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أبوليمــون،  أحمــد  إبراهيــم  اللــواء  قــرار  أحــدث 
أصحــاب  لــدى  الذعــر  مــن  حالــة  المنوفيــة،  محافــظ 
ــة  ــة إزال ــر بشــن حمل ــه أم ــة، الســيما أن ــى المخالف المبان
ــى األدوات المســتخدمة فــى  لتلــك المبانــى والتحفــظ عل
ــار المقــاول شــريكا أساســيا فــى  ــاء، مــع اعتب ــة البن عملي

المخالفــة.
الرئيــس  تصديــق  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك  ويأتــى 
علــى  الماضــى  الشــهر  منتصــف  السيســى  عبدالفتــاح 
تعديــات قانــون التصالــح فــى مخالفــات البنــاء والتــى 
منحــت مهلــة 6 أشــهر للمواطنيــن لانتهــاء مــن إجــراءات 
الملــف  لــذا فتحــت جريــدة »الطريــق« هــذا  التصالــح. 
للتعــرف علــى حيثيــات قــرار محافــظ المنوفيــة بشــأن 
وضــع  علــى  التعــرف  جانــب  إلــى  المخالفــة،  المبانــى 
القانــون  لتعديــات  وفًقــا  المخالفــة  المبانــى  أصحــاب 

التفاصيــل.. وإليكــم  الجديــدة، 
المبانى المخالفة

محافــظ  أبوليمــون،  أحمــد  إبراهيــم  اللــواء  قــال 
المبانــى  إلزالــة  حملــة  بإجــراء  أمــر  إنــه  المنوفيــة، 
المخالفــة مــع اعتبــار المقــاول شــريكا أساســيا لصاحــب 
العقــار المخالــف الــذى تــم إنشــاؤه بــدون ترخيــص، مؤكــًدا 

بعــد أســبوع. أن تنفيــذ الحملــة ســيبدأ 
وأوضــح »أبوليمــون«، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، 
أن الحملــة ســتقتصر علــى المبانــى المخالفــة التــى لــم 
تســتوف شــروط التصالــح ولــم يقــدم أصحابهــا فــى 
قانــون التصالــح وقانــون التخطيــط، مشــيًرا إلــى أنهــا 
تعــد مبانــى مخالفــة وواجــب التعامــل معهــا مــن خــال 

ــة. ــة اإلزال حمل
وأشــار اللــواء إبراهيــم أحمــد أبوليمــون، إلــى أن الحملــة 
األراضــى  علــى  القائمــة  المبانــى  مبدئيــا  ستســتهدف 
شــروط  عليهــا  ينطبــق  التــى  مثيلتهــا  أمــا  الزراعيــة، 
التصالــح وكائنــة فــى أماكــن متاخمــة لكتــل ســكنية، فلــن 
تخضــع للحملــة، متابًعــا: »فيــه نــاس عندهــا مخالفــات 

غيــر متاخمــة للكتــل الســكنية«.
وأكــد محافــظ المنوفيــة أن الحملــة لــن تمنــع المواطنين 
مــن اإلقــدام علــى التقديــم فــى قانــون التصالــح، الســيما 
ــة  ــح بســيطة للغاي ــة التصال أن األســعار الموضوعــة لقيم
وفــى متنــاول المواطــن العــادى، مشــيًرا إلــى أن الحــد 
األدنــى 50 جنيًهــا والحــد األقصــى لقيمــة التصالــح 500 

جنيــه فقــط.
وتابــع: »حاطيــن أســعار بســيطة جــدا للنــاس وقدامهــم 
نــاس  فيــه  لكــن  دلوقتــى..  مــن  يقدمــوا  إنهــم  فرصــة 
ــة  ــى الحمل ــح ودول الل ــا شــروط التصال مبتنطبقــش عليه

علشــانهم.« معمولــة 

القانون مع المواطن
مــن جهــة أخــرى، قــال محمــد الحصــى، وكيــل لجنــة 
ــذا  ــة ل ــن المنوفي ــس م ــه لي ــواب، إن ــس الن اإلســكان بمجل
ــات قــرار المحافــظ، لكــن المواطــن الــذى  ال يــدرى حيثي
ينطبــق عليــه الشــروط ويقــدم علــى التصالــح توقــف جميــع 

اإلجــراءات أمامــه.
ــق«،  ــح خــاص لـ»الطري ــى تصري وأضــاف »الحصــى«، ف
أن التعديــات الجديــدة بالقانــون تمنــح للمواطنيــن مهلــة 
6 أشــهر لانتهــاء مــن إجــراءات التصالــح فــى مخالفــات 
ــى  ــد ف ــاه أن »المواطــن يقع ــس معن ــن هــذا لي ــاء، ولك البن

ــة تخلــص«. بيتهــم لحــد مــا المهل
وأوضــح أن القانــون يمنــع كل الجهــات مــن أن تتخــذ 
أى إجــراء عقابــى ضــد المواطــن بمجــرد تقدمــه بــأوراق 
التصالــح حتــى إذا كان المواطــن محكومــا عليــه فابــد أن 
ــى أن بعــض المحافظــات  ــم، مشــيًرا إل ــاف الحك ــم إيق يت
ــة جــدا مــن المواطنيــن المتصالحيــن فــى  بهــا نســبة قليل

ــاء. ــات البن مخالف
ــة  ــام محافــظ المنوفي ــون هــذا ســبب قي ــد يك ــع: ق وتاب
لديــه  الــذى  النهايــة  فــى  ولكــن  لإلزالــة،  حملــة  بعمــل 
ــون  ــح مــن خــال القان ــى التصال ــم يقــدم عل مخالفــات ول
اإلزالــة،  قــرارات  تنفيــذ  ليتــم   109 لقانــون  ســيرجع 
حاليــا  بالتقــدم  المخالفــة  المبانــى  أصحــاب  مناشــًدا 

للتصالــح. محافظتهــا  داخــل  المســؤولة  للجهــات 
وأكــد النائــب أن قيمــة التصالــح علــى المتــر تختلــف 
ــى  ــا والقــرى أعل ــزب 50 جنيًه ــًا الع ــن؛ فمث ــا لألماك وفًق
ــاك شــوارع تصــل مســاحتها  ــل، الســيما أن هن ــا بقلي منه
ــى الهــدف مــن  ــرا، كمــا أن القيمــة تتوقــف عل إلــى 12 مت
المبنــى، فالنشــاط التجــارى تكــون قيمتــه مرتفعــة عــن 

نظيــره المعيشــى.
وأوضــح وكيــل لجنــة اإلســكان بالبرلمــان، أن هنــاك 
لجــان التســاهيل تفحــص كل حالــة علــى حــدة وال تظلم أى 

ــا:  ــم، متابًع مواطــن، مؤكــًدا أن البــاب مفتــوح لعمــل التظل
»لــو هــو النهــاردة قــدر المتــر بـــ200 جنيــه يطعــن علــى 
ــرة أخــرى..  ــوه م ــن وبيراجع ــة الطع الســعر وبتدخــل لجن
مفيــش أى مشــكلة، هــى الفكــرة بــس إن النــاس تتقــدم 

ــح«. ــزة اتصال ــا عاي ــروح تقــول أن وت
الحملة لردع أى تجاوز جديد

عــن  النــواب  مجلــس  عضــو  أبوالخيــر،  ماجــد  قــال 
ثابتــة  قــرارات  بهــا  المحافظــة  إن  المنوفيــة،  محافظــة 
بأحــكام قضائيــة مثــل )فتــح الشــوارع، تســكين منــازل 
تســتخدم للغيــر، تعديــات علــى محــات وشــوارع(، لكــن 
توقفهــا  أن  مؤكــًدا  فتــرة،  منــذ  متوقفــة  األحــكام  هــذه 
وجــود  عــدم  حالــة  فــى  يتجــاوزون  المواطنيــن  يجعــل 
طريقــة للــردع. وأضــاف »أبوالخيــر«، فــى تصريــح خــاص 
لـ»الطريــق«، أن حملــة اإلزالــة التــى أعلــن عنهــا المحافــظ 
ال تســتهدف جميــع المخالفــات، بــل تســتهدف عمليــات 
اإلزالــة للمتجــاوز الجديــد فقــط، لــردع كل مــن تســول لــه 
نفســه بارتــكاب أى مخالفــة جديــدة، الســيما أن بعــض 
المواطنيــن ال يلجــأون لتقديــم أوراق التصالــح، فالبعــض 
منهــم ال يرغــب فــى وجــود القانــون أو دفــع أى غرامــة.
وتابــع: »اللــى راح اللجنــة وعمــل إجــراءات التصالــح 
ــة  ــش نحــو اللجن ــى متوجه ــا الل ــوق أم ــن ف ــى راســنا م عل
فــده موقفــه القانونــى ايــه؟.. الــذى توجــه للجنــة منضبــط 
وملتــزم بالقانــون.. لكــن فكــرة إننــا نمنــع اإلزالــة أو ال 
ــى ضــرورة  ــًدا عل ــح«، مؤك ــر صحي ــذا أمــر غي ننفذهــا فه
ــح  ــى لجــان التصال ــة إل ــى المخالف توجــه أصحــاب المبان
لتصحيــح أوضاعهــا، وعلــى الجانــب اآلخــر لــن نســمح 
للــردع  طــرق  ولدينــا  جديــدة،  مخالفــات  أى  بوجــود 

وضوابــط لعمليــة التقنيــن.

 محافظ المنوفية: حملة اإلزالة تستهدف المبانى غير المستوفية لشروط 
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سعيد محمود

للغالبيــة  تمثــل  التــى  الكلمــة  تلــك  الفشــل.. 
يعيــق  مــا  ودائمــا  مروعــا،  كابوســا  العظمــى 
الخــوف منهــا البشــر عــن المضــى قدمــا نحــو 
النجــاح، خوفــا مــن كلمــات مثــل »يــا فاشــل«، 
و»ده اللــى انــت فالــح فيــه«، و»يامــا جــاب الغــراب 

ألمــه«.
لألســف مــا تعلمنــاه فــى الصغــر هــو أن الفشــل 
أمــر مشــين ويجلــب لنــا اإلهانــة والتوبيــخ دومــا، 
المفاهيــم  بعــض  بتعليمنــا  يهتــم أحــد  لــم  بينمــا 
النجــاح  نــدرك  حتــى  إخفاقنــا،  عــن  اإليجابيــة 
والتميــز بعــد ذلــك، فالفشــل ليــس كمــا يــراه البعض 
ــى النجــاح،  ــق إل ــة الطري ــا هــو بداي ســوداويا، وإنم
وفــى  جيــدا،  اســتغالله  الفــرد  أحســن  إن  هــذا 
حياتنــا الكثيــر مــن األمثلــة التــى تبيــن لنــا ذلــك.
خــذ مثــال تومــاس أديســون، ذلــك المختــرع 
الشــهير الــذى فشــل فــى عــدد ال نهائــى مــن 
التجــارب، لكنــه أدرك النجــاح فــى النهايــة، وقــال 
ــم أفشــل.. لقــد وجــدت  ــا ل ــه الشــهيرة »أن جملت

فقــط 10000 طريقــة لــم تنجــح«.
أمــا والــت ديزنــى، إمبراطــور األفــالم الخياليــة 
والكرتــون، فقــد تــم فصلــه فــى بدايــة حياتــه 
ألنــه كان يفتقــر إلــى الخيــال وليــس لديــه أفــكار 
ــه  ــى التحــرك نحــو هدف ــه اســتمر ف ــدة، لكن جي

األساســى والنتيجــة معروفــة بالطبــع.
الســادس  جــورج  بريطانيــا  ملــك  يكــن  ولــم 
يقــدر علــى أن ينطــق جملــة كاملــة دون تلعثــم، 
ــه وألقــى خطــاب إعــالن  ــى حالت ــب عل ــه تغل لكن
ــا النازيــة بــكل ثقــة  مملكتــه الحــرب علــى ألماني

وتمكــن.
خالصــة القــول أن الفشــل هــو نقطــة انطــالق 
ــب معــه المعرفــة  ــه يجل ــدة نحــو النجــاح، ألن أكي
ويعلمنــا الكثيــر عــن أنفســنا حتــى ال نكــرره مــرة 
أخــرى، وحتــى نتعافــى منــه علينــا فهــم أنــه ال 
ــى جوجــل،  ــة بحــث بســيطة عل ــأس به، فبعملي ب
ســتجد قصصــا ال حصــر لهــا عــن فشــل النــاس 

األكثــر نجاحــا فــى العالــم.
ولالســتفادة مــن إخفاقاتك، اكتــب مــا فشــلت 

فيــه، واســأل نفســك األســئلة التاليــة:
 لماذا فشلت؟ 

ما الذى فعلته بشكل خاطئ؟
هل حددت أهدافك بطريقة أكثر ذكاء؟

فــى  اإلخفاقــات  هــذه  مــع  ســتتعامل  كيــف 
تواجههــا؟  عندمــا  المســتقبل 

كيــف ســتتعلم مــن الماضــى لتصنــع مســتقبال 
أكبــر وأكثــر إشــراقا؟

وتذكــر أن الفشــل ليــس نهايــة الطريــق طالمــا 
تؤمــن  التــزال  كنــت  وإذا  تستســلم،  ال  أنــك 
ــك اســتخدام الفشــل كوســيلة  بأهدافــك، فيمكن

للنجــاح. مضمونــة 

حواديت

القاعة الرئيسية )قاعة جمال حمدان(
جمال حمدان تعرض للظلم قبل وبعد رحيله

أشــار الدكتــور محمــود الضبــع، أســتاذ األدب الحديــث بجامعــة قنــاة 
الســويس، والــذى أدار نــدوة »الدبلوماســية الثقافيــة األفروعربيــة«، إلــى أن 
الدبلوماســية الثقافيــة أصبحــت واقعــا يخضــع لســيطرة التكنولوجيــا ومــن 

يتحكــم فــى أدواتهــا.
أمــان  فــى  »ليســت  واإلفريقيــة  العربيــة  الــدول  أن  الضبــع  وأضــاف 
ــى محــاوالت الســيطرة، وهــى تتســلح  ــم، وتتعــرض ألعت وســط هــذا العال
بمســتويات تعليــم متدنيــة، قــد تصــل إلــى مرحلــة تفكيــك الهويــة العربيــة«. 
بينمــا تســاءل الكاتــب الكويتــى عيســى األنصــارى، المستشــار الثقافــى 
لدولــة الكويــت بالقاهــرة، وأميــن عــام مســاعد المجلــس الوطنــى للثقافــة 
ــال:  ــة لآلخــر قائ ــا العربي ــل ثقافتن ــة نق ــت، عــن إمكاني ــى الكوي واآلداب ف
»هــل لنــا قــدرة علــى التأثيــر فــى التنــوع الثقافــى؟ وهــل نســتطيع نقــل 
ثقافتنــا لآلخــر؟«، ورد قائــال: »العالــم العربــى مــن وجهــة نظــر اآلخريــن، 

مجــرد ثقافــة ضعيفــة تابعــة لهــم، وهــذا ليــس صحيحــا«. 
ومــن جانبــه، قــال الســفير رضــا الطايفــى مديــر مكتبــات مصــر، إن 
الدبلوماســية  إليــه  وصلــت  مــا  ألبعــد  وصلــت  الثقافيــة  الدبلوماســية 
المجتمــع  أفــراد  كل  إلــى  وتصــل  األســرع  ألنهــا  العاديــة،  السياســية 
دبلوماســية  إلــى  انتقــل  »فالعالــم  واهتماماتهــم،  احتياجاتهــم  وتخاطــب 
القمــر الصناعــى عبــر شــركات متعــددة الجنســيات وعابــرة للقــارات، 
وأصبحــت مظاهــر القــوة للــدول هــى القــوة العســكرية واالقتصاديــة والقــوة 
الناعمــة، وهــى الثقافــة التــى تحقــق مــا لــم تحققــه الدبلوماســية الصلبــة 
فــى الحــرب العالميــة الثانيــة، ونجحــت الدبلوماســية الثقافيــة فــى الحــرب 

البــاردة«، حســب قولــه.
بينمــا تحــدث الجغرافــى فتحــى مصيلحــى، فــى أولــى نــدوات شــخصية 
ســيرة  الجغرافيــا..  »فيلســوف  بعنــوان  حمــدان«  »جمــال  المعــرض 
ومســيرة«، عــن »تحليــق حمــدان فــى أفــق الزمــان والمــكان«، واســتعرض 
خــالل النــدوة حيــاة الراحــل منــذ مولــده فــى قريــة نــاى بمركــز قليــوب وبيــن 
حياتــه فــى شــبرا ودراســته فــى جامعــة القاهــرة، التــى كانــت تتبــع قســم 
عابديــن فــى عــام 1944 وحتــى البعثــة التــى انتقــل معهــا لدراســة الدكتــوراه 

فــى مدينــة ريدنــج غــرب العاصمــة البريطانيــة لنــدن.
ــل  ــرات قب ــالث م ــم ث ــرض للظل ــدان تع ــال حم ــال مصيلحــى، إن جم وق
وبعــد رحيلــه، األولــى علــى يــد أقرانــه، والثانيــة عندمــا لــم تضعــه الدولــة 
فــى مكانــه المناســب رغــم وطنيتــه، فهزمتــه معنويــا، أمــا األخيــرة فهــى أنــه 

حتــى اآلن لــم يتــم تكريمــه بالشــكل الالئــق.
وتحــدث د. ياســر خضــر أســتاذ الجغرافيــا بجامعــة حلــوان عــن العزلــة 
ــرت  ــاس، وأث ــط الن ــم يكــن يخال ــو ل ــه، فه ــى فضلهــا حمــدان فــى حيات الت
هــذه العزلــة علــى إنتاجــه، فجعلتــه يســتطيع رؤيــة الطائــر المحلــق ويقــوم 
بكتابــة وتأليــف العديــد مــن األبحــاث والدراســات والموســوعات، مــن بينهــا 

كتــاب »شــخصية مصــر«، الــذى أصــدره عــام 1967 وطــوره 
بعــد ذلــك فــى منتصــف الثمانينيــات، ويعتقــد خضــر 

أن العزلــة ســببها شــيفونية حمــدان ومــا ســماه 
بـ»اإليجــو« أو االعتــزاز الشــديد بالــذات.

ولفــت خضــر إلــى تنبــؤ حمــدان بســقوط 
التيــار  وصعــود  الســوفيتى  االتحــاد 
مصــر  بــأن  تنبــأ  كمــا  اإلســالمى، 
ســتواجه مشــكالت فــى الحصــول علــى 
حصتهــا مــن ميــاه النيــل، مشــيرا إلــى 
أن هــذه القــدرة علــى التنبــؤ تأتــى مــن 
اســتلهام شــخصية المــكان ودراســة 
تفــرد  فحمــدان  والتاريــخ،  الزمــان 
علــى  المــكان  ظــل  التاريــخ  باعتبــار 

األرض. 

هاني عازر: أتمنى تطبيق نظام 
التعليم الفنى المزدوج

اســتعرض  فقــد  الفكــرى«،  »اللقــاء  عــن  أمــا 
المهنــدس العالمــى هانــى عــازر تجربــة إنشــاء أنفــاق 

قنــاة الســويس، ووصفهــا بأنهــا تعــادل أكبــر األنفــاق الموجــودة فــى 
دول أوروبــا، وربمــا تتفــوق عليهــا فــى التكنولوجيــا.

وأكــد »عــازر« خــالل النــدوة الفكريــة بقاعــة جمــال حمــدان فــى معــرض 
ــة  ــة مدرب ــة فني ــن يتحقــق إال بوجــود عمال ــاب، أن »مســتقبل مصــر ل الكت
علــى أحــدث التقنيــات وأحــدث ســبل التعليــم، وهــو مــا عبــر عنــه فــى 
تطبيــق نظــام التعليــم الفنــى المــزدوج، الــذى يقضــى  فيــه الطالــب 3 
أيــام بالمدرســة أو الجامعــة و3 أو 4 أيــام داخــل المصانــع والشــركات، 
وهــو مــا ســيعطى فرصــة أكبــر لهــذه الشــركات لتنميــة إمكانيــات وقــدرات 
هــؤالء الطــالب، الن هــذه المصانــع ســتلجأ الســتقطابهم بعــد ذلــك للعمــل 

لديهــم«.

قاعة ملتقى اإلبداع
أبناء أحمد خالد توفيق يواصلون حديثه مع القراء

ــاء  ــوان »أبن ــدوة تحــت عن ــى الشــباب، أقيمــت ن ــدوات ملتق ــى ن ــى أول ف
أحمــد خالــد توفيــق«، والباحثــة هاجــر إبراهيــم، وقدمتهــا إســراء فيصــل.

تحــدث فيهــا الكاتــب والممثــل المســرحى أحمــد صبــرى غباشــى، عــن 
عالقــة الكاتــب أحمــد خالــد توفيــق، بقرائــه، وكيــف كان يتعامــل معهــم 
ــًدا  ــا مــن األصدقــاء والقــراء بعي ــه شــكل مجتمًع ــًدا أن ــه، مؤك كأصدقــاء ل
عــن االحتفــاء اإلعالمــى والنقــدى، ووصفــه بأنــه شــخص بســيط وصــادق 
فــى عالقتــه بقرائــه، وفيمــا يكتبــه، قائــال: »لــم يكــن لديــه شــغف الظهــور 
اإلعالمــى، أو حــب الشــهرة، وكان الهاجــس المســيطر عليــه دائًمــا أنــه 
مديــن للقــراء«، واســتطرد فــى حكــى عــدد مــن المواقــف اإلنســانية التــى 

جمعتــه بالروائــى الراحــل أحمــد خالــد توفيــق.
أمــا الكاتــب والسيناريســت محمــد هشــام عبيــة، فقــد أكــد علــى أن 
أحمــد خالــد توفيــق، أحيــا فضيلــة القــراءة لــدى الشــباب، وعلـّـم المهتميــن 

بالكتابــة أن القــراءة هــى األســاس لــكل شــىء، لذلــك كان مهتًمــا بفتــح 
ــى. ــى والعالم ــى األدب العرب ــراء عل ــون الق عي

ولفــت »عبيــة« إلــى مسلســل »زوديــاك«، المأخــوذ عــن حظــك اليــوم، 
وعبــر عــن شــعوره بالفخــر قائــال: »إن أحمــد خالــد توفيــق كان يحلُــم 
بتحويــل رواياتــه إلــى أعمــال ســينمائية، وبالفعــل كان أقــرب المشــاريع هــو 
ــم يكتمــل،  ــم ســينمائى، إال أن المشــروع ل ــا إلــى فيل ــة يوتيوبي تحويــل رواي
ولهــذا أشــعر بالفخــر والســعادة أنــى أشــارك كسيناريســت فــى تحويــل 

عمــل لــه إلــى مسلســل، وكنــت أتمنــى أن يكــون بيننــا اآلن ألعــرف 
ــه«. رأي

ومــن الناحيــة األكاديميــة، تحدثــت الباحثــة هاجــر 
ــة رســالة ماجســتير عــن  ــم، صاحب ــم تمي إبراهي

عنــوان  تحــت  توفيــق  خالــد  أحمــد  دكتــور 
مــن  شــىء  روايــات  فــى  الدمــج  »بالغــة 
فــى حســائى..  فلســفة  عبقــرى،  حتــى، 
اإلدراكــى«،  النقــد  ضــوء  فــى  دراســة 
قائلــة إنــه يمثــل األب الروحــى لجيــل 
هــو  والشــباب،  النــشء  مــن  كامــل 
األب الروحــى لنــا، اهتــم ببنــاء العقــل 
واالدراك والثقافــة، وعلــى الرغــم مــن 
وجــود نبيــل فــاروق فقــد وجــه كتاباتــه 

المنطقــة  بمثابــة  وهــى  للمراهقيــن، 
العميــاء، فقــد قــدم االســاطير لألطفــال، 

والســفارى  وبالرحــالت  بالفانتازيــا  واهتــم 
ــم األدب العالمــى، واالتجاهــات الفلســفية  وتقدي

ــب  ــه فكت ــرأ ل ــذى كان يق ــل ال ــة، وواكــب الجي والعلمي
لهــم »يوتيوبيــا«، كذلــك كانــت أبطالــه شــخصيات عاديــة 

بســيطة تمثلنــا جميعــا، وهــذا جعلــه قريبــا مــن النــشء والمراهقيــن.  

»سعاد منسى« ودور المرأة فى الصحافة
كمــا أقيمــت نــدوة عــن الكاتبــة الصحفيــة ســعاد منســى ودور المــرأة 
فــى الصحافــة تحدثــت فيهــا »رســالن« عــن دور ســعاد منســى وزميالتهــا 
مــن صحفيــات ذلــك الجيــل، حيــث تعتبــر منســى مــن مواليــد ثــورة 1919، 

وأسســت وكالــة أنبــاء عربيــة، رغــم مــا فــى ذلــك مــن مشــقة ماديــة. 
وانتقــدت رســالن وضــع الصحفيــات المصريــات، وقالــت إنــه لــم تصبــح 
واحــدة منهــن رئيســة تحريــر أو رئيســة مجلــس إدارة، مســتنكرة: كيــف 
ــح  ــن لـــ4٥%، وال تصل ــة الصحفيي ــن منتســبى نقاب تصــل نســبة النســاء بي

ــادى؟  واحــدة منهــن لمنصــب قي
كمــا تحــدث يســرى الســيد عــن ســعاد منســى التــى عاصرهــا، قائــال: 
»مفيش حد فى النقابة إال وكان يعمل حســاب لســعاد«، نظرا لشــخصيتها 
القويــة، موضحــا أنهــا لــم تتــرك اعتصاًمــا لصاحــب حــق داخــل نقابــة 

الصحفييــن إال وتدخلــت للوقــوف بجــواره.
عــن  بتعبيــره  بــدأ حديثــه  فقــد  ثابــت،  ياســر  أمــا 
كســر  مــن  تمكنــوا  الذيــن  بالمؤسســين  »غرامــه 
القوالــب الجامــدة، بمــن فيهــم ســعاد منســى«، 
بــل  نفــوذ،  ذات  تكــن  لــم  إنهــا  عنهــا  وقــال 
حقيقيــا.  تغييــرا  وقــادت  حقهــا  انتزعــت 
مواقــف  منســى  لســعاد  أن  ثابــت  وأكــد 
 36 معاهــدة  رفــض  منهــا  عديــدة،  قويــة 
رغــم عملهــا فــى جريــدة تتبــع حــزب الوفــد، 
كمــا أنهــا تصــدت لقضايــا فســاد فــى عهــد 

الرئيــس جمــال عبدالناصــر.

قاعة ضيف الشرف
السنغالى سنجور: القصائد هى كل ما 

عشته
بقاعــة ضيــف الشــرف، أقيمــت نــدوة عــن الشــاعر 
الســنغالى األهــم ليوبولــد ســنجور، الــذى يعــد مــن أهــم 
أول  وكان  الســنغال،  فــى  واألدبيــة  السياســية  الشــخصيات 
رئيــس ســنغالى منــذ اســتقاللها، ويعــد مــن أهــم المفكريــن األفارقــة، 
حاضــر فيهــا د.رافاييــل ناضــار، المديــر العــام لمؤسســة ليبــودور ســنجور 

ــدو ســال.    ــب الســنغالى حمي بالســنغال، واألدي
وقــال ناضــار، إن التيــار الــذى جــاء بــه ســنجور ســاعد كثيــرا فــى نشــر 
فهــم الثقافــة اإلفريقيــة مــن مختلــف المناحــى، فقــد كان هــدف ســنجور 
إنشــاء تيــار يعبــر عــن الهويــة اإلفريقيــة. مضيفــا أن رؤيــة ســنجور تســاعد 
علــى تكويــن الشــخصية الفرديــة، فعندمــا نكــون متعصبين ال نقبــل االنفتاح 
علــى اآلخــر، وكان شــعار ســنجور أن نكــون مســتوِعبين ال مســتوَعبين، مــا 

يــؤدى لالنفتــاح علــى ثقافــات العالــم المختلفــة. 
وأشــار إلــى نشــأة ســنجور وتعلقــه بقريتــه وبلدتــه »جــوال«، حيــث ولــد 
فــى مطلــع القــرن وعــاش فــى قريتــه حتــى ســن الســابعة، وتأثــر كثيــرا 
ــة المصارعــة. بمحيطــه وتفاعــل مــع األلعــاب المختلفــة وكان يفضــل لعب
وعبــر ســنجور بأشــعاره عــن مشــاعره وحياتــه، كمــا عبــر عــن آرائــه وبــدأ 
يعتــرض علــى فوقيــة الحضــارة الغربيــة علــى باقــى الحضــارات أيًضــا مــن 
خــالل الشــعر، فقــال فــى كتابــه الســرديات »بمــا أنــى البــد أن أشــرح مــا 
ورائيــات قصائــدى، فعلــى أن أقــول إن هــذه القصائــد هــى كل مــا عشــته«، 

وأوصــى ســنجور بــأن يدفــن فــى مدينتــه.

قاعة كاتب وكتاب
حواس يجمع توقيعات للمطالبة برأس نفرتيتى

أمــا فــى قاعــة كاتــب وكتــاب، فــكان الحضــور الجماهيــرى الكبيــر مــن 
نصيــب د. زاهــى حــواس الــذى قــال إنــه كتــب عــن الملــك تــوت عنــخ 
ــا باللغــة اإلنجليزيــة، وكان الكتــاب الـــ18 عبــارة عــن  آمــون وحــده 17 كتابً
كتالــوج المتحــف المصــرى الكبيــر، وأهــداه للمتحــف علــى أن يتــم إصــداره 

ــاح الرســمى.  ــره بعــد االفتت وتوفي

ــات  ــرة للوالي ــه األخي ــاء زيارت ــه اتفــق مــع شــركة أثن وأضــاف حــواس أن
 ،DNA المتحــدة األمريكيــة، لتأجيــر ماكينــة حديثــة لتحليــالت حمــض
بتكلفــة ربــع مليــون دوالر، ســوف تتســلمها مصــر الشــهر القــادم، لعمــل 
تحليــالت، لمــدة شــهرين، لموميــاء الملــك تــوت عنــخ آمــون للفصــل فيمــا 

ــوال أم بســبب مــرض.  ــى مقت ــك توف إذا كان المل
وأشــار حــواس إلــى أنــه يجمــع حاليــا توقيعــات مــن المثقفيــن المصرييــن 
واألجانــب للمطالبــة بعــودة رأس نفرتيتــى مــن متحــف برليــن بألمانيــا، 
عــام 2011 وطلبــوا  للمتحــف  أول خطــاب  أرســل  أنــه  مضيفــا 
حينهــا طلًبــا موقعــا مــن وزيــر اآلثــار، ولكــن األحــداث 

السياســية حالــت دون ذلــك. 
ــن  ــاش م ــل الكب ــل تماثي ــى نق ــه ف ــا عــن رأي أم
معبــد الكرنــك إلــى ميــدان التحريــر بالقاهــرة، 
فقــال إنــه شــدد علــى ضــرورة إقامــة ســياج 
حولهــا فــى الميــدان، ومنــع الوصــول إليهــا، 

للحفــاظ عليهــا. 

قاعة الشعر
فى حب »محمد عيد إبراهيم« 

الشعر قديس لعوب
الشــعراء  مــن  كبيــر  عــدد  تجمــع 
والمثقفيــن فــى أمســية شــعرية، أقيمــت 
معــرض  فعاليــات  ضمــن  الشــعر،  بقاعــة 
القاهــرة الدولــى للكتــاب فــى دورتــه الـــ٥1، فــى 
محبــة الشــاعر والمترجــم محمــد عيــد إبراهيــم.

وبــدأ الشــاعر أســامة الجــاد األمســية، بعــد الوقــوف 
ــم شــكر إدارة  ــى روح الشــاعر الراحــل، ث ــة حــدادا عل دقيق
ــة  ــال الســيرة الذاتي ــك األمســية، وت ــد لتل ــر الجي ــى التحضي القاعــة عل
الخاصــة بالراحــل، موضًحــا أنهــم يســتعدون األن لطبــع أعمالــه، اســتعداًدا 

لنشــرها.
وقــدم الشــاعر محمــود قرنــى، شــهادته بعنــوان الشــاعر القديــس لعــوب: 
»قــد يكــون الشــعر اليــوم هــو نقيــض الشــعر ســلفا حيــث اختلفــت وظيفتــه، 
ــا، أو  ــا قومي ــا دعائي ــم يعــد إعالمي إن كان ثمــة وظيفــة للشــعر أصــال، فل
عالميــا، بــل راح يلمــس تفاصيــل التفاصيــل، الشــعر اليــوم لــم يعــد وطنيــا 
بالمعنــى المألــوف، فهــو ال يكتــب عــن قضايــا كبــرى وال يعــى مــن السياســة 
ــه مــع ذلــك غيــر خائــن، وهــو مــا أدركــه  ــى اإلنســان، لكن إال مردودهــا عل

مبكــًرا محمــد عيــد إبراهيــم«.
بينمــا قــال الشــاعر هشــام محمــود: »إن محبــة الشــاعر والمترجــم 
ــت  ــا كان ــه لكنه ــد وفات ــر فقــط بع ــم تظه ــم ل ــد إبراهي الراحــل محمــد عي

ظاهــرة واضحــة جــًدا للجميــع أثنــاء حياتــه«.
بتجــارب  ويرحــب  يحتفــى  دائًمــا  كان  إبراهيــم  عيــد  »إن  وأضــاف: 
اآلخريــن وكأنــه صاحــب النشــر، وهــى ظاهــرة ربمــا تكــون غيــر موجــودة 

اآلن«. بيننــا 

رفعت سالم: أنا الطفل الذى كان يجرى حافًيا بشوارع قريته
لم أجد إال ترجمات للرواية الروسية فترجمت شعرهم لنفسى

فــى لقــاء هــو األول لــه مــع الجمهــور منــذ األزمــة الصحيــة التــى تعــرض 
لهــا مؤخــًرا، التقــى الشــاعر والمترجــم الكبيــر رفعــت ســالم، بمحبيــه 
ومعجبيــه مــن جمهــور معــرض القاهــرة الدولــى للكتــاب فــى دورتــه الـــ٥1، 

فــى حديــث مطــول أداره الشــاعر الدكتــور أحمــد بلبولــة.
بــدأ اللقــاء بحديــث ســرد فيــه الشــاعر رحلتــه فــى الحيــاة، منــذ أن كان 
صغيــًرا بأقــدام حافيــة يجــوب فــى قريتــه الصغيــرة تحــت األمطــار، حتــى 

وصــل للمرحلــة الجامعيــة، وحتــى اآلن.
تحــدث ســالم عــن حبــه للكتابــة التــى تقــوده طواعيــة، حيــث قــال »قدمــت 
علــى مــدار تاريخــى أكثــر مــن 30 كتابًــا مــا بيــن التاريــخ والشــعر والتأليــف 
ــر هــى  ــى ورطــة أكب ــم تأت ــة، وكان هــم الشــعر هــو موضوعــى، ث والترجم
هــم الترجمــة، ووقعــت فــى مشــكلة بالنســبة لــى كشــاعر، ألن المعرفــة 
التــى تتحقــق بعمــق أكبــر مــن خــالل الترجمــة كانــت عبئـًـا علــّى كشــاعر، 
فقــد تحمــل نفســك مســؤولية تجــاه الشــعر، وأمــام الترجمــة فأنــت تحمــل 
نفســك مســؤولية أكبــر، طالمــا أنــك مــن أعــداء التكــرار، وال تقبــل أن تكتــب 
مــا يكتبــه اآلخــرون أو تقدمــه أو تعيــد ترجمتــه، ألنــك تجــد نفســك أمــام 
شــعراء آخريــن، ليــس فقــط شــعراء يتحدثــون بمثــل لغتلــك بــل شــعراء 

يتحدثــون باللغتيــن اإلنجليزيــة والفرنســية«.
تابــع ســالم حديثــه »أنــا لســت ابًنــا لطبقــة كانــت تذهــب بأوالدهــا إلــى 
المــدارس الخاصــة ليتعلمــوا اللغــات األجنبيــة، إنمــا أنــا ذلــك الطفــل 
القــروى الــذى كان يجــرى حافًيــا بدروبهــا ســعيًدا بنــزول المطــر، متقافــزا 
ــة  ــن فــى نهاي ــا كائ ــك الطفــل، وبيتن ــا ذل ــى لســعة الطــرق، أن بالصيــف عل
القريــة، وعلــّى أن أقطــع شــوارعها ودروبهــا، للذهــاب إلــى المدرســة، 
بهــذه  تشــبثت  المدرســة  فــى  باللغــة  االحتــكاك  بــدأت  حيــن  وبالتالــى 
العالقــة، وحيــن كان لــى أن أحتــك بهــا فــى الكليــة ظللــت متشــبًثا بهــا، 

فكنــت أعــرف أننــى يجــب أن أتشــبع بالمعرفــة«.
ــم  ــى عــدم تقدي ــه تســاءل »ســالم« عــن الســر ف ــب مــن حديث ــى جان وف
المترجميــن للشــعر الروســى، موضحــا أننــا نقــرأ للكتــاب الــروس أعمالهــم 
الروائيــة، ولكــن لــن نجــد أى ترجمــة عــن أعمالهــم الشــعرية، وهــو مــا قــاده 
إلــى الذهــاب إلــى تلــك األعمــال والقيــام بترجمتهــا لنفســه، منوهــا إلــى أن 
مــا قدمــه مــن ترجمــة للشــعراء الــروس كان مــن بــاب المعرفــة الشــخصية 

لــه وألصدقائــه.
ــة  ــى المرحل ــى ف ــذى دفعن ــا ال ــال ســالم »ال أدرى م ــه، ق ــا عــن رحلت أم
اإلعداديــة إلــى أن أفتــش فــى العالــم وأحــاول الرســم، وعندمــا ينغلــق 
الطريــق أحــاول كتابــة القصــة، وإذا انغلــق الطريــق أحــاول كتابــة الســيرة 
الذاتيــة، فينغلــق كل ذلــك، حتــى وصلــت إلــى المرحلــة الثانويــة، ثــم التقيــت 
بأســاتذتى فــى اللغــة العربيــة، وكتبــت كتابــى الشــعرى األول«. معترفــا بــأن 
لديــه جــزءا مــن بداياتــه الشــعرية كان متأثــرا فيهــا للغايــة ببصمــة الشــاعر 

الكبيــر صــالح عبدالصبــور.

جولة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

انطلقت منذ أيام فعاليات الدورة الـ٥١ من 
معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر 

للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعد 
افتتاحه الرسمى يوم األربعاء الماضى 

بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس 
مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم 

وزيرة الثقافة.
وتقام الدورة الحالية للمعرض للعام الثانى 

على التوالى بمركز مصر للمعارض الدولية، 
وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض، 
والمفكر والجغرافى الراحل جمال حمدان، 

شخصية العام.. »الطريق« قامت بجولة 
حول أبرز ما جاء فى األيام األولى..

بشري عبدالمؤمن

ما تيجى نفشل
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أحمد عوض

ألن األحــكام العمليــة يصحبهــا عقيــدة أن اللــه 
تعالــى أمــر بهــذا أو نهــى عــن ذاك.

إن  الســلفى  الداعيــة  قــال  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
التــراث  خاطئًــا،  مثــاال  أعطــى  الخشــت  الدكتــور 
ــراث هــو اإلرث  ــة، الت ــت العائل ــت األب أو بي ليــس بي
إلينــا، فهــو بيتنــا ويخصنــا،  الــذى آل  أو الميــراث 
بعيــدون  فنحــن  تخلفنــا،  ســبب  ليــس  والتــراث 
المــدارس  فــى  ُيــدرس  ال  والتــراث  التــراث،  عــن 
والجامعــات، بــل ســبب تخلفنــا هــو بعدنــا عــن التــراث 

ألســافنا. والحضــارى  الشــرعى 
الشــريف  األزهــر  ولمــاذا  األشــاعرة؟  هــم  مــن   

يجيــب األزهــر  أشــعرى؟.. 
قــال مركــز األزهــر العالمــى للفتــوى اإللكترونيــة، 
فــى وقــت ســابق، إن مذهــب األشــاعرة هــم غالــب 
ــون أكثــر مــن 90  أهــل الســنة والجماعــة، حيــث يمثل
األشــاعرة  مذهــب  وعلــى  المســلمين،  مــن   %
ومنهــم  الســنة،  أهــل  علمــاء  كبــار  كان 
الجوينــى،  واإلمــام  األشــعرى،  اإلمــام 
واإلمــام  الباقانــى،  اإلمــام  و 
الــرازى،  واإلمــام  حجــر،  ابــن 
واإلمــام  الغزالــى،  واإلمــام 
واإلمــام  عســاكر،  ابــن 
عبدالســام،  بــن  العــز 
واإلمــام  النــووى،  واإلمــام 
والقاضــى  البيضــاوى، 
ــر؛  ــاض، وغيرهــم الكثي عي
األزهــر  فمذهــب  ولهــذا 
هــو  وعلمائــه  الشــريف 
كمــا  األشــعرى،  المذهــب 
أنــه مذهــب جمــع بيــن األخــذ 
بالعقــل والنقــل فــى فهــم وإثبــات 
علــى  قائــم  مذهــب  وهــو  العقائــد، 
تنزيــه اللــه تعالــى عــن كل مــا ال يليــق بجالــه 
ســبحانه وتعالــى، أكــد ذات الــكام مركــز األزهــر 

ســابق. وقــت  فــى  العالمــى، 
اإلفتــاء  بــدار  الفتــوى  أمانــة  دعــا  الــذى  األمــر 
لإلجابــة عــن ســؤال: مــا رأيكــم فيمــا يفعلــه بعــض 
الوهابييــن مــن رمــى األشــاعرة بالخــروج عــن أهــل 
الســنة والجماعــة؟ بهــذا النــص: إن رمــى األشــاعرة 
بأنهــم خارجــون عــن دائــرة أهــل الســنة والجماعــة 
غلــط عظيــم وباطــل جســيم؛ لمــا فيــه مــن الطعــن فــى 
لجمهــرة  والتضليــل  المرضيــة  اإلســامية  العقائــد 
علمــاء األمــة عبــر العصــور، وهــم الذيــن حفــظ اللــه 
تعالــى بهــم هــذا الديــن. فمثــل هــذا الــكام ال ُيَعــوَّل 
عليــه وال ُيلَتفــت إليــه؛ فايــزال الســادة األشــاعرة 
وا  هــم جمهــور العلمــاء مــن األمــة، وهــم الذيــن َصــدُّ
الذيــن  وهــم  وغيرهــم،  الَمَاِحــَدِة  أمــام  الشــبهات 

التزمــوا بكتــاب اللــه وســنة ســيدنا رســول اللــه صلــى 
رهــم أو  اللــه عليــه وآلــه وســلم عبــر التاريــخ، وَمــْن كفَّ
ــه  ــه ُيْخَشــى علي ــقهم أو شــكَّك فــى عقيدتهــم فإن فسَّ

فــى دينــه.
نشأة المذهب األشعرى 

فُيعــّد  األشــعرى،  المذهــب  نشــأة  ســياق  فــى 
المذهــب األشــعرى مــن المذاهــب التــى أبــدت تحــواًل 
فــى تاريــخ أهــل الســنة والجماعــة فــى حقبــة مــا 
مــن التاريــخ، فهــو يقــوم علــى عقيــدة متممــة لعقيــدة 
الســلف، بــدأ هــذا المنهــج علــى يــد أبــى الحســن 
فــى  المتكلميــن  أبــرز  مــن  ُيعــّد  كان  إذ  األشــعرى، 
أهــل الحديــث آنــذاك وســمى المذهــب بهــذا االســم 
والمنطــق  الــكام  علــم  اعتمــد  حيــث  إليــه،  نســبة 
وجــه  فــى  والمحاججــة  واالســتدالل  اإلثبــات  فــى 
الفاســفة المتطرفيــن والمعتزلــة، فقــد ذُكــر علــى 
لســان ابن عســاكر أن أبا الحســن كان يعتقد بما جاء 
بــه المعتزلــة فــكان علــى طريقتهــم، ثــم مــا إن أصــاب 
الحــق قلبــه إال وانحــاز فــى عزلــة مدتها خمســة عشــر 
يومــاً خــاض خالهــا حربــا ضروســا مــع نفســه باحًثــا 
وســائًا بيــن يــدى اللــه، فمــا لبــث وأن خــرج علــى 
ــه  ــا لهــم عــدم انتســابه لهــذه الفرقــة وأن النــاس معلًن

قائــم فــى مذهــب أئمــة الســلف بعــد اآلن. 
أبرز علماء األشاعرة 

صراع الفتنة 
 حقيقة الصراع بين مذهب األشاعرة وكالم الخشت وعقيدة الطيب  السلفية عن »األشاعرة«: خالفوا أهل السنة فى بعض األمور  داعية سلفى: 

لألسف األزهر أصله أشعرى.. وبه علماء يصححون االنحرافات  األزهر: 90 % من المسلمين أشاعرة وكبار علماء اإلسالم من أصحاب المذهب

بعد الجدل الذى دار بين رئيس جامعة القاهرة عثمان الخشت، وفضيلة اإلمام 
األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف، ُيثار بين وقت وآخر اتهام 

األزهر والمؤسسات الدينية الرسمية بأنها على مذهب األشاعرة، وأن منهجها 
ُيخالف منهج أهل السنة والجماعة، ودلل البعض بآراء علماء وشيوخ فى رمى 

مذهب األشاعرة بالُبعد عن منهج الدين اإلسالمى القويم، ما يثير جدالً 
يحمل الطعن فى العقيدة اإلسالمية والتضليل لمنهج َجْمهرة علماء األمة 

عبر العصور واألزمنة.
ونستعرض معكم فى السطور التالية رأى السلفية فى أشعرية األزهر 

الشريف، ورد األزهر الثابت على ذلك.

يقول الداعية الســلفى الدكتور ســامح عبدالحميد، 
إن األشــاعرة خالفــوا أهــل الســنة فــى بعــض األمــور 
ولديهــم بعــض االنحرافــات فــى األســماء والصفــات، 
الحمدللــه  لكــن  أشــعرى،  األزهــر  أصــل  ولألســف 
لديــه بعــض العلمــاء الذيــن يعلمــون تلــك االنحرافــات 
المذهــب  هــذا  لتعديــل  فأدعوهــم  ويصححونهــا، 
المخالــف، وأهــل الســنة والجماعــة هــم أتبــاع النبــى 
والســلف الصالــح وأئمــة الشــرع كالشــيخ محمــد بــن 

عبدالوهــاب.
ــة الســلفى فــى تصريحــات خاصــة،  وأشــار الداعي
ــى بعــض  ــوا معن ــة حمل ــى أن األشــاعرة والماتريدي إل
صفــات اللــه لغيــر حقيقتهــا، بمعنــى عندمــا يقــول 
فاألشــاعرة  أيديهــم«،  فــوق  اللــه  »يــد  تعالــى  اللــه 
يقولــون إن يــد اللــه هــى قــدرة اللــه، لكــن أهــل الســنة 

لكنهــا  حقيقتهــا،  علــى  اليــد  يثبتــون 
ــه  ــد الل ــن، في ــد المخلوقي ليســت كي

ال يعلمهــا إال هــو، وبالتالــى فمــا 
يخالــف  ابتــداع  بــه  يقومــون 

فكيــف  الثابتــة،  النصــوص 
يقــول األشــاعرة عــن قــول 

اللــه تعالــى »وكلــم اللــه 
بــأن  تكليمــاً«  موســى 
نفســى،  كام  ذلــك 

فهــذا ال يليــق.
الســلفية: أحاديــث 
الصحيحــةَ  اآلحــاد 
العقيــدة فــى  ــةٌ  ُحجَّ

وأوضــح قائــا: نحن 
شــيخ  مقالــة  نعــارض 

أحاديــث  بشــأن  األزهــر 
اآلحــاد  فأحاديــث  اآلحــاد، 

ــدة،  ــةٌ فــى العقي الصحيحــةَ ُحجَّ
وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  كان  وقــد 

ُيْرِســل الَواِحــد مــن أصحابــه يبلــغ عنــه، فتقــوم 
الحجــة بذلــك علــى َمــْن بَلّغــه، فالصحابــى الواحــد 
يبلــغ النــاس الديــن، وأهــمُّ شــىء فــى الديــن إنمــا 
هــو العقيــدة، وهــذا دليــٌل قاِطــع علــى أنَّ العقيــدة 
ــة علــى النــاس،  َتْثُبــت بخبــر الواحــد، وتقــوم بــه الحجَّ
وإال مــا اكتفــى صلــى اللــه عليــه وســلم بالصحابــى 
الواحــد؛ وألرســل معــه مــن َيتواتــر بــه النقــل، وليــس 
ــث اآلحــاد فــى  ــْرك العمــل بحدي ــى َت ــل عل ــاك دلي هن
العقيــدة، ولــم يثبــت ذلــك بآيــة قرآنيــة أو حديــث 
ــة ردُّ مــا  ــم يثبــت عــن أحــٍد مــن الصحاب ــح، ول صحي
أخبــره بــه أحُدهــم مــن أحاديــَث نبويــة، تضمــن أمــورًا 
ــن  ــك أحــد مــن أئمــة التابعي ــل ذل ــم يفع ــة، ول عقائدي
ومــن بعدهــم، ومــن يرفــض العمــل بخيــر اآلحــاد فــى 
العقيــدة؛ فكيــف يقبــل خبــر اآلحــاد فــى األحــكام..؟، 

تبنــوا  علمــاء  علــى  »األشــعرى«  المذهــب  يقــوم 
أبوالحســن  بــه  جــاء  الــذى  األشــعرى  المذهــب 
األشــعرى، الــذى كان مــن أبــرز أهدافــه مواجهــة فرقة 
المعتزلــة، وأفكارهــا التــى أثــارت العديــد مــن الجــدل 
الواســع وســط أهــل الســنة والجماعــة، حيــث قــام 
ــى النــاس فــى حياتهــم، فقــام  هــؤالء بالتضييــق عل
هــذا المنهــج علــى االعتــدال بيــن العقــل والنقــل، 
ويســود النقــل إذا كان البــد مــن تقديــم أحدهمــا 
علــى اآلخــر؛ أى يعمــل العقــل فــى خدمــة النقــل 
علــى عكــس مــا جــاء بــه المعتزلــة، ومــن أبــرز 
أعــام األشــاعرة: أبوإســحاق الشــيرازى: هــو 
إبراهيــم بــن علــى بــن يوســف الفيــروز أبــادى 
ــل  ــم تنَقّ الشــيرازى، ولــد فــى إيــران بفيــروز، ث
فــى البــاد واســتقر أخيــراً فــى بغــداد ســنة 
ــم فــى الفقــه الشــافعى وفــى  415هـــ، كان ذا عل
ــى  ــه عل ــرف بقدرت ــا ُع ــكام والمنطــق، كم ــم ال عل
إثبــات الحجــج فــى المناظــرات، فــكان فقيهــاً ومفتيــاً 

ــذاك. لألمــة فــى عصــره آن
 القاضــى أبوبكــر الباقانــى: هــو محمــد بــن الطيب 
بــن محمــد بــن جعفــر، ولــد فــى البصــرة واســتقر 
فــى بغــداد، كان مــن األكابــر فــى علــم الــكام، حيــث 
ــب بحــوث األشــاعرة،  ــى تهذي ــة ف ــى البداي انشــغل ف
كمــا كان لــه نصيــب للتكلــم فــى مقدمــات براهيــن 
تمهيــد  كتابــه  فــى  التوحيــد  يخــص  فيمــا  العقــل 
األوائــل وتلخيــص الدالئــل، ثــم انتهــى بــه المطــاف 
ــه: إعجــاز  إلــى مذهــب األئمــة والســلف. مــن مؤلفات

القــرآن، التقريــب واإلرشــاد.
بــن  محمــد  بــن  محمــد  هــو  الغزالــى:  أبوحامــد 
محمــد الغزالــى الطوســى، صوفــّى أشــعرّى، إذ يعــد 
الطابــران  فــى  ولــد  األشــاعرة،  علمــاء  مــن  أيًضــا 
بخراســان، كان فيلســوًفا وفقيًهــا ذا منطــق وحجــة، 

إذ ُعــرف بحجــة اإلســام.
اإلمــام الجوينــى: هــو أبوالمعالــى عبدالملــك بــن 
عبداللـــه بــن يوســف بــن محمــد بــن عبداللـــه بــن 
حيــوة الجوينــى، ولــد فــى جوينــى بنيســابور، مــن أبــرز 
علمــاء الديــن علــى وجــه العمــوم، إذ ترعــرع فــى بيئــة 
مليئــة بالعلــم والتقــوى، تنقــل بيــن بغــداد والمدينــة 
ومكــة طلًبــا للعلــم فتفــّرس فــى الفقــه الشــافعى، كمــا 
انشــغل فــى الدفــاع عــن العقيــدة األشــعرية، أقــام فــى 
مكــة قرابــة 4 أعــوام يــؤم المصليــن، ولقــب بإمــام 

الحرميــن. 
انتشار المذهب

ــث  ــاح فــى الجــو، حي انتشــر المذهــب انتشــار الري
كان مــن األســباب الكفيلــة فــى انتشــاره، مــكان نشــأته 
كان فــى بغــداد حيــث كانــت ملتقــى العلمــاء فــى دار 
الخافــة مــن كل حــدب؛ فيأخــذون مــن العلــم مــا 
ُطــرح ويعطــون مــا فــى جعبتهــم، فــكان ُجــَلّ العلــوم 
فــى بغــداد حينهــا مــن المنهــج األشــعرى، فــزاد هــذا 
مــن انتشــاره مــع زيــادة فــى علمــاء األشــاعرة، كمــا إَنّ 
تبنيــه مــن قبــل أمــراء ووزراء وقــادة، منهــم نورالديــن 
محمــود بــن الزنكــى وصــاح الديــن األيوبــى، زرع فــى 
النــاس حافــزا نحــوه للنهــج علــى خطاهــم اقتــداًء بهم، 
وُعــزز المذهــب مــن ِقبــل جمهــور العلمــاء مــن فقهــاء 
الشــافعية والمالكيــة المتأخريــن، وتبنيــه مــن ِقبــل 
علمــاء آخريــن، منهــم الغزالــى والبيهقــى والبغــدادى، 
مــع الزيــادة عليــه فــى المقدمــات واعتمــاد النتائــج 
نفســها، أســهم هــذا فــى الزيــادة مــن نصرتــه ورفعتــه، 
ــدة الســليمة فــى  ــة مجــددة للعقي ــت هــذه البداي وكان
النفــوس البشــرية حينهــا، ثــم ظهــور علمــاء األشــاعرة 
ــداد  ــى امت ــه دور ف ــدة كان ل ــوا هــذه العقي ــن تبن الذي
كانــت  كمــا  الحاضــر،  اليــوم  إلــى  العقيــدة  هــذه 
كفيلــة فــى إعــادة حضــور أهــل الســنة لمكانتهــم بعــد 
نــزاع طــال وقــت كبيــر مــع المعتزلــة وغيرهــم مــن 

ــات. ــى المجتمع ــن ف المتطرفي
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للخشت.. لماذا 
األزهر أشعرى؟.. 

مرصد األزهر
يجيب

 األزهريون
تبنوا مذهب 

أبوالحسن األشعرى 
لمواجهة فرقة 

المعتزلة 
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تحقيقات  الثالثاء 04 / 02 / 042020

أحمــد  إبراهيــم  اللــواء  قــرار  أحــدث 
مــن  حالــة  المنوفيــة،  محافــظ  أبوليمــون، 
الذعــر لــدى أصحــاب المبانــى المخالفــة، 
إزالــة  حملــة  بشــن  أمــر  أنــه  الســيما 
األدوات  علــى  والتحفــظ  المبانــى  لتلــك 
المســتخدمة فــى عمليــة البنــاء، مــع اعتبــار 
المخالفــة. فــى  أساســيا  شــريكا  المقــاول 

تصديــق  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك  ويأتــى 
منتصــف  السيســى  عبدالفتــاح  الرئيــس 
قانــون  تعديــات  علــى  الماضــى  الشــهر 
التصالــح فــى مخالفــات البنــاء والتــى منحــت 
مــن  لانتهــاء  للمواطنيــن  أشــهر   6 مهلــة 

التصالــح. إجــراءات 
لــذا فتحــت جريــدة »الطريــق« هــذا الملــف 
محافــظ  قــرار  حيثيــات  علــى  للتعــرف 
إلــى  المخالفــة،  المبانــى  بشــأن  المنوفيــة 
أصحــاب  وضــع  علــى  التعــرف  جانــب 
المبانــى المخالفــة وفًقــا لتعديــات القانــون 

التفاصيــل.. وإليكــم  الجديــدة، 
المبانى المخالفة

أبوليمــون،  أحمــد  إبراهيــم  اللــواء  قــال 
ــة  ــه أمــر بإجــراء حمل ــة، إن محافــظ المنوفي
إلزالــة المبانــى المخالفــة مع اعتبــار المقاول 
شــريكا أساســيا لصاحــب العقــار المخالــف 
الــذى تــم إنشــاؤه بــدون ترخيــص، مؤكــًدا أن 

ــة ســيبدأ بعــد أســبوع. تنفيــذ الحمل
ــح خــاص  وأوضــح »أبوليمــون«، فــى تصري
علــى  ســتقتصر  الحملــة  أن  لـ»الطريــق«، 
المبانــى المخالفــة التــى لــم تســتوف شــروط 
التصالــح ولــم يقــدم أصحابهــا فــى قانــون 
التصالــح وقانــون التخطيــط، مشــيًرا إلــى 

أنهــا تعــد مبانــى مخالفــة وواجــب التعامــل 
معهــا مــن خــال حملــة اإلزالــة.

وأشــار اللــواء إبراهيــم أحمــد أبوليمــون، 
إلــى أن الحملــة ستســتهدف مبدئيــا المبانــى 
أمــا  الزراعيــة،  األراضــى  علــى  القائمــة 
مثيلتهــا التــى ينطبــق عليهــا شــروط التصالــح 
وكائنــة فــى أماكــن متاخمــة لكتــل ســكنية، 
فلــن تخضــع للحملــة، متابًعــا: »فيــه نــاس 
للكتــل  متاخمــة  غيــر  مخالفــات  عندهــا 

الســكنية«.
وأكــد محافــظ المنوفيــة أن الحملــة لــن 
تمنــع المواطنيــن مــن اإلقــدام علــى التقديــم 
فــى قانــون التصالــح، الســيما أن األســعار 

الموضوعــة لقيمــة التصالــح بســيطة للغايــة 
وفــى متنــاول المواطــن العــادى، مشــيًرا إلــى 
أن الحــد األدنــى 50 جنيًهــا والحــد األقصــى 

ــه فقــط. ــح 500 جني لقيمــة التصال
جــدا  بســيطة  أســعار  »حاطيــن  وتابــع: 
ــن  ــوا م ــم يقدم ــم فرصــة إنه ــاس وقدامه للن
دلوقتــى.. لكــن فيــه نــاس مبتنطبقــش عليهــا 
شــروط التصالــح ودول اللــى الحملــة معمولــة 

علشــانهم.«
القانون مع المواطن

مــن جهــة أخــرى، قــال محمــد الحصــى، 
ــه  ــواب، إن ــة اإلســكان بمجلــس الن ــل لجن وكي
ليــس مــن المنوفيــة لــذا ال يــدرى حيثيــات 

الــذى  المواطــن  لكــن  المحافــظ،  قــرار 
ينطبــق عليــه الشــروط ويقــدم علــى التصالــح 

توقــف جميــع اإلجــراءات أمامــه.
ــح خــاص  وأضــاف »الحصــى«، فــى تصري
لـ»الطريق«، أن التعديات الجديدة بالقانون 
تمنــح للمواطنيــن مهلــة 6 أشــهر لانتهــاء مــن 
البنــاء،  إجــراءات التصالــح فــى مخالفــات 
ولكــن هــذا ليــس معنــاه أن »المواطــن يقعــد 

فــى بيتهــم لحــد مــا المهلــة تخلــص«.
وأوضــح أن القانــون يمنــع كل الجهــات مــن 
أن تتخــذ أى إجــراء عقابــى ضــد المواطــن 
بمجــرد تقدمــه بــأوراق التصالــح حتــى إذا 
أن  فابــد  عليــه  محكومــا  المواطــن  كان 

يتــم إيقــاف الحكــم، مشــيًرا إلــى أن بعــض 
مــن  جــدا  قليلــة  نســبة  بهــا  المحافظــات 
مخالفــات  فــى  المتصالحيــن  المواطنيــن 

البنــاء.
وتابــع: قــد يكــون هــذا ســبب قيــام محافــظ 
المنوفيــة بعمــل حملــة لإلزالــة، ولكــن فــى 
يقــدم  ولــم  لديــه مخالفــات  الــذى  النهايــة 
ــون ســيرجع  ــح مــن خــال القان ــى التصال عل
لقانــون 109 ليتــم تنفيــذ قــرارات اإلزالــة، 
المخالفــة  المبانــى  أصحــاب  مناشــًدا 
داخــل  المســؤولة  للجهــات  بالتقــدم حاليــا 

للتصالــح. محافظتهــا 
علــى  التصالــح  قيمــة  أن  النائــب  وأكــد 
المتــر تختلــف وفًقــا لألماكــن؛ فمثــًا العــزب 
بقليــل،  منهــا  أعلــى  والقــرى  جنيًهــا   50
الســيما أن هنــاك شــوارع تصــل مســاحتها 
إلــى 12 متــرا، كمــا أن القيمــة تتوقــف علــى 
التجــارى  فالنشــاط  المبنــى،  مــن  الهــدف 
تكــون قيمتــه مرتفعــة عــن نظيــره المعيشــى.

وأوضــح وكيــل لجنــة اإلســكان بالبرلمــان، 
أن هنــاك لجــان التســاهيل تفحــص كل حالــة 
مؤكــًدا  مواطــن،  أى  تظلــم  وال  حــدة  علــى 
متابًعــا:  التظلــم،  لعمــل  مفتــوح  البــاب  أن 
»لــو هــو النهــاردة قــدر المتــر بـــ200 جنيــه 
يطعــن علــى الســعر وبتدخــل لجنــة الطعــن 
وبيراجعــوه مــرة أخــرى.. مفيــش أى مشــكلة، 
هــى الفكــرة بــس إن النــاس تتقــدم وتــروح 

تقــول أنــا عايــزة اتصالــح«.
الحملة لردع أى تجاوز جديد

مجلــس  عضــو  أبوالخيــر،  ماجــد  قــال 
إن  المنوفيــة،  محافظــة  عــن  النــواب 

بأحــكام  ثابتــة  قــرارات  بهــا  المحافظــة 
قضائيــة مثــل )فتــح الشــوارع، تســكين منــازل 
محــات  علــى  تعديــات  للغيــر،  تســتخدم 
وشــوارع(، لكــن هــذه األحــكام متوقفــة منــذ 
ــن  ــل المواطني ــا يجع ــًدا أن توقفه ــرة، مؤك فت
يتجــاوزون فــى حالــة عــدم وجــود طريقــة 

للــردع.
تصريــح  فــى  »أبوالخيــر«،  وأضــاف 
خــاص لـ»الطريــق«، أن حملــة اإلزالــة التــى 
أعلــن عنهــا المحافــظ ال تســتهدف جميــع 
ــة  ــات اإلزال ــل تســتهدف عملي المخالفــات، ب
مــن  كل  لــردع  فقــط،  الجديــد  للمتجــاوز 
مخالفــة  أى  بارتــكاب  نفســه  لــه  تســول 
ال  المواطنيــن  بعــض  أن  الســيما  جديــدة، 
يلجــأون لتقديــم أوراق التصالــح، فالبعــض 
ــون أو دفــع  منهــم ال يرغــب فــى وجــود القان

غرامــة. أى 
وتابــع: »اللــى راح اللجنــة وعمــل إجــراءات 
التصالــح علــى راســنا مــن فــوق أمــا اللــى 
متوجهــش نحــو اللجنــة فــده موقفــه القانونــى 
ايــه؟.. الــذى توجــه للجنــة منضبــط وملتــزم 
ــة أو  ــع اإلزال ــا نمن ــون.. لكــن فكــرة إنن بالقان
ال ننفذهــا فهــذا أمــر غيــر صحيــح«، مؤكــًدا 
المبانــى  أصحــاب  توجــه  ضــرورة  علــى 
لتصحيــح  التصالــح  لجــان  إلــى  المخالفــة 
أوضاعهــا، وعلــى الجانــب اآلخــر لــن نســمح 
ــا طــرق  بوجــود أى مخالفــات جديــدة، ولدين

للــردع وضوابــط لعمليــة التقنيــن.

 محافظ المنوفية: حملة اإلزالة تستهدف المبانى غير المستوفية لشروط التصالح فقط.. وقيمة التصالح من 50 لـ500 جنيه

 وكيل »إسكان النواب«: القانون يمنع كل الجهات من أن تتخذ أى إجراء عقابى ضد المواطن بمجرد تقدمه بأوراق التصالح

أصحاب المبانى المخالفة.. ال تخافوا ولكن احذروا

»رجلــك يــا ســت، ضهــرك يــا بيــه«، تلــك هــى الكلمــات 
والموســكى،  العتبــة  شــيالى  أفــواه  علــى  تتــردد  التــى 
فعلــى الرغــم مــن بــرد الشــتاء القــارس، إال أن الشــيالين 
حتــى مــن كبــار الســن ال يكفــون عــن ممارســة أعمالهــم، 
الشــيالين  ينطلــق  يــوم،  كل  مــن صبــاح  التاســعة  ففــى 
الشــعرية  وبــاب  والموســكى  واألزهــر  العتبــة  بمناطــق 
ودرب البرابــرة يجــرون عرباتهــم اليدويــة ويمــرون علــى 

المحــات، فــى انتظــار أرزاقهــم، فعــادة ينــادى عليهــم 
التجــار لنقــل بضائعهــم مــن المخــازن إلــى المحــات 

ــن  ــة ينتظــرون م ــب األرصف ــون بجان ــا يقف وأحيان
ــى إليهــم. يأت

الشــوارع  تتكــدس  الظهــر  ســاعات  وخــال 
فــا  الشــيالين،  وبعربــات  بالزبائــن  الضيقــة 
مجــال لعبــور الســيارات هنــاك ســوى عربــات 

. اليدويــة  الشــيالين 
»الطريــق« رصــدت معانــاة الشــيالين داخــل 

أســواق العتبــة والموســكى..
البدايــة كانــت مــع »علــى«، شــاب فــى العشــرين 

مــن عمــره، أتــى إلــى القاهــرة حالمــا بفرصــة عمــل 
جيــدة، لكنــه اصطــدم بالواقــع المريــر مــن عــدم توافــر 

فــرص عمــل ألبنــاء المحروســة، لــذا قــرر العمــل كشــيال 
فــى العتبــة، وبعــد مــدة قليلــة شــعر بالتعــب يــأكل جســده، 
وقلــة الحيلــة مــن عــدم امتــاك مصــدر دخــل دائــم، قــد 
يعمــل يومــاً والثانــى ال يجــد قــوت يومــه، ورغــم كل ذلــك ال 
يقــدره أى مــن الزبائــن، أو النــاس فــى الشــارع وينظــرون 

لــه بتكبــر.
وأضــاف الشــاب أن مهنــة الشــيال مرهقــة وفــى غايــة 

التعــب، »صحتنــا بتــروح وياريــت عارفيــن نعيــش«.
أحــد  جــال،  محمــد  يقــول  الصعيــد،  نفــس  وعلــى 
إنــه يعمــل  الشــيالين الموجوديــن فــى منطقــة العتبــة، 
فــى المهنــة بالوراثــة، ومهمتــه تســهيل إيصــال األغــراض 
لمختلــف األماكــن، خاصــة فــى الشــوارع التــى ال تحتمــل 
دخــول ســيارات فيهــا، ويظــل فــى عملــه طــوال اليــوم، 
يعتمــد علــى قوتــه الجســمانية، لينتهــى يومــه بإجمالــى 

ربــح 150 جنيهــاً فــى اليــوم .
مهينــة  لــه  المجتمــع  نظــرة  أن  محمــد،  وأضــاف 
الحديديــة  بعربتــه  مضايقتهــم  يحــاول  أنــه  ويعتقــدون 
الصغيــرة، أو يضيــق عليهــم الطرقــات، فــى حيــن أن كل 
مــا يطلبــه هــو »لقمــة عيــش حــال«، دون »الحوجــة« 
ألحــد، أو اللجــوء للســرقة، وكل مــا يتمنــاه هــو أن يتركــه 

فــى ســام، دون مضايقتــه. يعمــل  المجتمــع 
أمــا عــن محمــد ســامة، احــد الشــيالين فيكشــف أنــه 
دخــل المجــال رغمــا عنــه، لعــدم توافــر فــرص عمــل، لــذا 
بحــث عــن المتــاح، ولــم يجــد غيــر عملــه كشــيال، مضيفــا 
أنــه يعمــل طــوال النهــار مقابــل 100 جنيــه، متابعــا حديثــه 
ــف يمكــن  ــا فكي ــل أهلن ــن نعي ــا بنتعــب ومــش عارفي »احن
لــى أن اتــزوج وأعــول أســرتى وأنــا بهــذا الحــال«، مضيفــا 

أن المهنــة صعبــة وتعتمــد علــى المجهــود البدنــى.
الشــيالين  أحــد  رزق،  محمــود  قــال  حيــن  فــى 
عــن  المهنــة  ورث  إنــه  الغوريــة،  بمنطقــة  المتواجديــن 
أبيــه، وإن الزبــون يحتــاج لهــم لنقــل بضاعتــه إلــى حيــث 

يريــد، ويواجــه »رزق« الكثيــر مــن المشــاكل بســبب ضعــف 
قدرتــه الجســمانية، ممــا يجعلــه يســتريح فــى الكثيــر مــن 

األوقــات، وال يجــد حتــى »العيــش الحــاف« ليأكلــه.
ــذ 7 ســنوات، ومــن  ــى القاهــرة من ــى إل ــه أت وأوضــح أن
ــد  ــة ق ــة، يجــر حمول ــى العتب ــل شــياال ف ــا وهــو يعم وقته
مــادى  الكيلوجرامــات، مقابــل مبلــغ  مئــات  إلــى  تصــل 
ــك  ــن ذل ــاة، ولك ــى ألساســيات الحي ــى حت بســيط، ال يكف

أفضــل مــن الســرقة والنهــب وأعمــال البلطجــة.
ــل  ــن قب ــم ســبنا م ــا يت ــى »أحيان ــع الشــاب الثاثين وتاب
المواطنيــن وأحيانــا يتــم النصــب علينــا عــن طريــق نقــل 
بضائــع ألحــد وبعــد وصولهــا يختلــف معنــا فــى األجــر 

ــه«. ــق علي المتف
محمــد حســان يبلــغ مــن العمــر 50عامــا، قضــى منهــا 
نحــو 30 ســنة يعمــل شــياال، يقــول »جيــت مــن أســيوط 
ونزلــت مصــر وأنــا عنــدى 15ســنة اشــتغلت فــى قهــوة 
بلــدى فــى المــرج 6 شــهور صبــى قهوجــى، وبعدهــا واحــد 

ــى الشــغانة دى«. ــى عل ــى دلن قريب
الشــوارع  مــن  البضائــع  بنقــل  »كنــت  حديثــه  وتابــع 
ــى  ــى مفيهــاش عربيــات وأوصلهــا لزبائــن عل الضيقــة الل
أول الشــوارع الرئيســية مقابــل 10 جنيهــات« واســتفاض 
فــى الحديــث »كنــت بشــتغل مــن الســاعة 9 الصبــح حتــى 
جنيهــا   50 يوميــة  بياخــد  والمعلــم  10بالليــل  الســاعة 
ــادر اتحــرك  ــدود ومــش ق ــروح الســكن مه ــوم، وب ــى الي ف
وممكــن مقــدرش أنــزل الشــغل اليــوم اللــى بعــده، فمهنــة 

الشــيال مهنــه متعبــة«.
بــدرب  الشــيالين  بــركات، أحــد  وقاطــع حديثــه عــم 
البرابــرة قائــا »المهنــة دى عــاوزة قــوة وجســم عفــى مــش 

أى حــد يقــدر يشــتغلها دى بتهــد الحيــل، ربنــا بيكرمنــا 
ــة الحــال«. ــا أهــم حاجــة اللقم وبيســترها معان

وعــن حياتــه االجتماعيــة، يقــول عــم بــركات »اتجــوزت 
ــى بحســن  ــا رزقن ــدى 20ســنة.. وربن ــا عن ــت عمــى وأن بن
وجمــال وفاطمــة علــى وش جــواز وبســافر ليهــم كل ٤ 
شــهور«. أمــا خيــرى عبدالرحمــن، أحد الشــيالين بمنطقة 
الموســكى، فأكــد أنــه يعمــل فــى المهنــة بالوراثــة، ومهمتــه 
تســهيل ايصــال األغــراض لمختلــف األماكــن، خاصــة فــى 
الشــوارع، التــى ال تحتمــل دخــول عربــات فيهــا، ويظــل فــى 
ــة، لينتهــى  ــه البدني ــى قوت ــوم، يعتمــد عل ــه طــوال الي عمل

يومــه بربــح 150 جنيهــا فــى اليــوم«.
ــون بســبنا  ــارة يقوم ــن الم ــر م ــاك الكثي واســتطرد »هن
علنــا بســبب اننــا نزعجهــم بعرباتنــا الحديديــة الصغيــرة، 
فنحــن ال نقصــد أن نضيــق عليهــم الطرقــات، فــى حيــن 
أن كل مــا اطلبــه هــو »لقمــة عيــش حــال«، دون »الحوجة« 
ألحــد، أو اللجــوء للســرقة، وكل مــا اتمنــاه هــو أن يتركنــا 
الزبائــن وضبــاط المباحــث بحالنــا وأن نعمــل بســام مــن 

أجــل قــوت يومنــا وقــوت عيالنــا«.
يدعــى  عشــرينى  شــاب  الحديــث  طــرف  ويلتقــط 
محمــود، ليؤكــد أنــه دخــل هــذا المجــال رغمــا عنــه، لعــدم 
توافــر فــرص عمــل، لــذا بحــث عــن المتــاح، ولــم يجــد غير 
عملــه كشــيال، يعمــل طــوال النهــار مقابــل 150 جنيهــا، ال 
ــزوج ويعــول أســرة  ــه أن يت ــم كيــف يمكــن ل ــه وال يعل تكفي

وهــو بتلــك الحالــة.
شــيال  ســليمان،  جمــال  يدعــى  آخــر  عامــل  ويقــول 
ــى 15ســنة  ــة دى بقال ــة »بشــتغل فــى المهن بمنطقــة العتب
ورثتهــا عــن أبويــا عشــان أســاعد أمــى وأجــوز اخواتــى 

لنقــل  كثيــراً  لنــا  تحتــاج  »الزبائــن  مضيفــا  البنــات«. 
بضائعهــم إلــى حيــث مــا يريــدون، ولكنهم ال يقــدرون تعبنا 
ومجهودنــا الكبيــر فــى نقلهــا«، مشــيرا إلــى أنــه يواجــه 
الكثيــر مــن المشــاكل بســبب ضعــف قدرتــه الجســمانية، 
ممــا يجعلــه يســتريح فــى الكثيــر مــن األوقــات، وال يجــد 

حتــى »العيــش الحــاف« ليأكلــه.
أمــا عــن عــم محمــود الرجــل المســن الــذى يعمــل شــياال 
بمنطقــة حــارة اليهــود، فيقــول »احنــا هنــا فــى الشــارع 
حياتنــا علــى كــف عفريــت، لــو عربيــة خبطتنــا وال وقعنــا 

ماحــدش هيســأل فينــا«.
ــت األول  ــا شــغال شــيال مــن 50 ســنة، كن وأضــاف »أن
ال  فأصبحــت  حساســية  جاتلــى  بــس  محــارة  مبيــض 
أول  الصبــح   8 مــن  »بنشــتغل  وتابــع  للشــغانة«،  أنفــع 
مــا المحــات تفتــح، لحــد 11 بالليــل لمــا الشــغل يخــف 
ــد  والمحــات تقفــل، الشــغانة دى مصــدر رزقــى الوحي

اتغربنــا وســيبنا عيالنــا وأهلنــا عشــانها«.
ــذى  ــاء محافظــة أســيوط ال يقــول مصطفــى، أحــد أبن
فــر الــى القاهــرة للبحــث عــن الــرزق، »أنــا جيــت للقاهــرة 
أدور علــى لقمــة العيــش، مفيــش عندنــا فــرص عمــل 

بالمحافظــة«.
وتابــع: »كنــت بشــتغل فــى ليبيــا لمــدة ســنتين وبعــد 
الثــورة هنــاك، وتدهــور أوضاعهــا رجعــت إلــى بلدتــى 
أجــد،  لــم  ولكنــى  بديــل،  عمــل  عــن  البحــث  وبــدأت 
فــى  والعمــل  معهــم  بالســفر  أصحابــى  فنصحنــى 

الموســكى«.
بالموســكى  كثيــرة  عمــل  فــرص  هنــاك  أن  وأوضــح 
والعتبــة، ألنهــا منطقــة تحظــى بقبــول كبير مــن المواطنين 

فــى معظــم المواســم، والنهــا مقــر بيــع البضائــع الجملــة.
بشــراء  »قمــت  قائــا  بدياتــه،  مصطفــى  ويحكــى 
عجلــة حديديــة بمبلــغ 1600 جنيــه خاصــة بــى لحمــل 
بضائــع التجــار والمواطنيــن ونقلهــا مــن المخــازن ألماكــن 

مختلفــة«.
ــا  ــب ألنه ــع أمــر شــاق جــدا ومتع ــع البضائ ــق: »رف وعل
تعتمــد علــى الجهــد الجســدى، ويتــراوح ســعر التوصيلــة 
للمواطنيــن مــن 5 الــى 10 حســب بُعــد المــكان عــن موقــف 
ــى 20  ــدأ مــن 15 ال ــة للتجــار فتب الســيارات، أمــا توصيل

للمــرة«.
ســيارة  لشــراء  المــال  يوفــر  أن  مصطفــى  ويتمنــى 
نقــل لحمــل البضائــع فيهــا إلــى أماكــن أخــرى بــدال مــن 
الشــيالة التــى ترهــق الجســم، باإلضافــة إلــى أنهــا تصيــب 

بالكثيــر مــن أمــراض العظــام والكتــف.
وطالــب وزارة القــوى العاملــة بالتأميــن عليهــم أو توفيــر 
فــرص عمــل تحميهــم مــن مشــقة العمــل بهــذه المهنــة أو 

حمايــة المهنــة وتخصيــص نقابــة لهــم.
ــة الحقــوق  ــله، شــاب تخــرج مــن كلي أمــا فتحــى عبدالـ
منــذ 3 ســنوات ومــن محافظــة ســوهاج وبعدهــا بــدأ رحلــة 
البحــث عــن العمــل، فيقــول »نصحنــى أحــد أصدقائــى 
ونقــل  بالعتبــة،  الموســكى  منطقــة  فــى  معــه  بالعمــل 
البضاعــة إلــى فــرش المابــس التــى يســترزق منــه بشــارع 
الموســكى علــى أن تكــون نقلــة البضاعــة مــن 10 الــى 15 

ــى الفــرش«. ــة الواحــدة مــن التجــار ال جنيهــا للحمول

»شيالين الهموم«

»صحتنا بتروح وياريت 
عارفين نعيش«..

أوجاع شيالى الموسكى 
والعتبة واألزهر

 حاملو البضائع: »الشغالنة عايزة صحة ويادوب الفلوس بتكفى«

 »المارة بيسبّونا وفاكرين إننا بنسد الطريق بمزاجنا بس أكل العيش مر«

 نطالب القوى العاملة بتوفير وظائف كريمة أو عمل نقابة للشيالين

بوسى أبوالعز ونور أبوالعز

منار مجدى



تقريبــا. عــام   400 منــذ  المســجد  هــذا 
زلزال 1992 

أضــاف »أبوالعــزم«، أنــه تــم إغــاق هــذا المســجد 
حالتــه  تدهــور  بعــد  وذلــك  مضــت،  ســنوات  منــذ 
ــه تشــققات داخــل  ــزال 1992، الــذى نتــج عن بعــد زل
حوائــط المســجد، وأيضــا مــن المحتمــل أن يكــون 
ظهــور  إلــى  أدت  جوفيــة،  ميــاه  المســجد  تحــت 

الرطوبــة علــى جدرانــه.
هندسة من إسطنبول

اســتطرد الحــاج محمــد عبدالعزيــز، ليكمــل لنــا 
باقــى القصــة، قائــا إن مســجد الملكــة صفيــة مــن 
أهــم الجوامــع العثمانيــة فــى القاهــرة، وهــو ثالــث 
ــال الجوامــع  ــى مث جامــع بمصــر وضــع تخطيطــه عل

العثمانيــة فــى اســطنبول.
مماليك صفية

أشــار »عبدالعزيز«، إلى أن من قام ببناء المســجد 
هــو »عثمــان أغــا«، أحــد المماليــك التابعيــن للملكــة 
لبنــاء  إلــى مصــر  انتقــل  قــد  صفيــة وقتئــذ، وكان 

المســجد لكنــه توفــى قبــل إتمــام بنائــه.
نقش  المســجد  داخــل  يوجــد  أنــه  إلــى  ولفــت 
بــاسمها على لوحــة من الرخام، فوقــه لوحــة تذكارية، 
ــدة الســلطان  ــا أن هــذا الجامــع أنشــأته وال ــب به كت
ــى يــد إســماعيل أغــا ناظــر الوقــف  محمــد خــان عل
ســنة 1019 هجريــة، مضيفــا أن الحجر أيضــا أحمر 
ليبقى يذكر بها، ويشد انتباه كل من يزوره أو يصلــى 

فيه.
 غلق من قبل هيئة اآلثار واألوقاف

قامــت هيئــة اآلثــار ووزارة األوقاف خال الســنوات 
األخيــرة، بغلــق المســجد وذلــك بعــد تدهــور حالتــه، 
ــر  ــا هــذا األث ــى وصــل له ــة الت ــن المؤســف الحال وم

التاريخــى العظيــم.
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ــة الثانيــة مــن مشــروع  تســتعد محافظــة الدقهليــة لبــدء المرحل
إنشــاء »متحــف أعــام الدقهليــة«، وذلــك بطــرح التنفيــذ الداخلــى 
علــى عــدة شــركات متخصصــة، تمهيــًدا العتمــاد الشــكل النهائــى.

أو  نازلــى«،  »الملكــة  مرســى  داخــل  المتحــف  تنفيــذ  ويتــم 
كمــا يعــرف بمقــر الحــزب الوطنــى بشــارع الجمهوريــة بمدينــة 
المنصــورة، بعــد إغاقــه لمــدة ســنوات عقــب حرقــه فــى أحــداث 
ينايــر، ومحاولــة إحيــاء المبنــى الــذى يعــد مــن القصــور العريقــة.

ويقــع المرســى علــى فــرع النيــل بمدينــة المنصــورة بالقــرب 
مــن ديــوان عــام محافظــة الدقهليــة، ويتبــع الهيئــة العامــة لآلثــار، 
ــة ذات  ــد اليوناني ــى طــراز المعاب ــت عل ــى بني ــه الت ــز بواجهت ويتمي
األعمــدة الكبيــرة، ويعتبــر مــن ملحقــات قصــر الخديــو إســماعيل 
بمنطقــة المختلــط، وشــيد كاســتراحة أو مرســى للســفن التــى 

كانــت تقــل األســرة الخديويــة لمدينــة المنصــورة.
ويرجــع تاريــخ إنشــاء المرســى لعــام 1866، ويعتبــر مــن أهــم 
رمــوز العمــارة الحديثــة والقصــور التاريخيــة بالوجــه البحــرى، 
واســتمد جماليتــه مــن جغرافيتــه المطلــة علــى فــرع النيــل، وذلــك 

حســبما قــال ســامح الزهــار، الباحــث األثــرى.
وأضــاف الزهــار أن القصــر يتكــون مــن طابــق واحــد، وتطــل 

ــه ســلم يســتخدم للدخــول  ــى فــرع النيــل، وب ــه الداخليــة عل واجهت
القصريــن  إلــى  الخديويــة  األســرة  لنقــل  ممــًرا  وكان  للبهــو، 
المعمــارى  جمالــه  وبســبب  المختلــط،  شــارع  فــى  المتجاوريــن 

الخــاص اتخــذه الملــك فــاروق والملكــة 
فــى  وذلــك  خاصــة،  اســتراحة  نازلــى 

الفتــرة قبــل 23 يوليــو عــام 1952، وعقــب 
الثــورة تحــول إلــى مكتبــة عامــة تقــدم أنشــطة 

يطلــق  وكان  الدقهليــة،  محافظــة  ألبنــاء  ثقافيــة 
الفاروقيــة«. »المكتــب  عليهــا 

احتفــظ القصــر بطبيعتــه األثريــة والثقافيــة لســنوات طويلــة، 
حتــى تحــول إلــى مقــر لحــزب مصــر العربــى االشــتراكى الــذى 
وضــع لبنتــه األولــى الرئيــس الراحــل أنــور الســادات، ثــم اســتولى 
الحــزب الوطنــى عليــه حتــى قيــام ثــورة ينايــر، والتهمــه غضــب 
المحتجيــن علــى سياســات الحــزب، وأضــرم المتظاهــرون النيــران 
فــى المبنــى، مــا تســبب فــى احتراقــه بالكامــل، ونــال الحريــق مــن 

ــا نــادرة. المكتبــة التــى كانــت تحــوى كتًب
إحيــاء  إلعــادة  محــاوالت  هنــاك  كانــت  أنــه  الزهــار  وأوضــح 
القصــر، واســتغاله لمــا يمثلــه مــن قيمــة كبيــرة، وبالفعــل أصــدر 
قــرارًا  األســبق،  الدقهليــة  محافــظ  حفظــى،  محســن  الدكتــور 
بتحويلــه إلــى متحــف ألعــام المحافظــة عــام 2011، إال أن القــرار 
ظــل حبيــس األدراج بعــد منــع حراســات األمــوال التصــرف فــى 

وأغلقــت  الوطنــى،  الحــزب  أمــاك 
نوافــذ المبنــى بالطــوب األحمــر.

وبعــد مطالبــات عــدة، اســتجاب الدكتــور 
ــة الســابق،  كمــال شــاروبيم، محافــظ الدقهلي
وقــرر بــدء ترميــم القصــر وتحويلــه لمتحف يحكى 
االحتفــاظ  مــع  المحافظــة،  ومشــاهير  أعــام  تاريــخ 
ــام  ــر مــن الع ــك فــى يناي ــه وتاريخــه، وذل بالنســق المعمــارى وتراث

ــغ 6.5 مليــون جنيــه كتكلفــة مبدئيــة. الماضــى، ورصــد مبل
وأكــد الدكتــور أيمــن مختــار، محافــظ الدقهليــة، أنــه تــم االنتهــاء 
مــن الترميــم الخارجــى للواجهــة واألبــواب واألســقف، وإعادتهــا 
ألصلهــا والحفــاظ علــى قيمتهــا التاريحيــة، وجــار إســناد المرحلــة 
الثانيــة إلحــدى الشــركات المتخصصــة فــى أعمــال المتاحــف 
الماليــة  االعتمــادات  وتوفيــر  مســتوى،  أعلــى  علــى  لتصميمــه 
الازمــة، تمهيــًدا لبــدء التنفيــذ فــى أقــرب وقــت، وافتتاحــه ألهالــى 

ــة. الدقهلي

مرسى الملكة نازلى يعود للحياة
 تنفيذ متحف حضارى بعد تحرير 

القصر من قبضة الحزب الوطنى

 المرسى أنشئ 
عام 1866 ومن أهم 

رموز العمارة الحديثة 
والقصور التاريخية 

بالوجه البحرى

مى الكنانى

رحمة سمير

المــآذن  غــرار  علــى  الشــكل  اســطوانية  »مئذنــة 
آذان  دائريــة ضخمــة، وشــرفة  العثمانيــة وســالم 
المقرنصــات  مــن  علــى صفــوف  محمولــة  واحــدة 
شــكا  تجــد  القمــة  وفــى  الدقيقــة،  الحجريــة 
مخروطيــا يشــبه رأس القلــم وهــى من بواكيــر المآذن 
أهمهــا  رخاميــة،  أعمــدة  علــى  ترتكــز  العثمانيــة 
األوســط، لــه ثاثــة أبــواب تــؤدى إلــى حيــز مربــع 
يبــرز مــن جانبــه الشــرقى دخلــة القبلــة بصدرهــا 
المحــراب وإلــى جــواره منبــر رخامــى، ويغطــى هــذا 
المربــع قبــة كبيــرة فــى الوســط تحيــط بهــا قبــاب 
ــى  ــز عل ــة ترتك ــود حجري ــى عق ــة عل ــرة محمول صغي
ســتة أعمــدة مــن الجرانيــت«.. هكــذا خــرج للنــور 
صفيــة  الملكــة  جامــع  تحفــة 
الدوديــة  بمنطقــة 
مــن  المتفــرع 

الخلــق. ببــاب  شــارع محمــد علــى 
مســجد الســيدة صفيــة مبنــى مرتفــع عــن مســتوى 
الطريــق، يتســم بالبســاطة التامــة، ويحتــل المســجد 
يعــرف  قســمين  إلــى  مقســمة  مســتطيلة  مســاحة 
يســتخدم  وهــو  الحــرم،  باســم  منهمــا  الخارجــى 
الثانــى  القســم  أمــا  باألســاس،  صيفــى  كمســجد 
فيعــرف بالمصلــى أو المســجد، وتعــد قباتهــا مــن 
القبــاب الكبيــرة والنــادرة، إذ يصــل ارتفاعهــا إلــى 

17.6 متــر .
المرأة الحديدية

الســيدة صفيــة تلــك التــى صورهــا التاريــخ بأنهــا 
تلــك »المرأة المتسلطة«، التى أرادت أن تبقى أثرا 
يذكره التاريخ على جرمها وفعلتها الشنيعة، فأوفدت 
أحد مماليكها إلى القاهرة، حيث نقش اسمها على 
لوحــة من الرخام األحمر فــى جامع بنته من الحجر 

األحمر ليبقى يذكرنــا بها.
التــى  العــروس«،  »الملكــة  القاتلــة  المــرأة  إنهــا 
ــغ  ــا، البال ــا خنق ــاء زوجه ــن أبن ــص م ــررت أن تتخل ق
الوريث  ولدها  يظل  حتى  عشر  ثمانيــة  عددهــم 

الوحيــد.
فى  ألعوبة  زوجها  من  التــى جعلت  الجارية  إنهــا 
عدد  فيها  يقتل  مجزرة  أول  صاحبة  إنهــا  يديها، 
كبير من أبناء ساطين آل عثمان، وذلك خنقا حتى 

الحكم. يرثوا  اال  أجل  ومن  الموت 
تجولــت »الطريــق« فــى شــوارع الدوديــة، وقابلــت 
أهلهــا ليــرووا لهــا قصــة هــذا المســجد الــذى يحمــل 
فــى تاريخــه خبايــا وأســاطير لــم تكــن معروفــة مــن 

قبــل.
ســكان  مــن  أبوالعــزم،  ســمير  الحــاج  قــال 
الملكــة  المســجد  هــذا  صاحبــة  إن  المنطقــة، 
بنــات  مــن  جاريــة  األصــل  فــى  كانــت  صفيــة 
البندقيــة، وبعــد ذلــك تــم بيعهــا إلــى الســلطان 
لــه  انجبــت  أن  بعــد  بهــا  تعلــق  الــذى  العثمانــى 
الولــد، وحصولهــا علــى لقــب الســلطانة، وأنشــأ 

قصة صاحبة ثالث جامع »عثمانلى« فى مصر

الملكة صفية.. »خنقت 18 شخًصا« وبنت مسجًدا
 »الملكة العروس« قررت أن تتخلص من أبناء زوجها خنًقا طمًعا فى اإلرث

 األهالى:
الجامع تحفة 

هندسية ومغلق
بأمر األوقاف منذ

زلزال 92



طريقنا.. وهنكمله

الحريف  الثالثاء 4 / 2 / 062020

حوار- محمد الهادى

يعد تامر عبدالحميد »دونجا« من أهم العبى خط الوسط على مدى تاريخ نادى 
الزمالك، وأحد العبى الجيل الذهبى للقلعة البيضاء فى بداية األلفية الثانية.

تميز »دونجا« باللعب فى خط الوسط المدافع وكان ضمن الركائز الرئيسية 
للزمالك، فضال عن أنه صاحب الهدف التاريخى فى مرمى الرجاء البيضاوى 

المغربى عام 2002، والذى تّوج به الفارس األبيض بآخر لقب لبطولة دورى أبطال 
إفريقيا.

وتحدث تامر عبدالحميد خالل حواره عن ملفات كثيرة، أبرزها رأيه فى الجهاز 
الفنى الحالى للفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك، وعن احتياج الفارس 

األبيض لمدرب أحمال، والمركز الذى يحتاج لتدعيم داخل الفريق، ورأيه فى 
ناشئى الزمالك، وعن اقتراب النادى األهلى من حسم الدوري، وسبب رحيل العبى 

الزمالك للتوقيع لألهلى، وإليكم نص الحوار..

ال صــوت يعلــو فــوق صــوت النتائــج اإليجابيــة 
المديــر  اســتمرار  لضمــان  الجيــد  واألداء 
الفنــى فــى منصبــه، فمــن المتعــارف عليــه أن 
كثــرة االخفاقــات والتأخــر فــى جــدول ترتيــب 
وقــد  المــدرب،  بنهايــة  يعجــان  المنافســة 
ــة  ــدوري المصــرى هــذا الموســم إقال شــهد ال
عــدد كبيــر مــن المدربيــن، آخرهــم الثنائــى 

طــارق يحيــى وأحمــد حســام ميــدو.
ــى  ــة إل ــر الصحفي ــد أشــارت بعــض التقاري وق
دخــول حســام حســن المديــر الفنــى الراحــل 
عــن ســموحة الموســم الحالــى، فــى مفاوضــات 

مصــر  نــادى  إدارة  مجلــس  مــع 
المقاصــة لقيــادة الفريــق خلًفــا 

جعــل  مــا  وهــو  لـ»ميــدو«، 
أن  إلــى  يشــير  البعــض 

مــن  عــدًدا  هنــاك 
أصبحــوا  المدربيــن 
بيــن  دايــر«  »كعــب 
األنديــة، فمــع رحيــل 
تتــردد  مــدرب  أى 
بقــوة  أســماؤهم 
مجالــس  داخــل 
اإلدارات، تســتعرض 

»الطريــق« أبرزهــم فــى 
التاليــة.. الســطور 

حسام حسن
ــع حســام حســن مهاجــم  ــة م البداي

الوطنــى  والمنتخــب  والزمالــك  األهلــى 
الســابق، الــذى صــال وجــال بيــن عــدد كبيــر 
مــن األنديــة علــى مــدار 11 عامــا تدريبيــا، 
قــاد خالهــا عــدة أنديــة، أبرزهــم »الزمالــك، 
بيراميــدز، المصــرى البورســعيدى، االتحــاد 
الســكندرى وأخيــًرا ســموحة«، ورغــم مســيرة 
»العميــد« التدريبيــة الكبيــرة، إال أنــه فشــل 
لنهائــى  فالوصــول  البطــوالت،  تحقيــق  فــى 
بهدفيــن  والخســارة   ،2017 مصــر  كأس 
لهــدف أمــام األهلــى، والخــروج مــن نصــف 
موســم  المصــرى  مــع  الكونفدراليــة  نهائــى 
ــرز إنجــازات حســام حســن  ــدان أب 2018، يع

التدريبيــة.

مؤمن سليمان
الوجــوه  مــن  واحــًدا  ســليمان  مؤمــن  يعــد 
المعروفــة فــى الــدورى المصــرى، فباســتثناء 
تدريــب الزمالــك وحصــد لقــب كأس مصــر 
مؤمــن  يســتطع  لــم  األهلــى،  حســاب  علــى 
ســليمان تقديــم نفســه مــع أنديــة ســموحة، 
نجــوم المســتقبل، مصــر المقاصــة، بتروجــت، 

واألســيوطى. الحربــى  اإلنتــاج 
أحمد حسام »ميدو«

فــى  كاعــب  كبيــرة  شــهرة  نــال  أنــه  رغــم 
الماعــب األوروبيــة، واشــتهر كمحلــل رياضــى 
فــى العديــد مــن القنــوات الرياضيــة 
ــدو«  ــرى، إال أن مســيرة »مي الكب
علــى  تكــن  لــم  كمــدرب 
المطلــوب،  المســتوى 
فشــا  عانــى  حيــث 
واكتفــى  كبيــرا، 
بطولــة  بحصــد 
 5 بعــد  وحيــدة 
تجــارب تدريبيــة فــى 
المصــرى. الــدورى 

قــاد  فـ»ميــدو« 
فــى  الزمالــك 
اإلســماعيلى،  واليتيــن، 
وادى دجلــة وأخيــرا مصــر 
التــى  التجربــة  فــى  المقاصــة 
لــم  بعدمــا  ذريعــا  فشــا  شــهدت 
ــن فــى 16  ــق ســوى انتصاري يتمكــن مــن تحقي
المراكــز  فــى  يصــارع  الفريــق  وتــرك  لقــاء، 

الــدورى. بترتيــب  األخيــرة 
طارق يحيى

أنديــة  عــدة  تدريــب  يحيــى  طــارق  تولــى 
الزمالــك،  مثــل  الماضيــة،  الســنوات  فــى 
مصــر  بتروجــت،  ســموحة،  اإلســماعيلى، 
ورغــم  الجيــش،  طائــع  وأخيــًرا  المقاصــة 
ــه  ــر كاعــب، لكــن تجارب ــى« الكبي ــخ »يحي تاري
التدريبيــة لــم تكــن علــى المســتوى المطلــوب، 

للغايــة. متواضعــة  تعتبــر  ونتائجــه 
على ماهر

األهلــى  النــادى  نجــم  ماهــر  علــى  ســجل 

الســابق، أول اســتقالة فــى الــدورى المصــرى 
هــذا الموســم بعــد مــرور أربــع جــوالت، بعدمــا 
رحــل عــن إنبــى بســبب ســوء النتائــج، وباتــت 
اتهامــات الفشــل التدريبــى تاحــق علــى ماهــر 
نــادى  مــع  تجربتــه  باســتثناء  مســيرته،  فــى 
األســيوطى، التــى حقــق خالهــا أداء جيــدا فــى 
الموســم األول للفريــق بالــدورى الممتــاز، بعدما 
تولــى تدريــب ســموحة الموســم الماضــى، إال 
أنــه واجــه فشــا ذريعــا، ليعلــن رحيلــه قبــل أن 

يتولــى مســؤولية الفريــق البترولــى.
البرازيلى »فييرا«

مــن  واحــدا  فييــرا  البرازيلــى  المــدرب  يعــد 
مقولــة  طبقــوا  الذيــن  األجانــب  المدربيــن 
ــة، فرغــم  ــة المصري ــى األندي ــر« عل ــب داي »كع
الــدورى  فــى  إنجــازات  ألى  تحقيقــه  عــدم 
المصــرى إال أنــه قــاد ثاثــة أنديــة فنيــا، هــى 
وجــاءت  وســموحة،  اإلســماعيلى  الزمالــك، 
تجــارب »فييــرا« كلهــا متواضعــة لتتــم إقالتــه 

مــن األنديــة الثاثــة.
بيدرو بارنى

مــدرب  جوزيــه  مانويــل  البرتغالــى  مســاعد 
األهلــى الســابق، والــذى عــاد للــدورى المصرى 

مجــدًدا مــن بوابــة اإلســماعيلى عــام 2018، 
إال أنــه لــم يســتمر طويــًا ورحــل بعدمــا تلقــى 
هزيمــة ثقيلــة مــن الزمالــك فــى نصــف نهائــى 
غيــر  »بارنــى«  تجربــة  ورغــم  مصــر،  كأس 
الموفقــة مــع الدراويــش، أعلــن مجلــس إدارة 
ــى  ــع المــدرب البرتغال ــد م ــة عــن التعاق الجون
ــا للصربــى نيبوشــا  خــال ينايــر الحالــى، خلًف

ميلوســيڤيتش الــذي رحــل لســوء النتائــج. 
وبعدمــا ألقــت »الطريــق« الضــوء علــى أبــرز 
مدربــى الــدورى الذيــن طبقــوا مقولــة »كعــب 
دايــر« علــى األنديــة رغــم فشــل معظــم تجاربهم 
الســابقة، يبقــى الســؤال األهــم الــذى طرحنــاه 
المصــرى،  الــدورى  ومحللــى  نجــوم  علــى 
ــى التعاقــد مــع  ــة عل وهــو: لمــاذا تصــر األندي
نفــس األســماء؟، ومــدى تأثيــر تكــرار تجــارب 
المدربيــن مــع األنديــة علــى مســتوى البطولــة 

المحليــة؟
فــى البدايــة، تحــدث خالــد بيومــى المحلــل 
الرياضــى، عــن تكــرار األســماء فــى الــدورى 
أنديــة  كل  فــى  »موجــود  قائــا  المصــرى، 
والعمــل  والنوعيــة  القماشــة  ولكــن  العالــم، 
اإلدارى عوامــل تؤثــر علــى أى مــدرب، خاصــة 

والاعبيــن  المدربيــن  مــن  كثيــرا  هنــاك  أن 
هدفهــم األول مــادى، وبالتالــى هــذا يؤثــر علــى 
مســتوى الــدورى المصــرى وقــوة المنافســة، 
حتــى لــو جبنــا أفضــل مدربيــن فــى العالــم مــع 
النوعيــة المســتهلكة مــن الاعبيــن الحالييــن 

لــن تحــدث الطفــرة«.
مــدرب  أى  تولــى  عــدم  اقتــراح  تطبيــق  وعــن 
ألكثــر مــن فريقيــن فــى موســم واحــد، قــال فــى 
تصريحاتــه لـ»الطريــق«: »طالبنــا بهــا مــن فتــرة، 
وموجــودة فــى بعــض الــدول ولهــا فوائــد كثيــرة، 
أوال األنديــة ســيكون عليهــا التدقيــق قبــل اختيــار 

المــدرب  ســيعمل  ثانًيــا  المــدرب، 
تســاعده  عناصــر  اختيــار  علــى 

علــى النجــاح، ثالًثــا المــدرب 
تطويــر  إلــى  سيســعى 

أفضــل  بشــكل  نفســه 
يتعــرض  ال  حتــى 
البيــت،  فــى  للبقــاء 
رابعــا إيقــاف سلســلة 
التعاقــدات مــع وكاء 
عــرض  األول  همهــم 
كــم مــن الاعبيــن دون 

فنيــة«. افــادة 
واتفــق عــاء نبيــل مدرب 

الســابق  الوطنــى  المنتخــب 
عــن  »بيومــة«،  تصريحــات  مــع 

بتولــى  اقتــراح  تطبيــق  ضــرورة 
المــدرب فريقــا واحــدا فقــط فــى الموســم، 
ــع  ــزه م ــل تركي ــى كام ــر الفن ــى يضــع المدي حت
ــن  ــن بي ــع تنقــل المدربي ــع: »بالطب ــه.  وتاب نادي
األنديــة ظاهــرة ســلبية فــى الــدورى المصــرى، 
مــن  كبيــر  عــدد  هنــاك  الشــديد  ولألســف 
االختيــار، فابــد  األنديــة ال تحســن  إدارات 
أن تعــرف إدارة النــادى علــى أى أســاس يتــم 
اختيــار المــدرب، والهــدف مــن التعاقــد معــه، 

ومــا المشــروع المنتظــر مــن المــدرب«.
نجــم  كشــرى  أحمــد  أوضــح  جانبــه،  ومــن 
المشــكلة  أن  الســابق،  األهلــى  النــادى 
األساســية فــى إدارات األنديــة، حيــث قــال فــى 
اإلدارات  »مجالــس  لـ»الطريــق«:  تصريحاتــه 

يختــارون المدربيــن بــدون وعــى أو دراســة، 
عــن طريــق ترشــيحات الــوكاء والعاقــات، 
دون الســؤال عــن الســيرة الذاتيــة للمــدرب، 
ــن  ــى تعيي ــوذ ف ــا يتدخــل أصحــاب النف وأحياًن
ــة، والموضــوع  المدربيــن فــى عــدد مــن األندي

بالكفــاءات«. مــش  بالعاقــات  ماشــى 
مشــى  لــو  مصــر  فــى  »التدريــب  وواصــل: 
مــش  الــدورى  مدربــى  نــص  بالكفــاءات 
ــى بيفشــل  ــدرب الل ــا الم ــن عندن ــوا، لك هيدرب
ــر منهــا،  فــى 3 أو 4 فــرق، بيمســك فرقــة أكب
وبالتأكيــد دا بيأثــر علــى مســتوى الــدورى«.

»الزم  تصريحاتــه:  كشــرى  واختتــم 
تتعاقــد  مــا  قبــل  النــادى  إدارة 
عــن  تســأل  المــدرب،  مــع 
نجاحاتــه مــع آخــر فريــق 
دربــه، وعــن تعاماته 
الاعبيــن،  مــع 
مــش  فالتدريــب 
فياريــت  باالســماء، 
نشــوف نــاس عندها 
تعبنــا  الننــا  وعــى، 
ماشــوفنا  كتــر  مــن 

بيفشــلوا«. نــاس 
هاجــم  جانبــه،  ومــن 
نجــم  عبدالعــال  رضــا 
ــرا  ــك الســابق، عــددا كبي الزمال
المصــرى،  الــدورى  مدربــى  مــن 
حيــث قــال: »أنــا صرحــت مــن قبــل وأكررهــا، 
ــن،  ــدوري المصــرى هجاصي ــى ال معظــم مدرب
وبالعاقــات  بالحــب  بيكــون  والتدريــب 

األنديــة«. إدارات  مــع  الشــخصية 
مــن  كبيــر  عــدد  »فــى  عبدالعــال:  وأكمــل 
المدربيــن الفاشــلين بالــدورى المصــرى ألن 
ــاءة، وطــول  ــات مــش بالكف ــب بالعاق التدري
مــا الــكام اســم المعروفيــن بيتكــرروا كل ســنة 
علــى األنديــة، مــش هنشــوف بطولــة قويــة 

وفيهــا منافســة«.
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  أحمد كشرى: »المدرب عندنا بيفشل فى أربعة أندية فبيمسك أكبر منها«   رضا عبدالعال: »التدريب بالحب مش بالكفاءة«

*رأيك فى الجهاز الفنى الحالى للزمالك؟
وأرى  الحالــى،  الفنــى  الجهــاز  فــى  ثقــة  لــدى 
شــىء  كل  وفــرا  مرتضــى  وأميــر  الشيشــينى  أن 
لكارتيــرون وأعطيــاه الثقــة خــال الفتــرة الماضيــة، 

وكان عنــدى شــعور كبيــر بالتأهــل إلــى دور 
إفريقيــا. أبطــال  بــدورى  الثمانيــة 

الزمالــك  يحتــاج  *هــل 
أحمــال؟ لمــدرب 

لمــدرب  يحتــاج  الزمالــك 
أميــر  ويوجــد  أحمــال، 
أن  يمكنــه  عبدالعزيــز 
مــدرب  بمهــام  يقــوم 
الوقــت  خــال  األحمــال 
الدكتــور  وهنــاك  الحالــى، 
فــى  الجوهــرى  عــاء 

تمــت  لــو  الناشــئين،  قطــاع 
ــة  ــه ســيكون إضاف االســتعانة ب

كبيــرة للفريــق األول، وأى جهــاز 
وجــود  مــن  البــد  العالــم  فــى  فنــى 

الفريــق. داخــل  أحمــال  مــدرب 
وجهــة  مــن  الزمالــك  فــى  العــب  *أهــم 

؟ ك نظــر
مســتويات  يقــدم  شــرقى  بــن  أشــرف  المغربــى 
مميــزة مــع الفريــق منــذ بدايــة الموســم، لكــن أتمنــى 
أن يأخــذ مصطفــى فتحــى الفرصــة لوقــت طويــل 

خــال المباريــات المقبلــة، وأرى أنــه جاهــز علــى 
المســتويين الفنــى والبدنــى، لكــن هــذه رؤيــة الجهــاز 

ــى. الفن
*هل كنت مع رحيل ميتشو؟

بعــد  مــن  بميتشــو  متفائــا  أكــن  لــم 
مبــاراة بيراميــدز فــى كأس مصــر، 
يكــن  لــم  كتيــر«،  بيفتــى  »كان 
هنــاك تشــكيل ثابــت، وتبايــن 
الاعبيــن،  مســتوى  فــى 
الزمالــك  هزيمــة  وبعــد 
خرجــت  إنبــى  أمــام 

برحيلــه. وناديــت 
الــذى  المركــز  *مــا 
الزمالــك  يحتــاج 
ــت  ــى الوق ــه ف لتدعيم

؟ لــى لحا ا
يحتــاج  األيمــن  الظهيــر 
الزمالــك، أحمــد  لتدعيــم فــى 
عيــد يحتــاج أن يخــرج لإلعــارة أواًل 
قبــل ان يكــون متواجــًدا فــى الفريق األول، 
وأرشــح عــودة عمــر جابــر وهــو مــن أبنــاء النــادى 
ــوادى  ــر األيمــن ل ــكار الظهي ــد مــع رجــب ب أو التعاق
دجلــة، وكذلــك الحــال فــى الجانــب األيســر، إذ إن 
الجانــب البدنــى لمحمــد عبدالشــافى ليــس جيــًدا 

وعبداللـــه جمعــة كثيــر اإلصابــات.

مــع  مؤثــرا  دورا  لشــيكاباال  أن  تــرى  *هــل 
الزمالــك؟

شــيكاباال مســتواه متذبــذب، ولــن يقــدر علــى لعــب 
مبــاراة بأكملهــا، آخــره 30 دقيقــة فــى المبــاراة، فهــو 

ــا،  ــاراة بأكمله ــا ال يســتطيع أن يشــارك فــى مب بدنًي
ــع لعــب فــى  ــه صان ــاح أفضــل مــن كون ــه جن وأرى أن
المركــز رقــم 10، حــال شــيكاباال كنــت أتمنــى أن 
يكــون أفضــل ممــا هــو عليــه اآلن بكثيــر، فهــو موهبــة 
فــذة، وكان مــن الممكــن أن يكــون فــى مــكان آخــر 

أفضــل بكثيــر.
الناشــئين  مــن  تــراه  الــذى  الالعــب  *مــن 

القــادم؟ الزمالــك  نجــم 
فيصــل،  أســامة  الشــاب  الاعــب  علــى  أراهــن 
وأطالــب إدارة الزمالــك باالهتمــام بالاعــب، فهــو 
الســنوات  خــال  الزمالــك  نــادى  ومســتقبل  أمــل 

المقبلــة.
فــى  الشراســة  الزمالــك  يفتقــد  *لمــاذا 

الخســارة؟ أو  التعــادل  حالــة 
يوجــد  ال  الاعبيــن،  علــى  منصــب  كلــه  األمــر 
حافــز لديهــم، تفكيرهــم فــى األمــور الماديــة فقــط، 
أتمنــى ان يكــون تفكيرهــم فــى ناديهــم مثلمــا يتــم 
ــة، ونصيحتــى لهــم  التفكيــر فــى مســتحقاتهم المالي
ــال  ــه األجي ــى ب ــوا تاريخــا ألنفســهم يتحاك أن يصنع

القادمــة.
تــراه  وهــل  حامــد  طــارق  فــى  *رأيــك 

؟ خليفتــك
أدائــى  طريقــة  لعبــه  فــى  يشــبه  حامــد  طــارق 
مــن الناحيــة الدفاعيــة، بــل هــو أفضــل منــى، ومــن 
فــى  بمفــرده  المــدرب  عليــه  يعتمــد  أن  الممكــن 
وســط الملعــب دون خــوف، وأرى أن تدخاتــه علــى 
ــم  ــه ل ــل أن ــًرا والدلي ــة ورأيناهــا كثي الاعبيــن طبيعي
اعتراضاتــه  أرفــض  لكــن  كثيــًرا،  للطــرد  يتعــرض 
وجماهيــر  »النرفــزة«،  ســريع  فهــو  الحــكام  علــى 
الفريــق المنافــس هــى مــن تزيــد مــن وصفــه كاعــب 

عنيــف.
*هل األهلى حسم بطولة الدورى؟

بعــد تعــادل الزمالــك مــع وادى دجلــة أتوقــع أن 
حظــوظ الزمالــك بالتتويــج بــدرع الــدورى انتهــت، 
أبطــال  دورى  بطولــة  فــى  بالتركيــز  وأنصحهــم 

واإلفريقــى. المصــرى  الســوبر  وكأس  إفريقيــا 
*هل فاوضك األهلى فى يوم من األيام؟

المهنــدس  معــى  تحــدث  حيــث  فاوضنــى،  نغــم 
ــى القيعــي وكان المســؤول عــن الصفقــات فــى  عدل
األهلــى فــى ذلــك الوقــت، جلســت معــه فــى منزلــه، 
نفــس  وكانــت  لألهلــى،  لانتقــال  معــى  وتفــاوض 
الطريقــة التــى تعاقــدوا بهــا مــع كهربــا، أبلغنــى بــأن 
ــى. ــى األهل ــم أعــود عل أذهــب للخــارج لمــدة عــام ث

*ومــا الســر وراء انجــذاب الالعبيــن لألهلــى 
وليــس الزمالــك؟

بهــا  يســير  التــى  العقليــة  لديــه  ليــس  الزمالــك 
المســؤولون فــى األهلــى، وجــذب العبيــن منــه مثلمــا 
يحــدث مــن القلعــة الحمــراء، والدليــل علــى ذلــك 
أزمــة كهربــا األخيــرة ورحيلــه عــن الزمالــك مــن أجــل 

االنضمــام لألهلــى.

األهلى حسم الدورى.. وطارق حامد أفضل منى

تامر عبدالحميد:

  الزمالك يحتاج لمدرب أحمال.. وأين مصطفى فتحى؟ 

  لم أكن متفائلًا بميتشو.. وشيكاباال مستواه متذبذب

  أراهن على الناشئ أسامة فيصل.. والزمالك ليس 

لديه العقلية التى يسير بها المسؤولون فى األهلى

مدربون »كعب داير« على األندية

إيمان محمود
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هكــذا  معهــن«..  تتواجــه  أن  الصعــاب  »تخشــى 
ــن نجاحهــن  ــى أثبت يمكــن وصــف نســاء مصــر، الالت
فــى جميــع المجــاالت، حتــى وصلــن إلــى التحكيــم 
التــى اعتقــد  القــدم،  لكــرة  الرجــال  فــى مباريــات 

البعــض أنهــا مهمــة لـ»الرجــال فقــط«.
الحــكام  أهــم  مــن  واحــدة  تحــاور  »الطريــق« 
ســعد  شــاهندة  الكابتــن  إنهــا  فــى مصــر،  النســاء 
علــى المغربــى، والمعروفــة فــى الوســط الرياضــى 

الحــوار.. نــص  وإلــى  المغربــى«..  بـ»شــاهندة 
* فى البداية حدثينى عن نفسك؟

أنــا الكابتــن شــاهندة ســعد علــى المغربــى، عرفــت 
فــى عالــم كــرة القــدم، باســم »شــاهندة المغربــى«، 
وأبلــغ مــن العمــر 28 ســنة، وكنــت العبــة فــى العديــد 
مــن األنديــة المصريــة الكبيــرة، ولعبــت فــى نــادى 
ســموحة لمــدة 5 ســنوات، وفــى نــادى المقاصــة 3 
ســنوات، وفــى نــادى الطيــران 3 ســنوات، كمــا أننــى 
شــاركت بلعــب كــرة القــدم فــى المنتخــب النســائى 

المصــرى.
* متى بدأ شغفك بكرة القدم؟

بــدأ حبــى لكــرة القــدم منــذ الصغــر، فقــد كان 
والــدى العــب كــرة قــدم فــى نــادى التــرام، لذلــك 
كــرة  لعــب  الرياضــة، خصوًصــا  ممارســة  عشــقت 
ــرة  ــات ك ــة مباري ــى أحــب متابع ــا أنن ــه، كم ــدم من الق
القــدم منــذ الصغــر، حتــى بــدأت أمارســها وأتــدرب 
ــادى ســموحة،  ــى ن ــر عندمــا انضممــت إل بشــكل كبي
حينمــا كان عمــرى 14 ســنة، إذ كان هــذا النــادى أول 
خطــوة لــى نحــو تحقيــق هدفــى فــى لعــب كــرة القــدم.
إلــى  القــدم  كــرة  لعــب  مــن  توجهــت  كيــف   *

؟ لتحكيــم ا
وانضمامــى  القــدم،  كــرة  أعشــق  حياتــى  طــوال 
ــة الكبيــرة جعلنــي  ــة المصري إلــى العديــد مــن األندي
التــى  والمهــارة  الخبــرة  مــن  كبيــرا  قــدرا  اكتســب 

كــرة  مجــال  فــى  التحكيــم  عالــم  لدخــول  أهلتنــي 
ــة  ــى تكمل ــر ف ــى األكب ــق حلمــى وهدف ــدم، وتحقي الق

مشــوارى فــى هــذا المجــال.
* متــى بــدأت العمــل فــى مجــال التحكيــم فــى كــرة 

القدم؟
بــدأت العمــل فــى مجــال التحكيــم بكــرة القــدم، 
مــن 2014 - 2015، لكننــي تمكنــت أن أصبــح حكمــا 

ــا لكــرة القــدم فــى عــام 2017. دولي
* كــم كان أول أجــر حصلــت عليــه بعــد أن أصبحت 

حكمــا فــى مباريات كــرة القدم؟
أول أجــر حصلــت عليــه بعــد أن أصبحــت حكمــا 
فــى مباريــات كــرة القــدم، كان 100 جنيــه، وذلــك 
عقــب تحكيمــى فــى مبــاراة ناشــئين، وكان المتعــارف 
عليــه، أن التحكيــم فــى مبــاراة الناشــئين يقــدر بـــ100 

جنيــه.
* هل هناك تدرج فى منصب الحكم؟

نعــم.. هنــاك تــدرج فــى مناصــب الحــكام، فقــد 
كنــت أنــا »حكــم ســاحة« فــى البدايــة، ثــم تدرجــت 

حتــى أصبحــت »حكــم ســاحة دوليــا«.
* مــاذا كان رد فعــل الجمهــور علــى كونــك حكــم 

ــرة قــدم؟ ــاراة ك مب
»فــى أول مــرة النــاس شــافتنى فــى الملعــب، كانــوا 
مســتغربين جــًدا إن بنــت هــى التــى ســتحكم فــى 
المبــاراة، خصوًصــا أن المبــاراة كانــت مهمة، لمواليد 
ــدء  ــرة بب ــت الصاف ــا انطلق ــن بعدم ــل 1997، ولك جي
المبــاراة، تــم التعامــل مــع الوضــع علــى أنــه واقــع، 
والحمدللــه كنــت موفقــة فــى المبــاراة، ولــم أواجــه أى 

انتقــاد مــن الجمهــور«.

* ما أغرب تعليق أطلقه عليك الجمهور؟
ــاراة،  ــى أول مب ــق ســمعته، كان ف أول وأغــرب تعلي
عندمــا نزلــت إلــى أرض االســتاد، وجــدت الجمهــور 
يقــول »إيــه ده بنــت هــى اللــى هتحكــم«، لكــن منــذ 
ذلــك الوقــت، لــم أســمع أى تعليــق مــن الجمهــور، 
وأصبحــوا يتعاملــون مــع الوضــع علــى أنــه طبيعــى 

وليــس بــه أى شــىء غريــب.
مشــوار  خــالل  واجهتــك  التــى  الصعــاب  مــا   *

تــك؟ حيا
علــى الجانــب األســرى، الحمدللــه لــم أواجــه أى 
ــت أتلقــى كل  ــل بالعكــس كن ــى، ب ــات فــى حيات صعوب
وأشــقائى،  ووالدتــى  والــدى  مــن  والتأييــد  الدعــم 
وعلــى الصعيــد العملــى، والصعوبــات التــى واجهتهــا 
ــة مشــوارى  ــة مشــوارى الكــروى، ففــى بداي فــى بداي
امــرأة،  يكــون  الحكــم  أن  اقتنــاع  هنــاك  يكــن  لــم 
لذلــك قــررت أن أقــول للنــاس شــاهدوا الفتــاة أثنــاء 

التحكيــم ثــم أصــدروا الحكــم عليهــا.
* هل لديك أشقاء؟

نعــم.. لــدى شــقيقان أكبــر منــى ســًنا، فأنــا البنــت 
الوحيــدة فــى عائلتــى، وســعيدة جــًدا بذلــك.

* كيــف تقبلــت أســرتك كونــك العــب كــرة قــدم ثــم 
حكمــا لمباريــات كــرة القــدم؟

كــرة  العبــة  كونــى  للغايــة،  طبيعيــا  األمــر  كان 
قــدم ثــم حكمــا، وذلــك ألننــى كنــت أحصــل علــى 
كل  فــى  والــدى،  مــن  الكبيــر  والتشــجيع  الدعــم 
خطــوة أخطوهــا فــى هــذا المجــال، »بابــا كان دايًمــا 
بيســاعدنى وبيشــجعنى فــى كل خطــوة فــى حياتــى«، 
ــى  ــى كانــت هــى مــن تأخذن ــى أن والدت باإلضافــة إل
باســتمرار إلــى النــادى مــن أجــل التدريــب فــى البداية 
لشــقيقّى،  وبالنســبة  شــىء،  كل  فــى  معــى  وكانــت 
فكانــا يقدمــان الدعــم النفســى والمعنــوى الكبيــر 
لــى، لكــي أواصــل نجاحــى فــى مجــال التحكيــم فــى 

مباريــات كــرة القــدم للرجــال.
* مــا آخــر المهــام التــى تقوميــن بهــا خــالل الفتــرة 

الحاليــة كحكــم فــى مباريــات كــرة القــدم للرجــال؟
أنــا اآلن متواجــدة فــى الجزائــر، مــن أجــل التحكيــم 
فــى بطولــة شــمال إفريقيــا تحــت 23 ســنة، وحكمــت 
ــا فاســو والمغــرب،  ــن بوركين ــاح بي ــاراة االفتت فــى مب
ومســتمرة فــى تحكيــم عــدد مــن المباريــات التــى 

ســتقام فــى المغــرب.
* ما طموحاتك وأهدافك خالل الفترة القادمة؟

والطموحــات  األهــداف  مــن  العديــد  هنــاك  
التــي الأزال أعمــل واجتهــد لكــي أحققهــا فــى 
مجــال عملــى فــى التحكيــم بمباريــات كــرة القــدم 
ــى، هــو أن أحكــم ف  ــرز أهداف ــن أب للرجــال، ولك
مبارايــات كأس العالــم والــدورى الممتــاز للرجــال 

فــى مصــر.

كابتن شاهندة المغربى حكم مباريات كرة القدم 
للرجال لـ»الطريق«:

الجديــد  الكــرة  اتحــاد  انتخابــات  حــرب  بــدأت 
مبكــًرا، وذلــك عندمــا أعلــن أحمــد شــوبير، حــارس 
األهلــى األســبق ونائــب رئيــس الجباليــة الســابق 
فــى مجلــس هانــى أبوريــدة، والــذى تقــدم باســتقالته 
أمــم  بطولــة  فــى  مصــر  منتخــب  إخفــاق  عقــب 
ــن دور الـــ16،  ــة م ــع البطول ــرة بتودي ــا األخي إفريقي
بعــد الهزيمــة مــن جنــوب إفريقيــا فــى دور الـــ16 
ــات اتحــاد  بهــدف نظيــف، الترشــح لخــوض انتخاب

الكــرة المقبلــة علــى منصــب الرئيــس. 
شوبير يهاجم أبوريدة

تصريحــات  فــى  أعلــن  قــد  شــوبير  أحمــد  كان 
لخــوض  الترشــح  إعالنــه  أيــام  قبــل  تلفزيونيــة 
منصــب  علــى  المقبلــة  الكــرة  اتحــاد  انتخابــات 
الرئيــس، وليــس النائــب، مشــيًرا إلــى أنــه لــن يدخــل 
ــة  ــه، خاصــة بعــد التجرب ــا ل اتحــاد الكــرة إال رئيًس
التــى خاضهــا مــن قبــل علــى منصــب نائــب الرئيس، 
ــا عنهــا مطلًقــا، حســبما أكــد  والتــى لــم يكــن راضًي

شــوبير. 
وفتــح نائــب رئيــس الجباليــة الســابق النــار علــى 
الســابق  الكــرة  اتحــاد  رئيــس  أبوريــدة  هانــى 
والمرشــح األقــوى فــى انتخابــات االتحــاد المقبلــة، 
حيــث قــال شــوبير: »إذا كان أبوريــدة قطــر زى مــا 
وصفــه مجــدى عبدالغنــى؛ فأنــا طيــارة، مشــيًرا إلى 

أن هانــى أبوريــدة رئيــس اتحــاد الكــرة الســابق، لــم 
يحتــرم اســمى ولــم يمنحنــى التقديــر الكافــى الــذى 

اســتحقه«.
مــع  كبيــر  خــالف  علــى  »أنــا  شــوبير:  وأضــاف 
ــرات  ــى فت ــا ف ــدة بينن ــة الجي ــدة، رغــم العالق أبوري

ســابقة، إال أن طريقــة إدارتــه لالتحــاد لــم تكــن 
جيــدة، كمــا أن هنــاك 4 مــن أعضــاء مجلــس إدارة 
اتحــاد الكــرة الســابق، كانــوا يعملــون ضــدى فــى 
االنتخابــات؛ وهــو مــا جعلنــى أتأخــر فــى إعــالن 
بعــد  يوًمــا   38 لمــدة  للرئيــس  كنائــب  ترشــحى 

االنتخابــات«.
واختتــم حــارس األهلــى األســبق: »أبوريــدة رغــم 
عالقاتــه الكبيــرة باالتحاديــن الدولــى واإلفريقى إال 
أنــه لــم يرشــحنى للعمــل فــى أى لجنــة باالتحاديــن 
الكــرة،  اتحــاد  داخــل  مســؤوال  كنــت  أننــى  رغــم 
وأمتلــك الكفــاءة فــى اإلعــالم أو فــى إدارة الكــرة«.

من ُيدير الجبالية؟ 
فــى تصريــح غريــب، أدلــى بــه أحمد مجاهــد، عضو 
مجلــس الجباليــة المســتقيل، أكــد خاللــه علــى أن 
هانــى أبوريــدة مــازال يتدخــل فــى بعــض القــرارات 

داخــل اتحــاد الكــرة الحالــى برئاســة الجناينــى.
وقــال مجاهــد فــى تصريحــات تلفزيونيــة قبــل أيــام: 
»مــا ال يعلمــه الكثيــرون أن أبوريــدة هــو صاحــب 
قــرار تأجيــل مبــاراة األهلــى أمــام النجــم الســاحلى 
التــى لعبــت يــوم 26 ينايــر الماضــى بــداًل من يوم 24 
ينايــر، ومبــاراة الزمالــك أمــام مازيمبــى الكونغولــى 
التــى لعبــت يــوم 24 ينايــر بــداًل مــن يــوم 25 ينايــر، 

وذلــك بســبب منصــب أبوريــدة فــى الــكاف«.
وتابــع عضــو الجباليــة الســابق: »الــكاف استفســر 
 25 يــوم  فــى مصــر  األوضــاع  عــن  أبوريــدة  مــن 
ــدة بضــرورة عــدم خــوض أى  ــب أبوري ــر؛ فطال يناي
ــا لحــدوث أى  مباريــات فــى مثــل هــذا اليــوم، تجنًب
أزمــات بســبب األوضــاع األمنيــة؛ وهــو مــا وافــق 

األهلــى  مباراتــى  مواعيــد  وعــدل  الــكاف،  عليــه 
والزمالــك فــى الجولــة الخامســة بــدورى األبطــال«.

األفضل فى إفريقيا 
الكــرة  اتحــاد  رئيــس  أبوريــدة،  هانــى  أن  ُيذكــر 
الســابق كان قــد تــم تكريمــه مطلــع ينايــر الماضــى 
فــى حفــل نظمــه االتحــاد اإلفريقــى لكــرة القــدم 
الختيــار األفضــل فــى إفريقيــا، حيــث تــم تكريــم 
األفضــل  االتحــاد  اعتبــاره  علــى  أبوريــدة  هانــى 
فــى إفريقيــا، وذلــك رغــم أن اتحــاد أبوريــدة كان 
قــد تقــدم باســتقالته بالكامــل؛ وذلــك بعــد إخفــاق 
ــا األخيــرة.  ــة أمــم إفريقي منتخــب مصــر فــى بطول
االتحاديــن  فــى  قويــة  بعالقــات  أبوريــدة  ويتمتــع 
فــى  عملــه  بحكــم  وذلــك  واإلفريقــى؛  الدولــى 
واالتحــاد  الدولــى،  لالتحــاد  التنفيــذى  المكتــب 
ــل مجــدى  ــذى جع ــر ال ــا؛ وهــو األم ــى أيًض اإلفريق
عبدالغنــى، عضــو الجباليــة الســابق يصــرح بــأن 
أبوريــدة »قطــر«، فــى إشــارة منــه إلــى أنــه لــن يقــف 
أحــد أمامــه فــى انتخابــات الجباليــة المقبلــة. 

الخماسية ُتعد الالئحة
باتحــاد  الخماســية  اللجنــة  تجهــز  جانبهــا،  مــن 
الئحــة  الجناينــى  عمــرو  برئاســة  الحالــى  الكــرة 
الجباليــة الجديــدة، حيــث تناقــش شــروط الترشــح 
لالنتخابــات المقبلــة، المقــرر لهــا فــى ســبتمبر مــن 
العــام الجــارى، وهــل ســيتم إلغــاء بنــد الـــ8 ســنوات 
إمكانيــة  مناقشــة  إلــى  باإلضافــة  عدمــه،  مــن 
ــاب أمــام أى شــخص يرغــب فــى الترشــح  ــح الب فت
النتخابــات الجباليــة مــن عدمــه، بعــد أن كانــت 
مقتصــرة علــى مــن ســبق لــه العمــل بالمنظومــة 
أعضــاء  أو  حكامــا  أو  العبيــن  ســواء  الكرويــة 

ســابقة. أنديــة  إدارات  مجالــس 
عــدد  أيًضــا  الجناينــى  مجلــس  يناقــش  كمــا 
المرشــحين علــى المقاعــد، خاصــة أن المجلــس 
الســابق كان يضــم 11 عضــًوا، مــن بينهــم امــرأة، 
كمــا  فقــط،  أفــراد  لـــ7  العــدد  تقليــص  أم ســيتم 
ســيناقش هــل ســيتم التصويــت علــى القوائــم بــدالً 

ألفــراد. التصويــت  مــن 
ال يحق لها الترشح

كان االتحــاد الدولــى لكــرة القــدم »فيفــا« قــد عيــن 
فــى الـــ20 مــن أغســطس الماضــى لجنــة خماســية 
الجناينــى،  عمــرو  برئاســة  الكــرة  اتحــاد  إلدارة 
علــى، ومحمــد  مــن جمــال محمــد  كل  وعضويــة 
فضــل، وأحمــد عبدالـــله وســحر عبدالحــق؛ وذلــك 
لتســيير أمــور الجباليــة لمــدة عــام بعــد اســتقالة 
مجلــس أبوريــدة، مــع اعتبارهــم كاتحــاد منتخــب 
الجباليــة  انتخابــات  فــى  الترشــح  لهــم  يحــق  ال 

المقبلــة.

انتخابات تكسير
العظام بـ»الجبالية«

أغرب موقف حينما
هتفت الجماهير

»الحكم واحدة ست«
 أحلم بالتحكيم فى الدورى الممتاز وكأس 

العالم للرجال  أول أجر أخذته فى تحكيم مباراة 
 كنت حكًماللناشئين كان 100 جنيه

دوليًا فى مباراة كرة القدم 
للرجال فى 2017

 والدى كان العب كرة 
قدم فى نادى الترام وأول 

من شجعنى على لعب
كرة القدم

حوار- دعاء راجح

 شوبير يبدأ الحرب مبكرًا ويضرب أبوريدة »تحت 
الحزام«  رئيس االتحاد السابق يحذر »اللى هيقف فى 

وشى هفرمه«.. و»الجناينى« ممنوع من الترشح بأمر الفيفا

أحمد واعر



طريقنا.. وهنكمله

حوادث  الثالثاء 04 / 02 / 082020

شيفتات للشحاتة
ــن  ــة ســيدات يحمل ــق« فــى جول رصــدت »الطري
المتــرو وبعــض  أطفــاال رضــع بجــوار محطــات 
الشــوارع القريبــة منهــا،  الســتعطاف المواطنيــن 
والحصــول علــى أمــوال منهــم بداعــى حاجتهــم 
لعــاج أطفالهــن وإجــراء بعــض العمليــات، بســبب 
»الســرطان  مثــل  خطيــرة  بأمــراض  اصابتهــم 
والحــروق« تحتــاج الــى أمــوال طائلــة، وأن تلــك 
الســيدات المتســوالت يتغيــرن علــى مــدار اليــوم، 
فهنــاك ســيدات يظهــرن مــن الســاعة الخامســة 
صباحــا وأخــرى بعــد الظهــر فــى إحــدى إشــارات 

المــرور، وأمــام البنــوك والمطاعــم الشــهيرة.
مــن  عــدد  يتجمــع  المحروســة،  شــوارع  وفــى 
عامــات  عليهــم  يظهــر  والســيدات  الصبيــة 
التشــرد يفرضــون اإلتــاوات علــى ســائقى الســيارة 
إلجبارهــم علــى إعطائهــم أمــواال واذا امتنعــوا عــن 

الدفــع ال يســلمون مــن ايذائهــم.
ــى  ــا ف ــم ضبطه ــع ت ــة وقائ ــى الســطور التالي وف
ــرة عــن ضبــط عــدد مــن الســيدات  ــرة األخي الفت
يتــم  ولكــن  ابناءهــن  ليســوا  بأطفــال  يتســولن 

. اســتئجارهم مــن امهاتهــم 

فى القاهرة
بمحافظــة  الجنائــى  البحــث  أجهــزة  رصــدت 
كونــوا  لـــ5 أشــخاص  القاهــرة نشــاطا إجراميــا 
الشــوارع  بأطفــال  لإلتجــار  عصابيــا  تشــكيا 
واســتعطاف  التســول  أعمــال  فــى  واســتغالهم 

المــارة.
ونجحــت أجهــزة األمــن بمديريــة أمــن القاهــرة، 
فــى إلقــاء القبــض علــى 5 متهميــن بعــد أن وردت 
معلومــات إلدارة رعايــة األحــداث بمديريــة أمــن 

القاهــرة، أفــادت 
السايس.. تسول بالقوة

إحــدى  الســايس  ظاهــرة  أن  بهجــت،  أوضــح 
صــور التســول، التــى لــو تــم تقنينهــا فإنهــا ســوف 
تــدر المليــارات علــى خزينــة الدولــة مثلمــا يحــدث 
العربيــة  الــدول  وبعــض  االوروبيــة  الــدول  فــى 

المتقدمــة مثــل االمــارات.

عقوبات التسول
تصريحــات  فــى  القانونــى،  المستشــار  أكــد 
القانــون 49 لســنة 1933،  للطريــق، أن  خاصــة 
مــن قانــون العقوبــات نــص علــى عــدد مــن المــواد 

التســول. لمكافحــة ظاهــرة 
حــدد فــى المــادة »1« مــن أنــه يعاقــب بالحبــس 
مــدة ال تجــاوز شــهرين كل شــخص صحيــح البنيــة 
ذكــًرا كان أم أنثــى يبلــغ عمــره خمــس عشــرة ســنة 
أو  العــام  الطريــق  فــى  متســوالً  وجــد  أكثــر  أو 
المحــال العموميــة، ولــو ادعــى أو تظاهــر بــأداء 
خدمــة للغيــر أو عــرض ألعــاب أو بيــع أى شــىء.

تتجــاوز  ال  مــدة  بالحبــس  يعاقــب   :)2( مــادة 
شــهرا كل شــخص غيــر صحيــح البنيــة وجــد فــى 
الظــروف المبينــة فــى المــادة الســابقة متســوالً 
فــى مدينــة أو قريــة لهــا ماجــئ وكان التحاقــه 

ــا. ــا ممكًن به
تتجــاوز  ال  مــدة  بالحبــس  يعاقــب   :)3( مــادة 

ثاثــة شــهور كل متســول فــى الظــروف المبينــة 
فــى المــادة األولــى يتضــح اإلصابــة بجــروح أو 
عاهــات أو يســتعمل أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل 

الغــش الكتســاب عطــف الجمهــور.
مــادة )4(: يعاقــب بالعقوبــة المبينــة فــى المــادة 
الســابقة كل شــخص يدخــل بــدون إذن فــى منــزل 

أو محــل ملحــق بــه بغــرض التســول.
مــادة )5(: يعاقــب بنفــس العقوبــة كل متســول 
وجــدت معــه أشــياء تزيــد قيمتهــا علــى مائتــى 

قــرش وال يســتطيع إثبــات مصــدره.
مــن  كل  العقوبــة:  بنفــس  يعاقــب   :)6( مــادة 

أغــرى األحــداث الذيــن تقــل ســنهم عــن خمــس 
التســول. عشــرة ســنة علــى 

كل مــن اســتخدم صغيــرا فــى هــذه الســن أو 
المتهــم  كان  وإذا  التســول  بغــرض  ســلمه آلخــر 
وليــا أو وصيــا علــى الصغيــر أو مكلفــا 
العقوبــة  تكــون  بماحظتــه 
بالحبــس مــن ثاثــة شــهور 

إلــى ســتة شــهور.
ــة  مــادة )7(: فــى حال
العــودة تكــون عقوبــة 
الجرائــم المنصــوص 
هــذا  فــى  عليهــا 
الحبــس  القانــون 
تجــاوز  ال  مــدة 

. ســنة
كمــا قــال الخبيــر 
.م  وائــل  األمنــى 
األمنيــة  األجهــزة  إن 
ضبــط  مــن  تمكنــت 
العناصراإلجرامية 
المشــتركة فــى عمليــة التســول 
وإجبــار األطفــال علــى الشــحاذة، 
وتقديمهــا لجهــات التحقيــق لمحاســبتها.

ــى أن جهــود وزارة  ــى، إل ــر األمن وأشــار الخبي
الداخليــة علــى مســتوى الجمهوريــة، مازالــت 
مســتمرة للقضــاء علــى تلــك العصابــات نهائيــا.

كبيــر  دور  المواطنيــن  علــى  أنــه  وأضــاف 
بابــاغ  العصابــات،  تلــك  مواجهــة  أجــل  مــن 
الشــرطة عــن أى شــخص أو ســيدة، تســتأجر 
وتســتعطف  للتســول  الــوالدة  حديثــى  أطفــاال 
المواطنيــن بهــم خاصــة األطفــال الذيــن يظهــر 
عليهــم عامــات التعذيــب والمابــس الممزقــة، 
مثلمــا حــدث فــى حلــوان ومنطقــة شــبرا الخيمــة 
وعليهــم الحــذر مــن الحيــل التــى يســوقها هــؤالء 
واالســتياء  اســتعطافهم  لجــذب  المحتالــون 
علــى أموالهــم، والتفرقــة بيــن المســتحق وغيــر 

المســتحق.

محرم
ــم التســول،  ــاء عــن حك ــا أوضحــت دار اإلفت كم
َســوُّل فــى اللغــة: اســترخاء البطــن،  أن أصــل التَّ
طريــق  عــن  الــرزق  طلــب  باعتبــاره  وحرمتــه 
الخديعــة مــن النــاس وليــس عــن حاجــة ويتعــارض 
معــه الحيــاء الــذى يعــد شــعبة مــن شــعب اإليمــان، 
ــاس بالباطــل. ــال الن ــد أحــد صــور أكل م ــا يع كم

.. مليونيرات على باب هللا

 خبير قانونى: مدة الحبس للمتسول شهران.. واإلفتاء: أكل أموال الناس بالباطل

نيفين مصطفى

»التسول« هو طلب المعونة كطعام ومال من بعض الناس واستعطافهم 
بعبارات وأساليب متعددة، وهو من الوسائل التى تجلب  للمتسولين 
المال دون تعب بمجرد كلمات معينة، من خالل ارتداء مالبس رثة 

وممزقة ضمن مجموعة من الحيل التى يلجأ إليها المتسولون لخداع 
ضحاياهم ونيل تعاطفهم، منها حمل األطفال الرضع ووضع جبيرة 
جبس فى األيادى أو اظهار مناطق حروق أو حمل أوراق تفيد بأنهم 
مرضى ألمراض مزمنة، ومع تحقيق أرباح ضخمة اتسعت وانتشرت 

ظاهرة التسّول وتزداد يومًا بعد يوم، لتتحول إلى مهنة يصعب السيطرة 
على أصحابها.

وفى المقابل، ال تهدأ األجهزة األمنية خاصة شرطة النقل والمواصالت 
عن مطاردة المتسولين الذين فاق عددهم الحدود، ومع العقوبات 

القانونية الواهية تستمر لعبة القط والفأر بين الشرطى والمتسول.
مئات من عمليات الضبط تتم يوميا للمتسولين، بينهم عدد كبير 
من سيدات يستأجرن أطفاال مقابل دفع مبلغ مالى فى اليوم ألمه 

وبعض األطفال الذين ضبطوا مع متسولين تبين فيما بعد أن بعضهم 
مبّلغ باختطافه، وضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف األطفال 
وإجبارهم على التسول، ما يكشف وجها آخر خطيرا لظاهرة التسول 

التى اقترنت بجرائم خطف واجبار على التسول وأحيانا جرائم القتل 
كما بينت محاضر األجهزة األمنية.

ــة،  ــع لهمــا معلومــات جنائي ــزل وبائ ــة من ــام رب بقي
باســتقطاب الصبيــة األحــداث واســتغالهم فــى 

أعمــال التســول.

فى حلوان
جريمــة جديــدة مــن جرائــم اســتغال األطفــال، 
كشــفت عــن مابســاتها مباحــث قســم شــرطة 
حلــوان، برئاســة المقــدم أحمــد البنــدارى، بعــد أن 
ألقــت القبــض علــى عاطــل اســتقطب 3 أطفــال 
ــى أســرهم تحــت  ــى عــدم العــودة إل وأجبرهــم عل
تهديــد الســاح، مقابــل اســتغالهم فــى أعمــال 

التســول.

شقيقان يستقطبان األطفال للتسول
جريمــة جديــدة مــن جرائــم االتجــار بالبشــر، 
أقــدم عليهــا شــقيقان فــى القاهــرة، عندمــا قامــا 
فــى  واســتغالهم  الشــوارع  أطفــال  باســتقطاب 
المتســولين بشــوارع  تكويــن شــبكة واســعة مــن 
ــى مباحــث القاهــرة  ــل أن تلق ــة، قب وســط المدين
ســليم،  نبيــل  اللــواء  بإشــراف  عليهمــا  القبــض 

مديــر مباحــث العاصمــة.
فرويــز  جمــال  الدكتــور  يقــول  جهتــه،  مــن 
 استشــارى الطــب النفســى ، إن اضطــراب بعــض 

الثقافــى. االنحــدار  عــن  ناتــج  الشــخصيات 
خاصــة  تصريحــات  فــى  فرويــز  وأضــاف 
للطريــق، »فــى بعــض الشــخصيات يكــون هنــاك 
ازدواجيــة  أخاقــى،  وانحــدار  قيمــى  انحــدار 
دينيــة بالــكام واللبــس الدينــى، أى الشــكلى وعــدم 
االلتــزام الســلوكى الدينــى، لــذا ســتجد كثيريــن 
وكثيــرات يلجــأون للتســول للحصــول علــى الكســب 
للســريع بــدون مجهــود النــه مثــل النصــب، ولكــن 

النصــب باســم الديــن والرحمــه واالنســانية«.
وأشــار فرويــز، إلــى أنهــم شــخصيات مضــادة 
للمجتمــع ســيكوباتية بهــم ســلبية وال مباالة، 
وليــس لديهــم مشــاعر وال أحاســيس، 
فــى  المســتمرة  األخطــاء  وتكــرار 

ــع الظــروف. جمي
قــال  نفســه،  الســياق  وفــى 
المستشــار القانونــى، فهمــى 
بهجــت، إن التســول منتشــر 
وهــى  الزمــن،  قديــم  مــن 
ظاهــرة لهــا أســباب كثيــرة، 
مضيفا أن التســول منتشــر 
المواصــات  كل  فــى 
أن  إال  والطــرق،  العامــة 
لــم  المصــرى  المشــرع 
الفعــل  ذلــك  مثــل  يتــرك 
عقوبــة،  لــه  ووضــع  إال 
نظــًرا لمــا يتركــه مــن آثــار 
للمجتمــع  وأضــرار  ســلبية 

لمواطنيــن. وا
الــى  القانونــى  وأشــار الخبيــر 
ان اجهــزة األمــن لهــا الكثيــر مــن 

الشــأن. هــذا  فــى  المجهــودات 

 الشرطة تالحق 
»الشحاتين« 

والقانون يفرج 
عنهم

 استشارى 

نفسى: المتسولون 

شخصيات سيكوباتية 

ال يخجلون من 

أفعالهم

 انتشار كبير للظاهرة وابتكار
أساليب جديدة للنصب على المواطنين

 األطفال المستأجرة وعمليات السرطان
أشهر الطرق لخداع ركاب المواصالت العامة 
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شيماء ميزار

جميــع  داخــل  الداجنــة  الثــروة  قطــاع  يشــهد 
محافظــات الجمهوريــة توتــًرا كبيــًرا خــال الفتــرة 
 1468 رقــم  القــرار  صــدور  منــذ  وذلــك  الجاريــة، 
مجــازر  نقــل  بشــأن   2013 أكتوبــر  فــى  الصــادر 
تأجــل  والــذى  الســكنية،  الكتــل  خــارج  الدواجــن 
ــرار  ــم صــدور هــذا الق ــرارًا، وت ــراراً وتك ــه م ــل ب العم
للقضــاء علــى ظاهــرة نقــل الطيــور والدواجــن الحيــة 
بيــن التجــار والمجــازر وســط المناطــق الســكنية لمــا 
تشــكله مــن خطــر علــى صحــة المواطنيــن، الســيما 
أن وجودهــا يهيــئ تربــة خصبــة النتشــار األمــراض 

الطيــور«. كـ»إنفلونــزا 
الثــروة  شــعبة  رئيــس  الســيد  عبدالعزيــز  قــال 
الداجنــة بغرفــة القاهــرة التجاريــة، إن الشــعبة قامــت 
البيطريــة  للخدمــات  العامــة  للهيئــة  طلــب  بتقديــم 
لمــد فتــرة توفيــق أوضــاع أصحــاب مجــازر الدواجــن 
اليدويــة ونقلهــا خــارج الكتلــة الســكنية، وذلــك منــذ 
اإلدارة  أن  إلــى  مشــيرا  الماضــى،  اغســطس  شــهر 
المركزيــة للمجــازر والصحــة العامــة لــم تقــم بالــرد 

علــى طلــب الشــعبة حتــى اآلن.
ــق«  ــح خــاص لـ»الطري وأوضــح »الســيد« فــى تصري
أن الســبب وراء عــدم القــدرة علــى تنفيــذ قــرار نقــل 
يشــمل  الســكنية  الكتلــة  خــارج  الدواجــن  مجــازر 
مجموعــة أســباب، منهــا وجــود الكثيــر مــن االلتزامــات 

علــى أصحــاب المجــازر التــى تشــمل »قروضــا بنكيــة، 
وتكاليــف بشــأن توفيــق اوضــاع نقــل المجــازر«، مؤكدا 
أنــه البــد مــن مراعــاة البعــد االجتماعــى ألصحــاب 
المجــازر والحلقــات المفقــودة داخــل منظومــة تجــارة 

وبيــع الدواجــن.
وأكــد رئيــس شــعبة الثــروة الداجنــة 

أن  التجاريــة،  القاهــرة  بغرفــة 
محافــظ  راشــد  أحمــد  اللــواء 

فــى  كبيــر  دور  لــه  الجيــزة، 
عرقلــة حركــة نقــل مجــازر 
الكتــل  خــارج  الدواجــن 
ــم  ــه ت الســكنية، موضحــا أن
الوصــول إلــى قطعــة أرض 
مجــزر  إلقامــة  مناســبة 

دواجــن عليهــا خــارج الكتلــة 
حلــوان  بمنطقــة  الســكنية 

جميــع  تقديــم  وتــم  بالجيــزة 
األوراق المطلوبــة وذلــك منــذ عــام 

علــى  الموافقــة  تتــم  ولــم  أشــهر  وثاثــة 
اآلن. حتــى  البنــاء  وتصاريــح  األوراق 

الثــروة  وقــال عبدالنبــى عبدالعــال عضــو شــعبة 
ــة، إن قــرار إعطــاء  ــة بغرفــة القاهــرة التجاري الداجن
ــل الســكنية  ــل مجــازر الدواجــن خــارج الكت ــة لنق مهل

يجــب االتفــاق علــى مــدة تناســب جميــع الفئــات وتكون 
مناســبة لتوفيــق األوضــاع ونقــل المجــازر، موضحــا 
أنــه يوجــد 52 مجــزرا مرخصــا والطاقــة االنتاجيــة 
لهــم 26 الفــا وعنــد نقــل المجــازر واعطائهــا ترخيصــا 
بمجــازر آلــى فتكــون الطاقــة االنتاجيــة 100 
ــن  ــف، والمجــزر النصــف ســتكون م ال

ــى الســاعة. ــى 5000 ف 2000 إل
فــى  »عبدالعــال«  وأكــد 
لـ»الطريــق«  خــاص  تصريــح 
طالبــت  البيئــة  وزارة  أن 
للمجــازر  المركزيــة  اإلدارة 
بعــدم  العامــة  والصحــة 
إعطــاء مهلــة جديــدة، ولكــن 
البــد مــن إعطــاء أصحــاب 
مهلــة  الدواجــن  مجــازر 
لتوفيــق اوضاعهــم ال تقــل عــن 
لتجهيــز  وذلــك  ســنوات  ثــاث 
وذلــك  اوضاعهــم  وتوفيــق  المجــازر 
ألنــه يوجــد مــن لديــة القــدرة علــى تحمــل 
تكلفــة إنشــاء مجــزر جديــد خــارج الكتلــة الســكنية 

مباشــر. بشــكل  ذلــك  فعــل  يســتطع  لــم  ومــن 
بغرفــة  الداجنــة  الثــروة  شــعبة  عضــو  وأوضــح 
القاهــرة التجاريــة، أن المهلــة الممنوحــة ألصحــاب 

مجــازر الدواجــن اليدويــة لتوفيــق أوضاعهــا واالنتقــال 
ديســمبر   31 فــى  انتهــت  الســكنية  الكتلــة  خــارج 
رقــم  الزراعــة  وزارة  لقــرار  وفقــا  وذلــك  الماضــى، 
1468 الصــادر فــى أكتوبــر 2013. مشــيرا إلــى أنــه 
توجــد طــرق أخــرى للقضــاء علــى أمــراض الدواجــن 
علــى  التفتيــش  دورات  تكثيــف  خــال  مــن  وذلــك 
المجــازر ومحــات الدواجــن وعندمــا يتــم اكتشــاف 
يتــم  المجــازر  او  المحــات  احــد  داخــل  مخالفــات 

غلقهــا أو نقلهــا خــارج الكتلــة الســكنية.
وأضــاف أن الســبب الرئيســى فــى صــدور قــرار 
الطيــور،  انفلونــزا  مــرض  انتشــار  هــو   1468 رقــم 
مشــيرا  إلــى أن قــرار نقــل المجــازر خــارج الكتلــة 

إلــى ســنوات طويلــة. الســكنية يحتــاج 
يذكــر أن وزارة الزراعــة أعلنــت عــن خطــة لعــدم 
منــح تراخيــص نهائيــاً للمجــازر داخــل الكتــل الســكنية 
الكتــل  خــارج  لنقلهــا  القديمــة  وتبديــل  إحــال  مــع 
الســكنية علــى أن تبعــد عــن الكتل الســكنية بمســافة 2 
كيلومتــر، وذلــك للحفــاظ علــى نظافــة البيئــة، وتتجــه 
الــوزارة بشــكل عــام فــى صناعــة الدواجــن لعــدم نقــل 
ــام  ــى أخــرى واالهتم ــة مــن محافظــة إل ــور الحي الطي

ــة للدواجــن. ــة الكامل ــر الرعاي بالتطعيمــات وتوفي

  شعبة الثروة الداجنة تطالب الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمد فترة نقل المجازر خارج الكتل السكنية

  وزارة البيئة تطالب اإلدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بعدم إعطاء مهلة جديدة لنقل المجازر خارج الكتل السكنية 

هدير أبوالعال 

عــن  العالميــة،  فودافــون  مجموعــة  أعلنــت 
توقيــع مذكــرة تفاهــم، لبيــع محتمــل لحصتهــا 
البالغــة 55 % فــى فودافــون مصــر إلــى شــركة 
 2.393 مقابــل   ،STC الســعودية  االتصــاالت 
مليــار دوالر، وهــو مــا يعــادل أكثــر مــن 37 مليــار 

جنيــه.  
لفودافــون  المفاجئــة  الصفقــة  أثــارت  وقــد 
الكثيــر مــن التســاؤالت وســط ضبابيــة المشــهد، 

بيــع  عــن  الحقيقيــة  باألســباب  ابتــدأت 
الشــركة العالميــة لحصتهــا فــى مصــر، 
وعــن مصيــر موظفــى واداريــى الشــركة 
بعــد البيــع، وعــن حقيقــة بيــع المصريــة 

أو  فودافــون  فــى  لحصتهــا  لاتصــاالت 
الصــدد  هــذا  وفــى  فودافــون،  حصــة  شــراء 

تحــاور »الطريــق« جميــع األطــراف المعنيــة بهــذه 
الصفقــة.

عبء ديون أم إفالس؟ 
فودافــون،  بشــركة  مســؤول  مصــدر  قــال 
شــركة  انســحاب  أســباب  عــن  لـ»الطريــق«، 
فودافــون العالميــة، مــن الســوق المصــرى بالرغــم 
مــن األربــاح العديــدة التــى حققتهــا، إن هنــاك 
العديــد مــن الديــون التــى ارتفعــت علــى الشــركة 
العالميــة، موضحــا أن فــرع الشــركة بمصــر كان 
ــع الحصــة جــاء  رابحــا جــدا، ولكــن الخــروج وبي

لتخفيــف أعبــاء الديــون وحملهــا. 
وأوضــح المصــدر، أن الشــركة ســتبيع حصصــا 

لهــا فــى بعــض البلــدان األخــرى. 
ــت الشــركة ســتفلس،  ــد ســؤاله مــا إذا كان وعن
قــال المصــدر، إن هــذا أمــر منــاف للحقيقــة، 
ولكــن بيــع بعــض الحصــص فــى بعــض البلــدان، 
يعــود إلــى أســباب أنهــم يريــدون التركيــز علــى 
األســواق األوروبيــة، لتعظيــم اســتثماراتهم بهــا.  

المصــدر  وأكــد 
الشــركة علــى  فــى  أنهــم ســيعرضون حصتهــم 
شــريكهم الــذى تبلــغ نســبته فــى الشــركة نحــو 
45 % »المصريــة« لاتصــاالت، لشــراء الحصــة 
مــع  عليــه  االتفــاق  تــم  الــذى  المبلــغ  بنفــس 
شــركة االتصــاالت الســعودية STC، مؤكــدا أن 
المصريــة لاتصــاالت اذا قــررت شــراء الحصــة 
فــى  عليــه  االتفــاق  تــم  الــذي  المبلــغ  بنفــس 
المذكــرة التــى تــم توقيعهــا، ســتعطى فودافــون 

لشــريكها.  الحصــة 
بالمصريــة  مســؤول  مصــدر  ويقــول 
لاتصــاالت، لـ»الطريــق«، إن شــركة فودافــون لــم 
تعــرض حصتهــم علــى الشــركة ولــم يتــم االتفــاق، 
مســتبعدا أن تقــوم الشــركة حاليــا بشــراء حصــة 

فودافــون. 
االتصــاالت  شــركة  أن  المصــدر،  وأكــد 
الســعودية هــى شــركة متميــزة وقويــة فى الســوق، 

وأكــد المصــدر، أنــه ال صحــة لــكل مــا يشــاع، 
بشــأن اســتبدال كــوادر شــركة فودافــون ســواء 
كانــوا »ادارييــن أو موظفيــن«، بكــوادر جديــدة، 
مؤكــدا أن شــركة فودافــون مصــر هــى شــركة 
هــذا  فــى  الفضــل  الحاليــة  وللكــوادر  ناجحــة، 

النجــاح.
يقــول  الخدمــات،  أو  األســعار  تغيــر  وعــن 
المصــدر، إن أمــر رفــع أســعار الكــروت غيــر وارد 
ألن هــذا ال تســتطيع الشــركة تحديــده، مؤكــدا أن 
شــركة االتصــاالت الســعودية STC، أطلقــت منــذ 
العــام الماضــى فــى العديــد مــن الــدول خدمــة 
الجيــل الخامــس، وســتعمل بهــا أيضــا فــى مصــر.

التــى  الخدمــات  أمــر  أن  المصــدر،  وأضــاف 
ــم االنتهــاء مــن وضعهــا  ــم يت ســتتيحها الشــركة ل
بعــض  اســتبدال  تــم  اذا  أنــه  مؤكــدا  حاليــا، 
الخدمــات ستســتبدل بخدمــات أفضــل وأحــدث.

لماذا خرجت فودافون من مصر؟
يــرى أحمــد رمضــان عضــو الجمعيــة المصريــة 
لخبــراء االســتثمار، أن شــركة فودافــون لم تفصح 
مصــر  مــن  لخروجهــا  الحقيقــى  الســبب  عــن 
وبيــع حصتهــا، مؤكــدا أن الشــركة جنــت أرباحــا 
طائلــة مــن االســتثمار فــى مصــر، وأن المنافســة 

الشرســة بيــن شــركات االتصــال فــى مصــر كانــت 
مــن أســباب بيــع الشــركة لحصتهــا. 

تشــبعت  قــد  الشــركة  أن  رمضــان،  وأضــاف 
مــن األربــاح داخــل مصــر، وأنهــا كانــت تتفــاوض 
ســرا منــذ مــدة طويلــة مــع شــركة االتصــاالت 
الســعودية لبيــع حصتهــا ووصــول ثمــن البيــع إلــى 
هــذا الســعر الكبيــر، مؤكــدا أن فودافــون هــى 

الرابــح األكبــر فــى هــذه الصفقــة.
كيف سيتأثر سوق المال بالصفقة؟

المــال،  يقــول محمــود جمعــة محلــل أســواق 
بيــع  بصفقــة  تأثــرت  البورصــة  إن  لـ»الطريــق« 
وتوقيعهــم  الســعودية،   STC لشــركة  فودافــون 
أســهم  أن  كمــا  بااليجــاب،  التفاهــم،  لمذكــرة 
منــذ  ارتفعــت  قــد  مصــر،  فودافــون  شــركة 

الصفقــة. عــن  التصريــح 
ــس فقــط  ــه لي ــل ســوق المــال، أن وأوضــح محل
بــل  الشــركة المصريــة مــن تأثــرت بااليجــاب، 
تأثــرت  قــد  الســعودية  االتصــاالت  شــركة  إن 
بااليجــاب، إذ شــهدت أســهم الشــركة ارتفاعــا 

البورصــة الســعودية. كبيــرا فــى 
وعــن تأثيــر بيــع شــركة فودافــون علــى ســوق 
المــال، أكــد محلــل أســواق المــال، أن الصفقــات 
الكبيــرة كصفقــة فودافــون ســتنعش البورصــات، 
ــا للمســتثمرين،  ــح جاذب ــا أن الســوق يصب مضيف

فــى حــال نجــاح الصفقــة.
ستشــهد  المقصــورة  أن  جمعــة،  وأضــاف 
انتعاشــة خــال األيــام القادمــة مــن مثــل هــذه 
الصفقــات، واقتــراب تنفيــذ برنامــج الطروحــات 

الحكوميــة.

الحقيقة الغائبة فى بيع »فودافون« 

»الطريق« تكشف األسباب الحقيقية لبيع حصة فودافون فى مصر
  ما حقيقة بيع حصة »المصرية لالتصاالت« لـ»STC«؟   فودافون: سنعرض حصتنا على المصرية لالتصاالت.. وعبء الديون من 

STC أهم أسباب بيع حصتنا فى مصر    المصرية لالتصاالت: فودافون لم تعرض حصتها إلى اآلن على الشركة.. ونرحب بالشراكة مع

ــن.  ــذى ســيكون بيــن الطرفي ــاون ال ــا بالتع مرحب
ــة لاتصــاالت  ــع المصري ــد ســؤاله عــن بي وعن
حصتهــا فــى الشــركة، اســتبعد المصــدر مثــل 
ــة  ــاظ المصري ــى احتف ــدا عل هــذه الخطــوة، مؤك

لاتصــاالت بحصتهــا فــى الشــركة.  
هل ستشترى الشركة السعودية حصة 

المصرية لالتصاالت؟
قــال مصــدر مســؤول فــى شــركة االتصــاالت 
STC الســعودية، لـ»الطريــق«، ردا علــى ســؤال 
الطريــق لــه عــن امكانيــة شــراء حصــة المصريــة 
علــى  واالســتحواذ  الشــركة  فــى  لاتصــاالت 
قــال   ،%  100 بنســبة  فودافــون  أســهم  جميــع 
ــرض  ــم تع ــة لاتصــاالت ل المصــدر، إن المصري
أســهمها أو تعلــن عــن عــرض أســهمها ســتقوم 
شــركته بشــرائها، فــى حــال عرضــت المصريــة 

ذلــك.  لاتصــاالت 
بعــد  فودافــون  وإداريــى  مــا مصيــر موظفــى 

البيــع؟
قــال مصــدر مســؤول فــى شــركة االتصــاالت 
STC السعودية، لـ»الطريق«، إن صفقة استحواذ 
شــركته علــى 55 % مــن أســهم شــركة فودافــون 
مصــر، ســتتم فــى منتصــف العــام الحالــى، أى 

فــى يونيــو القــادم.

غرفة القاهرة التجارية تفتح 
النار على محافظ الجيزة

  المحافظ
سبب عرقلة حركة 

نقل مجازر الدواجن 
خارج الكتل

السكنية

  وزارة
الزراعة أعلنت عن 
خطة لعدم منح 

تراخيص نهائياً
للمجازر داخل الكتل 

السكنية
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عواطف الوصيف

أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــى  الرئيــس  أكــد 
وقبــل أيــام فقــط مــن عقــد مؤتمــر برليــن بشــأن 
الصــراع الدائــر فــى ليبيــا، أنــه بــدأ فــى إرســال 
قــوات إلــى ليبيــا، وأشــار إلــى أن الهــدف هــو دعــم 
حكومــة الوفــاق الوطنــى فــى طرابلــس، لكــن صــدر 
البيــان الختامــى لمؤتمــر برليــن فــى التاســع عشــر 
مــن ينايــر الماضــى، وكان أول بنــد فيــه يؤكــد علــى 
االمتنــاع عــن التدخــل فــى النــزاع المســلح أو فــى 
الشــؤون الداخليــة لليبيــا، وكأن ذلــك كان بمثابــة 
رســالة موجهــة ألردوغــان بالتحديــد، لكــن يبــدو أن 

ــم يجــِد نفعــا معــه. هــذا ل
بوكــس«  أوف  ريفيــو  »نيويــورك  مجلــة  أفــادت 
األمريكيــة وبنــاء علــى تحقيــق اســتقصائى أجرتــه، 
علــى  منتشــرين  ســوريين  مســلحين  هنــاك  بــأن 
الليبيــة طرابلــس،  القتــال فــى العاصمــة  جبهــات 
منوهــة بــأن هــؤالء المســلحين دخلــوا إلــى ليبيــا 
دخولهــم  تســهيل  تــم  حيــث  أردوغــان،  بمســاعدة 
تركيــة  عســكرية  طائــرة  عبــر  طرابلــس  لمطــار 

اســطنبول. مطــار  مــن  أقلعــت 
وكشــفت المجلــة األمريكيــة عــن الســبب الــذى 
جعــل هــؤالء المســلحين يوافقــون علــى االنتشــار فــى 
ليبيــا بهــذه الطريقــة، فقــد وافقــوا فــى مقابــل ألفــى 
دوالر شــهريا، عــاوة علــى حصولهــم علــى الجنســية 
التركيــة، لكــن الغريــب هــو مــا زعمتــه هــذه المجلــة، 
وهــو أن هــذه الميليشــيات المســلحة تابعــة إليــران، 
تســاؤالت  أمــام  البــاب  »الطريــق«  فتحــت  لذلــك 
خطيــرة وهــى: تــرى مــا المصلحــة التــى ســتعود 
علــى إيــران، لجعلهــا توافــق علــى نشــر ميليشــياتها 
الســورية فــى ليبيــا حســبما أفــادت »نيويــورك ريفيــو 
أوف بوكــس«، وهــل مــن الممكــن أن يكــون هنــاك 

فائــدة مشــتركة بيــن إيــران وتركيــا؟
قــال شــريف عبدالحميــد رئيــس تحريــر مجلــة 
»إيــران بوســت«، إن كا مــن تركيــا وإيــران تحتــان 
موقعــا هامــا  تحتــل  فإيــران  اســتراتيجيا،  موقعــا 

علــى الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، أمــا تركيــا 
البوســفور  مضيــق  علــى  تســيطر  والثانيــة  فهــى 
ــن البحــر  ــط بي ــذى يرب ــل ال وبحــر مرمــرة والدردني

األســود وبحــر إيجــة.
خاصــة  تصريحــات  فــى  »عبدالحميــد«  وأشــار 
ــة تشــهد مــا  ــى أن المنطق ــق« إل ــا لـ»الطري ــى به أدل
وصفــه بـــ»والدة تحالــف تركــى إيرانــى«، وأكــد أن 
الــذى ســاعد علــى قــوة هــذا التحالــف هــم جماعــة 
اإلخــوان اإلرهابيــة، لقربهــا مــن مالــى إيــران منــذ 
تأييدهــا لثورتهــم عــام 1979، موضحــا أنــه وبعــد 
ســقوط الجماعــة اإلرهابيــة فــى المنطقــة العربيــة، 
والــذى وصفهــا ياســين أقطــاى مستشــار الرئيــس 
التركــى بأنهــا تمثــل ذراعــا للقــوة الناعمــة لتركيــا 
فــى العالــم العربــى، كان علــى تركيــا وللتعويــض عــن 
ســقوط الجماعــة اإلرهابيــة هــو إحيــاء التحالــف مــع 

إيــران.
ــر  ــة رئيــس تحري ووفقــا لرؤي

وعلــى  فإنــه  بوســت«،  »إيــران 
الرغــم مــن أن إيــران وتركيــا علــى 

أن  إال  ســوريا،  فــى  نقيــض  طرفــى 
القضيــة الكرديــة تقــرب بينهمــا، وهمــا يبحثــان 

عــن ســبل لصياغــة اســتراتيجية مشــتركة لمواجهــة 
األكــراد، وقــد أدت األزمــة »الخليجيــة القطريــة« 
ــا، ألن الدولتيــن  ــا وإيــران أكثــر قرب إلــى جعــل تركي

تدعمــان قطــر.
تصريحاتــه  فــى  عبدالحميــد  شــريف  وأوضــح 
لديهمــا  وإيــران«  »تركيــا  مــن  كا  أن  لـ»الطريــق« 
أطمــاع توســعية فــى المنطقــة، والتــى تقــود البلديــن 
إلــى تدعيــم ركائــز هــذا التحالــف، لذلــك أصبحــت 
كل منهمــا تنظــر لألخــرى بأنهــا مكملــة لمشــروعها 

التوســعى.
والتفــت رئيــس تحريــر إيــران بوســت، للتحقيــق 
»نيويــورك  مجلــة  أجرتــه  الــذى  االســتقصائى، 
ريفيــو أوف بوكــس«، فهــو يعتبــر أنــه كشــف عــن 
وجــود مســلحين ســوريين علــى جبهــات القتــال فــى 
طرابلــس، وهــو مــا يقــود لســؤال هــام وهــو »لــم«؟، 
واإلجابــة وفقــا لرؤيــة »عبدالحميــد« بســيطة وهــى 

لزيــادة قــوة تركيــا فــى المنطقــة.
ونــوه رئيــس تحريــر »إيــران بوســت« 
بــأن وجــود مســلحين ســوريين 
بجديــد،  ليــس  ليبيــا  فــى 
إدارة  هــو  الجديــد  لكــن 
للعمليــات  تركيــا 
العســكرية، التــى تعمــل 
ــة  ــب المرتزق ــى جل عل
والمســلحين، وتكليــف 
الحاراتــى  مهــدى 
الــدور  صاحــب 
ــد  المحــورى فــى تجني
بالعاصمــة  المســلحين 

. لليبيــة ا
شــريف  ويــرى 
تحريــر  رئيــس  عبدالحميــد 
التحالــف  أن  بوســت«  »إيــران 
يســاعد  ليبيــا  فــى  التركــى«  »اإليرانــى 
فــى اســتمرار الفوضــى والتخريــب، عــاوة علــى 
انتشــار اإلرهــاب والتطــرف، منوهــا بــأن عمليــات 
التنســيق لدخــول عناصــر اســتخباراتية إيرانيــة إلــى 
ليبيــا والتحــرك داخلهــا، والخــروج منهــا، تجــرى 
عبــر اجتماعــات تشــرف عليهــا قيــادات إخوانيــة 
ليبيــة تتحــرك بيــن تركيــا وقطــر، ومعظــم القيــادات 
اإلخوانيــة الليبيــة لديهــا تقــوم بالتنســيق مــع جهــاز 

التركــى. االســتخبارات 
إلــى أن عاقــة األتــراك  وأشــار »عبدالحميــد« 

باإليرانييــن فــى ليبيــا تتســم بالتوافــق، طالمــا أن 
نشــاط اإليرانييــن ال يصطــدم بالطموحــات التركية. 
إلــى أن  واختتــم شــريف عبدالحميــد باإلشــارة 
تزايــد نفــوذ الجماعــات االرهابيــة فــى ليبيــا، يقــوى 
الــدول  أن  مؤكــدا  التركــى،  اإليرانــى  النفــوذ  مــن 
تدفــق  لمنــع  إجــراءات  أى  تتخــذ  لــم  األوروبيــة 
المســاعدات العســكرية ونقــل األســلحة والمرتزقــة 

مــن تركيــا وإيــران.
ــن الميليشــيات  ــة نشــوب صــدام بي وعــن احتمالي
المســلحة الســورية التــى تــم إرســالها عبــر مطــار 
المتمركــزة  المســلحة  والميليشــيات  اســطنبول، 
فــى ليبيــا لمســاعدة فايــز الســراج، أكــد مصطفــى 
صــاح الباحــث المتخصــص فــى الشــأن التركــى، 
أنــه مــن الصعــب الحديــث اآلن عــن وقــوع أى صــدام 

ــن. ــن الطرفي ــل بي محتم
ونــوه الباحــث مصطفــى صــاح، أنــه وعلــى الرغــم 
مــن االختــاف الكبيــر بيــن الجماعــات المســلحة 
تنتشــر  التــى  تلــك  وبيــن  ســوريا  فــى  المنتشــرة 
المصالــح  يجمعهمــا  الطرفيــن  لكــن  ليبيــا،  فــى 

المشــتركة.
واختتــم »صــاح« رؤيتــه لـ»الطريــق« بــأن هنــاك 
الجماعــات  بيــن  الشــديد  التنســيق  مــن  حالــة 
المتطرفــة فــى ليبيــا، والميليشــيات المســلحة التــى 
يتــم إرســالها إلــى ليبيــا لتحقيــق األهــداف التركيــة 
ــن االنعكاســات  ــد م ــه العدي ــر ســيكون ل وهــذا األم
تلــك  بيــن  التعايــش  إمكانيــة  نحــو  اإليجابيــة 
الجماعــات، مؤكــدا احتماليــة أن يشــهد المســتقبل 
تلقــى  قــد  التــى  األحــداث  نمــط  فــى  تحــوالت 
بظالهــا علــى هــذه العاقــة خاصــة فــى حــال تمكــن 
النجاحــات  بعــض  تحقيــق  مــن  الجماعــات  هــذه 

الميدانيــة.

تحالف الجرذان

 إيران تدخل على خط األزمة الليبية عبر بوابة الميليشيات المسلحة  تحقيق استقصائى يفضح تنسيق طهران وأنقرة إلرسال ميليشيا مسلحة 

إلى ليبيا   باحث الشأن التركى مصطفى صالح: صدام ميليشيا السراج وأردوغان صعب والتنسيق بينهما قوى لتحقيق األهداف التركية فى ليبيا

 رئيس تحرير
إيران بوست: التنسيق 

التركى اإليرانى
فى ليبيا مدعوم

من جماعات
اإلخوان

يســتقبل مســرح صموئيــل جولدويــن فــى بيفرلــى هيلــز 
كاليفورنيــا، حفــل تســليم جوائــز األوســكار فــى دورتــه 
الممثــل  فيهــا  يكتســح  أن  المتوقــع  مــن  والتــى  الـــ92، 
جواكيــن فينيكــس والمخــرج مارتــن سكورســيزى والمخرج 

كوينتيــن تارانتينــو، قائمــة الترشــيحات.
عــن  الســينمائية  والعلــوم  الفنــون  أكاديميــة  وكشــفت 
أول الترشــيحات التــى تــم اختيارهــا، مثــل قائمــة أفضــل 
بيتــس  كاثــى  الممثلــة  ضمــت  التــى  مســاعدة  ممثلــة 
لــورا  والممثلــة   ،Richard Jewell فــى  دورهــا  عــن 
ديــرن عــن دورهــا فــى Marriage Story، والممثلــة 
 ،Jojo Rabbit ــى ــا ف ســكارليت جوهانســون عــن دوره
 Little والممثلــة العالميــة فلورنــس بــوج عــن دورهــا فــى
Women، والممثلــة مارجــوت روبــى عــن دروهــا فــى 

.Bombshell
فيلــم  أفضــل  كالتالــى:  الترشــيحات  قوائــم  وجــاءت 
 Jojoو The Irishmanو Ford v Ferrari1917 و
 Marriageو  Little Womenو  Jokerو  Rabbit
 Once Upon a Time in Hollywoodو Story

.Parasiteو
عــن  أريفــو  ســينثيا  رئيســية،  ممثلــة  وأفضــل 
فيلــم  عــن  جوهانســون  وســكارليت   Harriet فيلــم 
 Little عــن  رونــان  وسيرشــا   Marriage Story
 Bombshell وتشــارليز ثيــرون عــن فيلــم Women

.Judy عــن  زيلويجــر  ورينيــه 
أنتونيــو  وهــم:  رئيســى،  ممثــل  أفضــل  رُشــح  كمــا 
وليونــاردو   Pain and Glory فيلــم  عــن  بانديــراس 
 Once Upon a Time in فيلــم  عــن  كابريــو  دى 
 Marriage فيلــم  عــن  درايفــر  وآدم   Hollywood
ــان  ــم Joker وجوناث ــن فينيكــس عــن فيل Story وخواكي

.The Two Popes فيلــم  عــن  برايــس 
ــج جــون هــو عــن  ــم ترشــيح بون أمــا أفضــل مخــرج، فت
فيلــم Parasite وســام مينديــز عــن فيلــم 1917 وتــود 
فيليبــس عــن فيلــم Joker ومارتــن سكورســيزى عــن فيلــم 
 Once وكوينتيــن تارانتينــو عــن فيلــم The Irishman

.Upon a Time in Hollywood
ــم  ــل مســاعد عــن فيل ــوم هانكــس أفضــل ممث ــح ت ورُش

 ،A Beautiful Day in the Neighborhood
 The Two باإلضافــة إلــى أنتونــى هوبكنــز عــن فيلــم
Popes وألباتشــينو عــن فيلــم The Irishman وجــو 
عــن  بيــت  وبــراد   The Irishman فيلــم عــن  بيشــى 
فيلــم Once Upon a Time in Hollywood، كمــا 
رُشــحت كاثــى بيتــس كأفضــل ممثلــة مســاعدة عــن فيلــم 
Richard Jewell، إلــى جانــب كل مــن لــورا ديــرن عــن 
ــم Marriage Story وســكارليت جوهانســون عــن  فيل
 Little وفلورنــس بيــو عــن فيلــم Jojo Rabbit فيلــم

.Bombshell ومارجــو روبــى عــن فيلــم Women
 The“ وعــن أفضــل ســيناريو معــدل، رُشــحت أفــام
 Littleو  Jokerو  Jojo Rabbitو  Irishman
أفضــل  عــن  أمــا   ،”The Two Popesو  Women
و  Knives Outو  1917« أفــام:  أصلــى،  ســيناريو 

 Once Upon a Time inو  Marriage Story
.”Parasiteو  Hollywood

وعــن أفضــل تصويــر ســينمائى، رُشــحت أفــام: »1917 
و  The Lighthouseو  Jokerو  The Irishmanو

.”Once Upon a Time in Hollywood
ــم ترشــيح أفــام:  ــاج، فت ــم وإنت أمــا عــن أفضــل تصمي
 Onceو  Jojo Rabbitو  The Irishmanو  1917«
 ،”Parasiteو  Upon a Time in Hollywood
 Jojo“ ــاء، فقــد تــم ترشــيح أمــا عــن أفضــل تصميــم أزي
 Once Upon a Time in Hollywoodو Rabbit
 ،”Little Womenو  Jokerو  The Irishmanو
 Ford v“ :ــاج وهــم ــام ألفضــل مونت ــا رُشــحت 5 أف كم
 Jokerو Jojo Rabbitو The Irishmanو Ferrari

.”Parasiteو
ــة  ــم ناطــق باللغ ــم ترشــيح 5 أفــام كأفضــل فيل ــا ت كم
و بولنــدا   –  Corpus Christi“ وهــم:  األجنبيــة، 

 Les Miserablesشــمال مقدونيــا و – Honeyland
 Parasiteأســبانيا و -Pain and Gloryفرنســا و –
– كوريــا الجنوبيــة«، أمــا عــن األفــام الوثائقيــة الطويلــة 
 American Factory“ :األفضــل، فتــم ترشــيح أفــام
 Forو The Edge of Democracyو The Caveو
وثائقــي  فيلــم  أفضــل  أمــا   ،”Honeylandو  Sama
 Learningو In the Absence“ قصيــر، فتــم ترشــيح

 to Skateboard in a Warzone (If You’re
 St. Louisو  Life Overtakes Meو  (a Girl

.”Walk Run Cha-Chaو  Superman
ترشــيح  تــم  متحركــة،  رســوم  فيلــم  أفضــل  وعــن 
 How to Train Your Dragon: The“ أفــام: 
 Klausو  I Lost My Bodyو  Hidden World
أفضــل  أمــا   ،”4  Toy Storyو  Missing Linkو
فيلــم رســوم متحركــة قصيــر، فقــد تــم ترشــيح أفــام: 
و  Kitbullو  Hair Loveو  (Dcera (Daughter“
اليــف  فيلــم  أفضــل  وعــن   ،”Sisterو  Memorable
 Neftaو Brotherhood“ :أكشــن قصيــر، تــم ترشــيح
Football Club وThe Neighbors’ Window و

.”A Sisterو  Saria
أفــام:  ترشــيح  تــم  بصريــة،  مؤثــرات  أفضــل  وعــن 
 The Irishmanو Avengers: Endgame1917 و«
 Star Wars: The Rise ofو  The Lion Kingو
أفضــل  علــى  أفــام   5 حصلــت  كمــا   ،”Skywalker
ماكيــاج وتصفيــف شــعر، وهــم: »1917 وBombshell و
.”Maleficent: Mistress of Evilو Judyو Joker

كمــا رُشــحت 5 أفــام كأفضــل موســيقى تصويريــة، 
و  Little Womenو  Jokerو  1917« وهــم: 

 Star Wars: The Rise ofو  Marriage Story
Skywalker”، أمــا عــن أفضــل صــوت، فتــم ترشــيح: 
 Once Upon aو Jokerو Ford v Ferrari1917 و«
 Star Wars: The Riseو Time in Hollywood
of Skywalker”، وعــن أفضــل مكســاج، تــم ترشــيح: 
و و1917   Jokerو  Ford v Ferrariو  Ad Astra“

.”Once Upon a Time in Hollywood
 I»« أمــا عــن أفضــل أغنيــة أصليــة، فقــد تــم ترشــيح
 Can’t Let You Throw Yourself Away“ (Toy
 I’m Gonna) Love Me Again“)»و  (4  Story
 I’m Standing With You“»و  ((Rocketman
 Into the Unknown“»و  ((Breakthrough

.(Stand Up“ (Harriet»و  (2 (Frozen
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مصــر  فــى  الغنــاء  نجــوم  مــن  عــدد  يســتعد 
الحفــات  مــن  عــدد  إلحيــاء  العربــى  والوطــن 
الغنائيــة بالتزامــن مــع احتفــاالت عيــد الحــب مــع 

الرومانســية. األغانــى  مــن  بباقــة  الجمهــور 
ــة  ــل جســار والفنان ــن النجــم وائ ويســتعد كل م
غنائــى  حفــل  إلحيــاء  وهبــى،  هيفــاء  اللبنانيــة 
ــر  ــة نصــر، 14 فبراي ــدق الماســة بمدين ــر بفن كبي
بعيــد  الجمهــور  مــع  وذلــك لاحتفــال  الحالــى، 
بيــن 4  الحفــل  تذاكــر  أســعار  وتتــراوح  الحــب. 
 1500 األولــى  الفئــة  ســعر  يبلــغ  حيــث  فئــات، 
 ،2500 والثالثــة  جنيــه،   2000 والثانيــة  جنيــه، 

جنيــه.  5000 المميــزة  الفئــة  وتســجل 
الحــب  عيــد  حفــل  عجــرم  نانســى  وتحيــى 
ــادق  ــى، بأحــد الفن ــر الحال ــوم 28 فبراي بمصــر ي

بالقاهــرة. الكبــرى 
»ريتشــارد  العالمــى  الموســيقار  ويحيــى 
كايدرمــان«، حفــل عيــد الحــب هــذا العــام علــى 
 14 يــوم  وذلــك  القاهــرة  فــى  المنــارة  مســرح 
ــر 2020، ويأتــى ذلــك بعــد النجــاح المبهــر  فبراي

الماضــى. العــام  حققــه  الــذى 
عامــة  راغــب  الكبيــر  المطــرب  ويحيــى 
يــوم الجمعــة 14 فبرايــر الحالــى حفــا غنائيــا 
بمناســبة عيــد الحــب فــى أحــد الفنــادق الكبــرى 
بباريــس، ومــن المقــرر أن يحضــر الحفــل العديــد 
العامــة. والشــخصيات  العربيــة  الجاليــات  مــن 

ــزة مــن  ويقــدم راغــب خــال الحفــل باقــة ممي
ــا، ومبهــزرش،  ــى باعن ــا: »الل ــه، منه أجمــل أغنيات

وتركينــى لحالــى، ونســينى الدنيــا«. 
ويســتعد الفنــان اإلماراتــى حســين الجســمى 
بلقيــس فتحــى إلحيــاء حفــل  اليمنيــة  والفنانــة 
هــا  مهرجــان  فاعليــات  غنائــى ضخــم ضمــن 
فبرايــر بالتزامــن مــع احتفــاالت عيــد الحــب. 
ويقــدم المطــرب الســورى ناصيــف زيتــون يــوم 
بالعاصمــة  غنائيــا  حفــا  فبرايــر   14 الجمعــة 
ــى أحــد  ــد الحــب ف ــان بمناســبة عي ــة عّم األردني
الفنــادق الكبــرى هنــاك، ومــن المقــرر أن يقــدم 

مــن خالــه مجموعــة مــن أغانيــه المميــزة.
عطيــة  رويــدا  الســورية  المطربــة  وتســتعد 
للمشــاركة فــى إحيــاء حفــل غنائــى ضمــن حفــات 
ــى ســعد  ــد الحــب، بمشــاركة المطــرب اللبنان عي
رمضــان، فــى برليــن بألمانيــا، ومــن المقــرر أن 
يحضــر الحفــل العديــد مــن الجاليــات العربيــة 

العامــة.  والشــخصيات 
جســار  وائــل  اللبنانــى  المطــرب  ويحيــى 
ــة ســيرين  ــة اللبناني ــة الفنان ــا بصحب حفــا غنائي
عبدالنــور الخميــس 13 مــن شــهر فبرايــر الحالــى 
داخــل أحــد الفنــادق الكبــرى بدولــة ُعمــان، وذلــك 
نجــوم  يحييهــا  التــى  الحفــات  هامــش  علــى 
بمناســبة  الــدول  فــى مختلــف  والغنــاء  الطــرب 
عيــد الحــب. وتحيــى الفنانــة ديانــا كــرزون حفــا 
غنائًيــا بــاألردن يــوم 14 فبرايــر الحــاى، ضمــن 

احتفــاالت عيــد الحــب.
ويســتعد الفنــان اللبنانــى مــروان خــورى، إلحيــاء 
حفــل غنائــى، يــوم 13 فبرايــر بمشــاركة الفنــان 
اللبنانــى زيــاد برجــى، بالتزامــن مــع احتفــاالت 

ــادق فــى عمــان. ــد الحــب بأحــد الفن عي

صراع الكبار على حفالت عيد الحب
هيفاء وهبى ووائل جسار فى »الماسة«.. ونانسى عجرم فى حفل خاص.. وراغب 

عالمة يختار باريس.. والموسيقار العالمى »ريتشارد كاليدرمان« يكرر نجاحه

يواجــه الفنــان أحمــد عــز شــبح الخــروج 
بمسلســله  الرمضانــى  الســباق  مــن 
الرمضانــى الجديــد الــذى يحمــل اســما 
مؤقتــا »هجمــة مرتــدة«، ورغــم االســتقرار 
صبــرى  هنــد  مثــل  العمــل  ابطــال  علــى 
وهشــام ســليم وصــاح عبداللـــه ومحمــود 

البــزاوى وخالــد أنــور ومحمــد جمعــة 
ومايــان الســيد وأحمــد فــؤاد 

التحضيــرات  وبــدء  ســليم 
اســرة  أن  إال  للعمــل، 
تســتقر  لــم  العمــل 
نهائــى  موعــد  علــى 
حتــى  للتصويــر 
أن  خاصــة  االن، 
السيناريست 

باهــر  والمؤلــف 
مــن  ينتــه  لــم  دويــدار 

كتابــة الحلقــات األولــى مــن 
 . لمسلســل ا

العمــل يحتــاج  أن  »الطريــق«  وعلمــت 
إلــى مراجعــات كثيــرة ومدققــة للســيناريو 
الســيادية،  الجهــات  إحــدى  جانــب  مــن 
وهــو مــا قــد يؤخــر خروجــه للنــور، خاصــة 
أن ووأن المسلســل البــد وأن يتــم االنتهــاء 
ــول شــهر رمضــان. ــل حل ــره قب مــن تصوي

صنــاع  مــن  مقــرب  مصــدر  وكشــف 
تأجيلــه  يتــم  قــد  العمــل  أن  المسلســل 
مــع  إلــى موســم رمضــان 2021 خاصــة 

انشــغال أحمــد عــز بعــدد مــن األعمــال 
المقــرر  مــن  حيــث  األخــرى،  الفنيــة 
فيلمــه  مشــاهد  أول  تصويــر  يبــدأ  أن 
الســينمائى الجديــد »كيــرة والجــن« خــال 
أيــام والمنتظــر عرضــه فــى أحــد مواســم 
األعيــاد وتــم تحديــد دولــة جنــوب إفريقيــا 
النطــاق اول مشــاهد التصويــر علــى 
أن يتــم التصويــر هنــاك علــى 
مــدار أســبوعين ثــم يعــود 
فريــق العمــل الســتكمال 
التصويــر فــى مصــر.
كمــا ينشــغل أحمــد 
عــز أيضــا ببروفــات 
»عــاء  مســرحية 
الديــن« التــى قــررت 
لهــا  المنتجــة  الجهــة 
عروضهــا  اول  تقديــم 
 30 فــى  مصــر  فــى 
مســرح  علــى  الماضــى  ينايــر 
كايــرو شــو بعــد النجــاح الــذى حققتــه 

الريــاض.  موســم  فــى  المســرحية 
يذكــر أن عــز انتهــى مؤخــرا مــن تصويــر 
مشــاهده األخيــرة مــن فيلــم »العــارف« فــى 
دولــة ماليزيــا، وهــو مــن تأليــف محمــد 
ســيد بشــير، إخــراج أحمــد عــاء، وإنتــاج 
مرحلــة  العمــل  ودخــل  ســينرجى  شــركة 
لعرضــه  اســتعدادا  والمكســاج  المونتــاج 

ــد الفطــر. فــى موســم عي

شبح الخروج من السباق الرمضانى يهدد أحمد عز 

العمــل قــام بتأليفــه السيناريســت تامــر إبراهيــم، وذلــك باالتفاق مع 
مخرجــه أحمــد خالــد موســى، وذلــك بعــد لقــاء بالدكتــور أشــرف زكــى 
ــم عمــل ســينمائى  ــه تقدي ــذى تحــدث حــول تمني ــن، ال ــب الممثلي نقي
يظهــر عبقريــة الحضــارة المصريــة القديمــة واألماكــن الســياحية 
التــى تتواجــد فــى كافــة أرجــاء مصــر، ليكــون عمــاً دعائًيــا للســياحة 
بشــكل غيــر مباشــر، وهــو مــا حــدث بعــد ذلــك خــال الجلســة األولــى 
للعمــل التــى جمعــت مؤلفــه بالمخــرج، ليتــم اختيــار محمــد عــادل 

إمــام لتقديمــه ســينمائًيا.
ــون عــن  ــن يبحث ــد مــن األشــخاص الذي ــاول قصــة العدي العمــل يتن
كنــز مفقــود منــذ آالف الســنين فــى عــدة أماكــن فرعونيــة، وقــد 
تــم تصويــره فــى مناطــق عــدة مــا بيــن ســيوة واألقصــر والغردقــة 

واإلمــارات، وعــدد مــن الــدول األوروبيــة.
مصــدر بداخــل العمــل قــال بــأن الفيلــم مــن المرجــح أن يتــم عمــل 
أكثــر مــن جــزء آخــر لــه، حيــث تتســع قصتــه للعديــد مــن الحكايــات 
التــى مــن المنتظــر تقديمهــا فــى أجــزاء أخــرى خــال المواســم 

المقبلــة.
يوسف الراوى

ــى  ــال الت ــردود األفع ــة ب ــه ســعيد للغاي ــال النجــم محمــد إمــام إن ق
تلقاهــا مــن الجمهــور واإلعامييــن والممثليــن، فــى العــرض الخــاص 
لفيلمــه الجديــد »لــص بغــداد«، الــذى أقيــم فــى إحــدى ســينمات 
مدينــة 6 أكتوبــر، والــذى حضــره عــدد كبيــر مــن النجــوم لاحتفــال 

ــم. بنجــوم الفيل
ــم »لــص بغــداد«، صــور علــى مــدار 18 شــهًرا،  وأضــاف إمــام: فيل
وبذلنــا مــن خالــه مجهــوًدا كبيــًرا، وتحديــًدا مشــاهد األكشــن التــى 
كانــت بمثابــة نوعيــة جديــدة فــى الســينما المصريــة، موضًحــا أن 
المــاء«  »تحــت  الفيلــم هــى مشــاهد  فــى  إرهاًقــا  المشــاهد  أكثــر 
التــى صــورت علــى مــدار 48 ســاعة بــدون توقــف، الفًتــا إلــى أن 
أبطــال الفيلــم كانــوا علــى قلــب رجــل واحــد، وتحــدوا صعوبــات عــدة، 

ــاس. ــن أجــل إســعاد الن وتعرضــوا للخطــر م
ويعتبــر فيلــم »لــص بغــداد« البطولــة الرابعــة لــه علــى المســتوى 
الســينمائى، وذلــك بعدمــا قــدم »كابتــن مصــر« و»جحيــم فــى الهنــد« 
و»ليلــة هنــا وســرور«، إال أن هــذه التجربــة بمثابــة اختــاف كبيــر 
قدمــه  عمــا  مغايــرة  يقدمــه طبيعتــه  الــذى  فالــدور  لــه،  بالنســبة 
مــن قبــل فــى الســينما، حيــث يعتمــد خالــه علــى عامــل األكشــن 
الكوميــدى، وهــو مــا جعلــه يدخــل فــى تدريبــات بدنيــة صعبــة للغايــة 
ــى  ــك الفورمــة الت ــا مــن أجــل الوصــول لتل ــت لـــ6 ســاعات يومًي وصل

ــه. ــا خــال أحداث ــر به يظه
ــراوى« التــى يظهــر بهــا خــال العمــل، تعــد  فشــخصية »يوســف ال
أكثــر الشــخصيات صعوبــة مــن حيــث تقديمهــا ســينمائًيا، فخــال 
ــة المشــاهد  ــرة بســبب صعوب ــات كثي ــس تعــرض إمــام إلصاب الكوالي
التــى صورهــا والتــى كان أبرزهــا مــا صــوره تحــت المــاء، وذلــك علــى 
بعــد 6 أمتــار كاملــة دون اســتخدامه لجهــاز األكســجين أو اســتخدامه 

لنضــارة أو بدلــة غطــس، وهــو مــا ســبب لــه 
حالــة إعيــاء شــديدة أليــام بســبب واقعيــة 

المشــهد.
تنــاول قصــة  دور إمــام خــال العمــل 
شــخص يبحــث عــن كنــز مفقــود يحــاول 
العثــور عليــه ليقابــل وقتهــا العديــد مــن 

العواقــب التــى تقــف فــى طريــق تحقيق ذلك، 
ومــع األحــداث يقابــل العديــد مــن الشــخصيات 

التــى تســاعده والشــخصيات التــى تقــف ضــده 
فــى إطــار مــن الغمــوض والسســبنس طــوال األحــداث.

فيلمــز«  »ســينرجى  بيــن  الثانــى  التعــاون  يســجل  العمــل 
لصاحبهــا تامــر مرســى ومحمــد إمــام بعدمــا قدمــا ســوًيا فيلــم »ليلــة 
هنــا وســرور« العــام قبــل الماضــى وحصــد أكثــر مــن 35 مليــون جنيــه.

هوس التاريخ
كشــفت الفنانة ياســمين رئيس: فيلم »لص بغداد« أكشــن كوميدى، 
وهــو تجربــة جديــدة ومختلفــة علــىَّ ســواء مــن ناحيــة قصــة الفيلــم أو 
طريقــة أدائــى لشــخصيتى فيــه، كمــا أننــى قمــت بتغييــر لــون شــعرى 
مــن أجــل الشــخصية التــى أقدمهــا، حيــث أعتبرهــا تحديــا جديــدا، 
إذ أقــدم شــخصية ســلمى ســليمان وهــى فتــاة مهووســة بالتاريــخ 
وتتــورط مــع شــخصية يوســف التــى يقدمهــا الفنــان محمــد امــام 

للوصــول للكنــز المفقــود. 
ــا  ــر واالعــداد له وأكــدت ياســمين أن شــخصيتها قامــت بالتحضي
ــا  ــث إن الشــخصية له ــد موســى، حي ــداً مــع المخــرج احمــد خال جي
تفاصيــل كوميديــة ســياحظها الجمهــور مــن الظهــور األول لهــا فــى 
الفيلــم، وأشــارت إلــى أنهــا بذلــت مجهــودا كبيــرا جــداً مــن اجــل 

تقديــم نفســها بشــكل جديــد فــى الســينما، 
ــر  ــا تبحــث طــوال الوقــت عــن تغيي ــث انه حي

جلدهــا. 
وعــن كواليــس العمــل، قالــت ياســمين إنهــا 
ــر  ــوم تصوي شــعرت بحــزن شــديد فــى اخــر ي
ــة  ــم »لــص بغــداد« نظــراً لكواليســه الممتع فيل
والكوميديــة مــع أبطالــه محمــد امــام وامينــة 
خليــل وفتحــى عبدالوهــاب ومحمــد عبدالرحمــن 
ــر روح  ــا طــوال التصوي ــت تســود بينن ــث كان ــا، حي توت

المحبــة والتعــاون. 
التحدى

فيمــا قالــت أمينــة خليــل إنهــا تجســد فــى الفيلــم دور فتــاة تعمــل 
فــى ســرقة اآلثــار، وتطــارد محمــد إمــام لتســتولى علــى الكنز، مشــيرة 
التــى  التيمــات  عــن  تقــدم شــخصية مختلفــة وجديــدة  أنهــا  إلــى 
اشــتهرت بهــا منــذ انطاقتهــا الفنيــة، حيــث تقــدم دور فتــاة تتــرأس 
إحــدى العصابــات وتــؤدى الكثيــر مــن مشــاهد الحركــة والقتــال التــى 
تدربــت عليهــا لوقــت طويــل جــداً قبــل التصويــر مــع متخصصيــن فــى 
هــذا المجــال، مشــيرة إلــى أنهــا تــؤدى مشــاهد اكشــن صعبــة وخطــرة 

للغايــة بنفســها. 
عــرض  عندمــا  للحظــة  تتــردد  لــم  انهــا  خليــل  أمينــة  وأكــدت 
عليهــا المخــرج أحمــد خالــد موســى ســيناريو العمــل، حيــث وجــدت 
وقــررت خــوض  فيــه جديــدة عليهــا  الفيلــم مختلفــا وشــخصيتها 
ــاء  ــه أثن ــى الرغــم مــن االرهــاق الــذى تعرضــت ل هــذا التحــدى، وعل
التحضيــر والتصويــر، إال أنهــا اكــدت انهــا ســعيدة ومســتمتعة بالعمــل 

ــداد«.  ــص بغ ــم »ل ــى فيل ف

وأضافــت أنهــا بذلــت مجهــودا كبيــرا فــى الــدور لكــى ينــال إعجــاب 
الجمهــور خاصــة أن العمــل كان صعبــا عليهــا ومشــاهده »ثقيلــة«.

واعتبــرت أن الفيلــم يمثــل نقلــة نوعيــة فــى مســيرتها الفنيــة خاصــة 
أنهــا تجســد شــخصية رئيســة عصابــة ومافيــا فــى دولــة العــراق، 
مضيفــة أن دورهــا يعــد محــور األحــداث الرئيســية فــى الفيلــم، فهــى 
شــخصية شــريرة وقويــة ومتســلطة ولديهــا جيــش كبيــر مــن المافيــا 

تقــوم بالســيطرة عليــه.
وأعربــت أمينــة خليــل عــن ســعادتها الشــديدة ببــدء انطــاق عــرض 
الفيلــم بــدور العــرض الســينمائى حيــث تتشــوق لمعرفــة ردود أفعــال 
ــدة  ــا تقــدم شــخصية جدي ــة خاصــة أنه ــى هــذه التجرب الجمهــور عل
تنقلهــا إلــى منطقــة جديــدة، وعــن التوقيــت الــذى يعــرض فيــه الفيلــم 
أكــدت أنــه توقيــت مناســب ومتميــز لعــرض الفيلــم، ألن المنافســة فيه 
تكــون أقــل مــن مواســم األعيــاد، وأوضحــت أمينــة خليــل أنهــا تســعى 
طــوال الوقــت لتقديــم أعمــال وأدوار دراميــة متنوعــة ومختلفــة، دون 
الحــرص علــى البطولــة المطلقــة أو الجماعيــة، موضحــة أنهــا ال 
تمانــع الظهــور كضيفــة شــرف مــادام ســيقدمها الدور بشــكل مختلف.

متفائل
كشــف الفنــان محمــد عبدالرحمــن، أن طبيعــة العمــل مختلفــة 
بطلــه  مــع  والعمــل  ممتعــا،  أمــرا  كان  وتصويــره  وقصتــه جديــدة، 
ــه،  ــزا بالنســبة ل ــرا ممي ــى الكاســت كان أم ــام وباق ــادل إم ــد ع محم
مؤكــًدا أن الكواليــس كانــت ممتعــة، علــى الرغــم مــن تواجــد مشــاهد 

صعبــة خــال التصويــر.
ــر، قــال: »التصويــر  ــات التــى وجدهــا خــال التصوي وعــن الصعوب
أرهقنــا كثيــًرا لكــن هــذا األمــر جعلنــى متفائــا للغايــة بــأن يصــل 
العمــل لقلــوب الجمهــور، فأنــا أؤمــن أنــه كلمــا ازداد التعــب والمجهــود 

ــر«. ازداد النجــاح أكث
وعــن دوره، رد قائــاً: »أقــدم شــخصية أحــد أصدقــاء محمــد 
إمــام، الذيــن يبحثــون عــن الكنــز، حيــث أعمــل )صائــدا للكنــوز( أو » 
bunny hunter«، ومــع األحــداث نتعــرض أنــا ومحمــد إمــام إلــى 
ــا  ــا خــال بحثن ــى تقــف أمامن ــات الت ــن المشــاكل والعقب ــد م العدي

عــن الكنــوز«.
وتابــع: أنــا متفائــل جــًدا بهــذا الموســم الجديــد، ففكــرة وجــود 
أكثــر مــن موســم ســينمائى شــىء مفيــد للغايــة، فالمنافســة أمــر 
جيــد وأحبهــا كثيــًرا، ألنهــا تفيــد الجمهــور فــى المقــام األول، فتنــوع 
األعمــال وأشــكالها، يعــود فــى النهايــة لصالحــه تماًمــا، فأنــا أتمنــى 

أن تزيــد األعمــال المتنافســة فــى كل المواســم للضعــف.
واختتــم: أنــا متشــوق كثيــًرا لمتابعــة ردود األفعــال حــول العمــل، 
ألننــا تعبنــا كثيــًرا لتقديمــه علــى الشــكل الــذى يظهــر للجمهــور بشــكل 

راق ومختلــف، وأتمنــى أن ينــال إعجــاب الجمهــور.

أبطال »لص بغداد«:

العمل يغير من مسار
السينما المصرية 

 ياسمين رئيس: أنا مهووسة بالتاريخ فى »لص بغداد«  أمينة خليل: قررت خوض التحدى فى لص بغداد 

محمد إمام: 
تعرضنا للخطر 
خالل التصوير 

تحت الماء
إمام: سعيد

للغاية بردود األفعال 
التى تلقاها من 

الجمهور واإلعالميين 
والممثلين

وجبة سينمائية مختلفة ينتظرها عشاق السينما بدًءا من يوم األربعاء المقبل، بانطالق عرض فيلم 
»لص بغداد« الذى ينتمى ألعمال األكشن الكوميدى، باإلضافة إلى القصة المعتمدة على الغموض 

طوال أحداثه، حيث ينطلق العمل فى أكثر من 100 دار عرض سينمائى بكافة المحافظات، باإلضافة 
لعرضه فى عدد كبير من الدول العربية، لينافس خالل الموسم السينمائى الجارى.

صناع »لص بغداد« تحدثوا لـ»الطريق« عن تجربتهم المختلفة خالل العمل، وتفاصيل تصويره 
وقصته، باإلضافة إلى آرائهم فى المنافسة خالل الموسم الجارى المعروف بـ»الكريسماس« أو 

بمسماه اآلخر موسم »إجازة نصف العام الدراسى«.

 محمد 
عبدالرحمن: 

متفائل 
بالمنافسة فى 
هذا الموسم

دعاء محمد

دعاء محمد
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األخيرة

اإلسكندرية: رحاب أحمد فهمى

 ظــن الجميــع أنهــا النهايــة ولكنــه وحــده تمســك 
ــى  ــة، وتغلــب »بــال« بطــل العالــم عل بــأن تكــون بداي

اليســرى  قدمــه  بتــر  بعــد  النفســية  حالتــه  ســوء 
مــرورى  حــادث  فــى  اليمنــى  القــدم  وأصابــع 

ــة عشــرة مــن عمــره، فأحــرز  وهــو فــى الثاني
البطــوالت العالميــة وحقــق أحامــه وأصبــح 

أشــهر مــدرب فــى إحــدى صــاالت األلعاب 
العالميــة.

ممارســة  عــن  اإلعاقــة  تمنعــه  لــم 
مختلــف  علــى  وحصولــه  الرياضــة 
البطــوالت المحليــة والعالميــة وإثبــات 
يئــس وفقــد  أن  بعــد  ذاتــه  وتحقيــق 
األمــل عقــب فقــدان ســاقه فــى حــادث 
أثنــاء طفولتــه، حيــث قــرر تحــدى ذاتــه 
كمــال  رياضــة  وممارســة  والمجتمــع 
األجســام بقــدم واحــدة حتــى يثبــت أن 

اإلرادة أقــوى شــىء فــى الوجــود.
حــاورت »الطريــق« بــال جابــر، مــدرب 

ــذى  ــة، وال ــة البدني كمــال األجســام واللياق
ــه وهــو  قــال إنــه أصيــب فــى حادثــة بطفولت

فــى الثانيــة عشــرة مــن عمــره، تســببت فــى 
ــا تســبب  ــة، كم ــه اليســرى أســفل الركب ــر قدم بت

الحــادث فــى بتــر أصابــع قدمــه اليمنــى، وعلــى إثرهــا 
مــر بحالــة نفســية ســيئة وقــرر دخــول امتحانــات آخــر 
العــام ونجــح بتفــوق، وكانــت مشــاعره تجــاه المجتمــع 
مشــحونة بالســلبية كلمــا فكــر أنــه أصبــح عاجــزاً ال 
يســتطيع العيــش بصــورة طبيعيــة وال يســتطيع العمــل 

وتكويــن مســتقبله وأســرة أو بيــت.
أنــه دخــل فــى مرحلــة  لـ»الطريــق«،  بــال  وأكــد 
اكتئــاب كبيــرة تجــاوزت الـــ٨ ســنوات، خســر فيهــا كل 
ــى أفــراد أســرته، الندفاعــه  شــىء مــن أصدقاء وحت
فــى الحديــث مــع كل ممــن حولــه بســبب الشــعور 
بالتجاهــل  وإحساســه  منهــا  ومعاناتــه  بالســلبية 
ألنــه أصبــح عاجــزا ال يســتطيع النجاح فــى شــىء، 
ونظــرات المجتمــع وطريقتهــم الخاطئــة فــى التعامــل 
مــع شــخص مــن ذوى الهمــم هــى الســبب الرئيســى 
فــى كرهــى لنفســى والمجتمــع، حتى قــررت أن أصبح 
ــر نظــرة  ــى أســتطيع تغيي ــى الدراســة حت ــدا ف مجته
المجتمــع لــى ويصبــح لــى شــأن، وكنــت معتقــدا أنــى 
لــو نجحــت فــى دراســتى ودخلــت الكليــة التــى أتمناها 
قــد تكــون هــذه خطــوة إيجابيــة لبدايــة طريــق النجــاح 

وبالفعــل  لــى،  بالنســبة 

علمــى  ثانــوى  فــى   %  94 مجمــوع  علــى  حصلــت 
رياضــى، لكننــى لــم أدخــل كليــة الهندســة التــى كنــت 
أتمناهــا بســبب التنســيق ودخلــت كليــة علــوم 
قســم  جميلــة  فنــون  حولــت  ثــم  ورســبت، 
عمــارة ورســبت فــى اول امتحــان، وحولــت 
حاســبات ومعلومــات المنصــورة، لكننــى 
لــم اذهــب ثــم حولــت الــى كليــه تربيــة 
فــى اســكندرية، لكننــى رســبت مــن 

اول ســنة فيهــا.
حــاول  انــه  الــى  بــال  وأشــار 
وشــاهد  شــىء  كل  خســر  ولكــن 
ــح فاشــا  ــه اصب ــه تدمــر وان حيات
دفعــة  مــع  ويــدرس  التعليــم  فــى 
 ٣ او  بســنتين  منهــم  اكبــر  هــو 
ســنوات، ثــم شــعر بخيبــة امــل ولــم 
يفعــل شــيئا ســوى انــه يقلــب حياتــه 
رأســا علــى عقــب ويبحــث عــن شــىء 
يواجــه  لكــى  فيــه  النجــاح  يســتطيع 
المجتمــع، ثــم تخــرج بتقديــر عــام جيــد 
جــدا وحصــل علــى ترتيــب علــى دفعتــه.
الطريــق  باختيــار  قــام  انــه  واضــاف 
كمــال  رياضــة  ممارســة  وهــو  االصعــب 
االجســام التى كانت مليئة بالنســبة له الصعوبات 
والمجهــود ومعانــاة لفقــدان قدمــه وأنهــا تعتمــد علــى 
األحمــال الثقيلــة، بــدأ فــى الرياضــة ولــم يكــن يتخيــل 
أنــه فــى يــوم ســيكون اإلنســان الــذى هــو عليــه اآلن، 
قائــا: »انــا كنــت رفيــع جــدا ودخلــت اللعبــة دى بــس 
عشــان جســمى يتعــدل او اعــرف البــس هــدوم حتــى 
والنــاس كلهــا حتــى صحابــى واهلــى كانــوا رافضيــن 
اللعبــة دى وكانــوا بيحاولــوا يبعدونــى عنهــا ويقنعونــى 
ــا ومــش هعــرف اعمــل فيهــا حاجــة  انهــا صعبــة علي
وكانــوا بيبعدونــى عنهــا مــن خوفهــم عليــا ألنــى كنــت 
كل يــوم اروح مــن التمريــن ورجليــا كلهــا يتنــزل دم 
بســبب اللعبــة دى ألنــى كنــت ببــذل فيهــا مجهــود 
علــى رجلــى مكنتــش ببذلــوا عليهــا قبــل كــده لكــن انــا 
اخــدت كامهــم ده وكنــت حاســس أنــى هقــدر اوصــل 

ــة«. ــت فــى اللعب لشــىء وكمل
رأى  الكليــة  فــى  المدربيــن  احــد  »هنــاك  وتابــع 
ان جســمى جيناتــه طلعــت كويســة وبقيــت بتطــور 
بســرعة فاقتــرح عليــا انــزل بطولــة وكانت فئة اســمها 
فيزيــك مــن فئــات كمــال األجســام، تــم اســتبعادى مــن 
البطولــة والتصنيــف النــى كنــت اول واحــد فــى مصــر 
يبقــى عنــده بتــر ويلعــب اللعبــة دى وينــزل ينافــس 
اول  كانــت صدمــة  لهــم  بالنســبة  ده  بطــوالت  فــى 
مــرة يشــوفوا ده، ثــم حققــت فــى اول بطولــة المركــز 
كملــت  ثــم  مصــر  جامعــات  مســتوى  علــى  الثالــث 
ودخلــت بطــوالت رفــع األثقــال علــى مســتوى جامعات 
الجمهوريــة وفــى ثانــى بطولــة حققــت المركــز االول 
 mr علــى مســتوى الجامعــات، ثــم حصلــت علــى لقــب
legacyفــي Las Vegas فــى امريــكا علــى مســتوى 
العالــم كلــه وده لقــب بياخــدوا صاحــب أفضــل قصــة 
مســتوى  علــى  النــاس  وحيــاة  حياتــه  فــى  مؤثــرة 
العالــم فــى وكالــة جولــدز جيــم العالميــة بالنســبة 
الســم اللعبــة فئــة اســمها فيزيــك مــن فئــات كمــال 

األجســام«.

يتقدم المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر 
ورئيس مجلس إدارة جريدة الطريق

واألستاذ مصطفى عبدالعزيز رئيس التحرير
واألستاذ محمد عبدالجليل نائب رئيس التحرير  

واألستاذ نصر عبدالمنعم مدير التحرير وأسرة التحرير، 
بخالص التعازى وصادق المواساة، للجماعة الصحفية، 

فى وفاة المغفور لهم بإذن الله »زكية هداية وأحمد منسى 
ورحاب بدر«. سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع 

رحمته، ويدخلهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين 
والشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ا إِلَيْهِ رَاِجعونَ« ِـّ ِ وَإِن ِّا ِلّ » إِن

رحلة كفاح »بالل« بطل عالم بقدم حديدية
 تحدى الجميع ومارس رياضة كمال األجسام بقدم واحدة

 رغم اإلعاقة حصل على بطوالت محلية وعالمية

 أحد المدربين فى 
الكلية رأى أن جسمى 
بيتطور وبقيت بتقدم 
بسرعة فاقترح عليا 

أنزل بطولة

كشف الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة 
العالمية فى مصر، خالل مؤتمر صحفى عقدته منظمة 

الصحة العالمية عن فيروس كورونا، أن هناك حاليا 3٠٠ 
حالة وفاة طبقا آلخر إحصائية صدرت منذ قليل، و١٤ 

ألًفا و5٠٠ إصابة على مستوى العالم من بينهم 5 إصابات 
باإلمارات العربية المتحدة.

300 حالة وفاة


