان ســيجارته قائــا »الفــن 
اللــى بجــد مــش طبيــخ.. وعشــان نحــل األزمــة 
الزم نعــرف إحنــا ميــن.. ولمــا نعــرف إحنــا ميــن.. 
هنعــرف إحنــا عايزيــن إيــه.. ونبــدأ ونتــكل علــى 

ــه«. الل

دوفة حمو بيكا األياط

حواديت

لبنى سمير

د.أبوالفضل اإلسناوى

عيــد  مناســبتا  طويــاً  تســتوقفنى 
أمــن  مديريــة  وإتمــام  الـــ68،  الشــرطة 
األقصــر لصلــح عائلــة الدراويــش بإســنا، 
لنحاســب ضميرنــا وال ننســى أو نتناســى 
دور وزارة الداخليــة فــى دعــم الســام 
المجتمعــى، وعقــد العديــد مــن جلســات 
الســلم  لدعــم  الثأريــة،  المصالحــات 
المجتمعــى بيــن القبائــل والعائــات فــى 
صعيــد مصــر، والتــى كان آخرهــا الصلــح 
األقصــر،  أمــن  مديريــة  عقدتــه  الــذى 
إلنهــاء خصومــة ثأريــة بيــن أوالد عمومــة 

مــن عائلــة الدراويــش بنواصــر إســنا.
متمثلــة  الداخليــة،  وزارة  كانــت  وإذا 
حريصــة  األقصــر  أمــن  مديريــة  فــى 
ــى دعــم االســتقرار فــى القــرى، فــإن  عل
هــذا الــدور ينطلــق مــن دعــوة الرئيــس 
الســام  لنشــر  السيســى  عبدالفتــاح 
بيــن  الســلمى  والتعايــش  المجتمعــى، 
ذلــك  أن  باعتبــار  المجتمــع،  مكونــات 
عامــل رئيســى مــن عوامــل تقــدم وتطــور 

وازدهــاره. ونهضتــه  المجتمــع  بنــاء 
الداخليــة،  وزارة  دور  يقتصــر  لــم 
متمثلــة فــى مديريــة أمــن األقصــر فــى 
بنــاء الســام االجتماعــى، الــذى دعــا لــه 
الرئيــس السيســى فــى أحــد مؤتمــرات 
نمــاذج  علــى  الشــيخ،  بشــرم  الشــباب 
المصالحــات الثأريــة، وعــودة التقــارب 
بيــن عائــات القريــة أو النجــع الواحــد، 
بــل إن هنــاك أدورا جديــدة قامــت بهــا 
القيــام  فــى  تمثلــت  الداخليــة،  وزارة 
تســكين  أهمهــا:  اجتماعيــة،  بــأدوار 
أن  ويمكــن  آثــاره،  ومكافحــة  الفقــر، 

نرصــد هــذا فــى مقــال آخــر.
ــد  ــش، وأك ــة الدراوي ــح عائل أعــود لصل
علــى ماحظتيــن: األولــى، أن مــا قامــت 
بــه مديريــة أمــن األقصــر، بقيــادة اللــواء 
جنــوب  أمــن  وقطــاع  راضــى،  أيمــن 
الصعيــد بقيــادة اللــواء طــارق عــام فــى 
الشــأن، يعبــر عــن حــرص كبيــر لمنــع 
إراقــة الدمــاء بيــن أبنــاء العمومــة وســكان 
الجغرافيــة الواحــدة، خاصــة أنهمــا كانــا 
ــق  ــح مــن منطل يتحــركان فــى هــذا الصل

ــت. ــى نفــس الوق ــى ف اجتماعــى وأمن
أمــا الماحظــة الثانيــة، وقــد أدركتهــا 
مــن اتصالــى باللــواء طــارق عــام واللــواء 
ــح لتأكيــد  ــة عقــد الصل أيمــن راضــى ليل
الحضــور، أنهمــا كانــا فــى قمــة الســعادة 
إلتمــام تلــك المصالحــة الثأريــة، حتــى 
قــال لــى اللــواء »راضــى«، جاهــز جــدا 
اللــواء  رد  أمــا  اللــه.  بــإذن  ونلتقــى 
حيــث  تمامــا،  مماثــا  فــكان  »عــام« 
ألننــى  الحضــور  عــدم  »يؤســفنى  قــال 
بالقاهــرة، كــم كنــت أتمنــى الحضــور«.

ــى تســكين  ــة عل ــوزارة الداخلي شــكراً ل
واســتقرار قريتــى، شــكراً للســيد الرائــد 
أحمــد العيوطــى رئيــس مباحــث إســنا، 
وفريــق عملــك علــى مــا قمتــم بــه مــن 

ــدر. ــد يق جه

الداخلية فى حضرة 
صلح النواصر

طلب إحاطة

المهندس مدحت بركات رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ مصطفى عبدالعزيز رئيس التحرير

واألستاذ أحمد عبدالمجيد المدير اإلدارى

و أسرة جريدة الطريق  يتقدمون بخالص التهانى 

القلبية  للدكتور محمد عالء والدكتورة ميار أحمد

بمناسبة الخطوبة السعيدة

تهنئة

مصــر  أصابــت  التــي  الجمــود  فتــرة  فــي 
قطــاع  تعــرض   ،2011 لعــام  ينايــر   25 قبــل 
لخطــر  والمشــروعات  المنشــآت  مــن  كبيــر 
اإلهمــال الجســيم، مــا أثــر علــى كثيــر مــن 
القاهــرة  كبــاري  ومنهــا  المنشــآت،  تلــك 
الكبــرى وبعــض المحافظــات، وصــل عددهــا 
إحصائيــات  آلخــر  طبًقــا  كوبــري   700 إلــى 
رســمية، مــا يشــير لحجــم الخطــر والكارثــة 
القادمــة لــو لــم تتدخــل األجهــزة المعنيــة فــي 
الوقــت المناســب، ويعــود أغلــب مشــكات تلــك 
الكبــاري إلــى قــدم إنشــائها أو للزيــادة الكبيــرة 
ظهرهــا،  فــوق  تمــر  التــي  الحمــوالت  فــي 
فضــًا عــن قلــة الصيانــة الدوريــة.. »الطريــق« 
ناقشــت مشــكلة الكبــاري »العجــوزة« وطــرق 

حلهــا مــع خبــراء النقــل والطــرق..
األحمال الزائدة

المتحــدث  أحمــد،  عبدالعزيــز  يشــير 
اإلعامــي للهيئــة العامــة للطــرق والكبــاري، 
يهــدد  الــذي  الحقيقــي  الخطــر  أن  إلــى 
الكبــاري هــو األحمــال الزائــدة لعربــات النقــل، 
ــة  ــث يتجــاوز بعــض ســائقي النقــل الحمول حي
المســموح بهــا، مــا يــؤدي إلــى تلــف الفواصــل 
للكوبــري،  والخرســاني  المعدنــي  والجســم 
الفًتــا إلــى أنــه لذلــك تقــوم الهيئــة بصيانــة 
الرئيســية  الكبــاري  لفواصــل  أســبوعية 
والمناطــق الحيويــة وصيانــة دوريــة ألجســام 
الكبــاري مــن خــال معــدة فحــص الكبــاري 
التــي تــم اســتيرادها مــن اليابــان والتــي تمكننــا 

مــن فحــص حالــة أي كوبــري بســهولة.
فحص الكباري

أمــا عــن خطــة الهيئــة للقضــاء علــى الكبــاري 
بــدأت  أنهــا  المتحــدث  فيوضــح  المتهالكــة، 
منــذ عــام 2014، حيــث تشــكّلت لجنــة مــن 
ِقبــل هيئــة الطــرق والكبــاري بالمشــاركة مــع 
ــة ووفــد مــن أســاتذة  ــاون الياباني منظمــة التع
وتــم  المصريــة،  الجامعــات  فــي  الطــرق 
فحــص وتشــخيص حالــة الكبــاري فــي مصــر، 
ورصــدت اللجنــة 700 كوبــري، مــن إجمالــي 
إلــى  تحتــاج  للهيئــة،  تابعــة  كوبــري   1724
صيانــة ســواء صيانــة متوســطة أو جســيمة.

وصــرح المتحــدث بأنــه بيــن 2014 و2018، 
مــن  الهائــل  العــدد  هــذا  الهيئــة  عالجــت 

إضافــة  تمــت  حيــث  المتهالكــة،  الكبــاري 
عامــي  بيــن  كوبــري،  لـــ300  جديــدة  أعمــار 
بيــن  كوبــري   400 وصيانــة  و2015،   2014
ــادة  ــا وزي ــع كفاءته ــي 2016 و 2017، ورف عام
 70 حمولــة  لتســتوعب  وتصميمهــا  تحملهــا 
طًنــا إلــى 120 طًنــا، وبعــض الكبــاري تصــل 
إلــى 140 طًنــا، باإلضافــة إلــى زيــادة عــدد 
الكبــاري الجديــدة، حيــث تمتلــك الهيئــة حالًيــا 
1921 كوبــري، منهــا 43 كوبــري علــى النيــل، 
للربــط بيــن الشــرق والغــرب، وكبــاري ســطحية 
ــى  ــة عل ــاري علوي ــرع والمصــارف وكب ــى الت عل
أي  الرئيســية،  والطــرق  الحديديــة  الســكك 
خــال  كوبــري   197 إجمالــي  إضافــة  تمــت 

. الســابقة  األعــوام األربعــة 
إعداد دراسة

والكبــاري،  الطــرق  بنــاء  خطــة  وعــن 
اســتجابة لرغبــات المواطنيــن، يقــول اللــواء 
العامــة  اإلدارة  مديــر  عبدالــرازق،  محمــود 
لمــرور القاهــرة: يتــم عمــل دراســة مروريــة 
ســيارات  كوبــري  أي  بإنشــاء  التفكيــر  قبــل 
أو مشــاة، الفًتــا إلــى أن هنــاك طرًقــا حــرة، 

مثــل الطريــق الدائــري اإلقليمــي وغيــره مــن 
الطــرق الرئيســية الهامــة التــي ال تســتوعب 
وجــود نــزالت كثيــرة لــكل قريــة حتــى ال يفقــد 
ــة  ــه اإلنشــائية، واالتجــاه اآلن هــو إضاف صفت
كبــاٍر مــن أجــل التنميــة وليــس تلبيــة رغبــات 
فرديــة ألي نائــب برلمــان عــن دائرتــه بإنشــاء 

معيــن. كوبــري 
وعلــى هــذا النحــو، يوضــح أحمــد الســجيني، 
رئيــس لجنــة اإلدارة المحليــة بالبرلمــان، أن 
هنــاك شــكاوى وطلبــات بإنشــاء كبــاري مشــاة، 
مقدمــة مــن نــواب البرلمــان، تتــم مناقشــتها 
مــن ِقبــل اللجنــة النوعيــة، بحضــور أعضــاء 

ــاري. ــة الطــرق والكب مــن هيئ
ــدور البرلمــان فــي تخفيــض الضــرر  وبالنســبة ل
الواقــع علــى الكبــاري، أكــد الســجيني أن هنــاك 
الحمولــة  يتجــاوز  مــن  لتغريــم  قانــون  مشــروع 
الزائــدة المســموح بهــا وهــي 5%، مــع منــع اســتمرار 

ســير الســيارة وســحب رخصــة القيــادة.

الكباري »العجوزة«.. خطر االنهيار 
 700 كوبري تحتاج صيانة عاجلة.. وهيئة الطرق والكباري: الحمولة الزائدة السبب

 المتحدث الرسمي: اشترينا معدات من اليابان لفحص الكباري.. ونائب: 
مشروع قانون لتغريم قائدي سيارات الحموالت الخطرة

عبدالعزيز أحمد: الهيئة 
عالجت هذا العدد الهائل 
من الكباري المتهالكة، 
حيث تمت إضافة أعمار 
جديدة لـ300 كوبري



»كورونا«، ذلك 
الفيروس الجديد 
الذى ضرب الصين، 
وراح إثر اإلصابة 
به 41 حالة، 
بينما أصيب 1375 
آخرون واألعداد 
فى ازدياد، كابوس 
جديد، يفزع العالم 
فى بداية العام 
الجديد، ينتشر 
المرض بسرعة 
البرق، فقد انتقل 
من مدينة ووهان 
الصينية ليضرب 
أمريكا ويسجل 
حالتى وفاة.

كما سجلت فرنسا 
ثالث حاالت إصابة، 
وحصاد األرواح 
المزهقة بسببه 
يرتفع، فبمجرد 
التقاط اإلنسان 
للعدوى يعانى من 
أعراض الفيروس 
بضعة أيام ويفارق 
الحياة، كما ينقله 
لمن حوله.
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فاطمة عاهد

اإلنســان  علــى  يؤثــر  فيــروس  هــو 
والحيــوان، اكتشــف أول مــرة عــام 1960، 
لــه مــادة وراثيــة، تتكــون مــن خيــط مفــرد، 
والفيــروس نفســه يأخــذ شــكل التــاج تحــت 

لــذا أطلــق عليــه كورونــا. المجهــر، 
عــن  بكثيــر  أســرع  الفيــروس  يتكاثــر 
يســتخدم  حيــث  الفيروســات،  مــن  غيــره 
الخليــة المصابــة بــه فــى عمليــة النســخ، 
لــذا فانتشــاره أســرع داخــل الجســم عــن 

خارجــه.
بيــن  الفيــروس  قطــر  طــول  ويتــراوح 
المــادة  وحجــم  ميتــر،  نانــو  و150   120
الوراثيــة يتــراوح بيــن 27 و32 ألــف قاعــدة 

نيتروجينيــة.
بداية الفيروس الجديد

عرفــت عائلــة فيــروس كورونــا، فــى عــام 
ثــم  بأعــوم،  ذلــك  بعــد  تطــور  لكنــه   ،1960
 ،2003 عــام  فــى  الجديــدة  عائلتــه  ظهــرت 
وأطلقــوا عليــه »الســارس«، وتســبب فــى مــوت 
1000 حالــة تقريًبــا، وإصابــة أعــداد كبيــرة.

ســالة  اكتشــفت   ،2004 عــام  وفــى 
ذلــك  وبعــد   ،»NL63« باســم  لــه  جديــدة 
ســجلت جامعــة هونــج كونــج ســالة جديــدة 
باســم »HKU1«، وفــى كل مــرة كانــت تترك 
ــا. كل ســالة خلفهــا مئــات وآالف الضحاي

البالد العربية 
فــى عــام 2012، ظهــر فيــروس جديــد، 
ألول  األوســط  الشــرق  بــاد  ضــرب 
مــرة، بعدمــا تــم تحديــد الجيــن الخــاص 
المخاطيــة  العينــات  مــن  بالفيــروس، 
أنــه  مــن  األطبــاء  وتأكــد  بــه،  للمصابيــن 
أحــد أنــواع الكورونــا، وتــم القضــاء عليــه 
بعدمــا ســبب مــوت الكثيــر مــن المواطنيــن 

الصيــن. فــى 
تطــور الفيــروس فــى عــام 2015، ليظهــر 
للــدواء،  مقاومــة  وأكثــر  أقــوى  بشــكل 
األوســط  الشــرق  بمتازمــة  وارتبــط 
التنفســية، وانتشــر فــى المملكــة العربيــة 

األمــر. أول  فــى  الســعودية 
كانــت إصابــة الذكــور أعلــى مــن النســاء، 
وأرجــع العلمــاء ذلــك إلــى ارتــداء النســاء 
إلصابــة  مانعــا  يجعلــه  ممــا  للنقــاب، 
أغلبهــن، ألنــه يشــكل حمايــة للفــم واألنــف 

العــدوى. مصــدر 

األردن،  فــى  حــاالت  ظهــرت  ثــم 
واإلمــارات  ومصــر،  وقطــر،  إندونيســيا، 
ــت،  ــش، والكوي ــة المتحــدة، وبنغادي العربي

والجزائــر. عمــان،  وســلطنة 
وتجــدد المــرض فــى عــام 2020، ليواجــه 
العالــم خطــر اإلبــادة بفيــروس، كمــا كان 

ــا. يحــدث قديًم
سبب انتقال المرض لإلنسان

أســتاذ  حســين،  يوســف  الدكتــور  قــال 
علــى  الصحيــة  الرقابــة  بقســم  متفــرغ 
ــة  ــة الطــب البيطــرى، بجامع ــة بكلي األغذي
الفيــروس  انتشــار  ســبب  إن  أســيوط، 
فــى الصيــن هــو كونــه ظهــر بالحيوانــات 
األنــواع  تلــك  وأهــم  األمــر،  بدايــة  فــى 

واإلبــل. الخفافيــش 
حســاء  علــى  تتغــذى  الصيــن  وألن 
وال  خفيفــة،  كوجبــة  وتأكلــه  الخفافيــش، 
يخلــو مطعــم منهــا ضمــن قائمــة الطعــام 
بنقــل  كفيــًا  ذلــك  فــكان  بــه  الخاصــة 

اإلنســان. لجســم  الفيــروس 
أمــا فــى البــاد العربيــة، فقــد يختلــف 
المميــت  والفيــروس  الناقــل  الحيــوان 
ــى البــاد  ــب أهال ــث يعتمــد أغل واحــد، حي
العربيــة خاصــة الســعودية علــى اإلبــل فــى 
أخــذ اللحــوم واأللبــان، وألن اإلبــل وحيــدة 
الســنام ناقلــة للمــرض، لهــذا قــد أصيــب 

عــدد كبيــر مــن الســعوديين.
الخفــاش  أن  إلــى  »حســين«،  وأشــار 
ــا، لجوهــا الدافــئ  ــادر الوجــود فــى بادن ن
يعتمــد  وهــو  والحــار، 
الحــرارة  درجــات  علــى 

. لمنخفضــة ا
كيفية انتقاله

طــارق  الدكتــور  قــال 
استشــارى  عبدالقــادر، 
إن  الوبائيــة،  األمــراض 
الكورونــا  فيــروس 
عــن  ينتقــل  وبائــى، 
طريــق التامــس مــن 
شــخص آلخــر، وقــد 
غيــر  بشــكل  ينتقــل 

. شــر مبا
اإلصابــة  تحــدث  وقــد 
عنــد استنشــاق رذاذ مــن 
عــن  أو  مريــض، 
ــد  ــق وضــع الي طري
علــى ســطح ملــوث 
الفيــروس،  بــه 
للعيــن  نقلهــا  ثــم 
لمــس  أو  للفــم،  أو 
مريــض،  مخرجــات 
لينتقــل ســريًعا داخــل جســد 

. ن إلنســا ا
أعراضه

األمــراض  استشــارى  أشــار 
خاصــة  تصريحــات  فــى  الوبائيــة، 
فيــروس  أعــراض  أن  إلــى  لـ»الطريــق«، 
كورونــا تبــدأ كأعــراض اإلنفلونــزا، فيحــدث 
فــى  طفيــف  وارتفــاع  وســعال،  عطــس، 

نــزالت  يشــبه  أنــه  أى  الحــرارة،  درجــات 
أيــام. ثاثــة  لمــدة  وذلــك  البــرد، 

فــى  تبــدأ  الفيــروس  أعــراض  لكــن 
اإلســهال،  القــىء،  وتاحــظ  التطــور، 
حــاد  رئــوى  والتهــاب  الشــديدة،  الحمــى 
يســبب مشــكلة فــى التنفــس، وتتفاقــم لمــدة 
12 يومــا، يلفــظ فيهــا المصــاب أنفاســه 

األخيــرة.
تقصــر  أو  المــدة  تلــك  تطــول  وقــد 

المصــاب،  مناعــة  حســب 
الســن  كبــار  فمثــًا 

واألطفــال ال يتحملونــه 
يومــا،   12 لمــدة 
والمصابون 
تقلــل  بأمــراض 
مناعتهــم،  مــن 
أو مــن يتناولــون 
تؤثــر  أدويــة 

. عليهــا
عــزل  يتــم  ثــم 

بعــد  الشــخص 
أعــراض  ظهــور 

فــى  عليــه،  المــرض 
مستشــفى للعــاج، وتفحــص 

عينــة مــن مخاطــه تحــت المجهــر 
وعنــد  العــادى،  والمجهــر  اإللكترونــى، 
ــى ال  ــد ال يخــرج مــن المستشــفى حت التأك

لغيــره. ينقلــه 
ــر المعرضيــن النتقــال المــرض هــم  وأكث
لــه،  المعالجــون  واألطبــاء  الممرضــون 
المرضــى،  مــع  مباشــرة  يتعاملــون  ألنهــم 
وســجلت الصيــن حالــة وفــاة لطبيــب معالــج 

للفيــروس فــى ووهانــا.
العالج

أنــه ال يوجــد أى  أكــد »عبدالقــادر« علــى 
لفيــروس  الجديــد  الســابع  للجيــل  أدويــة 
بعــض  يصفــون  األطبــاء  لكــن  كورونــا، 
المســكنات وخافضــات الحــرارة، والمضــادات 

ثمارهــا. تؤتــى  ال  التــى  الحيويــة 
احِم نفسك

أكــد استشــارى األمــراض الوبائيــة، علــى 
اتباعهــا  أن هنــاك عــدة خطــوات عليــك 
لتتجنــب اإلصابــة بـ»الكورونــا«، وذلــك لعدم 

وجــود عــاج لــه حتــى اآلن فــى مصــر.
هــو  للعــاج،  األطبــاء  يفعلــه  مــا  وكل 
لخفــض  الحمــى،  أدويــة  بعــض  وصــف 
عمــن  وعزلــه  المريــض،  حــرارة  درجــة 
فــى  أو  المستشــفيات  فــى  ســواء  حولــه، 
المنــزل، بــداًل مــن انتقالــه لباقــى أفــراد 

األســرة.
وقــدم طبيــب األمــراض المعديــة روشــتة 
وأوالدهــم  أنفســهم  لحمايــة  للمواطنيــن 
مــن المــرض المتفشــى فــى أرجــاء العالــم، 

ــا: منه
كل  اليديــن  غســل  علــى  المداومــة   -
ســاعة مــرة علــى األقــل يومًيــا، علــى أن 
بالصابــون،  جيــًدا  اليديــن  تدليــك  يتــم 
ــد مــن  ــى الجل ــا عل ــع تواجــد أى بكتيري لمن

الخــارج.

- ال تلمــس عينيــك، وال أنفــك بيديــك، 
قبــل أن تغســلهما جيــًدا، ألنــه مــن المحتمــل 
لألمــراض  المســببة  البكتيريــا  وجــود 
الوبائيــة علــى يديــك، وألنهــا ال تــرى بالعيــن 

ــون. ــا يك ــى أخطــر م المجــردة فه
اإلكثــار مــن تنــاول المشــروبات الســاخنة 

يومًيــا.
منــع االتصــال مــع شــخص ظهــرت لديــه 

أعــراض نــزالت البــرد.
أثنــاء  النــاس  تقبيــل  تجنــب 

بلتهــم. مقا
األســطح  تطهيــر 
المحيطــة  واألماكــن 
بالمطهــرات  بــك 

. لطبيــة ا
وضــع   -
ــة  ــات الطبي الكمام
أنفــك  علــى 
لمنــع  وفمــك، 
العــدوى  انتقــال 
بــك. للمحيطيــن 

- مــن لديــه أعراض 
أن  يســتطيع  وال  البــرد 
لضيــق  الكمامــات  يضــع 
نفســه، فعليــه أن يضــع »المنديــل« 

علــى أنفــه وفمــه أثنــاء العطــس.
- تجنب اســتخدام أى أغراض شــخصية 

تخــص شــخصا آخر.
الصحة المصرية

مــن جانبــه، أكــد الدكتــور عــاء عيــد، 
بــوزارة  الوقائــى  الطــب  قطــاع  رئيــس 
خاصــة  تصريحــات  فــى  الصحــة، 
مــن  كبيــرا  لـ»الطريــق«، أن هنــاك عــددا 
الــدول داخــل الحــزام الوبائــى، لكــن مصــر 

ضمنهــا. مــن  ليســت 
وأضــاف رئيــس قطــاع الطــب الوقائــى فــى 
وزارة الصحــة، أن مصــر بهــا عــدد مــن مكاتــب 
رصــد األمــراض الوبائيــة، أو التــى تؤثــر علــى 
ــا يجــدون أى  ــن بشــكل عــام، وعندم المواطني

فيــروس يســتطيعون التعامــل معــه.
الصحــة  منظمــة  أن  إلــى  »عيــد«،  وأشــار 
العالميــة كانــت قــد أعطــت إنذارا لــكل وزارات 
المــرض  بشــأن ظهــور  البــاد  فــى  الصحــة 
ــرة  ــى هــذا اتخــذت وزي ــاء عل مــرة أخــرى، وبن

الصحــة اإلجــراءات الازمــة للتصــدى لــه.
تســجل  لــم  مصــر  أن  علــى  وأكــد 

أن  كمــا  بعــد،  إصابــة  حــاالت  أى 
علــى  الكشــف  تفــرض  المطــارات 
ــن مــن الخــارج لمصــر،  كل القادمي
وتــم تجهيــز غــرف ووحــدات للعــزل 

آخــر. إشــعار  لحيــن 
الصحــة  وزارة  أعطــت  كمــا 
المصرييــن  للمســافرين  تعليمــات 
بــأى  إلــى الصيــن بعــدم االختــاط 

ــه أعــراض مــرض  ــر علي شــخص تظه
الزحــام. وتجنــب  اإلنفلونــزا، 

»كورونا«
كابوس  2020
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بأجساد نحيفة ووجوه تكسوها 
التجاعيد والشقى وأعمار تتعدى 
السبعين عاما، تجلس بائعات الجبن 
والخضار الجاهز لكسب قوت يومهن 
بالحالل، ويحتلين نواصى األسواق 
وعلى جانبى الرصيف وسط زحام 
السيارات والمارة، يبيعن الجبن 
القديم والخضار الجاهز والمش 
والسمن البلدى واللبن الرايب والفطير 
والعيش الفالحى وورق العنب وغيرها 
من منتجات وخضروات جاهزة يتم 
بيعها لربات المنازل والعاملين، يأتين 
مغتربات من االقاليم يوميا لبيع 
بضائعهن التى يحملنها على اكتافهن 
يوميا لكسب »قوت يومهن«.  

طريقنا.. وهنكمله

تحقيقات  الثالثاء 28 / 01 / 042020

العمــر  مــن  الســتين  حاجــز  تخطــت  صبــاح،  أم 
جــاءت مــن محافظــة المنوفيــة، بعــد أن توفــى زوجهــا، 
تــاركا لهــا 7 أبنــاء، تحكــى تفاصيــل يومهــا »قــررت 
مــن  جميــع  رفــض  بعدمــا  القاهــرة،  إلــى  المجــىء 
يعرفنــى مســاعدتى لكبــر ســنى لبيــع )الجبــن القريــش 
والبيــض( باإلضافــة إلــى تنظيــف الخضــار للزبائــن 

مثــل الكوســة والبتنجــان والبســلة«.
ــة اســتلفت مــن أقاربــى وجيرانــى  ــع »فــى البداي تتاب

واتفقــت مــع مــن اســتلفت منهــم أننــى ســوف ارد لهــم 
ــع بضائعــى«، مضيفــة »كنــت فاكــرة إن  ــد بي ــن عن الدي
الحيــاة فــى مصــر ســهلة، مكنتــش أعــرف انــى هتغــرب 

فيهــا أوى كــده«.
ــم مــا تبقــى  ــا وهــى تلمل ــاح اختتمــت حديثه  ام صب
مــن بضاعتهــا »ماليــش أهــل، ربنــا يقوينــا علــى العيشــة 
هنــا وزحمــة هنــا ومصاريــف، مــش بقــوم مــن مكانــى 
غيــر وأنــا رايحــة أجيــب البضاعــة، كل أســبوعين مــن 

الفيــوم، وأســدد ديــون البضاعــة، وأدور علــى حــد تانــى 
أســتلف منــه عشــان اجيــب بضاعــة تانيــة«.

وأضافــت علــى حديثهــا »أم محمــود«، بائعــة البيــض 
بســوق بــاب الشــعرية، أن األمــوال التــى تحصــل عليهــا 
مــن البيــع ال تكفيهــا حتــى لتأجيــر غرفــة هنــا، قائلــة 
»البيــع يكفينــى للطعــام والشــراب فقــط«، وبالرغــم مــن 
كل هــذا الشــقاء، تظــل دائمــا ابتســامتها علــى وجههــا 
ــر بخاطــرى كل  ــا بيجب طــوال الوقــت، مســتطردة »ربن
يــوم، فأنــا ال اطلــب بيتــا وال غرفــة وال مكســبا كبيــرا، 
واللقمــة  البــال  وراحــة  الســتر  ربنــا  مــن  اطلــب  بــل 

الحــال«.
أم محمــود اســتفاضت فــى الحديــث »أنــا بكســب فــى 
ــا أكثــر مــن  ــو ثاثــة جنيــه وبنظــف يومي تنظيــف الكيل

خمســة كيلــو خضــار«.
وأوضحــت صاحبــة الـــ45 عامــا، انهــا مــن ســكان 
محافظــة الفيــوم وانهــا تأتــى ثاثــة أيــام باألســبوع 
لبيــع الخضــار الجاهــز ومســتلزمات المحشــى والجبــن 
القديــم والبيــض والمــش والفطيــر المشــلتت والعيــش 
فــى  بضائعهــا  تشــترى  انهــا  مضيفــة  الفاحــى، 
الخامســة صباحــا وتركــب بهــا القطــار القــادم إلــى 
القاهــرة، ثــم تســتقل عربــة أخــرى لتأتــى إلــى الســوق 

وتجلــس علــى الرصيــف لبيــع بضاعتهــا.
»ربنــا بيكرمنــا كلنــا وبنــروح مــن غيــر خضــار، ففــى 
لكــن  الســوق،  فــى  بــطء  يكــون هنــاك  اليــوم  بدايــة 
ــى  ــع بضائع ــات ببي ــد خــروج الموظف ــر وعن ــد الظه بع
وبتجبــر الحمدللــه«، هكــذا ختمــت ام محمــود حديثهــا.

الحاجــة عائشــة صاحبــة الســبعين عامــا، التقطــت 
طــرف الحديــث مــن جارتهــا لتضيــف أن بيــع الخضــار 
أمــر صعــب ألن الخضــار إذا تلــف أو أصابــه ضــرر 
يحــدث خســائر كبيــرة للبائــع وللمشــترى، موضحــة 
أنهــا تنــزل إلــى الســوق يومــى االثنيــن والخميــس مــن 
كل أســبوع، لتزايــد االقبــال فــى هذين اليومين، مشــيرة 

إلــى أنهــا تصنــع جميــع منتجــات الجبــن واأللبــان فــى 
منزلهــا وتخــرج لبيعهــا لكســب الــرزق.

وتضيــف »عيشــة« كمــا يطلقــون عليهــا فــى الســوق، 
أن المنتجــات األكثــر مبيعــا لديهــا هــى الجبــن بنوعيهــا 
القريــش والقديــم والســمن البقــرى، لــذا فهــى توفرهــا 

بكميــات أكبــر مــن غيرهــا مــن األصنــاف.
أمــا عــن األســعار، فتوضــح انهــا ارتفعــت بمعــدل 
ــة  ــذ بداي ــف من ــكل صن ــات ل ــن 5 و10 جنيه ــراوح بي يت
بائــع  بيــن  العــام، كمــا تختلــف بشــكل بســيط  هــذا 

واخــر.    
 وعلــى الصعيــد نفســه، تقــول »أم آيــات«، 45 ســنة، 
انهــا تأتــى يوميــا مــن مركــز منــوف بمحافظــة المنوفيــة 
لتبيــع البيــض البلــدى والجبــن القديــم، قائلــة »أســعارنا 
فــى متنــاول الجميــع ولــدى زبائــن مــن جميــع المناطــق 
لهــن  يســمح  ال  وقتهــن  وموظفــات  منــازل  وربــات 
بتنظيــف الخضــار لــذا يشــترين منــا الخضــار الجاهــز 
ــات فقــط  ــة جنيه ــف ثاث ــن، فنحــن نضي ــق وقته لضي

علــى ســعر كيلــو الخضــار«.
أمــا عــن أســعار الجبــن القريــش فتتــراوح بيــن 4 و6 
ــة »المــش«  ــة القديم ــب الواحــد والجبن ــات للقال جنيه
يتــراوح ســعرها بيــن 120 و130 جنيهــا للكيلــو، أمــا 
جنيهــات  و110   90 بيــن  فيتــراوح  البقــرى  الســمن 

للكيلــو. 
وأضافــت أن الســمن الجاموســى اســعاره تتــراوح 
بيــن 120 و135 جنيهــا للكيلــو، واللبــن الرايــب يتــراوح 
بيــن 15 و30 جنيهــا للكيلــو والبيــض البلــدى يبــدأ مــن 

10 إلــى 15 بيضــة بـــ20 جنيهــا. 
نعيمــة محمــد، بائعــة للجبــن الفاحــى من الشــرقية، 
تأتــى يوميــن فــى األســبوع إلــى القاهــرة لبيــع الجبــن 
القريــش التــى تصنعهــا بمنزلهــا الريفــى، الفتــة إلــى 
ــة وال  أن طريقــة صناعــة الجبــن القريــش ســهلة للغاي

تحتــاج الــى مجهــود.

ــر  ــة فطي ــات، بائع ــول الحاجــة عطي ــا، تق ــن جهته م
وخبــز بلــدى بســوق الحســنية إن المعيشــة بالقاهــرة 
صعبــة وتتطلــب الكثيــر مــن األمــوال، مضيفــة »ماليــش 
أهــل هنــا وعايشــة هنــا فــى الشــارع، بنــام وبصحــى 

ــام الشــتا«. ــى الفرشــة، حتــى فــى أي عل
وتابعــت العجــوز صاحبــة الســبعين عامــا »مــش بقــوم 
مــن مكانــى غيــر وأنــا رايحــة أجيــب البضاعــة، كل 

ــون البضاعــة«. ــوم، وأســدد دي أســبوعين مــن الفي
تقــول  القريــش،  الجبــن  بائعــة  زينــب  الحاجــة 
بدورهــا »المواصــات غليــت علــّى أوى، أنــا باجيــب 
كل  وباجــى  جنيــه،  بأربعيــن  القريــش  الجبنــة  حلــة 
يــوم مــن الشــرقية كنــت بدفــع 20 جنيــه مواصــات 
ــح  ــة راي ــه ســعر أجــرة العربي ــت 30 جني ــى وصل دلوقت
جــاى، واللــى ربنــا بيكرمنــى بيــه بــاكل واشــرب منــه 
أنــا وعيالــى والحمدللــه علــى كل حــال، الواحــد عايــز 
ــاس مــش  ــاكل ويشــرب زى الن ــروح ويجــى وي ــرف ي يع

تانيــة«. محتاجيــن حاجــة 
فــى  رايحــة  بقــت  دلوقتــى  »الفلــوس  وتابعــت 
المواصــات، مفيــش حاجــة اســمها حــد يوفــر حاجــة، 
ــى كل  ــه عل ــح والحمدلل ــى راي ــن الل ــل م ــى جــاى أق الل
حــال وادينــا عايشــين، بــس نفســنا نتحــرك ونــاكل زى 

النــاس«.
البيــض  بائعــة  محمــود«،  »أم  حديثهــا  وقاطعــت 
ورفيقتهــا فــى الكفــاح، مضيفــة انهــا مضطــرة إلــى 
تأجيــر غرفــة صغيــرة فــى نهايــة الســوق لعــدم قدرتهــا 
علــى تحمــل تكلفــة المواصــات كل يــوم الــى أســرتها 
وبيتهــا ببنــى ســويف، قائلــة »كنــت بدفــع فــى األول 
250 جنيــه دلوقتــى وصلــت 300 جنيــه اليجــار الغرفــة، 
وبســافر كل أســبوع، ومــع ذلــك فالتكلفــة عاليــة جــدا« .

بائعات المش والبيض..

مجاهدات دون شهادات
 بائعات الجبن الفالحى: كنا فاكرين العيشة سهلة فى مصر  أم صباح: »البضاعة سلف والعيشة مرار«

 أم محمود: »ببيع البيض ويادوب بيقضينى أكل وشرب«

فــى إطــار ســعى الكثيــر مــن المؤسســات 
اإللكترونيــة،  مواقعهــا  لتطويــر  الصحفيــة 
المؤسســات  هــذه  علــى  القائمــون  عــرف 
الكبــرى مؤخــرا، أهميــة وجــود وحــدة متكاملــة 
فــى أقســام الموقــع متخصصــة فــى التحكــم 
بظهــور المحتــوى الصحفــى بشــكل يتوافــق 
مــع قواعــد وتحديثــات جوجــل الــذى يدفــع 
المواقــع اإللكترونيــة لتدخــل عالــم المنافســة 
البحثيــة،  الكلمــات  أهــم  علــى  العالميــة 
»جوجــل«،  العالمــى  البحــث  محــرك  فــى 
ونســتعرض معكــم مــن خــال الســطور التاليــة 
وتأثيــره   »SEO«الـــ عــن  المعلومــات  أبــرز 
ــوى الصحفــى  ــر المحت ــى تصدي ــى عل اإليجاب
والعلمــى والثقافــى للقــارئ علــى نطــاق واســع.
 SEO استشــاري  محمــد،  حســن  قــال 
ســابق بمواقــع إلكترونيــة صحفيــة، وخبيــر 
فــى التســويق اإللكترونــى »إن المنافســة فــى 
المحتــوى،  فــى  تكــون  اإللكترونيــة  المواقــع 
حيــث يعــد هــو الفيصــل الوحيــد فيهــا، ســواء 
أو مكتــوب  المحتــوى  فــى ســبق  ذلــك  أكان 
مــن  أقــوى  وأســلوب  بمعلومــات  مــرة  ألول 

المنافســة«. األخــرى  المواقــع 
ومــن ناحيــة أخــرى، أشــار مصطفــى أحمد، 
أحــد المتخصصيــن فــى تحســين محــركات 
مؤسســة  ألى  غنــى  ال  أنــه  إلــى  البحــث، 
علــى  الظهــور  حديثــة  أو  جديــدة  صحفيــة 
االعتمــاد بنســبة أكبــر مــن 50 % فــى شــغل 
الســيو، بحيــث تخــرج جميــع أنــواع المــواد 
أكانــت نصيــة فــى كافــة  الصحفيــة، ســواء 
أقســام المواقــع أو خاصــة بالفيديوهــات علــى 
السوشــيال  صفحــات  فــى  أو  »اليوتيــوب«، 
الشــروط  نــوع  لــكل  يوجــد  حيــث  ميديــا 
الظهــور. فــى تحســين  الخاصــة  والطريقــة 
ــب  ــات »الســيو« فــى تحســين ترتي دور تقني

ــة ــع الصحفي المواق
ياحــظ الكثيــر مــن مســؤولى المؤسســات، 
العديد من المشــاكل بعد النشــر، مما يدفعهم 

للنظــر فــى األســباب التــى كانــت عائقــا أمــام 
يهتــم  ال  الغالــب  ففــى  الموضوعــات،  هــذه 
ــا  ــف به ــة الُمكل ــادة الخبري ــى إال بالم الصحف
وبعــد أن يســلمها لمديــره المســؤول، ينتهــى 
دوره لتبــدأ مهمــة أخــرى علــى عاتــق صحفــى 
بــدوره،  الموضــوع  يتســلم  الــذى  الديســك 
أكمــل  المحتويــات علــى  يهتــم بنشــر  حيــث 
وجــه مــن حيــث المهنيــة وتطبيــق القواعــد 
المختلفــة فــى الكتابــة الصحفيــة للمحتويــات، 
أنهــا  إال  أهميتهــا،  علــى  التفاصيــل  تلــك 
المحتــوى  لوصــول  الوحيــد  الشــىء  ليســت 
إلــى أكبــر عــدد مــن ُمســتحدمى محــركات 
ــة  ــى الناجــح معرف ــى الصحف ــل عل البحــث، ب
بعــض المعلومــات عــن كيفيــة عمــل التســويق 
االلكترونــى او الـــSEO وأهميتــه كجــزء ُمكمــل 

للعمــل الصحفــى الرقمــى. 
ما هو الـSEO؟

 »Search Engine Optimization«
تعنــى تهيئــة المواقــع بمختلــف تخصصاتهــا 
لمحــركات البحــث، أو تهيئــة الموقــع لصداقــة 
محــركات البحــث المختلفة، وهو أســاس عمل 
ــوى الصحفــى  ــج للمحت المواقــع، إذ إن التروي

ــا  ــى مواقــع السوشــيال ميدي ــم يقتصــر عل ل
برغــم أن فيســبوك لديــه قاعــدة بيانــات 
رهيبــة لــم يســتغلها الُمســتخدم العربــى، 
ويكــون الضغــط علــى تطبيــق جوجــل هــو 
المنفــذ الوحيــد للُمســتخدم للوصــول إلــى 

المعلومــة أو المحتــوى الصحفــى.
اســتخدام الصحفــى األخبــار بتقنيــات الـــ

SEO
فــى عصــر صناعــة الترينــد والســبق بــه، 
أحياًنــا مــا تكــون الحادثــة »ترينــد« تثيــر مواقع 
السوشــيال ميديــا خــال الســاعات األولــى 
فــور حدوثهــا، فيذهــب الصحفــى طواعيــة 
داخــل  مــن  الصحفيــة  قصتــه  عــن  للبحــث 
ــع  ــة البحــث وجم ــام عملي ــد إتم الحــدث، وبع
المعلومــات وســرد القصــة الصحفيــة، علــى 
الصحفــى هنــا أال يتجاهــل طريقــة اســتخدام 
صداقــة  خالهــا  مــن  يمكــن  معينــة  أدوات 
محــرك البحــث لتظهــر قصتــه فــى المثلــث 
الذهبــى -أى أول 3 نتائــج بحــث علــى صفحــة 

بمراعــاة  الصحفــى  ويقــوم  األولــى-  الويــب 
أهــم الكلمــات المفتاحيــة المســتخدمة حــول 
يمكــن  التــى  الكلمــات  أى  فمثــا  الحــادث، 

اســتخدامها فــى حــادث انقــاب قطــار؟
المفتاحيــة  الكلمــات  توظيــف  ويعــد 
Keyword، مــن أهــم مــا يجعــل موضوعــات 
الموقــع تكــون بجــودة عاليــة، اذا كان لــدى 

الصحفــى وقــت كاف لمعرفــة أى الكلمــات 
المفتاحيــة األكثــر بحًثــا تــًوا يمكنــه تصفــح 
اســتخدام موقــع جوجــل ترينــد، الــذى يظهــر 
التــى يبحــث عنهــا الجمهــور فــى  الكلمــات 
الموقــع  خــال  ومــن  األخيــرة،  الســاعات 
لحظــة  األحــداث  آخــر  يرصــد  الــذى 
بلحظــة ويرصــد معهــا عــدد مــرات نتائــج 
إلــى  تصــل  والتــى  الكلمــة  عــن  البحــث 
الواحــدة  الســاعة  فــى  اآلالف  عشــرات 
وربمــا فــى دقائــق، وفــى حالــة اســتخدام 
نفــس الكلمــة الظاهــرة علــى هــذا الموقــع 
ــوان  داخــل موضوعــك مــع تكرارهــا فــى العن
المفتاحيــة،  والكلمــات  والوســوم  والمتــن 
ســتزيد مــن فرصــة ظهــور موضوعــك علــى 

البحــث. صفحــات  أولــى 
مــن  يعتبــر  الســيو  أن  بالذكــر  الجديــر 
أهــم األدوات التــى يتعيــن علــى الصحفــى 
الصحافــة  فــى  عملــه  خــال  إجادتهــا، 
كيفيــة  معرفــة  مــن  بدايــة  االلكترونيــة، 
ألنهــا  االلكترونيــة،  المواقــع  فــى  الكتابــة 
ترتبــط بســلوك المســتخدم وطريقــة قراءتــه 
مــن االنترنــت، لكــن الكتابــة فــى الويــب لهــا 
جانــب آخــر ال يقــل أهميــة. وربمــا مــن أهــم 

مــا يتميــز بــه االنترنــت عــن باقــى وســائل 
االتصــال األخــرى، وهــو محــركات البحــث. 
إذ يتعيــن علــى الصحفــى )كأى كاتــب وناشــر 
للمحتــوى علــى االنترنــت( االســتعانة ببعــض 
فــى  موضوعــه  تســاعد  التــى  المهــارات 
البــروز فــى النتائــج األولى لمحــركات البحث 
ــد(.  ــى وجــه التحدي )ومحــرك Google عل
وهــو مــا يعــرف بتحســين محــركات البحــث 
 ،)Search Engine Optimization(
وتعــرف اختصــارا بـــ)SEO(. الصفحــة التــى 
تحتــوى علــى الكلمــات التــى مــن الممكــن 
القــارئ فــى بحثــه، لذلــك  أن يســتخدمها 
والعبــارات  الكلمــات  تفــادى  األفضــل  مــن 
الكتابــة  أثنــاء  المفهومــة،  وغيــر  المبهمــة 
لجمهــور  موجهــا  الموضــوع  كان  إذا  )إال 

متخصــص(.
مــن  مختلفــة  أصنافــاً   Google ويوفــر 
الصفحــات،  عــن  )بحــث  البحــث  نتائــج 
مــا  وغالبــاً   .)… األخبــار  الفيديــو،  الصــور، 
صفحــة  فــى   ،Google محــرك  يضيــف 
البحــث الرئيســية، أقســاما إضافيــة تخــص 

الصــور. أو  األخبــار 
محــرك  يعاقــب  منفصــل،  ســياق  وفــى 
الكلمــات  يســتخدم  مــن  جوجــل  البحــث 
صحيــح،  وغيــر  ملفــت  بشــكل  المفتاحيــة 
فمحــرك Google قــد يعاقــب الصفحــات 
التــى يعمــد أصحابهــا إلــى عــدم اســتخدام 
بهــدف  جيــد،  بشــكل  المفتاحيــة  الكلمــات 
تحســين ترتيــب صفحاتهــم. فقــد تصنــف فــى 
 .)Spaming( خانــة الصفحــات المزعجــة
المواقــع  فــى  الصــور،  دور  يعــد  ولــم 
اإللكترونيــة، مقتصــراً علــى المســاعدة فــى 
االخبــار وشــرح الموضــوع، بــل أصبــح دورهــا 
مهمــا فــى عمليــة تحســين المحتــوى للظهــور 

البحــث. محــركات  فــى 

»السيو« يحكم الصحافة اإللكترونية

بوسى أبوالعز ونور أبوالعز

 »السيو« 
عملية تكاملية 

فى الصحافة 
للتسويق على 

Google

أحمد عوض

»SEO«جوجل يعاقب من يخالف بنوده.. و»السيو« أداة الصحفى القوى فى عصر التريند  خبراء: المحتوى المتطابق مع الـ 

هو الفيصل الوحيد فى المنافسة  محرك البحث جوجل اتجاه المواقع للترويج المجانى فى التعرض للموضوعات الصحفية
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منار مجدى

وبالنظــر إلــى االجتمــاع األخيــر لــوزراء الخارجيــة 
شــهد  أنــه  نجــد  بالخرطــوم،  الثــاث  للــدول  والــرى 
موســم  خــال  ســيتم  الســد  مــلء  أن  علــى  اتفاقــا 
األمطــار، مــن يوليــو إلــى أغســطس، وســوف يســتمر 
ــن سيليشــى  ــا لشــروط محــددة، ليعل ــى ســبتمبر وفق ف
بيكيلــى وزيــر الميــاه والــرى والطاقــة فــى إثيوبيــا، بعــد 
االجتمــاع بســاعات أن بــاده ســتبدأ مــلء الســد نهايــة 
عــام 2020، وأنــه ســيتم االنتهــاء منــه فــى غضــون 4 أو 

7 ســنوات.
ويشــهد اجتمــاع اليــوم والغــد مناقشــة مطالبــة مصــر 
بتدفــق 40 مليــار متــر مكعــب ســنوًيا مــن ميــاه نهــر 
النيــل، أى مــا يعــادل متوســط إيــراد النيــل خــال فتــرات 
الجفــاف والجفــاف الممتــد، بينمــا طالبــت الســودان 
بتدفــق 35 مليــار متــر مكعــب، أمــا إثيوبيــا فصممــت 

ــارًا. ــى تدفــق 31 ملي عل
وفــى حالــة عــدم الوصــول إلــى اتفــاق مــرٍض لمصــر 
والســودان وإثيوبيــا بواشــنطن، ســيتم اللجــوء إلى المادة 
الـــ10 مــن إعــان المبــادئ الموقعــة بيــن الــدول الثــاث 
فــى عــام 2015، والتــى تنــص علــى إلــزام األطــراف 
الثاثــة بتســوية أى نــزاع بواســطة المفاوضــات بنــاًء 
علــى مبــدأ حســن النيــة، وفــى حالــة فشــل المباحثــات 
يتــم اللجــوء إلــى الوســاطة الدوليــة أو إحالــة األزمــة 
إلــى رؤســاء مصــر والســودان وإثيوبيــا أو رؤســاء الــوزراء 

لتلــك الــدول.
ــى النتائــج المتوقعــة لمفاوضــات الســد  وللتعــرف عل
بواشــنطن اليــوم وغــدا، ومــدى احتماليــة دخــول جنــوب 
إفريقيــا كوســيط رابــع، وطــرق حمايــة حقــوق مصــر مــن 
نهــر النيــل فــى حالــة فشــل المباحثــات.. إليكــم التقريــر 

التالــى..
الســد سياســى وقــادرون علــى حفــظ حقنــا.. العامــل 

الخارجــى يتحكــم فــى إثيوبيــا
ــد طــه، عضــو تنســيقية شــباب األحــزاب  ــال محم ق
عــن حــزب الجيــل، اليــوم الثاثــاء، إن إثيوبيــا حالــة 
سياســية فريــدة مــن نوعهــا بهــا مجموعــة مــن التكويــن 
المحوريــة  الدولــة  وهــى  المتعــدد،  واإلثنــى  القبلــى 
الحكــم  تحــت  كانــت  حيــث  اإلفريقــى،  القــرن  فــى 
ــم اإلمبراطــور هياسياســى،  ــى حك اإلمبراطــورى حت
مــن  الحكــم،  فــى  السياســى  التحــول  حــدث  بعدهــا 
جماعــة األمهــرا الحاكمــة بموجــب زعامــة أنهــم مــن 
إلثيوبيــا  إمبراطــور  كل  وكان  ســليمان  ســيدنا  نســل 
ينتمــى إلــى األمهــرا فــى فتــرة الحكــم اإلمبراطــورى.
ــه  ــق«، أن ــح خــاص لـ»الطري وأضــاف طــه، فــى تصري
ــرة التحــول السياســى، انتقــل زمــام األمــور فــى  فــى فت
ــا  المرحلــة التاليــة إلــى الجبهــة الحاكمــة آخــر 25 عاًم
ــادة جماعــة التجــرى مــع اندمــاج لجماعــة األمهــرا  بقي
واألرومــوا معهــم فــى نظــام الحكــم، إال أن االختافــات 
أبعــدت األرومــوا عــن الصــورة خــال الفتــرات الســابقة؛ 
لتبقــي جماعــة األرومــوا األكثــر عــددا وصاحبــة الــدور 
ــدة عــن  ــذ 1٩٩1 بعي ــة التحــول من ــى عملي المحــورى ف
االئتــاف الحــكام فــى إثيوبيــا، الفًتــا إلــى أن نظــام 
الحكــم فــى إثيوبيــا هــو الفدراليــة اإلثنيــة منــذ 1٩٩1.
وأوضــح طــه، أنــه حتــى بدايــة ظهــور آبــي أحمــد 
إلــى جماعــة األرومــوا وتوليــه منصــب  الــذى ينتمــى 
صيــغ  وضــع  إلــى  ســعى  أنــه  نجــد  الــوزراء؛  رئيــس 
للتفاهــم وتقــارب نســبى لوجهــات النظــر حــول المشــاكل 
اإلقليميــة مــع دول الجــوار )مصــر، الســودان، إريتريــا( 
أخــرى  وأحيانــا  والتفاهــم  التقــارب  أشــكال  لتأخــذ 
بــإرادة منفــردة،  التعنــت ومحاولــة فــرض أمــر واقــع 
رغبــة فــى تحقيــق مكتســبات إضافيــة وخدمــة مصالــح 

حلفــاء إلثيوبيــا.
وتابــع عضــو حــزب الجيــل، أن آبــى أحمــد ســعى 
بعــودة  السياســية  األوضــاع  إصــاح  إلــى  داخلًيــا 
األرومــوا إلــى االئتــاف الحاكــم وعــودة المعارضيــن 
واإلفــراج عــن المعتقليــن السياســيين ليفتــح صفحــة 
جديــدة للعاقــات داخــل المجتمــع اإلثيوبــى، كمــا ســعى 
االندمــاج  مــن  نــوع  لحــدوث  إحــداث محــاوالت  إلــى 
الوطنــى الوظيفــى داخــل المجتمــع اإلثيوبــى المتعــدد 
اإلثنيــات بعيــًدا عــن الصراعــات المســلحة ورغبــة بعض 

الجماعــات فــى االنفصــال وإنشــاء دولــة مســتقلة.
ــن  ــًا: لك ــه قائ ــل حديث واســتطرد عضــو حــزب الجي
الشــأن اإلثيوبــى داخلًيــا وخارجًيــا يتأثــر بقــوة بالعامــل 
مــع  المتداخلــة  الــدول  بعــض  ومصالــح  الخارجــى 
ــة،  ــات المتحــده األمريكي ــح )الوالي ــا فــى المصال إثيوبي
إســرائيل، تركيــا، قطــر(، مشــيًرا إلــى أن إثيوبيــا مؤثــرة 
فــى السياســات الدوليــة للقــرن اإلفريقــى ووجودهــا 
فــى حالــة عــدم اســتقرار يفيــد بعــض الــدول لتنفيــذ 
سياســات تخــدم مصالحهــم وتؤثــر علــى دول أخــرى 
ــة الســعودية،  فــى المنطقــة )الســودان، المملكــة العربي

مصــر(.
وقــال فيمــا يخــص الداخــل اإلثيوبــى: يتــم الترويــج 
بــأن ســد النهضــة هــو المشــروع القومــى الــذى معــه 
ســوف يتــم حــل كل المشــكات التــى تواجــه إثيوبيــا، 
وأنــه مفتــاح التنميــة والرخــاء، والواقــع أن موقــع الســد 
إنتــاج  فــى  الســد  كفــاءة  وأن  الســودان  حــدود  علــى 
ــى  ــة تســاعد ف ــة تحتي ــى إنشــاء بني ــاج إل ــاء تحت الكهرب
نقــل الطاقــة الكهربائيــة المتولــدة مــن الســد وهــذه 
البنيــة غيــر متواجــدة حتــى اآلن، وفضــًا عــن ذلــك فــإن 
تكلفــة هــذه البنيــة التحتيــة ضخمــة، باإلضافــة إلــى 
ــى مراحــل إنشــاء الســد  ــم ف ــذى ت ــل الضخــم ال التموي

ومســتمر مــن بعــض األطــراف.

وأكــد طــه، أن إثيوبيــا ليســت فــى حاجــة إلــى تخزيــن 
بالمــوارد  الغنيــة  الــدول  مــن  أنهــا  الســيما  الميــاه، 
ــام(،  ــرات الع ــب فت ــا أغل ــة )األمطــار تغــدى إثوبي المائي
كمــا يوجــد بهــا عــدد مــن الســدود تعمــل علــى تخزيــن 
الميــاه بكميــات مقبولــة، مشــيًرا إلــى أنهــا دشــنت بنــاء 
ــة إلنشــاء ســدود أخــرى وهــو  ــاك ني ــا، وهن ســد تنزاني
ــل  ــى حــوض الني ــى دول الجــوار ف ــا ســيؤثر ســلبا عل م

ويعطــى إشــارة إلــى احتمــال حــدوث أزمــات.
كمــا أكــد أن ســد النهضــة ســد سياســى باألســاس 
ــى التواجــد فــى المجتمــع  ــه إل ــا مــن خال تســعى إثوبي
القــرن  فــى  إقليمًيــا  مؤثــرا  عامــا  لتصبــح  الدولــى، 
اإلفريقــى وتمــارس مــن خــال الســد بعــض الضغــط 
لخدمــة مصالــح لهــا متعــددة وألطــراف أخــرى فاعليــن 
فــى المنطقــة، يســعى كل منهــم إلــى خدمــة مصالحهــم 
ولكــن يمارســون الضغــوط عــن طريــق إثيوبيــا، مشــيًرا 
إلــى أن العامــل الخارجــى فــى إثيوبيــا يؤثــر بشــكل كبيــر 
فــى سياســات إثيوبيــا إقليميــا ومــا تمارســه مــن ســعى 
فــى المفاوضــات لتأخيرهــا، وترويــج لتصريحــات لــم 
تحــدث داخــل إثيوبيــا مــا هــو إال نــوع مــن قلــة الحيلــة، 
ــى  ــب اإلثيوب ــة مــن الجان ــررات حقيقي وعــدم وجــود مب

لالتــزام بالمفاوضــات ومســارها.
المصريــة  الخارجيــة  تصريحــات  أن  إلــى  وأشــار 
تكشــف الحقائــق كاملــة فــى مســار المفاوضــات والنوايا 
اإلثيوبيــة بعــدم االلتــزام بمســار المفاوضــات والتعنــت، 
لكــن الدولــة المصريــة قــادرة علــى حفــظ حقــوق مصــر 
مــن  لمصــر  تمثلــه  ومــا  النيــل  ميــاه  مــن  التاريخيــة 
مصلحــة مصيريــة، وعلــى الجانــب اإلثيوبــى االلتــزام 
ــى وقعــت عليهــا  ــة الت ــات الدولي بالمعاهــدات واالتفاقي
مــع مصــر ومســار المفاوضــات الخــاص بســد النهضــة، 
الســيما أن مــا تقــوم بــه إثيوبيــا مــن سياســات فــى بنــاء 
الســدود فــى المنطقــة ســوف يكــون لــه آثــار ســلبية علــى 

دول حــوض النيــل، ويــؤدى إلــى افتعــال أزمــات يمكــن 
باالتفاقيــات  وااللتــزام  المشــترك  بالتعــاون  تافيهــا 
والمعاهــدات الدوليــة، والمســاهمة فــى تنميــة المــوارد 

ــا. ــاظ عليه ــا والحف ــم االســتفادة منه ــة وتعظي المائي
حديثــه  األحــزاب  شــباب  تنســيقية  واختتــم عضــو 
أجنــدة  خــال  مــن  تســعى  المصريــة  الدولــة  قائــًا: 
االقتصــادى  التكامــل  إحــداث  إلــى   20٦3 إفريقيــا 
عبدالفتــاح  الرئيــس  بمبــادرة  مشــيًدا  اإلفريقــى، 
اإلفريقــى  االتحــاد  رئاســة  توليــه  عقــب  السيســى 
فالقــارة  الصراعــات«،  وإيقــاف  البنــادق  »إســكات 
ثــروات  مــن  النجــاح  مقومــات  كل  تمتلــك  اإلفريقيــة 
الصراعــات  إيقــاف  إلــى  تحتــاج  لكنهــا  ومقــدرات 
ــوب الصحــراء،  ــا جن ــة فــى دول إفريقي ــة اإلثني الداخلي
والتعــاون مــن أجــل التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
مؤكــًدا أنــه علــى وجــه العمــوم يتوقــع وجــود مســاحات 
إفريقيــا؛  جنــوب  وليــس   »USA« برعايــة  للتفاهــم 
إثيوبيــا. سياســات  فــى  يتحكــم  الخارجــى  فالعامــل 

حقنــا مكفــول بالقانــون الدولــى وال داعــى لتدخــل 
جنــوب إفريقيــا

مــن جهــة أخــرى، قــال اللــواء يحيــى كدوانــى، عضــو 
ــواب، اليــوم  ــة الدفــاع واألمــن القومــى بمجلــس الن لجن
الدولــى  بالقانــون  مكفــول  مصــر  حــق  إن  الثاثــاء، 
والدولــة تبــذل جهــدا كبيــرا بشــكل مــرٍض، لكــن هنــاك 
تدخــات تحــاول العبــث بــأى إجــراء يصــب فــى صالــح 
ومفضوحــة  معروفــة  خارجيــة  بضغــوط  أو  مصــر 
وحاليــا نحــن فــى مرحلــة مفاوضــات مــن خــال وســيط 

أمريكــى.
وأضــاف كدوانــى، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، أن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــى مــن تتولــى الوســاطة 
لحــل أزمــة الســد، مؤكــًدا أن مصــر لــم ولــن تفــرط فــى 
نقطــة ميــاه واحــدة مــن حقوقهــا المشــروعة فــى ميــاه 
ــا أن تنتهــى المفاوضــات باتفــاق ألن  نهــر النيــل، متوقًع
األمــر حيــوى ويتعلــق بحيــاة الشــعب المصــرى الــذى ال 
يمكــن أن يقبــل بالتفريــط فــى أى نقطــة ميــاه، مشــيًرا 
إلــى أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة لهــا ثقــل دولــى 
وكامهــا ملــزم ولكــن أى دولــة تســعى إلزالــة المشــاكل 
والمعوقــات القائمــة فــى المفاوضــات ومنــع إثيوبيــا مــن 
ــى تتصــل  ــرارات الت ــى إفســاد الق ــت والتعســف ف التعن
بحصــة مصــر مــن ميــاه النيــل واإلخــال بكميــة الميــاه 

المتدفقــة مــن النيــل إلــى مصــر، بالطبــع نرحــب بهــا.
وأكــد عضــو لجنــة الدفــاع واألمــن القومــى بالبرلمــان، 
أننــا بحاجــة إلــى أى دور مــن دول العالــم يســاعد علــى 
عــاج المشــكات القائمــة، لكــن الواليــات المتحــدة 
ــا، ومــن  ــوب إفريقي ــر هــى القــوة العظمــى عــن جن تعتب
أنــواع  مــن  نوعــا  يحقــق  كامهــا  يكــون  أن  الممكــن 
بيــن  المفاوضــات  جانــب  مــن  اإللــزام  أو  التجــاوب 
األقــدر  هــى  وبالتالــى  المتنازعــة،  الثاثــة  األطــراف 
علــى التدخــل ووضــع الحلــول للمشــاكل العالقــة وتفــوق 

جنــوب إفريقيــا فــى هــذا الشــأن.
الســد..  إدارة  فــى  حقنــا  تضمــن  كثيــرة  أســاليب 
لمصــر داعمــة  تكــون  قــد  إفريقيــا  جنــوب  وســاطة 

وفــى ســياق متصــل، قــال ماجــد أبوالخيــر، وكيــل 
اليــوم  النــواب،  بمجلــس  اإلفريقيــة  الشــؤون  لجنــة 
ــكا  ــة أمري ــاء، إن اجتماعــات ســد النهضــة برعاي الثاث
ســتكون إيجابيــة ومصــر تؤكــد علــى حقهــا فــى الحيــاة 
وحصتهــا مــن ميــاه نهــر النيــل، كمــا تؤكــد علــى دعمهــا 
التــام للتنميــة فــى إثيوبيــا، مشــيًرا إلــى أن مصــر لديهــا 
أســاليب علميــة كثيــرة جــًدا تضمــن لنــا حقنــا بطريقــة 
وتخزيــن  مــلء  إدارة  عمليــة  فــى  للمشــاركة  مناســبة 

الســد.
وأضــاف أبوالخيــر، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، 
يكــون  األحيــان  بعــض  فــى  اإلثيوبــى  الجانــب  أن 
متعنتــا، لكننــا ملتزمــون بالدبلوماســية، متوقًعــا نجــاح 
اجتماعــات الســد المقــرر إجراؤهــا فــى واشــنطن اليــوم 
وغــدا؛ بشــكل فعــال يضمــن لنــا شــكا مــن أشــكال 
اإلدارة للوصــول إلــى نتيجــة تضمــن لنــا حقنــا فــى نهــر 
النيــل، مؤكــًدا أن مصــر لديهــا طــرق كثيــرة للتصعيــد 
الدبلوماســى مــن أجــل الحفــاظ علــى حقهــا فــى إدارة 

الســد.
وأشــار النائــب إلــى أن االجتماعــات مازالــت مســتمرة 
وفكــرة وجــود جنــوب إفريقيــا كوســيط ثالــث قــد تكــون 
داعمــة ألننــا نحتــاج إلــى الخــروج مــن هــذه االجتماعــات 
بالوصــول إلــى شــكل أفضــل وعــدم وجــود حــل ليــس 
مرضيــا للشــعب المصــرى وســننتظر نتائــج المفاوضات 
القائمــة، مؤكــًدا علــى حــق مصــر فــى المشــاركة فــى 
اإلدارة، الفًتــا إلــى أنــه فــى حالــة فشــل المفاوضــات 
ســيكون هنــاك تصعيــد دبلوماســى قبــل اللجــوء إلــى 

مجلــس األمــن.
بمجلــس  اإلفريقيــة  الشــؤون  لجنــة  وكيــل  واختتــم 
ســتظل  التفــاوض  عمليــة  قائــًا:  حديثــه  النــواب، 
مســتمرة إلــى أن تؤكــد علــى ضمــان إدارة جيــدة مــع 
عــدم المســاس بحصــة مصــر أو تقليــل المخاطــر فــى 
يخــص  مــا  أهــم  أن  وأتصــور  الســد..  إنشــاء  عمليــة 
وكيفيــة  المــلء  بعــد  مــا  أيــام  هــو  المصريــة  الدولــة 
ــن  ــة التخزي ــاف المســتمر وكيفي ــة مراحــل الجف مواجه

ألنهــا نقطــة خــاف.
تباًعــا  بيانــات  ونصــدر  أصدرنــا  الخارجيــة:  وزارة 

لمنــع أى لبــس
مــن جهــة أخــرى، قــال المستشــار أحمــد حافــظ، 
ــة،  المتحــدث الرســمى باســم وزارة الخارجيــة المصري
إصــدار  يتــم  أنــه  لـ»الطريــق«،  خــاص  تصريــح  فــى 
االجتماعــات  نتائــج  حــول  تباًعــا  الرســمية  البيانــات 

لبــس. لمنــع أى 
التخزين فى 4 سنوات يعتبر سريًعا جًدا 

أســتاذ  شــراقى،  عبــاس  الدكتــور  قــال  جانبــه،  مــن 
المــوارد المائيــة بكليــة الدراســات اإلفريقيــة بجامعــة 
القاهــرة، اليــوم الثاثــاء، إن ســد النهضــة مــازال بيــن 
التقــارب والتبايــن والحســم ســيكون غــدا فــى واشــنطن، 
مشــيًرا إلــى أن هنــاك بعــض التقــارب والتوافــق مــن حيث 
ــه  ــلء األول لخــزان ســد النهضــة، إال أن ــى الم ــدأ ف المب
ــى قواعــد المــلء الاحــق والمتكــرر  مــازال الخــاف عل
وآليــة التشــغيل، وينتظــر عــرض الصيغــة النهائيــة مــن 
السداســية  اللجنــة  علــى  والقانونيــة  الفنيــة  الناحيــة 
ــدول الثــاث، مصــر  ــرى فــى ال ــة وال مــن وزراء الخارجي
والســودان وإثيوبيــا، فــى حضــور وزيــر الخزانــة األمريكى 

ــى واشــنطن. ــى غــدا ف ــك الدول ــس البن ورئي
وأوضــح شــراقى، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، 
أن األمــر قــد يحتــاج لتدخــل رؤســاء الــدول الثــاث 
والرئيــس األمريكــى دونالــد ترامــب لحســم الخــاف 
والوصــول إلــى صيغــة توافقيــة، تضــاف إلــى قائمــة 
إنجازاتــه فــى الحملــة االنتخابيــة للفتــرة الثانيــة، مشــيًرا 
إلــى أنــه طبقــا لمــا أعلنــه وزيــر الميــاه اإلثيوبى األســبوع 
الماضــى، فــإن المــلء ســيكون خــال 4 ســنوات، كل 
ســنة 17 مليــار متــر مكعــب، ولكــن العبــرة باالتفــاق 

النهائــى فــى 2٩ ينايــر الجــارى.

هل ستصرف مصر عفريت سد النهضة؟ 
»سد النهضة«.. يشكل هذا السد شبًحا 

يطارد أحالم المصريين الراغبين فى مستقبل 
واعد، السيما أن إثيوبيا تارة تلوح باألمل أثناء 
التفاوض وتارة أخرى تتعنت؛ لذا فهناك تخوف 

كبير من عدم ضمان حصة مصر من مياه نهر 
النيل بعد االنتهاء من إنشاء السد.

ولكن األيام القليلة الماضية باتت مطمئنة 
إلى حد ما للمصريين، خاصة بعد تولى 

الواليات المتحدة األمريكية برعاية الرئيس 
دونالد ترامب دور الوسيط فى مفاوضات السد 
مع البنك الدولى لفض أى اشتباك من الممكن 

أن يحدث بين مصر والسودان وإثيوبيا حول 
فترة ملء وتشغيل السد.

ومن المقرر انتهاء المفاوضات فى واشنطن 
اليوم وغدا؛ حيث سيتم وضع المعايير 

النهائية المتعلقة بملء وتشغيل السد بما 
يالئم األطراف المتنازعة، بعدما تم االتفاق 

خالل االجتماع قبل السابق على أن ملء السد 
سيكون وفًقا لهيدرلوجية نهر النيل، أى أنه 

سيتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من 
سنة ألخرى.

كما تم االتفاق على أن المرحلة األولى لملء 
السد ستتم فى وقت سريع، إلى جانب تشغيل 
التوربينات لتوليد الطاقة بما يحقق الهدف 
األساسى للسد دون التأثير السلبى على دول 

المصب، باإلضافة إلى إلزام إثيوبيا بتوصيف 
الجفاف والجفاف الممتد والقيام باإلجراءات 

الالزمة لتخفيف أى آثار سلبية ناتجة عن 
ذلك.

 عضو تنسيقية شباب األحزاب: أزمة السد سياسية ومصر قادرة على حفظ حقوقها..
مساحات للتفاهم برعاية »USA« والعامل الخارجى يتحكم فى سياسات إثيوبيا

 »دفاع النواب«: حق مصر مكفول بالقانون الدولى.. وأمريكا األقدر على التدخل لحل األزمة عن جنوب إفريقيا

 »إفريقية النواب«: أساليب كثيرة تضمن حقنا فى إدارة 
السد.. ووساطة جنوب إفريقيا قد تكون داعمة لمصر

 أستاذ موارد مائية: التخزين فى 4 سنوات يعتبر 
سريًعا جًدا وعلى المفاوض المصرى التمسك بحد 

أدنى للتصريف وهو 40 مليار متر مكعب سنويًا

 وزارة 
الخارجية: 

أصدرنا ونصدر 
بيانات تباًعا 
لمنع أى لبس



محمد الهادى

طريقنا.. وهنكمله

الحريف  الثالثاء 28 / 1 / 062020

حوار- أحمد واعر

أيام وتنتهى 
منافسات الدور 
األول من مسابقة 
الدورى المصرى 
الممتاز الموسم 
الحالى 2019 
- 2020، حيث 
شهد تألق بعض 
المحترفين 

األجانب فى 
قطبى الكرة 

المصرية، 
فى حين 
شهد 

تراجعا فى 
مستوى البعض 
اآلخر.
وخالل التقرير 
التالى، سوف 
نستعرض باألرقام 
مستوى المحترفين 
داخل األهلى 
والزمالك، حيث 
يمتلك كل فريق 
أربعة محترفين 
أجانب بجانب 
محترف من شمال 
إفريقيا.

ــن  ــدورى، ســجل فيهــا هدفي فــى مســابقة ال
 4 فــى  وشــارك  واحــدا،  هدفــا  وصنــع 
مباريــات بــدورى أبطــال إفريقيــا، لــم يســجل 
فيهــا أى أهــداف وصنــع هدفــا واحــًدا، 
ــاراة واحــدة فــى كأس  وشــارك فــى مب

مصــر لــم يســجل فيهــا أى أهــداف.
خالد بوطيب

المهاجــم  يقــدم  لــم 
خالــد  المغربــى 
بوطيــب أى بصمــة 
منــذ  للزمالــك 
للقلعــة  قدومــه 
البيضاء 
الموسم 
الماضــى، حيث 
الالعــب  يعانــى 
اإلصابــات  مــن 
خــالل الموســم الجــارى 
بالرغــم مــن أنــه يتقاضــى راتًبــا ســنوًيا 

. ا كبيــًر
شــارك خالــد بوطيــب هذا الموســم 
ــات فقــط مــع الزمالــك،  فــى 5 مباري
ــات  بواقــع ثــالث مباري
مســابقة  فــى 
الدورى 
الممتاز 
ومباراتين 
بطولــة  فــى 
أبطــال  دورى 
ولــم  إفريقيــا، 
يصنــع  او  يســجل 
أهــداف. أى  فيهــا 

الفرنســى  يحــدد  أن  المنتظــر  ومــن 
كارتيــرون مصيــر المهاجــم المغربــى مــن 
الفتــرة  خــالل  الزمالــك  نــادى  تشــكيلة 

اإلصابــة. مــن  عودتــه  بعــد  المقبلــة 
محترفو األهلى

يضــم األهلــى فــى صفوفــه 6 محترفيــن، 
والنيجيــرى  معلــول،  علــى  التونســى  هــم 
ازارو  وليــد  والمغربــى  أجايــى،  جونيــور 
)المعــار لنــادى االتفــاق الســعودى لمــدة 6 
شــهور بــدًءا مــن فتــرة االنتقــاالت الشــتوية 
الحاليــة(، واالنجولــى جيرالــدو دا كوســت، 
والمالــى أليــو ديانــج، وأخيــرا الســنغالى 
لصفــوف  حديًثــا  المنضــم  بادجــى  أليــو 
القلعــة الحمــراء خــالل فتــرة االنتقــاالت 

الشــتوية الجاريــة.
جونيور أجايى

شــارك النيجيــرى جونيــور أجايــى فــى 
ــى هــذا الموســم فــى  ــاراة مــع األهل 15 مب
فــى  تواجــد  حيــث  المســابقات،  جميــع 

ــى  ــدورى المحل ــاراة فــى مســابقة ال 11 مب
أهــداف وصنــع هدفيــن،  ســجل فيهــا 3 
وشــارك فــى 5 مباريــات بــدورى أبطــال 

إفريقيــا ســجل خاللهــا هدفــا واحــدا.
وليد أزارو

 11 فــى  أزارو  وليــد  المغربــى  شــارك 
مبــاراة مــع األهلــى منــذ بدايــة الموســم 
حيــث  المســابقات،  جميــع  فــى  الحالــى 
مســابقة  فــى  مباريــات   7 فــى  شــارك 
هدفيــن  فيهــا  ســجل  المحلــى،  الــدورى 
 3 فــى  وشــارك  واحــًدا،  هدًفــا  وصنــع 
لــم  إفريقيــا  أبطــال  بــدورى  مباريــات 
يســجل خاللهــا أى أهــداف، فيمــا شــارك 
فــى مبــاراة واحــدة فــى بطولــة كأس مصــر 

هدفيــن. فيهــا  ســجل 
على معلول

شــارك التونســى علــى معلــول فــى 13 
مبــاراة مــع األهلــى منــذ بدايــة الموســم 
الجــارى فــى كل المســابقات، حيــث شــارك 
الــدورى،  مســابقة  فــى  مباريــات   9 فــى 
ــن،  ــع 5 آخري ــا 3 اهــداف وصن ســجل فيه
وشــارك فــى 4 مباريــات بــدورى أبطــال 
إفريقيــا، صنــع مــن خاللهــا هدفــا واحــًدا.

جيرالدو دا كوستا
كوســتا  دا  جيرالــدو  األنجولــى  شــارك 
فــى 7 مباريــات مــع األهلــى منــذ بدايــة 
ــع المســابقات،  الموســم الجــارى فــى جمي
حيــث شــارك فــى 4 مباريــات فــى مســابقة 
دورى  بطولــة  فــى  ومباراتيــن  الــدورى 
أبطــال إفريقيــا، ومبــاراة واحــدة فــى كأس 
مصــر، ولــم يســجل أى هــدف خــالل جميــع 

مبارياتــه مــع المــارد 
األحمــر.

أليو ديانج
المالــى  شــارك 
فــى 12  ديانــج  أليــو 
األهلــى  مــع  مبــاراة 
الموســم  بدايــة  منــذ 
جميــع  فــى  الحالــى 
حيــث  المســابقات، 
 6 فــى  شــارك 
مباريــات فــى مســابقة 

وشــارك  المحلــى،  الــدورى 
بــدورى  مباريــات   5 فــى 
أبطــال إفريقيــا، ســجل فيهــا 
هدًفــا واحــًدا، فيمــا شــارك 
فــى  واحــدة  مبــاراة  فــى 

مصــر. كأس  بطولــة 

باألرقام.. ماذا قدم محترفو األهلى والزمالك فى نصف موسم؟

أحــد أشــهر وكالء الالعبيــن فــى مصــر 
ــال نجــوم  ــى انتق ــى، أســهم ف والوطــن العرب
األهلــى  المصريــة  الكــرة  لقطبــى  كبــار 
عبداللـــه  انتقــال  كصفقــة  والزمالــك، 
الســعيد مــن اإلســماعيلى إلــى األهلــى قبــل 
أحمــد  انتقــال  فــى  أســهم  كمــا  ســنوات، 
لنــادى  الســابق  األهلــى  العــب  حجــازى 
ويســت بروميتــش ألبيــون اإلنجليــزى قبــل 
موســمين.. »الطريــق« التقــت مــع »النحــاس« 
عــودة  حقيقــة  عــن  بــدوره  تحــدث  الــذى 
ــة  ــاالت الصيفي ــى االنتق ــى ف حجــازى لألهل
المقبلــة، وتفســيره لقلــة عــدد المحترفيــن 
ارتفــاع  وأســباب  بأوروبــا،  المصرييــن 
أســعار الالعبيــن بشــكل جنونــى فــى مصــر 
الفتــرة األخيــرة، والســر وراء تألــق صــالح 

مــع ليفربــول، وإلــى نــص الحــوار..
أســباب  مــا  البدايــة..  *فــى 

فــى  الالعبيــن  أســعار  ارتفــاع 
مصــر الفتــرة األخيــرة بشــكل 

جنونــى؟
أســعار  لزيــادة  تفســيرى 
الالعبيــن فــى مصــر الفتــرة 
قلــة  إلــى  يعــود  األخيــرة 
مصــر،  فــى  المواهــب 
الشرســة  والمنافســة 
ــوز  ــى الف ــة عل ــن األندي بي

بالالعبيــن القالئــل أصحــاب 
الموهبــة.

الــدورى  فــى  بيراميــدز  تجربــة  *هــل 
المصريــة  الرياضــة  أضــرت  الممتــاز 
أســعار  ارتفــاع  ناحيــة  مــن  خصوًصــا 

؟ عبيــن لال ا

كــّون  بيراميــدز  نــادى  صحيــح..  غيــر 
فريقــا فــى فتــرة صغيــرة جــًدا، واشــتروا 
ونصــف  شــهر  فــى  العبــا   20 مــن  أكثــر 
بعــد أن اكتشــفوا هــؤالء الالعبيــن وأتمــوا 
تعاقدهــم معهــم، هــم كانــوا فــى ظــرف يحتــم 

ذلــك. عليهــم 
المحترفيــن  عــدد  قلــة  *أســباب 
بــدول  مقارنــة  أوروبــا  فــى  المصرييــن 
والمغــرب؟  كالجزائــر  عربيــة  أو  إفريقيــة 
الالعبــون ليســوا محترفيــن في مصر لكى 

االحتــراف  يســتطيعوا 

ــا يســتطيع الالعــب أن  خــارج مصــر، عندم
ــراف فــى مصــر ســيطبقه فــى  ــق االحت يطب
أوروبــا، باإلضافــة لعقليــة الالعــب المصــرى 
وشــخصيته هــى مــن تســاعد فــى نجاحــه 

فــي االحتــراف الخارجــى مــن عدمــه.
ــع  ــه محمــد صــالح م ــا يقدم ــك فيم *رأي

ليفربــول وأســباب نجاحــه؟
همــا  والتزامــه  صــالح  محمــد  عقليــة 
إن  بخــالف  هــذا  وتألقــه،  نجاحــه  ســبب 

قــدم.  كــرة  كلهــا  حياتــه 
*هل تؤيد انتقاله لبرشلونة أو الريال؟

بــكل تأكيــد أؤيــد انتقاله للدورى اإلســبانى 
بنهايــة  الريــال  أو  برشــلونة  بوابــة  عبــر 
لقــب  يحقــق  أن  وبعــد  الحالــى،  الموســم 
ــول، ســيصبح  ــزى مــع ليفرب ــدورى اإلنجلي ال
قــد حقــق كل البطــوالت والنجاحــات التــى 
أو  للريــال  ينتقــل  ثــم  تحقيقهــا،  يمكــن 

برشــلونة ويبــدأ فــى تحــد جديــد.
حجــازى  أحمــد  بالفعــل  *هــل 
االنتقــاالت  فــى  لألهلــى  ســينضم 

المقبلــة؟ الصيفيــة 
صحيــح،  غيــر  الــكالم  هــذا 
فحجــازى لــن يعــود لألهلــى فــى 

المقبلــة. الصيفيــة  االنتقــاالت 
فــى  الالعبيــن  وكيــل  بيــن  *الفــارق 

وأوروبــا؟  مصــر 
يقــوم  أوروبــا  فــى  الالعبيــن  وكيــل 
عنصــر  وهــو  ومهــم،  محتــرم  بعمــل 
فــى  أمــا  اللعبــة،  عناصــر  مــن 
مصــر فيتعامــل معــه النــاس علــى 
ــه ســبب المشــكلة أو جــزء مــن  أن
المشــكلة، تعامــل اآلخــر معــه هنــا 

فــى مصــر هــو الــذى فيــه مشــكلة.
*رأيــك فــى الهجــوم الــذى يتعــرض لــه 
وكالء الالعبيــن وأنهــم يضــرون الالعبيــن 

مــن أجــل مصلحتهــم؟ 
الالعبيــن  وكيــل  أن  صحيــح  غيــر  كالم 
ــا نحــن  ــك إذا فهمن قــد يضــر الالعــب، وذل
ــل  ــدور الحقيقــى لوكي ــة ومشــجعين ال كأندي
الالعبيــن فــى مصــر، وأظــن أن التعامــل معه 

ســيكون بشــكل مختلــف.
وجهــة  مــن  الناجــح  الوكيــل  مميــزات   *

نظــرك؟
ــح  ــن يراعــى مصال ــل الناجــح هــو م الوكي

ــه. مــن يمثل
* مــاذا تقــول لالعــب الجديــد الــذى توقــع 

معــه كوكيل؟
البــد أن يرضــى ربنــا فــى كل أحوالــه، وأن 

يجتهــد فــى عملــه.
*تفســيرك لألرقــام الضخمــة التــى تدفــع 
فــى انتقــاالت الالعبيــن مــن أوروبــا للــدورى 

الصينــى واألمريكــى؟
اللعبــة  ليســت  القــدم  كــرة  أن  بســبب 
الشــعبية األولــى فــى البلديــن، وهنــاك اهتمــام 
يضطــرون  لــذا  مشــهورة،  يجعلوهــا  بــأن 
لجلــب أســماء مشــهورة مثــل رونــى وزالتــان 
متابعــات،  يحــدث  حتــى  إبراهيموفيتــش؛ 
القــدم  كــرة  للعبــة  رواج  يحصــل  وبالتالــى 
هنــاك، وفــى أمريــكا كــرة القــدم ربمــا تكــون 
والبيســبول  الركبــى  بعــد  الرابعــة  اللعبــة 

األمــر. نفــس  الصيــن  وفــى  والباكســت، 
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  تألق »بن شرقى« مع القلعة البيضاء.. و»معلول« مع المارد األحمر

 أتمنى 

انتقال صالح 

لبرشلونة

أو الريال

محترفو الزمالك
محترفيــن   4 الزمالــك  نــادى  يضــم 
أجانــب، هــم التونســى فرجانــى ساســى 
والمغربيــان أشــرف بــن شــرقى ومحمــد 
كاســونجو  كابونجــو  والكونغولــى  أوناجــم 
العائــد مــن اإلعــارة لنــادى الــوداد المغربى.

فرجانى ساسى
يعــد التونســى فرجانــى ساســى مــن 
الفريــق  داخــل  األساســية  الركائــز 
األول لكــرة القــدم بنــادى الزمالــك، 
الفــارس  فــوز  فــى  أســهم  حيــث 
بلقــب  المصــرى  األبيــض 
الموســم  خــالل  الكونفدراليــة 
الماضــى، لكــن مســتواه تراجــع 
هــذا الموســم مــع واليــة الصربــى 
قيــادة  تحــت  تألــق  بعدمــا  ميتشــو 

جــروس. كريســتيان 
مــع  مبــاراة   16 فــى  ساســى  شــارك 
الزمالــك فــى جميــع المســابقات المحليــة 
والقاريــة، حيــث شــارك فــى 9 مباريــات 
فيهــا  ســجل  الــدورى،  مســابقة  فــى 

هدفــا  وصنــع  واحــدا  هدفــا 
مثلــه، وشــارك فــى 6 مباريــات 
بــدورى أبطــال إفريقيــا، كمــا 
شــارك فــى مبــاراة واحــدة فــى 

كأس مصــر، ســجل مــن خاللهــا 
هدفــا واحــدا.

تألــق  المتوقــع  ومــن 
الفرنســى  مــع  ساســى 
باتريــس كارتيــرون، المديــر 
الفنــى للزمالــك، فــى ظــل 
اللغــة  يجيــد  الالعــب  أن 
ســتجعله  التــى  الفرنســية 
يتواصــل بشــكل أفضــل مــع 
مســتوى  وتقديــم  المــدرب 

األبيــض. مــع  مميــز 
والبدايــة كانــت بتســجيل 
هدفــا  الموهــوب  التونســى 

علــى  الزمالــك  فــوز  فــى 
.1  -  3 الشــرقية 

أشرف بن شرقى
الحصــول  فــى  الزمالــك  نــادى  نجــح 

ــى  ــى خدمــات المغرب عل
بــن  أشــرف 

قادًمــا  شــرقى 
الهــالل  مــن 
الســعودى مقابــل 
يــورو  600 ألــف 
الصيــف  فــى 

مــن  الماضــى 
هجــوم  قيــادة  أجــل 

الكونفدراليــة. بطــل 
ــاراة  ــى 15 مب ــن شــرقى ف وشــارك ب
مــع الزمالــك فــى جميــع المســابقات 
المحليــة والقاريــة، حيــث شــارك فــى 

9 مباريــات فــى مســابقة الــدورى، ســجل 
واحــدا  هدفــا  فيهــا 

هدفيــن،  وصنــع 
 5 فــى  وشــارك 
ــات بــدورى  مباري
أبطــال إفريقيــا، 
ســجل 3 أهــداف 
هدفــا،  وصنــع 
فــى  وشــارك 

فــى  واحــدة  مبــاراة 
كأس مصــر ســجل مــن 

هدفيــن. خاللهــا 
الفرنســية  اللغــة  أيًضــا  وســتكون 
حلقــة الوصــل بيــن الالعــب المغربــى 

كارتيــرون  باتريــس  الفنــى  ومديــره 
المغربــى  تقديــم  فــى  عامــال  وســتكون 
الفتــرة  خــالل  مســتوياته  أفضــل 

. لمقبلــة ا
محمد أوناجم

المغربــى  يقــدم  لــم  اآلن  حتــى 
المســتوى  أوناجــم  محمــد 
منــه جماهيــر  تنتظــره  الــذى 
الموســم  خــالل  الزمالــك 
انضمامــه  منــذ  الجــارى 
ــة البيضــاء فــى  ــة القلع لكتيب
الصيفيــة  االنتقــاالت  فتــرة 
مواطنــه  مــع  الماضيــة 
أشــرف بــن شــرقى، حيــث 
إنهــاء  فــى  الالعــب  فشــل 
محققــة  فرصــة  مــن  أكثــر 
وجــاء أبرزهــا فــى مباريــات 
إنبــى ومازيمبــى والشــرقية.
شــارك بــن شــرقى فــى 15 
ــع  ــك فــى جمي ــاراة مــع الزمال مب
المســابقات المحليــة والقاريــة، 
حيــث شــارك فــى 10 مباريــات 
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عانــت الكــرة المصريــة فــى الفتــرة األخيــرة 
مــن نقــص المواهــب فــى العديــد مــن المراكــز، 
ويعــد أبرزهــا الظهيــر األيســر، فأنديــة الــدورى 
المصــرى أصبحــت تواجــه مشــكالت كبيــرة، 
اليســرى،  القــدم  أصحــاب  نقــص  بســبب 
وظهــرت المشــكلة واضحــة فــى األنديــة خاصــة 
الكــرة المصريــة، األهلــى والزمالــك،  قطبــى 
المصــرى  المنتخــب  علــى  انعكــس  مــا  وهــو 
الــذى يعانــى مــن أزمــة كبيــرة منــذ اعتــزال 

أغلــب العبــى الجيــل الذهبــى.
فالنــادى األهلــى عانــى لفتــرات طويلــة عقــب 
اعتــزال ســيد معــوض أحــد أبــرز الالعبيــن فــى 
مركــز الظهيــر األيســر، وتعاقــب عــدد كبيــر 
مــن الالعبيــن، أبرزهــم صبــرى رحيــل، حســين 
ــا  ــم جميًع ــاوى، لكنه ــد شــديد قن الســيد وأحم
لــم يقدمــوا المســتويات المطلوبــة، حتــى وجــد 
مســؤولو القلعــة الحمــراء ضالتهــم بالتعاقــد 
ــا مــن  ــول قادًم ــى معل ــى التونســى عل مــع الدول

الصفاقســى.
ــن  ــك م ــى الزمال ــب اآلخــر، عان ــى الجان وعل
نفــس المشــكلة، األمــر الــذى دفــع السويســرى 
الســابق  الفنــى  المديــر  جــروس  كريســتيان 
للفريــق، إلعــادة توظيــف عبداللـــه جمعــة جنــاح 
وهــو  األيســر،  الظهيــر  مركــز  فــى  الزمالــك 
ــة  ــادة طلب ــع حم ــرا م ــى فيري ــه البرتغال ــا فعل م

مدافــع الزمالــك الســابق.
وبنــاء علــى مــا ســبق، فالكارثــة الكبــرى باتــت 
ــازال  ــذى م ــى األول ال تالحــق المنتخــب الوطن
يعانــى مــن نقــص فــى مركــز الظهيــر األيســر، 
واعتمــاده علــى عــدد كبيــر مــن الالعبيــن خــالل 
الفتــرات األخيــرة لكنهــم لــم يقدمــوا أداء مقنًعــا 
فــى هــذا المركــز المنقــرض بالكــرة المصريــة.

وقبــل دخــول المنتخــب فــى مرحلــة هامــة 
بخــوض مباريــات تصفيات أمــم إفريقيا 2021، 
وكأس العالــم 2022، فتحــت »الطريــق« ملــف 
أزمــة نقــص الظهيــر األيســر فــى المنتخــب، 

ــة وطــرق الحــل.. ــة أســباب األزم لمعرف
نــادى  نجــم  الســيد  طــارق  مــع  البدايــة 
المواهــب  أبــرز  وأحــد  الســابق،  الزمالــك 
مصــر،  فــى  اليســرى  القــدم  أصحــاب  مــن 

والــذى صــرح لـ»الطريــق« عــن ســبب األزمــة، 
حيــث قــال: »اعتمــاد األهلــي والزمالــك علــى 
الالعبيــن األجانــب فــى العديــد مــن المراكــز 
فاألهلــى  المصــرى،  المنتخــب  معانــاة  ســبب 
عنــده علــى معلــول ورغــم تقديمــه مســتويات 
جيــده لكنــه تونســى، ولــن يفيــد المنتخــب«.

تهتــم  أن  »البــد  الســيد تصريحاتــه:  وتابــع 
األنديــة بقطاعــات الناشــئين واالعتمــاد علــى 
مــن  الالعبيــن  شــراء  وليــس  النــادى،  أبنــاء 
أصبــح  الكبــرى  فاألنديــة  األخــرى،  األنديــة 
اهتمامهــا منصبــا علــى الالعبيــن األجانــب«.

واتفــق محمــد عمــارة ظهيــر أيســر األهلــى 
الســابق مــع طــارق الســيد، حيــث قــال: »األندية 
الكبيــرة مــش بتصبــر علــى الالعبيــن الناشــئين 
اللــى  الســبب  ودا  الجاهــز،  الالعــب  وعايــزة 
جعــل األهلــى يعتمــد علــى معلــول، والزمالــك 
عنــده نقــص كبيــر فــى المركــز وشــفناه مــن 
خــالل اعتمــاد جــروس علــى عبداللـــه جمعــة 
الموســم الماضــى، وحتــى محمــد عبدالشــافى 

ــف عــن الســابق«. مســتواه اختل
علــى  »اللــوم  تصريحاتــه:  عمــارة  وأكمــل 
مــش  المصــرى،  للمنتخــب  الفنيــة  األجهــزة 
ــدرى، لكــن مــن ســبقوه أيًضــا،  بــس حســام الب
فــكان البــد مــن إعطــاء الفرصــة ألكثــر مــن 
ــد  ــك وأؤك ــى والزمال ــرة األهل العــب خــارج دائ

ــاراة  ــة مــش مب ــى إعطائهــم الفرصــة الكامل عل
اتنيــن«. وال 

 مــن جانبــه، اعتــرف ســيد معــوض المــدرب 
للمنتخــب  الفنــى  الجهــاز  فــى  المســاعد 
الظهيــر  فــى مركــز  أزمــة  بوجــود  المصــرى، 
األيســر، حيــث قــال فى تصريحاتــه لـ»الطريق«: 
وجــود  عــدم  مــن  يعانــى  المنتخــب  »بالفعــل 
ظهيــر أيســر منــذ فتــرة طويلــة يــؤدى واجباتــه 
الدفاعيــة والهجوميــة بنفــس القــدر، فمعظــم 
أظهــرة الــدورى المصــرى يعانــون مــن ثبــات 

المســتوى«.
 وأضــاف »معــوض«: »الجهاز الفنى للمنتخب 
عــددا  يتابــع  مــازال  البــدرى،  بقيــادة حســام 
كبيــرا مــن الالعبيــن فــى الــدورى المصــرى، 
فالجميــع  لتقييمهــم،  الحاليــة  الفتــرة  خــالل 
يمتلــك فرصــة االنضمــام للمنتخــب الوطنــى«.

وبســؤاله عــن أقــرب ظهيــر أيســر لالنضمــام 
لقائمــة المنتخــب، أجــاب معــوض: »مــن المبكــر 
الحديــث عــن القائمــة فــى ذلــك التوقيــت، لكــن 
أحمــد أبوالفتــوح ظهيــر ســموحة والمنتخــب 
ــرز الالعبيــن الواعديــن  األولمبــى، يعــد مــن أب

فــى هــذا المركــز«.
الفنــى  المديــر  ياســين  ربيــع  قــال  فيمــا 
أغلبيــة  أن  »المشــكلة  الشــباب:  لمنتخــب 
الالعبيــن الصغــار عندمــا ينضمــون الختبــارات 

الناشــئين، تكــون أعينهــم صــوب اللعب كمهاجم 
إلحــراز األهــداف ونيــل اإلشــادة مــن الجميــع، 
فأصبحــت المراكــز الدفاعيــة تعانــى مــن عــدم 
وجــود العــب مميــز، األمــر الــذى يدفــع األنديــة 
لالعتمــاد علــى الالعبيــن األجانــب مثلمــا فعــل 

ــى«. األهل
لـ»الطريــق«:  حديثــه  ياســين  وواصــل 
نــادى  كام  مــن  منتخــب  أعمــل  »مينفعــش 
وأســيب الباقــى، الزم الجهــاز الفنــى للمنتخــب 
ــة  ــع األندي ــى جمي ــر عل ــز بشــكل أكب األول يرك
االســتعانة بالعــب  مــن  يمنــع  مــا  يوجــد  وال 
ــا وهيســد  ــة إذا كان موهوب مــن الدرجــة الثاني

المنتخــب«. فــى  الموجــود  العجــز 
وفــى الســياق نفســه، قــال ياســر ريــان 
»إحنــا  الســابق:  األهلــى  النــادى  نجــم 
الظهيــر  فــى  أزمــة  فيــه  إن  معترفيــن 
حســام  أن  شــك  مفيــش  لكــن  األيســر، 
البــدرى عنــده حــل للمشــكلة، فهــو فــى 
ــد،  ــود وحي ــرات ضــم محم ــن الفت ــرة م فت
لذلــك أعتقــد أنــه األقــرب لالنضمــام 

المقبلــة«. الفتــرة  للمنتخــب 
أيســر  وأكمــل: »ال أرى أى ظهيــر 

ــدورى خــالل  ــز فــى ال مصــرى ممي
أن  وأعتقــد  الحاليــة،  الفتــرة 
حــل  علــى  قــادر  البــدرى  حســام 
شــرًطا  فليــس  المشــكلة،  هــذه 
فمــن  أعســر،  العــب  يشــارك  أن 
البــدرى علــى  يعتمــد  أن  الممكــن 
ظهيــر أيمــن يجيــد اللعــب فــى هــذا 

المركــز مثلمــا يفعــل أحمــد فتحــى«.
واختتــم ريــان تصريحاتــه لـ»الطريــق«: 

الكــرة  علــى  يأتــى  أن  الطبيعــى  »مــن 
المصريــة فتــرة تعانــى مــن عجــز فــى أحــد 
المراكــز، مثلمــا حــدث فــى مركــز رأس الحربــة 
أو المدافــع، حتــى يظهــر العــب موهــوب يبــدأ 
ــا  ــه ووقته ــك فــى الصــراع علي ــى والزمال األهل

المنتخــب«. ســيكون ظهيــر 

منتخب مصر بال ظهير أيسر
 لماذا أصبح المركز عملة نادرة فى الكرة المصرية؟  ياسر ريان: ال يوجد ظهير مميز فى الدورى المصرى  محمد عمارة: 
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المشكلة فى 

عدم ثبات 

المستوى

إيمان محمود

»ابن الوز عوام«.. أبناء نجوم مالعب أوروبا »نجوم«
 ابن شمايكل أسطورة فى حراسة المرمى.. ونجل زيدان محترف فى الدورى السويسرى.. وابن مالدينى مدافع دكة

هناك مثل شعبى يقول »ابن الوز عوام«، وذلك عن األبناء الذين يسيرون 

على خطى آبائهم فى المهن التى يمارسونها، وهذا األمر ال يختلف فى 

عالم كرة القدم، فكثيًرا ما نرى أبناء العبين سابقين يسيرون على خطى 

آبائهم فى المالعب، ليكملوا مسيرتهم الكروية.

يعتبر كاسبر شمايكل، ابن الحارس 
الدنماركى األسطورى »بيتر شمايكل«، 

واحًدا من أهم حراس الدورى اإلنجليزى 
فى الفترة الحالية. ويلعب كاسبر مع 

فريق ليستر سيتى، وسبق أن أحرز 
لقب الدورى 

اإلنجليزى 
الممتاز موسم 
 ،2016 - 2015
فى واحدة من 

معجزات 
القرن 
الـ21.

إنزو زيدان، ابن األسطورة الفرنسية 
زين الدين زيدان، العب ريال مدريد 

السابق، ومدربهم الحالى. مسيرة إنزو 
زيدان بدأت عندما تم تصعيده إلى فريق 

ناشئى الريال فى 2013، وبعد 
عام واحد صعد إلى فريق 

الرديف، ولعب معهم 72 
مباراة بداية من 2014، 

وفى نفس العام قرر 
االنضمام إلى منتخب 

فرنسا تحت 19 سنة. 
وقرر إنزو زيدان الرحيل 

عن فريق ريال مدريد فى 
موسم 2018، إلى نادي 

أالفيس.

جاستن كلويفيرت، ابن األسطورة 
الهولندية باتريك كلويفرت الذى يعد 

واحدا من أهم العبى جيل أياكس أواخر 
التسعينيات، واستطاع فى سن التاسعة 

عشرة أن يكون نجم الفريق وهدافه، 
وقائد التتويج بلقب الدورى الهولندى.
أما جاستن كلويفرت، فقد سار على 

خطى أبيه، وتم تصعيده إلى الفريق 
األول بأياكس قبل أن يتم عامه السابع 

عشر، واستطاع الوصول إلى نهائى 
الدورى األوروبى 2017.

ريفالدينيو، ابن األسطورة البرازيلية 
»ريفالدو« الذى تمكن من تمثيل 6 أندية 
حتى اآلن، منها برازيلية محلية، ومنها 

رومانية وبلغارية. وتزامل ريفالدينيو مع 
والده ريفالدو، فى إحدى مباريات فريق 

»موجى ميريم« فى دورى الدرجة الثانية 
فى البرازيل، بل أحرز كل منهما هدفا 

فى هذه المباراة.

جيوفانى سيميونى، ابن األرجنتينى 
دييجو سيميونى المدير الفنى 
لفريق أتلتيكو مدريد اإلسبانى 

حالًيا، ويبدو أن جيوفانى 
ورث روح المقاتل من أجل 

الفوز التى يمتلكها دييجو 
األب. الالعب الشاب رحل 

من إسبانيا إلى األرجنتين 
كى يلعب فى ريفير بليت 

األرجنتينى، ثم انتقل فى إعارة 
إلى ناٍد محلى آخر باألرجنتين، 

من أجل التطور، ثم عاد إلى 
أوروبا من بوابة الدورى اإليطالى 

»الكالتشيو«، ومثل ألوان جنوى 
وفيورنتينا، وأحرز فى موسمه 

األول 12 هدفا، وفى موسمه 
الثانى 14 هدفا، مقدما نفسه 

كواحد من أهم مهاجمى الدورى 
اإليطالى هذا الموسم.

كاسبر شمايكل

إنزو زيدان

كلويفيرت

ريفالدينيو

جيوفانى سيميونى

كريستيان مالدينى، ابن المدافع 
األسطورة »باولو مالدينى«، يلعب فى 

مركز المدافع مثل والده، ويبلغ من 
العمر 23 سنة، ويلعب حالًيا فى فريق 

ميالن اإليطالى.
ولم يلعب كريستيان، كثيًرا فى الفريق 

األول لميالن، حيث يجلس فى أغلب 
المباريات على دكة البدالء.

كريستيان مالدينى

استطاع فى سن 

التاسعة عشرة 

التتويج بلقب 

الدورى الهولندى

 جيوفانى 

ورث روح 

المقاتل 

من أجل 

الفوز التى 

يمتلكها 

دييجو األب

ريفالدينيو 

تمكن من 

تمثيل 6 

أندية حتى 

اآلن، منها 

برازيلية 

محلية



طريقنا.. وهنكمله

خارجى  الثالثاء 28 / 01 / 082020

قــال الدكتــور فيصــل مصلــح اســتاذ العلــوم 
ــة،  ــة الكندي ــة اللبناني السياســية فــى الجامع
اقتصاديــة  بأزمــة  اآلن  يمــر  لبنــان  إن 
وسياســية معقــدة وشــائكة لــم يكــن لهــا مثيــل 
ــه االســتقالل  ــذ نيل فــى تاريخــه الحديــث من
عــن االســتعمار الفرنســى عــام ١٩٤٣ وحتــى 
ــات مــن  ــى الثمانيني ــة ف ــان الحــرب األهلي إب
تشــكيل  أن  إلــى  مشــيرا  الماضــى،  القــرن 
الحــراك  نتيجــة  جــاء  الجديــدة  الحكومــة 
الثــورى الــذى بــدأ فــى شــهر أكتوبــر الماضــى 

واليــزال مســتمرا حتــى اللحظــة.
خاصــة  تصريحــات  فــى  »مصلــح«  ونــوه 
هــى  الحكومــة  هــذه  بــأن  لـ»الطريــق«، 
ــى ظــل االنقســامات  ــن«، فف ــة »الممك حكوم
هــذه  أن  يبــدو  الداخليــة  والخالفــات 
الحكومــة هــى أفضــل مــا أنتجتــه الطبقــة 
قريبــة  جــاءت  فقــد  الحاكمــة،  السياســية 
ــة مــن الســلطة السياســية  ــوار وقريب مــن الث

الثقــة. بمنحهــا  المخولــة 
تنــال  ولكــى  أنــه  إلــى  مصلــح  وأشــار 
الحكومــة الجديــدة الثقــة، البــد وأن تحظــى 
أنــه  موضحــا  النيابيــة،  األغلبيــة  بموافقــة 
يجــب  األغلبيــة  بموافقــة  تحظــى  ولكــى 
الــوزراء  أســماء  النيابيــة  الكتــل  تســمى  أن 
ــك  ــوزارات الموجــودة، لذل ــى ال ــم عل وتوزعه
اختــارت  التــى  البرلمانيــة  الكتــل  حاولــت 
حســان ديــاب ليــرأس الحكومــة أن تختــار 
أســماء غيــر حزبيــة أوالً، وثانيــاً أن تكــون 
أســماء مــن ذوى الشــهادات العلميــة العليــا 
وذلــك  والخبــرة،  االختصــاص  وأصحــاب 

الشــارع. فــى  للحــراك  إرضــاًء 
وتطــرق اســتاذ العلــوم السياســية، للشــارع 
اللبنانــى، حيــث أفــاد بأنــه منقســم بيــن مــن 

يريــد االســتمرار بقطــع الطرقــات والتصعيــد 
باســتمرار  يطالــب  مــن  وبيــن  المســتمر 
المظاهــرات الســلمية، وبيــن مــن يفكــر فــى 
تحكــم  كــى  الحكومــة  لهــذه  مهلــة  إعطــاء 
األزمــة  وتخفيــف  بحــل  بوعودهــا  وتفــى 

والمعيشــية. االقتصاديــة 
أن  المصلــح،  فيصــل  الدكتــور  ويــرى 
تخالــف  لــم  الجديــدة  اللبنانيــة  الحكومــة 
عقــد »الميثاقيــة«، فهــو يــرى أنهــا تعمــل علــى 
ــث  ــن حي ــف م ــوق الطوائ ــع حق ــاة جمي مراع
التمثيــل، فرئيســها هــو مــن الطائفــة الســنية 
كمــا ينــص الدســتور، وأعضاؤهــا مقســمون 
علــى الطوائــف اللبنانيــة الباقيــة، موضحــا 
أنــه وفيمــا يتعلــق بقضيــة أن يتمثــل فــى ســدة 
الرئاســة األقــوى فــى طائفتــه، فهــذه قاعــدة 

ــه. ــى حــد قول ليســت ملزمــة، عل
واختتــم مصلــح باإلشــارة إلــى أن لبنــان 
ممــا  بمفــرده  النهــوض  عــن  عاجــزاً  بــات 

وصفــه بـ»قعــر الهاويــة«، أمــا رئيــس الــوزراء 
الجديــد فيســعى علــى المســتويين اإلقليمــى 
والدولــى، لتســويق حكومتــه وخططــه، آمــال 
أن يحظــى بالدعــم السياســى واالقتصــادى.

منــى  الدكتــورة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
فــى  السياســية  العلــوم  أســتاذة  ســليمان، 
جامعــة القاهــرة والباحثــة المتخصصــة فــى 
اللبنانيــة  الحكومــة  أن  الدوليــة،  العالقــات 
قويــة،  تحديــات  بالفعــل  تواجــه  الجديــدة 
فهــى ليســت حكومــة مســتقلين وخبــراء كمــا 
طالــب الشــارع اللبنانــى، ألن كافــة الــوزراء 
الســابقين  للــوزراء  مستشــارون  الجــدد 
أنهــم  موضحــة  بهــم،  الصلــة  ووثيقــو 
ســيكونون صــورة مكــررة ومشــوهة للحكومــة 
الســابقة التــى رفضهــا الشــارع اللبنانــى، كمــا 
ــى  ــخ مهن ــم أى تاري ــس له ــاك وزراء لي أن هن
فــى  وزراء  يكونــوا  لكــى  يؤهلهــم  مشــرف 
حكومــة تديــر أزمــة اقتصاديــة حــادة بالبــالد 

كالتــى يمــر بهــا لبنــان حاليــا. 
ونوهــت »ســليمان« فــى تصريحــات خاصــة 
أدرك  اللبنانــى  الشــارع  بــأن  لـ»الطريــق«، 
وصفتــه  مــا  تــراع  لــم  الحكومــة  هــذه  أن 
»حــزب  أن  كمــا  الطوائــف«،  بـ»توازنــات 
اللــه« الشــيعى قــام بتســمية أغلــب الــوزراء 
المتوافقيــن معــه مقابــل تهميــش الطائفــة 
الطائفــى  االحتقــان  يعمــق  ممــا  الســنية، 
بالبــالد، ألنهــا ال تعبــر عــن التنــوع الطائفــى 

بالبــالد. 
ووفقــا لرؤيــة »ســليمان«، فــإن الحكومــة 
اللبنانيــة الجديــدة، لــم تــراع أيضــا التوازنــات 
السياســية، كونهــا رفضــت نصــف االحــزاب 
السياســية بالبــالد المشــاركة فيهــا، فعلــى 
المســتقبل  تيــار  رفضــت  المثــال  ســبيل 
وحــزب  الحريــرى،  ســعد  بزعامــة  الســنى 
الكتائــب، وهــى  اللبنانيــة، وحــزب  القــوات 
الحــزب  علــى  عــالوة  مســيحية،  احــزاب 

االشــتراكى التقدمــى الــدرزى، وهــو مــا يؤكــد 
يمثــل  ال  الحالــى  الحكومــى  التشــكيل  أن 
اللبنانــى. بالبرلمــان  السياســية  األحــزاب 

فــى  ســليمان  منــى  الدكتــورة  ووصفــت 
حســان  حكومــة  »الطريــق«  مــع  حوارهــا 
ديــاب الجديــدة بـ»اللــون الواحــد«، حيــث 
واحــد  سياســى  تيــار  عليهــا  يســيطر 
الوطنــى  والتيــار  اللــه«  »حــزب  وهــو 
يلغــى  مــا  وهــو  معــا،  المتحالفيــن  الحــر 
علــى  ويقفــز  الوطنيــة  الدولــة  مفهــوم 
مطالــب الشــارع اللبنانــى، كمــا أنــه يلغــى 
ــاء تشــكيل  ــم بن العــرف السياســى الــذى يت
التفــاق  نهايــة  ويعــد  عليــه  الحكومــات 
»الطائــف« الــذى أســس الختيــار الــوزراء 
ــة  ــإن الحكوم ــذا ف ــى، ل ــى أســاس طائف عل
اللــه«  »حــزب  بنــاء علــى رغبــات  شــكلت 

وإليــران. لــه  خاضعــة  وســتصبح 
عــدة  هنــاك  أن  »ســليمان«  وتــرى 

حسن دياب.. عصا موسى فى لبنان
 الحكومة اللبنانية الجديدة بدأت بمواجهة تظاهرات حامية وتحديات على 

المستويين السياسى واالقتصادى  أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية 
الكندية لـ»الطريق«: لبنان يمر بأصعب ظروف اقتصادية على مدار تاريخه

 أستاذة العالقات الدولية منى سليمان تكشف: بقاء الحكومة

خشية من الفوضى هو األرجح والنجاح أمر مستبعد

بدأت حكومة حسان دياب اللبنانية باختبارات 
صعبة، تمثلت فى سلسلة من التظاهرات الحامية فى 

مختلف ضواحى لبنان، عالوة على قطع الطرقات، 
ليواجهوا رفضا شعبيا كبيرا لها.

ووفقا للدراسة التى أجراها مركز جنيف للدراسات، 
فإن الحكومة اللبنانية الجديدة تواجه أزمتين 

كبريين، أوالهما انها ليست حكومة مستقلين 
وخبراء كما طالب الشارع اللبنانى، أما المشكلة 
الثانية فتكمن فى أن تكليف »حسان« جاء بما 

يخالف العرف السائد فى لبنان الذى بنى عليه 
الدستور اللبنانى وهو »الميثاقية«، الذى هو عبارة 

عن عقد شفهى، تم إقراره من اللبنانيين بعد 
االستقالل.

وبناء على األزمات التى تواجهها الحكومة اللبنانية 
الجديدة ومنذ يومها األول، تكشف »الطريق« 

عن أهم التحديات التى من الممكن أن تواجهها 
خالل المرحلة المقبلة على المستويين السياسى 

واالقتصادى.

يتعلــق  فيمــا  مطروحــة  ســيناريوهات 
الســيناريو  الجديــدة..  اللبنانيــة  بالحكومــة 
اللبنانيــة  الحكومــة  تنجــح  أن  وهــو  األول: 
االقتصاديــة،  األزمــة  إدارة  فــى  الجديــدة 
وهــذا الســيناريو، علــى حــد رؤيتهــا، مســتبعد 
خاصــة فــى ظــل تفاقــم الوضــع االقتصــادى 
والضغــوط السياســية األمريكيــة علــى إيــران 
وحلفائهــا ومــن بينهــم »حــزب الله« المشــارك 

اللبنانيــة.  بالحكومــة 
علــى  الحفــاظ  هــو  الثانــى،  والســيناريو 
الحكومــة خشــية الفوضــى وهــذا الســيناريو 
ربمــا يكــون األكثــر ترجيًحــا، ألن الحكومــة 
الجديــدة مرفوضــة داخليــا وهنــاك تحفظات 
إقليميــة ودوليــة فــى التعامــل معهــا، وربمــا 
التحديــات  كافــة  مواجهــة  فــى  تنجــح  لــن 
الســيما  اللبنانيــة  الدولــة  بهــا  تمــر  التــى 
ــه ســيتم  ــك فإن ــا، ورغــم ذل ــة منه االقتصادي
الجديــدة  الحكومــة  بقــاء  علــى  الحفــاظ 
فــى  لبنــان  وقــوع  »ديــاب« خشــية  برئاســة 

فوضــى أمنيــة وفــراغ سياســى. 
واختتمــت الدكتــورة منــى ســليمان حوارهــا 
الثالــث  الســيناريو  بطــرح  »الطريــق«  مــع 
ذلــك  الحكومــة،  اســتقالة  وهــو  المتوقــع، 
الشــارع  فعــل  بــرد  المرهــون  الســيناريو 
اللبنانــى ومــدى قــوة االحتجاجــات التى تعهد 
المتظاهــرون بإحــداث نقلــة نوعيــة فيهــا، 
وهــو مــا يمكــن ان نســتنتج منــه االتجــاه نحــو 
المزيــد مــن العنــف الــذى ســيواجه بعنــف 
مضــاد مــن قبــل قــوات االمــن اللبنانيــة مثلمــا 

حــدث يومــى ١8 و١٩ ينايــر 2020.

عواطف الوصيف

أحمد أيمن

علــى  الصيــن،  فــى  كورونــا  فيــروس  انتشــار  أثــر 
ليقــود  ســلبى،  بشــكل  العاليمــة،  التجاريــة  األســواق 
هبــوط أســعار النفــط، والعمــالت األجنبيــة، وخســائر 
األســهم األمريكيــة واألســهم األوروبيــة، خــالل األســبوع 
األول مــن اإلعــالن عــن حــاالت وفــاة بهــذا المــرض 

فــى الصيــن.
وقــاد الفيــروس الصينــى، تخــوف المســتثمرين علــى 
فيــروس  انتشــار  حالــة  تكــرار  مــن  العالــم،  مســتوى 
»ســارس« فــى الصيــن، الــذى أودى بحيــاة 800 مواطــن 

ــام 200٣. ــى الع ــى، ف صين
وأدى القلــق الــذى اجتــاح العالــم بشــأن الفيــروس، 
أكبــر  ثانــى  الصيــن،  فــى  الطيــران  رحــالت  لتعليــق 
الــدول  مــع  وإغــالق حدودهــا  العالــم،  فــى  اقتصــاد 

لهــا. المجــاورة 
مؤشــرات  تراجعــات  الصينــى،  الفيــروس  وقــاد 
األســهم األمريكيــة فــى إغــالق تعامــالت األســبوع، يــوم 
ــن  ــر م ــز« أكث ــد »داو جون ــث فق ــة الماضــى، حي الجمع
١60 نقطة، لتســجل »وول ســتريت« خســائر أســبوعية، 
نتيجــة الكشــف عــن تشــخيص حالــة ثانيــة بفيــروس 

الصيــن »كورونــا« فــى واليــة شــيكاغو األمريكيــة.
وتراجــع مؤشــر »داو جونــز« الصناعــى بنحــو %0.6 
إلــى مــا يعــادل ١70 نقطــة إلــى مســتوى 28٩8٩ نقطــة، 
 ٣60 أو   ،%١.2 بنحــو  أســبوعية  خســائر  ليســجل 
نقطــة، وتراجــع المؤشــر األوســع نطاقــاً »ســتاندرد آنــد 
ــط  ــورز« بنســبة 0.٩، مســجالً ٣2٩5.٤ نقطــة، ليهب ب
بنحــو ١ %، فيمــا هبــط مؤشــر »ناســداك« الــذى يغلــب 
عليــه الطابــع التكنولوجــى مــن مســتوى قياســى بنســبة 
0.٩%، عنــد ٩٣١٤ نقطــة، ليســجل خســائر أســبوعية 

بنحــو %0.8.
واتجهــت أســعار النفــط للهبــوط بأكثــر مــن 2%، عنــد 
لتســجل  الجمعــة،  يــوم  العالميــة  التعامــالت  تســوية 
أدنــى مســتوى فــى نحــو ٣ أشــهر ممــا دفعهــا لخســائر 
ــوط النفــط، مخــاوف  ــاد هب أســبوعية تتجــاوز 7%، وق
فــى  »كورونــا«  فيــروس  انتشــار  مــن  المســتثمرين، 
الصيــن، وهــو مــا يؤثــر ســلبا علــى الســفر والطلــب علــى 

الوقــود واآلفــاق االقتصاديــة.

األمريكــى  للخــام  اآلجلــة  العقــود  ســعر  وتراجــع 
نايمكــس تســليم شــهر مــارس بنحــو 2.5%، مســجالً 
5٤.١٩ دوالر للبرميــل وهــو أدنــى مســتوى لهــذا العقــد 
األكثــر نشــاطاً منــذ جلســة ٣١ أكتوبــر، كمــا دفعــت 
المخــاوف بشــأن الطلــب وتوقعــات وفــرة المعــروض 
الخــام األمريكــى، لتســجيل خســائر أســبوعية بلغــت 
7.٤%، لتكــون األكبــر منــذ نهايــة مايــو الماضــى، كمــا 
تراجــع ســعر العقــود اآلجلــة لخــام برنــت القياســى 
تســليم شــهر مــارس بنســبة 2.٣% مســجالً 60.6٤ 

للبرميــل. دوالر 
وبعكــس الوتيــرة الســابقة، ارتفعــت أســعار الذهــب 
ــد المخــاوف  ــد تســوية تعامــالت الجمعــة، مــع تزاي عن
بشــأن فيــروس الصيــن، لتســجل مكاســب أســبوعية، 
وقــت  فــى  الذهــب  إلــى  المســتثمرين  لجــوء  نتيجــة 
األزمــات والتقلبــات العالميــة، ووجــود حــاالت الضبابية 
األمــوال  أصحــاب  يلجــأ  لذلــك  االســتثمار،  بشــأن 

الطائلــة، إلــى شــراء الذهــب وتخزينــه.

األســهم  خســائر  مــع  الذهــب  أســعار  وصعــدت 
األمريكيــة وســط تزايــد القلــق لــدى المســتثمرين علــى 
خاصــة  »كورونــا«،  فيــروس  بشــأن  العالــم،  مســتوى 
مــع ارتفــاع عــدد المصابيــن والوفيــات فــى الصيــن 
فــى  بالفيــروس  ُمصابــة  ثانيــة  حالــة  عــن  والكشــف 

المتحــدة. الواليــات 
فعنــد نهايــة التعامــالت، ارتفــع ســعر العقــود اآلجلــة 
للذهــب تســليم فبرايــر بنحــو 0.٤%، وهــو مــا يعــادل 
لألوقيــة،  دوالر   ١57١.٩0 إلــى  ليصــل  دوالر   6.50
ليحقــق الذهــب خــالل األســبوع المنتهــى يــوم الجمعــة 
مــا  أو   ،%0.7 بلغــت  أســبوعية  مكاســب  الماضــى، 
يعــادل ١١.6 دوالر، كمــا زاد ســعر التســليم الفــورى 
 ١57٤.١8 مســجالً   ،%0.7 بنحــو  األصفــر  للمعــدن 

لألوقيــة. دوالر 
ــن  ــى مصــر م ــة ف ــم تســلم التعامــالت المحلي ــا ل كم
ارتفــاع الذهــب العالمــى، لترتفــع عنــد نهايــة تعامــالت 
ليزيــد  فــى مصــر،  المحليــة  األســواق  فــى  األســبوع 

ســعر جــرام الذهــب عيــار 2١، وهــو األكثــر انتشــارا 
فــى مصــر، ثالثــة جنيهــات، مرتفعــا مــن 687 جنيهــا، 

إلــى 6٩0 جنيهــا.
وأكــد نــادى نجيــب، ســكرتير شــعبة الذهــب باتحــاد 
الغــرف التجاريــة، أن أســعار الذهــب ارتفعــت محليــاً 
خــالل تعامــالت األســبوع الماضــى بنحــو 7 جنيهــات 
للجــرام، بفعــل االرتفــاع الــذى حــدث للمعــدن األصفــر، 
انتشــار فيــروس كورونــا  نتيجــة  العالميــة  بالبورصــة 
بالصيــن، والتــى تعــد مــن أحــد المؤثــرات الرئيســية 
ســعر  إلــى  باإلضافــة  محليــاً،  الســعر  تحديــد  علــى 

الصــرف.
وأضــاف نــادى نجيــب، أنــه علــى الرغــم مــن االرتفــاع 
ــرة  ــى بعــد الصعــود العالمــى، لكنهــا جــاءت بوتي المحل
أقــل بالســوق المصــرى بفعــل اســتمرار تراجــع ســعر 

صــرف الــدوالر أمــام الجنيــه بالبنــوك المصريــة.
وفــى نفــس الســياق، حــذر مجلــس الســياحة والســفر 
العالمــى، مــن أن انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد فــى 

الصيــن يمكــن أن يتــرك تأثيــراً اقتصاديــاً طويــل األمــد 
علــى الســياحة العالميــة، فــى حــال تــم الســماح بانتشــار 

الذعــر بســبب الفيــروس الصينــى.
غلوريــا  المكســيكية  المجلــس،  رئيســة  وقالــت 
إغــالق  أن  أثبتــت  الســابقة،  الحــاالت  إن  جيفــارا، 
المطــارات وإلغــاء الرحــالت الجويــة وإغــالق الحــدود 
ــاً مــا يكــون لهــا تأثيــر اقتصــادى أكبــر مــن تأثيــر  غالب
الوبــاء نفســه، مشــيرة إلــى انخفــاض عائــدات الصيــن 
الســياحية بنســبة 25%، وخســارتها نحــو 2.8 مليــون 

وظيفــة، بســبب انتشــار وبــاء ســارس فــى 200٣.
ــت وزارة الصحــة، درجــة االســتعداد القصــوى  ورفع
الدخــول  بمنافــذ  الصحــى  الحجــر  أقســام  بجميــع 
المختلفــة للبــالد )الجويــة، البحريــة، البريــة(، وذلــك 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  تحذيــر  خلفيــة  علــى 
للمستشــفيات فــى جميــع أنحــاء العالــم فــى الســابع 
مــن ينايــر الجــارى ألخــذ احتياطاتهــا الوقائيــة مــن 
انتشــار العــدوى، مشــيرًة إلــى أنــه ســيتم تحريــر كــروت 
المراقبــة الصحيــة لــكل قــادم علــى وســيلة نقــل مــن 
دولــة الصيــن أو الــدول التــى ظهــرت بهــا إصابــات، 
مــع كتابــة البيانــات كاملــة ويتــم تســجيلها علــى برنامــج 
اإلدارة  الفــور وإخطــار  الخــارج علــى  مــن  القادميــن 
العامــة للحجــر الصحــى ومديريــات الشــؤون الصحيــة 
ــا لمــدة ١٤  التابــع لهــا محــل اإلقامــة لمراقبتهــم صحًي

يوًمــا مــن تاريــخ الوصــول.
وأكــدت هالــة زايــد وزيــرة الصحــة، أنــه تتــم مناظــرة 
ــى ظهــر  ــن مــن المناطــق الت ــع المســافرين القادمي جمي
فــى  يشــتبه  الفــورى ألى حالــة  والعــزل  المــرض  بهــا 
إصابتهــا بالمــرض، كمــا تــم تعميــم منشــور علــى جميــع 
المنشــآت الصحيــة علــى مســتوى الجمهوريــة، يتضمــن 
تعريــف الحــاالت والتعامــل معهــا، واإلجــراءات الوقائيــة 
لمقدمــى الخدمــات الطبيــة، مؤكــدًة أن مصــر مــن أولــى 
الــدول التــى اتخــذت إجــراءات وقائيــة احترازيــة مشــددة 

عقــب تحذيــرات منظمــة الصحــة العالميــة مباشــرًة.

فيروس كورونا الصينى يجتاح األسواق العالمية.. وقلق لدى المستثمرين من تكرار كارثة 2003
 كورونا يهبط بأسعار النفط ألقل مستوى فى 3 أشهر.. ويُفقد األسهم األمريكية 170 نقطة
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المبيعات

09طريقنا.. وهنكمله اقتصاد  الثالثاء 28/ 01 / 2020

يقــول عمــرو حســن رئيــس شــعبة تجــار 
القاهــرة  بغرفــة  الجاهــزة  المالبــس 
ســوف  الشــتوى  األوكازيــون  إن  التجاريــة، 
األســواق  داخــل  المبيعــات  ينشــط حركــة 
المحليــة مــرة أخــرى، مشــيًرا إلــى أن جميــع 
بتقديــم  قامــوا  الجاهــزة  المالبــس  تجــار 
ــة التمويــن  ــة لمديري جميــع األوراق المطلوب
تخفيضــات  فــى  لالشــتراك  بالقاهــرة 

الشــتوى. األوكازيــون 
خــاص  تصريــح  فــى  حســن  وأكــد 
لـ»الطريــق« أن نســبة التخفيضــات ســتتراوح 
بيــن 20 و60 % وذلــك بدايــة مــن يــوم 27 
األوكازيــون  موســم  انتهــاء  وحتــى  ينايــر 
الشــتوى، مؤكــًدا أن الشــعبة قامــت بتقديــم 
وزيــر  المصيلحــى  علــى  للدكتــور  طلــب 
التمويــن والتجــارة الداخليــة، لتقديــم موعــد 
ــون  ــى أن يك ــون الشــتوى عل موســم األوكازي
بـــ13 ينايــر بــدال مــن 27 ينايــر، لكــن تــم 
رفــض هــذا الطلــب التاحــة الفرصــة للتجــار 

الذيــن لــم يقومــوا بالتقديــم حتــى اآلن.
المالبــس  تجــار  شــعبة  رئيــس  وأوضــح 

فــى االشــتراك عليــه التوجــه إلــى مديريــات 
التمويــن والتجــارة الداخليــة الواقعــة فــى 
ــى  ــة للحصــول عل ــم التجاري ــا محاله دائرته
الموافقــة، وأن يقــوم باإلعــالن عــن ثمــن 
التصفيــة  فــى  للبيــع  المعروضــة  الســلع 
مقترنــاً بــه بيــان عــن الثمــن الفعلــى قبــل 

بعــد الخصــم. الخصــم والســعر 
خــاص  تصريــح  فــى  حســام  وأضــاف 
لـ»الطريــق« أنــه ســوف يتــم ضبــط األســواق 
وذلــك مــن خــالل تشــكيل لجــان لمتابعــة 
المحــالت التجاريــة خــالل فتــرة األوكازيــون 
ــوم  ــًدا أن كل محــل ســوف يق الشــتوى، مؤك
بتخفيــض األســعار لمــدة أســبوعين، ومــن 
المقــرر بــدء فتــرة األوكازيــون الشــتوى لهــذا 
العــام اعتبــارًا مــن اإلثنيــن 27 ينايــر 2020 
لمــدة شــهر وذلــك للتخفيــف مــن معانــاة 

المواطنيــن.
لشــؤون  التمويــن  وزيــر  مســاعد  وأكــد 
ــم تكثيــف  ــه ســوف يت ــة، أن التجــارة الداخلي
ــى األســواق، للتأكــد  ــة عل الحمــالت الرقابي
ومطابقــة  جيــدة،  منتجــات  طــرح  مــن 
فتــرة  خــالل  القياســية  للمواصفــات 
األوكازيــون الشــتوى، وســوف يتــم التواصــل 
مباشــرة مــع المواطنيــن مــن خــالل الجوالت 
حقيقــة  مــدى  علــى  والتعــرف  الميدانيــة 
العــروض التــى يقدمهــا التجــار وأن تكــون 
ومــن  وهميــة،  وليســت  حقيقيــة  عروضــا 
يثبــت تالعبــه فــى العــروض ســيتم اتخــاذ 
وتحريــر  الالزمــة  القانونيــة  اإلجــراءات 

للمخالفيــن. محاضــر 

 خبراء: الحرب الجيوسياسية أثرت بالسلب على 
النفط والذهب.. والجنيه المصرى تجاهل الدراما 

السياسية.. والدوالر سيالمس الـ14 جنيًها 

 بعد انهياره الدوالر رايح على فين؟
أمام الجنيه.. خبراء 

يرسمون مستقبل 
العملة أمام الورقة 

الخضراء 

عقدتــه  يفــك  أن  المصــرى  الجنيــه  اســتطاع 
أمــام الــدوالر األمريكــى التــى الزمتــه منــذ 2011، 
واســتمرت إلــى حيــن تعويــم العملــة، وظــل الجنيــه 
خــالل األعــوام الســابقة متذبذبــا بيــن الـــ18 والـــ17 
جنيهــا، وفــى 2019 حقــق الجنيــه ارتفاعيــن ســجال 
بأعلــى ارتفاعيــن لــه خــالل 3 أعــوام، كمــا أثــرت 
الحــرب الجيوسياســية، علــى العديــد مــن المــوارد 
علــى  بالســلب  أثــرت  كمــا  العالميــة،  االقتصاديــة 
الــدوالر،  ســعر  هــوى  فقــد  العالمــى،  االقتصــاد 
وارتفــع المعــدن النفيــس واألســود، وتجاهلــت العملــة 
المحيطــة  الجيوسياســية  الصراعــات  المصريــة 
واســتمرت بالتعافــى، بســبب التدفقــات الدوالريــة، 
المنــاخ  القوميــة وتحســين  المشــاريع  ثمــار  وجنــى 
االســتثمارى، فضــال عــن المحافظــة علــى خفــض 
ألعلــى  الجنيــه  يوصــل  والــذى  الفائــدة،  ســعر 
ــه  ــا قال ــا لم ــة الخضــراء، وفق ــام الورق مســتوياته أم
للعملــة،  األداء االيجابــى  الخبــراء، فهــل سيســتمر 
ومــا هــو مســتقبل الــدوالر أمــام الجنيــه فــى 2020؟.
يقــول  الدكتــور منير الجنــزوري الخبير المصرفى، 
إن الجنيــه المصــرى مــر بتذبذبــات ووقــت عصيــب، 
تكهــن  وقــد  إلــى 18 جنيهــا،  ووصــل  منــذ 2011، 
بعــض المصرفييــن بعــد تحريــر ســعر الصــرف أن 
ينخفــض ســعر الجنيــه أمــام الــدوالر ليالمــس الـــ20 

جنيهــا.
ــح خــاص  ــى تصري ــى، ف ــر المصرف وأوضــح الخبي
لـ»الطريــق«، أنــه فــى 2019 فــاق الجنيــه كل التوقعات 
أعلــى  وســجل  العــام،  خــالل  مرتيــن  ارتفــع  حيــن 
ارتفاعيــن لــه منــذ تحريــر ســعر الصــرف، موضحــا 
أن هنــاك عــدة عوامــل ســاعدت العملــة علــى االرتفاع 
التضخــم،  انخفــاض  مثــل  أدائهــا،  مــن  وحســنت 
االســتثمارات  وارتفــاع  الفائــدة،  ســعر  وانخفــاض 
االقتصــادى،  المنــاخ  وتحســن  بمصــر،  االجنبيــة 

االصــالح  برنامــج  نجــاح  إلــى  باالضافــة 
االقتصــادى.

نيــازى،  منــى  الدكتــورة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
الخبيــر المصرفــى، إنــه بعــد األداء الجيــد للجنيــه 
المصــرى خــالل 2019 ومالمســة الــدوالر لـــ16 
ارتفــاع  فــى  االســتمرار  المتوقــع  فمــن  جنيهــا، 
الجنيــه ووصولــه لـــ15 فــى منتصــف 2020، وفــى 
اخــر العــام الحالــى ســيالمس الــدوالر الـــ14 جنيهــا، 
الدولــة  ســتبدأ  الحالــى  العــام  فــى  أنــه  موضحــة 

بحصــد ثمــار مــا انجزتــه خــالل 2019. 
الدكتــور محمــد عبدالعظيــم  قــال  ومــن جانبــه، 
ــدوالر يشــهد  ــق«، إن ال ــر المصرفــى، لـ»الطري الخبي
تراجعــا كبيــرا منــذ شــهر ديســمبر 2019، إلــى اليــوم، 
الجنيــه  أمــام  الــدوالر  بيــع  ســعر  متوســط  وفقــد 
خــالل العــام الماضــى نحــو 1.87 جنيــه، ووصــل 
الجنيــه الرتفــاع لــم يشــهده منــذ تعويــم ســعر العملــة 
الدوالريــة  التدفقــات  ألن  متوقعــا،  كان  مــا  وهــذا 
أذون  لشــراء  األجانــب  المســتثمرين  مــن  ارتفعــت 

خزانــة بالجنيــه المصــرى.
ــم، أن الدرامــا السياســية  وأكــد عبدالعظي
بســبب  البلــدان  بعــض  تشــهدها  التــى 
التوتــرات السياســية بيــن أكبــر اقتصاديــن 
فــى العالــم أمريكا والصين، والجوسياســية 
بيــن أمريــكا وإيــران، قــد أثــرت علــى الكثير 
مــن اقتصــادات الــدول، كمــا أنهــا أثــرت 
بالســلب علــى االقتصــاد األمريكــى وعلــى 
الــدوالر، موضحــا أن الــدوالر شــهد تراجعــا 

ــام العمــالت الرئيســية. ــرا أم كبي
االقتصــادى،  الخبيــر  كمــال  هانــى  وأوضــح 
لـ»الطريــق«، أن الجنيــه المصــري يشــهد انتعاشــة 
عــدة  بســبب  أعــوام  ثالثــة  منــذ  مســبوقة  غيــر 
عوامــل، أهمهــا تحســن االقتصــاد المصــرى والمنــاخ 

وبــدء  مصــر  فــى  االســتثمارى 
وجنــى  القوميــة  المشــاريع  عمــل 
سيشــهد   2020 أن  مؤكــدا  ثمارهــا، 

للجنيــه. كبيــرا  ارتفاعــا 
أن  االقتصــادى،  الخبيــر  وأضــاف 
الــدوالر سيســتمر فــى تراجعــه أمــام الجنيــه 
وســيصل لـــ14 جنيهــا خــالل العــام الحالــى، 
مؤكــدا أن ضبــط أســعار الفائــدة وخفضهــا 
والبعــد عــن رفعهــا سيســهم فــى انتعــاش العملــة. 

النفط
اســماعيل،  أيمــن  االقتصــادى  الخبيــر  يقــول 
لـ»الطريــق« إن أســعار النفــط العالميــة تأثــرت بصــورة 
عــن  واإلعــالن  السياســية،  التوتــرات  بســبب  كبيــرة 
ــم هــدوء  ــران، ث ــن واشــنطن وطه ــدء الحــرب بي ــة ب ني
األوضــاع، وارتفعــت أســعار النفــط ألعلــى مســتوياتها.

وأوضــح الخبيــر االقتصــادى، أن أســعار النفــط 
اســتقرت، منوهــا إلــى أن اســتقرارها كان عنــد أعلــى 
ســعر وصلــت إليــه بعــد االرتفــاع، وقــد اســتقرت علــى 
هــذا النحــو بعــد هــدوء األوضــاع بيــن أمريــكا وايران.
وأكــد أنــه إذا لــم تنتــه األوضــاع السياســية بيــن 
البلديــن، فستســتمر أســعارالنفط باالرتفــاع، وســيؤثر 

ــم. ــى اقتصــادات دول العال هــذا االرتفــاع عل
الذهب

أن  االقتصــادى،  الخبيــر  ســعيد  أحمــد  يــرى 
عالميــا  مهــوال  ارتفاعــا  ارتفــع  النفيــس  المعــدن 
ومحليــا، بســبب الصراعــات السياســية بيــن أمريــكا 
ــال والمســتثمرين  ــا أن رجــال االعم ــران، موضًح وإي
فــى العالــم أجمــع يلجــأون لوضــع اســتثماراتهم فــى 

الذهــب باعتبــاره مــالذا آمنــا.
أن  لـ»الطريــق«  االقتصــادى،  الخبيــر  وأضــاف 

المســتثمرين أســهموا فــى ارتفــاع أســعار الذهــب 
عالميــا، مؤكــدا أن اســتمرار األوضــاع الجيوسياســية 
ــى رفــع أســعار الذهــب، كمــا أن الذهــب  ســيعمل عل
ال يمكــن توقــع إلــى أى ارتفــاع ســيصل، ألن هــذا مــا 

يحكمــه األوضــاع السياســية العالميــة.
الدوالر

يقول هانى كمال الخبير االقتصادى، لـ»الطريق« إن 
العملــة األمريكيــة تعيــش أزمــة حاليــا بســبب التوتــرات 
وايــران، مؤكــدا أن  بيــن امريــكا والصيــن، وامريــكا 

العملــة األمريكيــة تعيــش أســوأ أيامهــا حاليــا.
ــه فــى حــال اســتمرار  وأكــد الخبيــر االقتصــادى، أن
فــى  العملــة  ستســتمر  االيرانيــة  االمريكيــة  األزمــة 

االنهيــار.

هدير أبوالعال

شيماء ميزار

إنقاذ السوق
 الغرف التجارية تطالب وزير التموين بتقديم موعد األوكازيون الشتوى »وال حياة لمن تنادى«

 التموين: تكثيف الحمالت الرقابية على األسواق.. والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين من خالل الجوالت الميدانية

أن  التجاريــة،  القاهــرة  بغرفــة  الجاهــزة 
العــام  هــذا  ارتفعــت  الشــتوية  األســعار 
مقارنــة   % و20   10 بيــن  تتــراوح  بنســبة 
ارتفــاع  بســبب  وذلــك  الماضــى  بالعــام 
ــى  ــل ف ــى تتمث ــاج الت أســعار مدخــالت اإلنت
والميــاه،  والكهربــاء  الغــاز  أســعار  ارتفــاع 
مشــيًرا إلــى أن نســبة اإلنتــاج المحلــى مــن 
ــل 60 % مــن حجــم  ــس الجاهــزة يمث المالب

المحلــى. الســوق  داخــل  المالبــس 
وفــى الســياق نفســه، قــال جمــال منــاع 
المالبــس  تجــار  شــعبة  رئيــس  نائــب 
إن  التجاريــة،  القاهــرة  بغرفــة  الجاهــزة 
ســوق المالبــس الجاهــزة يعانــى مــن ارتفــاع 
التــى  المبيعــات  تراجــع  نســبة  فــى  كبيــر 
ــة باالعــوام  ــن 60 و90 % مقارن تراوحــت بي
الســابقة، مشــيًرا إلــى أنــه مــن المتوقــع أن 
يحــدث األوكازيــون الشــتوى رواجــا ملحوًظــا 
فــى حركــة المبيعــات، وذلــك بســبب قيــام 
عــدد كبيــر مــن المواطنيــن بانتظــار موعــد 
األوكازيــون لشــراء كل مــا يحتاجونــه خــالل 
العــام، بســبب وجــود خصومــات األوكازيــون 

الشــتوى علــى جميــع مســتلزمات الشــتاء.
 وأكــد منــاع فى تصريح خاص لـ»الطريق« 
أنــه يوجــد عــدد كبيــر مــن محــالت المالبس 
وذلــك  بالفعــل  تخفيضــات  بوضــع  قامــت 

لتنشيط 
وأن  األســواق،  داخــل  المبيعــات  حركــة 
90 % مــن التخفيضــات تشــمل المالبــس 
المســتوردة، مشــيًرا إلــى أن ارتفــاع نســبة 

الحاليــة  األيــام  خــالل  الطقــس  بــرودة 
سيســاعد فــى إنعــاش حركــة المبيعــات مــع 

الشــتوى. األوكازيــون  تخفيضــات 
تجــار  شــعبة  رئيــس  نائــب  وأوضــح 
المالبــس الجاهــزة، أن الســبب الرئيســى 
ــود داخــل األســواق  ــاع نســبة الرك وراء ارتف
ــة  ــع أســعار الســلع الغذائي هــو ارتفــاع جمي
والســلع المعمــرة ممــا نتــج عنــه تحديــد 
أولويــات المســتهلك فــى عمليات الشــراء، 
أولوياتهــم،  مــن  المالبــس  تكــن  ولــم 
الرئيــس  مبــادرة  أن  إلــى  مشــيًرا 
عبدالفتــاح السيســى كانــت لهــا تأثيــر 
ملحــوظ فــى تنشــيط حركــة األســواق 
خــالل الفتــرة الماضيــة ومــن المتوقــع أن 
ترتفــع نســبة المبيعــات خــالل األوكازيــون 

الشــتوى.
الديــن،  حســام  أيمــن  قــال  جهتــه،  مــن 
التجــارة  لشــؤون  التمويــن  وزيــر  مســاعد 
األوكازيــون  فــى  االشــتراك  إن  الداخليــة، 
الشــتوى لــه شــروط، منهــا أن مــن يرغــب 

تشهد األسواق المحلية تراجًعا 
ملحوًظا بسبب ارتفاع أسعار 
جميع السلع والمنتجات، ومع 
استمرار ارتفاع األسعار تنتظر 
األسر موعد انطالق األوكازيون 
الشتوى وقيام التجار والمحالت 
بتقديم عروض وخصومات 
على البضائع والمالبس وجميع 
المنتجات مما ينتج عنه 
قيام المواطنين بشراء جميع 
احتياجاتهم من المالبس 
ç.الشتوية بأسعار مخفضة

  شعبة تجار 
المالبس الجاهزة: 
ارتفاع الخصومات 

على المالبس 
الشتوية لـ%60 
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للقــوات  العــام  القائــد  زكــى  محمــد  أول  الفريــق  شــهد 
المســلحة وزيــر الدفــاع واإلنتــاج الحربــى حفــل انتهــاء فتــرة 
اإلعــداد العســكرى لطلبــة الكليــات العســكرية والمعهــد الفنــى 
ــة دفعــة الفريــق صفــى  للقــوات المســلحة الدفعــات 116 حربي
الديــن عبــد الجــواد أبــو شــناف والدفعــة 74 بحريــة دفعــة 
الفريــق أحمــد علــى فاضــل والدفعــة 89 جويــة دفعــة اللــواء 
طيــار أركان حــرب ســيد كامــل عبــد الوهــاب والدفعــة 61 فنيــة 
أحمــد  ابراهيــم  دكتــور  حــرب  أركان  اللــواء  دفعــة  عســكرية 
ســالم والدفعــة 51 دفــاع الجــوى دفعــة الفريــق مصطفــى أحمــد 
الشــاذلى والدفعــة 51 مــن المعهــد الفنــى للقــوات المســلحة 
دفعــة اللــواء أركان حــرب محمــد فــاروق يوســف والدفعــة 7 كليــة 
طــب عســكرى دفعــة اللــواء طبيــب أحمــد ســامى كريــم وتضــم 
الدفعــات عــدد مــن الدارســين الوافديــن مــن الــدول الصديقــة 

والشــقيقة.
وقدمــت مجموعــات مــن طلبــة الكليــات العســكرية عرًضــا 
ــة  ــام الطلب ــا قي ــة، أعقبه ــم البدني ــا مســتعرضين كفاءته رياضًي
برســم لوحــة فنيــة إلســم مصــر وتشــكيل رقــم الدفعــة 116 
حربيــة بأجســادهم، ونفــذت مجموعــات أخــرى مــن الطلبــة 
وبيــان  الميدانيــة  لإلشــارات  بيــان  تضمــن  تدريبًيــا  نشــاًطا 

الجتيــاز الموانــع المشــتعلة تحــت مختلــف الظــروف.
وقامــت مجموعــات مــن الطلبــة باســتعراض مهاراتهــم فــى 
فــك وتركيــب األســلحة كدليــل علــى مــدى المســتوى المتميــز 
للطلبــة، فضــًا عــن تنفيــذ الرمايــات النمطيــة وغيــر النمطيــة، 
ونفــذت مجموعــات أخــرى مــن الطلبــة عرًضــا لمهــارات التعليــم 
األولــى أظهــرت مــدى مــا اكتســبه الطلبــة مــن انضبــاط عســكرى 

ومظهــر مشــرف.
بعنــوان »قــادة فــى وجــدان  أعقبــه عــرض فيلــم تســجيلى 
األمــة« مــن إنتــاج إدارة الشــئون المعنويــة عــن الســيرة الذاتيــة 
لهــؤالء القــادة الذيــن تــم تســمية الدفعــات بأســمائهم متضمنــاً 

مســيرتهم الحافلــة بالعمــل والعطــاء.

واختتــم االحتفــال بالعــرض العســكرى للطلبــة يتقدمهــم حملــة 
األعــام والــذى يظهــر مــدى مــا وصــل إليــه الطلبــة مــن انضباط 

عســكرى عالــى وتوحيــد فــى األداء.
وقــام الفريــق أول محمــد زكــى بتكريــم المتفوقيــن وأوائــل 
تقديــًرا  العســكرية  الكليــات  مــن طلبــة  المســتجدين  الطلبــة 
لتميزهــم خــال فتــرة اإلعــداد العســكرى بالكليــة الحربيــة.

الكليــة  مديــر  فــارس  أشــرف  حــرب  أركان  اللــواء  والقــى 
الحربيــة كلمــة أكــد فيهــا أن اختيــار الطلبــة تــم بــكل نزاهــة 
وشــفافية وفــق معاييــر دقيقــة لتحقيــق التنافــس الشــريف بيــن 
أبنــاء الوطــن ، مشــيراً إلــى الدعــم المســتمر مــن القيــادة العامــة 
للقــوات المســلحة للكليــات العســكرية مــن أجــل مواكبــة التطــور 

فــى نظــم التعليــم .
ــى رســالة  ــق أول محمــد زك ــال نقــل الفري ــة اإلحتف وفــي نهاي

تقديــر واعتــزاز مــن الســيد الرئيــس عبدالفتــاح السيســى رئيــس 
الجمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ألســر الطلبــة 
علــي الجهــد الــذى بذلــوه فــى تنشــئة هــذا الجيــل مــن أبنــاء 
الوطــن علــى القيــم والمبــادئ األصيلــة لشــعب مصــر العظيــم.
وأشــار القائــد العــام إلــى حــرص القيــادة العامــة للقــوات 
المســلحة علــى االهتمــام بالمنظومــة التعليميــة داخــل الكليــات 
العســكرى  للفكــر  ســاحة  باعتبارهــا  العســكرية  والمعاهــد 
المتطــور إلعــداد وتأهيــل أجيــال قــادرة علي االبتــكار والتطوير.
حضــر االحتفــال الفريــق محمــد فريــد رئيــس أركان حــرب 
القــوات المســلحة وقــادة األفــرع الرئيســية وكبــار قــادة القــوات 
المســلحة ومديــرى الكليــات العســكرية الســابقين وعــدد مــن 
وأســر  الجامعــات  طلبــة  مــن  وعــدد  العســكريين  الملحقيــن 

الطلبــة المســتجدين.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى يشهد حفل 

انتهاء فترة اإلعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة 

بجناحهــا  المســلحة  القــوات  تشــارك 
الســنوى للكتــب والمطبوعــات واإلصــدارات 
القاهــرة  بمعــرض  والعســكرية  التاريخيــة 
الحاديــة  دورتــه  فــى  للكتــاب  الدولــى 
والخمســين والــذى يســتمر حتــى الرابــع مــن 
فبرايــر القــادم وذلــك فــى إطــار نشــر العلــوم 
والمعرفــة العســكرية والمدنيــة مــن خــال 
إصــدارات القــوات المســلحة التــى تتنــاول 

العريــق. المصــرى  العســكرى  التاريــخ 
مــن  الدفــاع  وزارة  جنــاح  ويتكــون 
والعلــوم  العامــة  للمعرفــة  مكتبــات  عــدة 
والعلــوم  اإلجتماعيــة  والعلــوم  التطبيقيــة 
واآلداب  والجغرافيــا  والتاريــخ  البحثيــة 
اإلشــتراك  عــن  فضــاً  واللغــات  والفنــون 
بالمخطوطــات النــادرة ، والتــى تــم تســجيلها 
ــف  ــى إســطوانات مدمجــة بغــرض التعري عل
بالتاريــخ العســكرى للجيــش المصــرى، كمــا 
تقــدم هيئــة البحــوث العســكرية عــدد مــن 
المجلــدات تضــم معــارك الجيــش المصــرى 
فــى العصــر القديــم وعقــب الفتــح اإلســامى 
بطــوالت  وقصــص  الحديــث  العصــر  وفــى 

ضبــاط وأفــراد القــوات المســلحة علــى مــر 
العصــور، باإلضافــة إلــى إصــدارات للتعريــف 
الغيــر  والحــروب  الرابــع  الجيــل  بحــروب 

الــدول. اســقاط  وأســلوب  نمطيــة 
الخاصــة  اإلصــدارات  الجنــاح  ويبــرز 
مــن  المســلحة  للقــوات  الرئيســية  لألفــرع 
مجلــة األســطول و مجلــة القــوات الجويــة 
ومجلــة قــوات الدفــاع الجــوى وإصــدارات 
المســلحة  القــوات  وإدارة  تنظيــم  هيئــة 
علــى  تــوزع  للشــباب  التجنيــد  دليــل  مــن 
الجمهــور ، واإلصــدارات الخاصــة بمعــدات 
إدارة الموســيقات العســكرية التــى تعــرض 
بمكتبــة الفنــون بجنــاح وزارة الدفــاع. فضــاً 
المعنويــة  الشــئون  إدارة  إصــدارات  عــن 
المطبوعــة والمرئيــة والمســموعة للعــرض 
والتوزيــع علــى الجمهــور، وإصــدارات مركــز 
التــى  الســلوكية  والعلــوم  البشــرية  التنميــة 
يصدرهــا المركــز فــى مختلــف المجــاالت 
 ، المدنــى  القطــاع  تخــدم  والتــى  النفســية 
وإصــدارات هيئــة المســاحة العســكرية التــى 
تخــدم القطــاع المدنــى بمختلــف أشــكالها ، 

التــى  الطبيــة  الخدمــات  إدارة  وإصــدارات 
تصدرهــا فــى مختلــف المجــاالت الطبيــة 
المتخصصــة والنشــرات العلميــة ، وتتميــز 
المســلحة  القــوات  ومطبوعــات  إصــدارات 
ــة  ــي مواكب ــد عل ــى تعتم ــة الت بالجــودة العالي
مــن  الكتــاب  صناعــة  مجــال  فــي  التطــور 
حيــث الشــكل والمضمــون وأســلوب تناولــه 
يتميــز  كمــا  التقنيــات،  أحــدث  باســتخدام 
بتصميــم  بالمعــرض  الدفــاع  وزارة  جنــاح 
فنــى متحضــر إضافــة للعديــد مــن التماثيــل 
لجــذب  والفنيــة  الجداريــة  واللوحــات 
زوار المعــرض حيــث يفتــح الجنــاح أبوابــه 
علــي  واإلطــاع  الجماهيــر  إلســتقبال 

المعــرض. مــدة  طــوال  المعروضــات 
علــى  المســلحة  القــوات  وتحــرص 
معــرض  فــى  والدوريــة  الفعالــة  المشــاركة 
القاهــرة الدولــى للكتــاب لتقديــم البطــوالت 
الشــخصيات  وأعمــال  والتضحيــات 
العســكرية التــى أثــرت فــى الحيــاة المصريــة 
للقــوات  واإلنتمــاء  الــوالء  روح  وتنميــة 

. لمســلحة ا

للهجــرة  الدولــة  وزارة  نظمــت 
وشــئون المصرييــن بالخــارج بالتعــاون 
مــع أكاديميــة ناصــر العســكرية العليــا 
القومــى  األمــن  فــي  تثقيفيــة  دورة 
مــن  بالخــارج  المصرييــن  ألبنــاء 
المقيميــن  والثالــث  الثانــى  الجيليــن 
اســتضافتها  والتــى   ، بأســتراليا 
نبيلــة  الســفيرة  بحضــور  األكاديميــة 
الدولــة  وزيــرة  الشــهيد  عبــد  مكــرم 
للهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج 
ــة  ــود المبذول ــى إطــار الجه ــك ف ، وذل
ــن  لنشــر الوعــى الثقافــى والقومــى بي
وخاصــة  المصــرى  الشــعب  أبنــاء 

بالخــارج. المقيميــن 
ووجهــت الســفيرة نبيلــة مكــرم الشــكر 
ــود  ــا لجه ــى دعمه ــوات المســلحة عل للق
لفكــرة  االســتجابة  وســرعة  الــوزارة 
ربــط  بأهميــة  منهــا  إيماًنــا  الــدورة، 
بالوطــن  بالخــارج  المصرييــن  أبنــاء 
القومــى،  واألمــن  الدولــة  وبمفهــوم 
تعــد فرصــة  الــدورة  إلــى أن  وأشــارت 
هامــة تتيــح للشــباب المعرفــة بوطنهــم 
مصــر والتحديــات التــى تواجههــا، الفتــة 
والثالــث  الثانــى  الجيــل  أبنــاء  أن  إلــى 
ــن يجــب أن  هــم ســفراؤنا بالخــارج الذي
يكونــوا علــى بينــة مــن األمــر بعيــًدا عــن 
فــى  المتداولــة  المغلوطــة  المعلومــات 

الخارجــى. اإلعــام 
أن  مكــرم  نبيلــة  الســفيرة  وأكــدت 
عــن  األول  الدفــاع  خــط  هــم  الشــباب 
مصــر فــي الخــارج، موضحــة أن هــدف 
الخــارج  فــي  أبنائنــا  حمايــة  الــدورة 
مــن أي معلومــات مغلوطــة أو تأثيــرات 

ســلبية تســتهدف عقــول الشــباب، وصــد 
لألفــكار  اســتقطاب  محــاوالت  أي 
المتطرفــة واســتعراض لكافــة التحديــات 

المنطقــة. تواجههــا  التــي 
ناصــر  اكاديميــة  مديــر  وأكــد 
العســكرية العليــا حــرص القيــادة العامــة 
االهتمــام  علــى  المســلحة  للقــوات 
ونشــر  والتاهيــل  االعــداد  ببرامــج 
للعســكريين  والثقافــى  الفكــرى  الوعــى 
ــدور وزارة الهجــرة  ــن مشــيًدا ب والمدنيي
ــى الخــارج  ــن ف ــام بالمصريي ــى االهتم ف

شــركاء  باعتبارهــم  الشــباب،  وخاصــة 
الوطــن. مســتقبل  صناعــة  فــى 

مــن  العديــد  الــدورة  وتناولــت 
ــة باألمــن القومــى  الموضوعــات المتعلق
المصــرى علــى كافــة األصعــدة، كذلــك 
تطــورات األوضــاع اإلقليميــة والدوليــة 
واالســتقرار  األمــن  علــى  وانعكاســاتها 
وكذلــك  األوســط،  الشــرق  بمنطقــة 
مقومــات  لدعــم  المبذولــة  الجهــود 
التنميــة الحضاريــة علــى أرض مصــر، 
وذلــك علــى أيــدى نخبــة مــن الخبــراء 

الجامعــات  وأســاتذة  االســتراتيجيين 
باألكاديميــة.

أبنــاء  مــن  الشــبابى  الوفــد  أن  يذكــر 
أبنــاء  مــن  والثالــث  الثانــى  الجيليــن 
فــى  المقيميــن  بالخــارج  المصرييــن 
يــزور مصــر حالًيــا، وقامــت  أســتراليا، 
مــن  العديــد  بتنظيــم  الهجــرة  وزارة 
الفاعليــات والزيــارات لهــم تتضمــن معالم 
التــي  الزيــارة رقــم 18  ســياحية، وهــي 
تنظمهــا وزارة الهجــرة البنــاء المصرييــن 

األم. بوطنهــم  لربطهــم  بالخــارج 

بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.. وزارة الهجرة تنظم دورة 

فى األمن القومى لوفد أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج

ــب البحــرى المشــترك  ــات التدري انطلقــت فعالي
ــذى تجــرى  المصــرى الســعودى »مرجــان-16« وال
فعالياتــه بنطــاق قاعــدة البحــر األحمــر البحريــة 
بجمهوريــة مصــر  أيــام  لعــدة  التدريــب  ويســتمر 

العربيــة.
يتضمــن التدريــب عقــد العديــد مــن المحاضرات 
النظريــة والمؤتمــرات التدريبيــة، وتنظيــم معرًضــا 
فــى  المســتخدمة  والمعــدات  األســلحة  لتقديــم 
البيانــات  مــن  العديــد  تنفيــذ  كذلــك  التدريــب، 
رمايــات  عــدة  تنفيــذ  منهــا  واألنشــطة  العمليــة 
تكتيكيــة للقــوات الخاصــة البحريــة لــكا الجانبيــن 
ــذ إغــارة  ــذا تنفي ــرة، وك ــف األســلحة الصغي بمختل
علــى هــدف ســاحلى بالذخيــرة الحيــة باشــتراك 
ــل  ــى صق ــب إل ــدف التدري جماعــات القناصــة ويه
وتبــادل  المشــاركة،  القــوات  وقــدرات  مهــارات 

والســعودى  المصــرى  الجانبيــن  بيــن  الخبــرات 
بمــا يســاهم فــى رفــع الكفــاءة القتاليــة للقــوات 
البحريــة لــكًا البلديــن الشــقيقين، والتعــرف علــى 
أحــدث نظــم التســليح البحــرى المســتخدمة علــى 

اإلقليمــى. المســتوى 
يأتــى التدريــب »مرجــان-16« فــى إطــار خطــة 
التدريبــات المشــتركة للقــوات المســلحة المصريــة 
األمــن  إجــراءات  تعزيــز  بغــرض  والســعودية 
علــى  التدريــب  خــال  مــن  بالمنطقــة  البحــرى 
الحاليــة  التهديــدات  المشــترك لمجابهــة  العمــل 
قتــال  أعمــال  مفاهيــم  وتوحيــد  والمســتقبلية 

البحريــة القــوات 
للــدول الشــقيقة والصديقــة المطلــة علــى البحــر 
ــدول  ــن ال ــب عــدد م ــى التدري ــر ويشــارك ف األحم

العربيــة واألفريقيــة بصفــة مراقــب.

بدء فعاليات التدريب البحرى المشترك 

المصرى السعودى »مرجان-16«

بعــث الفريــق أول محمــد زكــى القائـــد العـــام للقـــوات المســلحة 
وزيـــر الدفـــاع واإلنتــاج الحربــى برقيـــة تهنئـــة للــواء محمــود توفيــق 
وزيــر الداخليــة بمناســبة االحتفــال بعيــد الشــرطة 25 ينايــر 2020 
جــاء فيهــا: »اللــواء محمــود توفيــق وزيــر الداخليــة، يســعدنى أن 
ــات  ــة الشــرطة البواســل بأصــدق آي ــى رجــال هيئ أبعــث إليكــم وإل
التهانــى بمناســبة االحتفــال بالذكــرى الثامنــة والســتين للوقفــة 
اإلســماعلية  مدينــة  فــى  الشــرطة  لرجــال  الشــجاعة  الوطنيــة 
وتصديهــم بــكل شــجاعة لقــوات االحتــال البريطانــى دفاعــاً عــن 

العــزة والكرامــة الوطنيــة”.
وأضــاف وزيــر الدفــاع خــال البرقيــة: »رجــال القــوات المســلحة 
وهــم يهنئونكــم ورجــال هيئــة الشــرطة البواســل بهــذه المناســبة 
الــذى  العظيــم  بالــدور  اعتزازهــم  يؤكــدون   ، الخالــدة  الوطنيــة 
يضطلــع بــه رجــال هيئــة الشــرطة فــى حمايــة الجبهــة الداخليــة 
والســهر علــى أمــن وأمــان المواطنيــن بــكل الصــدق واإلخــاص 
والتفانــى، كمــا يذكــرون بــكل الفخــر واالعتــزاز تضحيــات وبطــوالت 
ذلــك الجيــل مــن رجــال الشــرطة فــى مثــل هــذا اليــوم مــن عــام 
 ، الوطنيــة  والكلمــة  اإلرادة  حريــة  عــن  دفاعــاً  1952مياديــاً 
مجســدين عظمــة شــعب مصــر وكفاحــه ونضالــه فــى ســبيل الحريــة 
واإلســتقال، ورعــى اللــه مصــر وشــعبها العظيــم وأيدهــا دائمــاً 
بنصــره لتظــل راياتهــا مرفوعــة أمــد الدهــر، وكل عــام وأنتــم بخير”.
كمــا بعــث الفريــق محمــد فريــد رئيــس أركان حــرب القــوات 
وزيــر  توفيــق  محمــود  للــواء  مماثلــة  تهنئــة  ببرقيــة  المســلحة 

المناســبة. بهــذه  الداخليــة 

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية 

فى ذكرى االحتفال بعيد الشرطة

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز

فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحادية والخمسين
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حوار-  ياسمين حمادة

منى عبدالسالم

الكلمــات  بهــذه  جــًدا«..  مختلــف  »الفيلــم 
ــرز  ــى الغيطــى عــن أب ــة الشــابة م كشــفت الفنان
أعمالهــا  أحــدث  عــرض  عقــب  تلقتــه  تعليــق 
ــات ثانــوى« الــذى تشــارك  ــم »بن الســينمائية، فيل
مــن  مجموعــة  برفقــة  الجماعيــة  بطولتــه  فــى 

الشــباب. النجــوم 
تثبــت  أن  الغيطــى  مــى  الفنانــة  اســتطاعت 
نفســها بجــدارة داخــل الوســط الفنــى وداخــل 

قلــوب الجمهــور ألســباب عديــدة، أولهــا 
موهبتهــا المميــزة وسالســة أدائها 

وأبرزهــا  المتمكــن،  البســيط 
»القاصــرات«،  فــى  كان 
تطفــئ  ال  و»حتــى 

. لشــمس« ا
»الطريــق«  حرصــت 
الفنانــة  مشــاركة  علــى 
مــى الغيطــى نجــاح دورها 

فــى »بنــات ثانــوى«، حيــث 
تحدثــت لنــا فــى حــوار عــن 

ــم،  ســبب مشــاركتها فــى الفيل
كل  »فــى  فــى  دورهــا  وكواليــس 

أســبوع يــوم جمعــة«، باإلضافــة إلــى 
القادمــة. أعمالهــا 

ــم  ــى فيل ــدور ف ــذا ال ــم ترشــيحك له ــف ت  *كي
»بنــات ثانــوى«؟

عــن  كامــل  محمــود  المخــرج  معــى  تحــدث 
ــر مسلســل  ــرة تصوي ــاء فت ــك أثن ــم، وكان ذل الفيل
»زوديــاك«، وأعجبــت وقتهــا بالــدور وتحمســت 
لــه، وبمجــرد بــدء التحضيــر للفيلــم فعلًيــا تحــدث 

معــى وقــررت المشــاركة بالعمــل.
وكيــف  الفيلــم  فــى  دورك  عــن  *حدثينــا 

لــه؟  تجهــزت 
العمــل،  هــذا  فــى  بالمشــاركة  جــًدا  ســعيدة 
ــا أقــدم  ــدة ومختلفــة، وأن ــة فري حيــث يعــد تجرب
ــاة تدعــى »شــيماء« وهــى البنــت »الفتــوة«  دور فت
فــى الشــلة، وأكثــر مــا يميــز الفيلــم هــو البطولــة 
كمــا  شــبابًيا،  كونــه  إلــى  باإلضافــة  النســائية، 
كانــت أجــواء التصويــر ممتعــة ورائعــة واســتطعت 
تكويــن صداقــات، وســاعدتنى البروفــات للتجهيز 

للعمــل.
علــى  الفيلــم  احتــواء  حــول  تعليقــك  *مــا 
مشــاهد جريئــة وغيــر صالحــة لكافــة األعمــار؟

الفيلــم لــم يحتــِو علــى أيــة مشــاهد جريئــة، 
وأعتقــد أن مــن يقــول ذلــك لــم يشــاهد الفيلــم 
مــن األســاس، ولكــن أود أن أقــول بأنــه إذا كان 
ليواجــه  يكــن  لــم  ثانــوى«  »والد  يدعــى  الفيلــم 

والنقــد،  الهجــوم  هــذا 
ويرجــع ذلــك إلــى وجــود 
عقــدة مــن أى عمــل تؤديــه 

المــرأة.
ومــا يؤســفنى حًقــا أن هنــاك 
البعــض يدعــون أن كل مــا تقــوم بــه 
المــرأة فــى الســينما عيــب وغيــر صالــح 

لكافــة األعمار. 
 *  ما التعليقات التى تلقيِتها بعد العرض؟

تلقيــت الكثيــر مــن التعليقــات الجميلــة التــى 
أســعدتني ولكــن كان أبرزهــا أن »الفيلــم مختلــف 

جــًدا«.
*مــا الــدور الــذى توديــن تقديمــه فــى األعمــال 

القادمة؟
قويــا  دورا  يكــون  أن  تقديمــه  أود  مــا  كل 
ومختلفــا ومؤثــرا، لكــن ليــس هنــاك دور معيــن 

حالًيــا. تقديمــه  أود 
*  حدثينــا عــن تجربتــك فــى »فــى كل أســبوع 

يــوم جمعــة«؟
كان أكثــر ســبب حمســنى للمشــاركة فــى هــذا 
المسلســل هــو العمــل مــع المخــرج محمــد شــاكر 
للعمــل  جــًدا  متحمســة  كنــت  حيــث  خضيــر، 
معــه ومــع نجــوم العمــل، وأقــدم فــى المسلســل 
دور أخــت الفنانــة منــة شــلبى وهــى فتــاة تدعــى 

»روضــة«.
* هــل هنــاك توجــه نحــو عمــل أجــزاء أخــرى 

مــن »فــى كل أســبوع يــوم جمعــة«؟
ال أعتقــد أن هنــاك أجــزاء ثانيــة مــن مسلســل 

»فــى كل أســبوع يــوم جمعــة«.
*  ماذا عن أعمالك القادمة؟

حاليــا،  علــّي  معروضــان  مسلســالن  هنــاك 

اختــار  حيــث  شــيء،  علــى  أســتقر  لــم  ولكنــى 
بينهمــا، فأنــا أحــاول فــى اختياراتــى أن تكــون 
مميــزة ومختلفــة، إذ أركــز علــى الــورق الجيــد 

والقصــة.
*ما موهبتك بجانب التمثيل؟

أنــا أحــب الغنــاء، حيــث إننــى أغنــى وألحــن 
حالًيــا. األغانــى  بعــض 

مــى  الشــابة  الفنانــة  أن  بالذكــر،  الجديــر 
الغيطــى  محمــد  الكاتــب  ابنــة  هــى  الغيطــى 
واإلعالميــة منــى بارومــة، وتعــد الفنانــة ميــار 
ــذ  ــة من ــا الفني ــدأت حياته الغيطــي شــقيقتها، وب
أن كانــت فــى الســابعة مــن عمرهــا مــن خــالل 

النســاء«. »عواصــف  مسلســل 
جدارتهــا  تثبــت  أن  الغيطــى  مــى  وتمكنــت 
فــى  شــاركت  حيــث  والدرامــا،  الســينما  فــى 
مسلســل »عواصــف النســاء«، و»بنــت مــن الزمــن 
ده«، و»القاصــرات«، و»أســتاذ ورئيــس قســم«، 
الشــمس«،  تطفــئ  و»ال  أوتيــل«،  و»جرانــد 
يــوم  أســبوع  كل  »فــى  يعــد  كمــا  و»طايــع«، 
جمعــة« أحــدث أعمالهــا الدراميــة، إذ تشــاركت 
بــه مــع مجموعــة مــن الفنانيــن، أبرزهــم منــة 
شــلبي وآســر ياســين وسوســن بــدر وعبدالعزيــز 

مخيــون.
الغيطــى  مــى  شــاركت  للســينما،  وبالنســبة 
و»اشــتباك«،  و»الجزيــرة«،  »كابتــن هيمــا«،  فــى 
وآخرهــا فيلــم »بنــات ثانــوى« الــذى شــاركت فيــه 
برفقــة جميلــة عــوض، وهنــادى مهنــا، وهــدى 
المفتــى، ومايــان الســيد، وغيرهــن مــن الفنانيــن.

 محمود كامل رشحنى لـ»بنات ثانوى«..
»والفيلم مفيهوش مشاهد مخلة«

ــى خــوض  ــر مــن النجــوم عل يتنافــس عــدد كبي
الســباق الرمضانــى المقبــل بمجموعــة متنوعــة 
مــن المسلســالت، حيــث يشــهد شــهر رمضــان 

هــذا العــام تنوعــا كبيــرا، كمــا أنــه يشــهد ظهــور 
الجنــدى  ناديــة  رأســهم  علــى  كبــار،  نجــوم 

ونبيلــة عبيــد. 
مــن  كبيــرة  مجموعــة  ودخلــت 
المسلســالت بالتوهــات التصويــر منــذ 
التصويــر  بــدأ  فتــرة كبيــرة، منهــا مــن 
أواخــر شــهر ينايــر الحالــى، والبعــض 
يصــارع الزمــن للبــدء فــى بدايــة فبرايــر، 
ولــم ينتــه مــن التصويــر ســوى مسلســل 

إمــام.  عــادل  للزعيــم  »فالنتينــو« 
فالنتينو 

فالنتينــو  مسلســل  عمــل  فريــق  انتهــى 
للزعيــم عــادل إمــام مــن تصويــر المسلســل 

بالكامــل، فيمــا انتهــى المخــرج رامــى إمــام مــن 
الحلقــات،  لجميــع  والمكســاج  المونتــاج  عمليــة 
فــى شــهر  للعــرض  المسلســل جاهــزا  ليصبــح 

القــادم. رمضــان 
ويشــارك فــى بطولــة المسلســل بجانــب الزعيــم 
كل مــن داليــا البحيــرى، دالل عبدالعزيــز، طــارق 
رانيــا  صــادق،  وفــاء  المفتــى،  هــدى  اإلبيــارى، 
بدريــة طلبــة،  ياســين، ســليمان عيــد،  محمــود 
إنعــام  الميرغنــى،  حمــدى  كيالنــى،  محمــد 
الجريتلــى، وهــو مــن تأليــف أيمــن بهجــت قمــر 

وإخــراج رامــى إمــام.
أحــدث  التاليــة  الســطور  فــى  لكــم  ونعــرض 
لبالتوهــات  انضمــت  التــى  المسلســالت 

 . . يــر لتصو ا
أسود فاتح 

انطلــق تصويــر مسلســل »أســود فاتــح« لهيفــاء 
وهبــى يــوم الجمعــة الموافــق 17 ينايــر، وتــدور 
أحــداث المسلســل فــى إطــار درامــى اجتماعــى، 
مهتمــة  ســيدة  دور  وهبــى  هيفــاء  وتجســد 
بالموضــة وتتعــرض لمشــاكل اجتماعيــة كثيــرة 

المسلســل. أحــداث  فــى 
ويشــارك فــى بطولــة المسلســل بجانــب هيفــاء 

شــريف  مــن  كل  وهبــى 
فهمــى،  أحمــد  ســالمة، 
فــراس  منصــور،  رانيــا 
الجنــدى،  ســعيد، حســام 

حنــان  فــواز،  صبــرى 
ســليمان وغيرهــم، وهــو مــن 

إخــوان  صبــاح  شــركة  إنتــاج 
ومــن ســيناريو وحــوار أميــن جمــال 

العــدل. كريــم  وإخــراج 
نساء من ذهب

بــدأت النجمــة نبيلــة عبيــد، والنجمــة ناديــة 
مسلســل  فــى  مشــاهدهما  تصويــر  الجنــدى، 
»نســاء مــن ذهــب« الــذى يجمعهمــا ألول مــرة، يــوم 
الثالثــاء الموافــق 21 ينايــر الحالــى، بالعاصمــة 
اللبنانيــة بيــروت، ويشــاركهما البطولــة ســميحة 
وائــل  إخــراج  مــن  وهــو  فاخــر،  هالــة  أيــوب، 
إحســان، وتــدور أحــداث المسلســل فــى إطــار 
كوميــدى حــول 4 ســيدات كبيــرات فــى الســن.

هجمة مرتدة  
انطلــق فريــق عمــل مسلســل »هجمــة مرتــدة« 
يــوم  المسلســل  لتصويــر  عــز،  أحمــد  للنجــم 
الخميــس الموافــق 23 ينايــر الحالــى، ويشــاركه 
وهشــام  هنــد صبــرى  مــن  كل  البطولــة  فــى 
ســليم، وصــالح عبداللــه، ومحمــود البــزاوى، 
وهــو مــن تأليــف باهــر دويــدار، ومــن إخــراج 
أحمــد عــالء، ومــن انتــاج شــركة ســينرجى، 
ولــم يتــم االســتقرار علــى االســم النهائــى 

ــل.  للعم
ونحب تانى ليه 

فيمــا انطلــق تصويــر مسلســل »ونحــب 
تانــى ليــه« لياســمين عبدالعزيــز يــوم 18 
ينايــر الحالــى، ويشــارك فــى بطولتــه بجانــب 
ياســمين كل مــن شــريف منيــر، سوســن بــدر، 
كريــم فهمــى، ســمر يســرى، وهــو مــن 
إنتــاج شــركة ســينرجى، وتأليــف 
ياســين،  محمــود  عمــرو 
فكــرى،  مصطفــى  وإخــراج 
وتــدور أحداثــه فــى إطــار 

تشــويقى. اجتماعــى 
ليالينا 

انطلــق تصويــر مسلســل 
ينايــر   22 يــوم  »ليالينــا« 
فــى  ويشــارك  الحالــى، 
بطولتــه غــادة عــادل، إيــاد 
خالــد  صابريــن،  نصــار، 
الصــاوى، نهــى عابديــن، هاجــر 
احمــد  تأليــف  مــن  الشــرنوبى. 
وهــو  صالــح،  أحمــد  وإخــراج  عبدالفتــاح 
مسلســل اجتماعــى تــدور قصتــه حــول عائلتيــن 
مــن خــالل 4 أبطــال يقدمــون األدوار الرئيســية.

وهنــاك عــدد مــن المسلســالت التــى ينطلــق 
تصويرهــا مطلــع فبرايــر القــادم، منهــا..

»القاهرة كابول« 
حــددت ســينرجى فيلمــز، يــوم 2 فبرايــر المقبل 
موعــدا لبــدء تصويــر مسلســل »القاهــرة كابــول« 
للنجــوم الثالثــة طــارق لطفى وفتحــى عبدالوهاب 

المسلســل، ظاهــرة  ويناقــش  الصــاوى،  وخالــد 
ــارة  ــى اإلث ــد عل ــى إطــار يعتم ــك ف اإلرهــاب، وذل

والتشــويق.
الدخان ال يطير

شــهر  بدايــة  العــدل  مانــدو  المخــرج  حــدد 
لبــدء تصويــر مسلســل  القــادم موعــدا  فبرايــر 
مصطفــى  للنجــم  الدخــان«  يطيــر  ال  »حتــى 
عبدالغفــور  ريهــام  البطولــة  ويشــاركه  شــعبان 
العــدل  مدحــت  تأليــف  وهــو  فهمــى،  وحســين 
وإخــراج مانــدو العــدل، وهــو إنتــاج مشــترك بيــن 
ســينرجى والعــدل جــروب، وتــدور أحداثــه فــى 
إطــار تشــويقى اجتماعــى، ومــن المقــرر اإلعــالن 
عــن باقــى فريــق العمــل خــالل األيــام المقبلــة.

لعبة النسيان
»لعبــة  لمسلســل  المنتجــة  الشــركة  ترغــب 
النســيان« بطولــة دينــا الشــربينى، التصويــر بدايــة 
وتجــرى  تقديــر،  أقصــى  علــى  المقبــل  فبرايــر 
حاليــا مفاوضــات مــع النجــم أحمــد الســعدنى 
لهنــا  باإلضافــة  العمــل،  بطولــة  فــى  ليشــارك 
شــيحة، وهــو مــن إخــراج هانــى خليفــة، وتأليــف 

تامــر حبيــب.
مسلســل »لعبــة النســيان« مأخــوذ عــن فورمــات 
الدرامــا  أعمــال  لنوعيــة  وينتمــى  إيطاليــة، 
الجهــة  تعلــن  أن  المقــرر  ومــن  االجتماعيــة، 
األيــام  خــالل  الفنانيــن  باقــى  عــن  المنتجــة 

. لمقبلــة ا
دهب عيرة 

بــدأ المخــرج ســامح عبدالعزيــز فــى ترشــيح 
أبطــال العمــل »دهــب عيــرة« ليســرا اســتعداًدا 
النطــالق تصويــره مطلــع شــهر فبرايــر القــادم، 
االســم  ان  العــدل  مدحــت  المؤلــف  وكشــف 

الفنجــان«. »قارئــة  للعمــل  النهائــى 
ــة يســرا وانضــم إليهــا كل مــن  المسلســل بطول
ريهــام عبدالغفــور، وهــو  فــؤاد،  بيومــى  الفنــان 
مــن تأليــف أحمــد عــادل، ومــن إنتــاج الشــركة 
ــة والعــدل جــروب. المتحــدة للخدمــات اإلعالمي

خطر الزمن يهدد مسلسالت رمضان
 يسرا ودينا الشربينى ومصطفى شعبان يصارعون لبدء التصوير.. و»فالنتينو« ينجو من التأخير 

مى الغيطى:
هناك عقدة من عمل المرأة فى السينما

لو الفيلم اسمه 
»والد ثانوى« لم 
يكن ليواجه هذا 

الهجوم



طريقنا.. وهنكمله

12
الثالثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٠ م -  ٣ جمادى اآلخرة 

١٤٤١ هـ - العدد ٢٤٨- السعر ٢ جنيه

األخيرة

نظــم النــادى المصــرى القاهــرى، برئاســة 
حــزب  رئيــس  مطــر،  تيســير  المهنــدس 
إرادة جيــل، وأميــن عــام تحالــف األحــزاب 
المصريــة، احتفاليــة كبــرى لتأييــد الرئيــس 
عبدالفتــاح السيســى، وتهنئــة الشــرطة فــى 

الـــ68. عيدهــا 
وقــال المهنــدس تيســير مطــر »إننــا اليــوم 
نحتفــل بعيــد الشــرطة وهــى مناســبة موجودة 
فأبنــاء  فقــط،  اليــوم  وليــس  يــوم  كل  معنــا 
الشــرطة هــم أبناؤنــا وأشــقاؤنا، واليــوم نوجــه 
ــا )نحــن معكــم  ــم نقــول فيه رســالة هامــة له
عيــد  بعيدكــم  اليــوم  ونهنئكــم  وبجانبكــم، 

الشــرطة(«.
يحــدث  يــوم  كل  أن  »مطــر«،  وأضــاف 
كل  شــرطة،  عيــد  هــو  لإلرهــاب  وأد  فيــه 
يــوم يحــدث فيــه نجــاة لمواطــن فهــو عيــد 
أرض  علــى  إنجــاز  فيــه  يــوم  كل  للشــرطة، 
الواقــع فيــه أمــن وأمــان المواطــن فهــو عيــد 
للشــرطة، لذلــك نرســل التحيــة لــكل العامليــن 
ــة  ــر الداخلي ــة مــن وزي بجهــاز الشــرطة، بداي

وصــوال ألصغــر فــرد فــى المنظومــة.
ــادى المصــرى القاهــرى،  ــس الن ــع رئي وتاب
أن مشــاركة أكثــر مــن 5000 عضــو من النادى 
اليــوم فــى الفاعليــة وفــى هــذا االحتفــال، 
رســالة لرجــال الشــرطة بــأن عيدهــم عيدنــا 
كلنــا، وأتقــدم إليهــم جميعــا بالشــكر على هذه 
المشــاركة والتواجــد، »كمــا أتقــدم بالتهنئــة 
للســيد الرئيــس عبدالفتــاح السيســى، رئيــس 
الجمهوريــة، ونقــول لــه كل عــام وأنــت بخيــر، 
فكلنــا شــعرنا بحجــم إنجازاتــه علــى أرض 
الواقــع، كمــا نشــكر القــوات المســلحة الــدرع 

الواقــى والحامــى ألمننــا القومــى«.  

حــزب  رئيــس  حســنين،  كمــال  وقــال 
الريــادة، عضــو تحالــف األحــزاب المصريــة، 
واجــب  الشــرطة  أعيــاد  فــى  المشــاركة  إن 
علــى كل مصــرى ومصريــة، ألن تضحيــات 
واقعــة  ونتذكــر  وعظيمــة،  كبيــرة  الشــرطة 
25 ينايــر 1952، عندمــا حاصــر أكثــر مــن 
7000 جنــدى إنجليــزى قســم الشــرطة فــى 
الشــرطة  أفــراد  وطالبــوا  اإلســماعيلية، 
األســلحة  وتســليم  باالنســحاب  المصرييــن 

بهــم. الخاصــة 
الشــرطة  أن  »حســنين«،  وأضــاف 
وتســليم  االنســحاب  رفضــت  المصريــة 
البريطانيــة  القــوات  وقاتلــوا  األســلحة، 
والعــدة،  العــدد  فــارق  رغــم  شــجاعة  بــكل 
فالقــوات البريطانيــة 7000 جنــدى بأســلحة 
قويــة مقابــل 850 جندًيــا مصرًيــا بأســلحة 
فــى  المصريــة  الشــرطة  وفقــدت  عاديــة، 
نهايــة المعركــة 50 شــهيًدا و80 مصابًــا وفــى 
ــة 13  ــل ســقط مــن القــوات البريطاني المقاب

مصابًــا. و12  قتيــاً 
وقــال اللــواء ســيف اإلســام عبدالبــارى، 
رئيــس حــزب مصــر بلــدى، عضــو تحالــف 
الشــرطة  عيــد  إن  المصريــة،  األحــزاب 
مناســبة عظيمــة ضربــت فيهــا الشــرطة أروع 
وســجلت  والفــداء،  التضحيــة  فــى  األمثلــة 
عقيــدة  التاريــخ  فــى  ذهــب  مــن  بحــروف 
الشــرطة المصريــة فــى دفاعهــا عــن األرض 

والعــرض.
حادثــة  شــهدت  »عبدالبــارى«:  وتابــع 
و80  شــهيًدا   50 وقــوع   ،1952 ينايــر   25
مــن  متكافئــة  ليســت  معركــة  فــى  مصابًــا 
حيــث العــدد واألســلحة، وهــذا يــدل علــى أن 
مصــر بهــا جهــاز شــرطة قــوى وهــو حالًيــا 
يحــارب اإلرهــاب ويدافــع عــن مصــر ويقــدم 

آمنيــن. نظــل  حتــى  التضحيــات 
وقــال المستشــار محمــد المنصورى، رئيس 
اليــوم  إننــا  الدســتوريين،  األحــرار  حــزب 
نحتفــل مــع الشــرطة بعيدهــا فــى يــوم جميــل، 

وســط مشــاركة مــن كل طوائــف المجتمــع 
بهــذا اليــوم، متابًعــا: »الــكل يشــارك فــى هــذه 
االحتفاليــة لنبعــث رســالة للعالــم كلــه بــأن 

مصــر بلــد األمــن واألمــان واالســتقرار«.
يشــارك  الــكل  »المنصــورى«:  وأضــاف 
فرحــون  ألننــا  غامــرة،  بســعادة  اليــوم 
بشــرطتنا وجيشــنا، وكل ذلــك تحــت قيــادة 
ــا  ــاح السيســى، فنحــن نحي ــس عبدالفت الرئي
تحــت قيادتــه فــى أمــن وأمــان واســتقرار فــى 
ظــل تحســن االقتصــاد المصــرى وانخفــاض 

المصــرى. الجنيــه  أمــام  الــدوالر  ســعر 
حــزب  رئيــس  الشــهابى،  ناجــى  وقــال 
مناســبة  هــو  الشــرطة  عيــد  إن  الجيــل، 
وطنيــة وجــب علــى كل الشــعب المصــرى أن 
ــدس  ــت مــن المهن ــا ُدعي ــا، وعندم ــل به يحتف
تيســير مطــر للمشــاركة فــى هــذه المناســبة 
الفــور، ألنهــا مناســبة  الدعــوة علــى  لبيــت 
مهمــة يجتمــع فيهــا الصفــوة مــع كل أطيــاف 

الشــعب.

المناســبة  »الشــهابى«، أن هــذه  وأضــاف 
تذكرنــا بالعمــل البطولــى للشــرطة المصريــة 
التاريــخ  فــى  عمــل  يضاهيــه  ال  والــذى 
نفــر  وقــف  عندمــا  قبــل،  مــن  الشــرطى 
ــة فــى 25  ــاء الشــرطة المصري ــل مــن أبن قلي
ينايــر 1952، لكــى يواجهــوا اآللــة العســكرية 
 50 اليــوم  هــذا  فــى  وفقدنــا  البريطانيــة، 
شــهيدا و80 جريًحــا فــى هــذه الواقعــة التــى 

لــن ننســاها أبــًدا.
رئيــس  عمــران،  فرغــل  محمــود  وقــال 
الشــرطة  إن  االجتماعيــة،  العدالــة  حــزب 
تقــوم بــدور مهــم جــًدا، ألنهــا تقــوم بحمايتنــا 
جميعــا، لذلــك نحترمهــا ونقدرهــا، واألمــن 
المصــرى لــه جناحــان )الجيــش والشــرطة(، 
وللشــرطة بطــوالت كثيــرة نرجــو مــن اإلعــام 

يظهرهــا. أن 
وقــال خالــد فــؤاد حافــظ رئيــس حــزب 
تحالــف  عضــو  الديمقراطــى،  الشــعب 
الشــرطة  عيــد  إن  المصريــة،  األحــزاب 

تاريــخ  فــى  فارقــة  نقطــة  يمثــل  المصريــة 
 25 واقعــة  فــى  الشــرطة  فشــهداء  مصــر، 
بدمائهــم  اإلســماعيلية  رووا   ،1952 ينايــر 

. الحبيبــة  لمصرنــا  فــداًء  الزكيــة، 
الشــرطة  عيــد  »حافــظ«:  وأضــاف 
وإنمــا  عابــرا،  حدثــا  يشــكل  ال  المصريــة 
يشــكل تاريخــا لوجــدان الشــعب المصــرى، 
فــى  المثــل  تضــرب  المصريــة  والشــرطة 
أنهــا تــذود عــن الوطــن ضــد المحتــل وضــد 
اإلرهــاب، وعيــد الشــرطة اليــوم وســام علــى 
صــدر كل مصــرى، وبعــث اليــوم رســالة حــب 

المصريــة. للشــرطة  وتقديــر 
وقــال رجــب هــال حميــدة، نائــب رئيــس 
فــى  المشــاركة  إن  جيــل،  إرادة  حــزب 
كل  علــى  واجبــة  الشــرطة  عيــد  احتفــاالت 
المصرييــن، ألنــه يــوم مــن األيــام الخالــدة 
لهــذا الوطــن، ففــى مثــل هــذا اليــوم 25 ينايــر 
للقــوات  األســلحة  تســليم  رفضــت   ،1952
البريطانيــة، فــى عمــل فدائــى ال ينســاه أحــد، 
ونحتفــل بهــذه البطولــة بــكل فخــر واعتــزاز.
الشــرطة  رجــال  لــوال  حميــدة:  وأضــاف 
أيــدى  فــى  مصــر  لســقطت  المصريــة 
الخونــة،  أيــدى  وفــى  بهــا  المتربصيــن 
ورجــال الشــرطة علــى مــدار العصــور قدمــوا 
أن  وعلينــا  الوطــن،  لهــذا  فــداًء  الشــهداء 
نعظمهــم فــى نفوســنا، وهــذا اليــوم 25 ينايــر 
ــل خــال  ــوم الشــرطة ويجــب أال نحتف ــو ي ه

المصريــة. الشــرطة  بغيــر  اليــوم  هــذا 

النادى المصرى القاهرى برئاسة تيسير مطر يحتفل بعيد الشرطة

األحــزاب  لتحالــف  الرئاســى  المجلــس  عقــد 
المصريــة، بقيــادة المهنــدس تيســير مطــر، والــذى يضم 
أكثــر مــن 40 حزبـًـا سياســًيا؛ مؤتمــًرا لاحتفــال بأعيــاد 
الشــرطة المصريــة فــى الذكــرى الـــ68، ألحــداث تصدى 
قــوات الشــرطة المصريــة لقــوات االحتــال البريطانيــة 
فــى محافظــة اإلســماعيلية، والتــى راح ضحيتهــا 50 

شــهيًدا و80 مصابًــا.
بــدأ المؤتمــر بالوقــوف دقيقــة حــدادا علــى أرواح 
الشــهداء، ثــم أدار اللــواء ســيف اإلســام عبدالبــارى، 
رئيــس حــزب مصــر بلــدى، عضــو تحالــف األحــزاب 
تيســير  للمهنــدس  الكلمــة  ُمعطًيــا  اللقــاء  المصريــة، 
رؤســاء  كلمــات  وتبعتــه  التحالــف،  عــام  أميــن  مطــر، 

المؤتمــر. فــى  الحاضريــن  التحالــف  أحــزاب 
المجلــس  بيــان  مطــر،  تيســير  المهنــدس  وألقــى 
الرئاســى لتحالــف األحــزاب المصريــة، وجــاء فيــه: »فى 
حيــاة الشــعب المصــرى أيــام خالــدة وأعيــاد مجيــدة 
ــه  ــذى ســجلت في ــن كل عــام وال ــر م ــوم 25يناي ــا ي ومنه
الشــرطة المصريــة فــى مدينــة اإلســماعيلية ملحمــة 
خالــدة وتصــدوا لقــوات االحتــال البريطانى واستشــهد 
ــب 80 آخــرون وهــم  ــر مــن 50 شــهيًدا وأصي ــم أكث منه

ــه«. ــون إلي ــذى ينتم ــكان ال ــون بشــرف عــن الم يدافع
ــل  ــان، أن مصــر تحتف ــد »مطــر«، مــن خــال البي وأك
الوطنيــة  المهــام  وأن  الشــرطة،  لعيــد   68 بالذكــرى 
الوطــن  أمــن  عــن  دفاًعــا  مســتمرة  الشــرطة  لرجــال 
والمواطــن والتصــدى ألهــل الشــر وجماعــات اإلرهــاب 
شــهداء  أن  ويؤكــد  تليــن  ال  وعزيمــة  صلبــة  بــإرادة 

الشــرطة يعيشــون فــى علييــن.
األحــزاب  لتحالــف  الرئاســى  المجلــس  ووجــه 
ــا  ــى م ــة لرجــال الشــرطة البواســل عل ــة التحي المصري
يقومــون بــه حفاًظــا علــى أمــن مصــر وأمــان شــعبها 
ــرام حقــوق اإلنســان،  ــى احت ــا عل ــه دائًم ويحرصــون في
مــن تضحيــات جســام إلحبــاط  يقدمونــه  مــا  وعلــى 
وحلفائهــا  اإلرهابيــة  اإلخــوان  جماعــة  مخططــات 
فــى الداخــل والخــارج، مؤكــًدا دعمــه الكامــل لرجــال 
الشــرطة المصريــة بقيــادة اللــواء محمــود توفيــق وزيــر 

الداخليــة. وزارة  قطاعــات  ولــكل  الداخليــة 
واختتــم، »اليــوم ونحــن نحتفــل بالعيــد 68 للشــرطة 
المصريــة نجــدد تأييدنــا الكامــل للرئيــس عبدالفتــاح 
ــة،  ــاء مصــر الحديث ــة بن السيســى، وهــو يخــوض معرك
ولهيئــة  المســلحة  لقواتنــا  الكامــل  دعمنــا  ونؤكــد 
الشــرطة وهــم يخوضــون أشــرف المعــارك فــى مواجهــة 
كافــة التحديــات التــى تواجــه الوطــن«، مشــيًدا برعايــة 

الرئيس السيســى ألســر شــهداء الشــرطة وكل الشــهداء 
ــداء للوطــن. ــم ف ــوا حياته ــن قدم ــن الذي ــن المصريي م

ــركات رئيــس  ــه؛ قــّدم المهنــدس مدحــت ب وفــى كلمت
حــزب أبنــاء مصــر، وعضــو المجلــس التنفيــذى لتحالــف 
عبدالفتــاح  للرئيــس  التهنئــة  المصريــة،  األحــزاب 
السيســى، رئيــس الجمهوريــة، وكذلــك للــواء محمــود 
توفيــق وزيــر الداخليــة، ولــكل ضابــط ومجنــد فــى جهــاز 

ــد الشــرطة الـــ68. ــة بمناســبة عي الشــرطة المصري
الشــرطة  أن  أوضــح  أن  »أود  »بــركات«،  وأضــاف 
فــى  والبطولــة  الصمــود  صاحبــة  ليســت  المصريــة 
ــط؛  ــر 1952، فق ــة اإلســماعيلية 25 يناي أحــداث موقع
وإنمــا الشــرطة لهــا مواقــف بطوليــة كثيــرة، فهى شــرطة 
1956 التــى وقفــت بجانــب الفدائييــن فــى القنــاة، وهــى 
شــرطة 1973 التــى وقفــت بجانــب القــوات المســلحة 

أثنــاء الحــرب، وهــى شــرطة الثمانينيــات والتســعينيات 
ــت اإلرهــاب«. ــى واجه الت

للشــرطة  أن  مصــر،  أبنــاء  حــزب  رئيــس  وتابــع 
ــاع عــن  ــة والدف ــة تاريخــا حافــا مــن التضحي المصري
الوطــن ال يحصــى، فهــى شــرطة مــا بعــد 25 ينايــر التــى 
دافعــت ضــد جماعــات الشــر والخــراب، وهــى شــرطة 
مــا بعــد 30 يونيــو التــى تحمــى مســيرة البنــاء والتنميــة 

التــى ينفذهــا الرئيــس السيســى.
الجيــل  حــزب  رئيــس  الشــهابى،  ناجــى  وأشــار 
الديمقراطــى، إلــى أن األحــزاب المصريــة تحتفــل بـــ25 
ينايــر، ألنــه يــوم خالــد فــى تاريــخ الوطــن، مثلــه مثــل يــوم 
6 أكتوبــر و30 يونيــو و23 يوليــو، فكلهــا أيــام خالــدة فــى 

ــخ اإلنســانية. تاري
ــه يحتفــل  وأكــد »الشــهابى«، أن الشــعب المصــرى كل
بيــوم 25 ينايــر عيــد الشــرطة، مشــيًرا إلــى أن الشــرطة 
ــاع عــن  ــداًء للوطــن للدف ــا ف ــوم أرواح أبنائه تقــدم كل ي
تــراب الوطــن والتصــدى لإلرهــاب الــذى يريــد أن يدمــر 
الدولــة ولكــن يقــف الجيــش والشــرطة دون تنفيــذ هــذه 

المخططــات.
وقــال الكاتــب الصحفــى طــارق درويــش، رئيــس حــزب 
ــاع  األحــرار االشــتراكيين، إن الشــرطة هــى خــط الدف
ــوال  ــه ل ــى المصــرى، مؤكــًدا أن األول عــن األمــن الداخل
براعــة جهــاز الشــرطة المصــرى فــى مواجهــة التحديات 

وخطــر اإلرهــاب لحدثــت زعزعــة فــى االســتقرار .
وأضــاف رئيــس حــزب األحــرار االشــتراكيين، أن 
رجــال الشــرطة يصــدون عــن الوطــن كل الهجمــات 
الشرســة ويقضــون علــى كل مخططــات اإلرهــاب، 
والتقديــر  التحيــة  كل  جميًعــا  منــا  لهــم  لذلــك 
خالــص  عيدهــم  فــى  لهــم  ونرســل  واالحتــرام، 

والتقديــر. التهانــى 
وفــى النهايــة، هنــأ المهنــدس تيســير مطــر، أميــن 
ــس  ــة، الرئي ــف األحــزاب السياســية المصري عــام تحال
ســانت  وســام  علــى  لحصولــه  السيســى،  عبدالفتــاح 
تحالــف  باســم  التحيــة  موجهــا  ألمانيــا،  فــى  جــورج 

للرئيــس. السياســية  األحــزاب 
ومنــح مهرجــان دار أوبــرا دريســدن »زيمبــر أوبــر« 
بمدينــة دريســدن األلمانيــة، وســام »ســانت جــورج« هــذا 
العــام للرئيــس عبدالفتــاح السيســى، تقديــرا لجهــوده 
فــى صنــع الســام فــى شــمال إفريقيــا، وريادتــه كرجــل 

دولــة يحمــل األمــل فــى القــارة اإلفريقيــة بأكملهــا.
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