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البقية ص ١١

»الضبعة النووية« حلم يتحقق
بعــد اإلعــان عــن تحالــف الشــركات المنفــذة للمشــروع، 
المتجــددة،  والطاقــة  الكهربــاء  بــوزارة  مصــدر  كشــف 
ــدء اإلنشــاء،  ــى إذن ب ــي للحصــول عل عــن الموعــد النهائ

لمحطــة الضبعــة النوويــة، خــال ســبتمبر القــادم.
وأشــار المصــدر فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، إلــى 
أنــه تــم االنتهــاء مــن الحصــول علــى كافــة التراخيــص 
والتصاريــح الازمــة لبــدء اإلنشــاء، خاصــة بعــد الحصــول 

علــى إذن قبــول الموقــع.
الماضــى  مــارس  خــال  الكهربــاء،  وزارة  وحصلــت 
2019، علــى اإلذن نتيجــة لعمليــات المراجعــة الشــاملة 
التــى تمــت مــن قبــل هيئــة الرقابــة النوويــة واإلشــعاعية، 
المصريــة للوثائــق التــى قدمتهــا هيئــة المحطــات النوويــة، 
والتــى تــم تحديثهــا لطلــب الموافقــة، علــى موقــع الضبعــة 

كأول موقــع للمحطــات النوويــة المصريــة.
بيانــات  علــى  النوويــة  المحطــات  وثائــق  واشــتملت 
حــول أنــواع المفاعــات المختلفــة وتركيباتهــا مــن نوعيــة 
المــاء المضغــوط، كمــا احتــوت الوثائــق علــى بيانــات عــن 
الموقــع وخصائصــه ومعلومــات عــن الشــركة التــى قامــت 

ــع. بدراســة الموق
وشــملت الوثائــق، أساســيات ومفهــوم التصميــم، وكذلــك 
بمراجعتــه  قــام  الــذى  للمشــروع  البيئــى  األثــر  تقييــم 

والموافقــة عليــه جهــاز شــؤون البيئــة.
وتعــد محطــة الضبعــة، هــى المحطــة النوويــة األولــى 
ــة  ــى مدين ــى ســيتم بناؤهــا ف ــا فــى مصــر، والت مــن نوعه
البحــر  شــواطئ  علــى  مطــروح  فــى محافظــة  الضبعــة 
غــرب  شــمال  كــم   130 حوالــى  بعــد  علــى  المتوســط، 

القاهــرة.

وتضــم محطــة الطاقــة النوويــة 4 وحــدات طاقــة بســعة 
 3 مفاعــات+  مــع  ُمثبتــة  منهــا،  لــكل  جيجــاوات   1.2
VVER  »مفاعــات الطاقــة التــى يتــم تبريدهــا بالمــاء«، 
ويتــم تنفيــذ بنــاء محطــة الطاقــة النوويــة وفًقــا لاتفاقيــة 
المشــتركة التــى دخلــت حيــز التنفيــذ فــى 11 ديســمبر 

.2017
القســم  اكســبورت«  ســتروى  »أتــوم  شــركة  أعلنــت 
عــن  الروســية،  النوويــة  »روســاتوم«  لشــركة  الهندســى 
اختيــار ثــاث شــركات مــن إجمالــى 10 شــركات مقــاوالت 
خاصــة  مناقصــات  بثــاث  للفــوز  تقدمــت  مصريــة 

النوويــة. الضبعــة  محطــة  بإنشــاءات 
تضمنــت المناقصــات، فوز شــركة »بتروجيت« بمناقصة 
ــاء  ــة لبن ــرة التحضيري ــال خــال الفت ــذ مجمــع األعم تنفي

منشــآت الموقــع فــى محطــة الضبعــة النوويــة، وفــازت 
شــركة »حســن عام« بمناقصة إنشــاء القاعدة األساســية 
ــة لمحطــة  ــر التابع ــال الحف ــاكل قاعــدة أعم ــى وهي ومبان
الضبعــة النوويــة، بينمــا حصلــت شــركة المقاولــون العــرب 
علــى مناقصــة التســوية الرأســية لألقســام أرقــام 1 و5 
و8، وذلــك لتنفيــذ مشــروع محطــة الضبعــة النوويــة وفًقــا 

للجــدول الزمنــى المتوافــق عليــه.
طــرح  اكســبورت«،  ســتروى  »أتــوم  شــركة  وتعتــزم 
مناقصــة أخــرى جديــدة فــى العــام الحالــى الســتكمال 

النوويــة. الضبعــة  محطــة  مشــروع  تنفيــذ 

حاكموهم بتهمة تكدير السلم العام

الطريق تحذر: البداية كانت فيلم »هى فوضى«.. 

واآلن أغانى الخمر والحشيش.. وفتاوى مشايخ 

اإلرهاب.. والمسؤولون مازالوا صامتين!!

وقبلهم المتطرفون باسم الدينالمتطرفون الجدد باسم الفن

يستفزون المصريين.. ويجمعون ألنفسهم األموال.. والدولة هى الخاسرة!

مبروك عطية: فاقدو المؤهل الشرعى للفتوى

حلمى بكر: المهرجانات تدمر األجيال الجديدة

كريمة: حذر منهم الرسول ووصفهم بالرويبضة

مصر عصية

المتابــع   لمــا   يحــدث   فيمــا   يطلقــون   عليــه  -  فنــا  -  يصــاب   بحالــة   مــن   الضيــق  
 واالشمئزاز   واالستفزاز .               

●   فهــذا   واحــد   يخــرج   علينــا   عارًيــا   بكلمــات   غايــة   فــى   الغرابــة،   وهــذا   آخــر  
 يغنــى   للخمــر   والحشــيش ،  وهــذه   امــرأة   تفعــل   كل   مــا   هــو   غريــب  وشــاذ !!                        

ــة   ــاوى   الغريب ــا   مشــايخ   اإلرهــاب   أصحــاب   الفت ●   قبلهــم   ومعهــم   خــرج   علين
 والمحيــرة   والشــاذة   أيًضــا !              

●   وكأن   قدرنــا   أن   نعيــش   أو   ُيفــرض   علينــا   التطــرف،   إمــا   أقصــى   اليميــن..  
 وإمــا   أقصــى   اليســار ،  ليصــاب   شــبابنا   بحالــة   مــن   الحيرة   والتشــتت   والوصول  

 لقناعــات   أكثــر   تطرًفــا !                          
●   ولســت   أدرى  .. أهــى   صدفــة  .. أم   شــىء   مخطــط   يــراد   بــه   خلــق   حالــة   مــن  
  -الاعقــل  - بيــن   شــبابنا .. وإن   كانــت   صدفــة   فأيــن   عقــاء   األمــة؟   وإن   كانــت  

ــه؟                              ــا  .  . فمــن   يحمــى   شــبابنا   من  مخطًط
●   ومــن   يســمح   لهــؤالء   مــن   كا   الفريقيــن   باللعــب   فــى   عقولنــا؟   وإلــى   متــى؟  

 ومــن   يحصــد   النتائــج؟              
●   وبالنظــر   إلــى   الماضــى   القريــب   فمعظمنــا   ال   ينســى   فيلــم »    هــى   فوضــى  «  

 ومــا   حــدث   فيــه   ومــا   حــدث   بعده .                    
●   وأعتقــد   أن   بعــض   المســؤولين   ينســون   أو   يتناســون   أن   ذاكــرة   المصرييــن  
 أول   مــا   تعتمــد  .. تعتمــد   علــى    المشــاهدة   والســمع   وتتأثــر   بهمــا   غايــة   التــأ

ثير .                       
●   ولألســف   خــرج   علينــا   كا   الفريقيــن   وأولهــم   مــن   يطلقــون   عليهــم »    فنانيــن  «  
 ليصيبــوا   شــباب   مصــر   بحالــة   مــن   االســتفزاز   بأشــكالهم   وأغانيهــم  
 وأموالهــم   الطائلــة  .. فــى   وقــت   يعانــى   فيــه   الشــباب   فــى   الحصــول   علــى   بعــض  

 مــن   األمــوال   القليلــة؟ !                                    
●   فإلــى   مــن   يهمــه   األمــر  - وأعتقــد   أنــه   يهمنــا   جميًعــا  - البــد   مــن   تدخــل  

 ســريع   لوقــف   هــذه   الحالــة   الجديــدة   علــى   المجتمــع   المصــرى .                     
●   فــأى   منطــق   يجعــل   عــدد ا  مــن   األشــخاص  -  ال   يتعــدى  - أصابــع   اليــد  

 يصيــب   ماييــن   المصرييــن   باليــأس   واإلحبــاط؟               
●   وأى   عقــل   يرضــى   بــأن   هــؤالء   يجمعــون   الماييــن   ويخرجــون  علينــا   صباًحــا  
 ومســاء  وكأنهــم   يخرجــون   للمصرييــن   ألســنتهم   ويقولــون   لهــم   موتــوا   بغيظكــم؟                   

●   وما   هى   النتيجة   الطبيعية   الستفزاز   جموع   الناس؟   ومن   يتحملها؟         
●   أعتقــد   أن   المتحمــل   الوحيــد   لبضعــة   أشــخاص   يســتفزون   الماييــن  .. هــى  

 الدولة   المصرية   وحدها !              
●   فهــل   الدولــة   المصريــة   تســتحق   مــن   هــؤالء »    الرويبضــة    « ســواء   فــى   الفــن   أو  

 الدين   نتائج   أفعالهم   الشاذة؟                 
●   وللمســؤولين   أقــول :  كفانــا   وكفاكــم   أن   يتكســب   بعــض   األشــخاص   وتكونــوا  

 أنتم   ونحن   الخاســرين !              
●   فليــس   فــى   هــذا   رشــادة   وال   عقــل   وال   حكمــة ،  ولألمانــة   أقــول:   الموضــوع  

 تعــدى   حالــة االنشــغال   بالحالــة   إلــى   االســتفزاز   مــن   الحالــة .                       
●   وبمــا   أن   الفريقيــن   متطرفــان  .. وبمــا   أن   القانــون   يحاكــم   علــى   التطــرف..  

 فحاكموهــم   بتهمــة   تكديــر   الســلم   العــام .                 
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سعيد محمود

ز زغزغــه.. تلقــى المشــاكل اتلغــوا..  »لــو حظــك بــوِّ
اوعــى  ف  ســقَّ ف  ســقَّ هتســخَّف..  الظــروف  ولــو 

توقَّــف«.
ف« للمطــرب  تلــك كانــت بعــض كلمــات أغنيــة »ســقَّ
رامــى جمــال، تلــك الكلمــات التــى خرجــت مــن القلــب، 
فوجــدت طريقهــا إلــى القلــوب قبــل اآلذان، لتحقــق فــى 
ــن مشــاهدة  ــن خمســة ماليي ــر م ــن أكث ــن يومي ــل م أق
علــى »يوتيــوب«، وتصبــح حديــث الســاعة علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــى، لتعطــى رســالة أمــل تحمــل أكثــر 

مــن معنــى.
موقفهــم  بســبب  األغنيــة  مــع  البعــض  تعاطــف 
كان  الــذى  جمــال،  رامــى  المطــرب  مــن  اإلنســانى 
قــد أعلــن منــذ شــهور عــن إصابتــه بمــرض البهــاق، 
بينمــا تعاطــف البعــض اآلخــر مــع كلماتهــا التــى تحــث 
علــى الصبــر وتشــعل األمــل مــن جديــد، وتشــجع علــى 

النجــاح.
وبالطبــع كان لظهــور أكثــر مــن نجــم فنــى ورياضــى 
فــى فيديــو األغنيــة ســبب فــى تخطيهــا هــذا العــدد 
مــن المشــاهدات، خصوصــا أن رامــى جمــال جمــع 
فــى الفيديــو أكثــر مــن شــخصية محبوبــة، علــى رأســهم 
يونــس،  إســعاد  الجميلــة  الفنانــة  الســعادة  صاحبــة 
ورمضــان صبحــى وشــيكاباال، لكــن مــا لفــت انتباهــى 
لألغنيــة ونجاحهــا كان شــيئا مختلفــا تمامــا جعلنــى 

ــا. ــن عليه ــق للقائمي ــل أصف بالفع
ــا وتفاعــل السوشــيال  ــة بكلماته فقــد جــاءت األغني
ميديــا معهــا لتشــكل -دون قصــد- بارقــة أمــل ولمحــة 
جمــال ورقــى، فــى وقــت احتفــت فيــه الســاحة الفنيــة 
عــون أنهــم مــن أهــل الفــن،  -لألســف- ببعــض الذيــن يدَّ
بكلماتهــم الســوقية البذيئــة، التــى تســهم بــكل إصــرار 
ذلــك  فــى  مســتكملة  الجديــدة،  األجيــال  هــدم  فــى 
مســيرة المنتــج »بيــاع اللحمــة« وأســطورته المزعومــة 

ــر وان«. »نمب
أن  لتؤكــد  جمــال  رامــى  أغنيــة  جــاءت  نعــم.. 
رغــم  العقــول،  قبــل  للقلــوب  طريقــه  يجــد  الجمــال 
وطلقــات  المزعجــة،  »الشــاكوش«  طرقــات  أصــوات 
»بيــكا«  ونفيــر  لألخــالق،  المدمــرة  »المدفعجيــة« 

الكــون. للعنــات  الجالــب 
ــر وان« المتباهــى  ــا »نمب ــا يخــرج علين ــك عندم لذل
بطيارتــه صائحــا بحنجرتــه الصدئــة »طلــب لــى الــكاس 
قلــت لــه بــالش«، وعندمــا يرفــع »شــاكوش« و»بيــكا« 
ومدفعيتهمــا عقيرتهــم بأنكــر األصــوات »يــال نعمــل 
الــرد  ســيجدون  الغازيــة«،  والد  للعيــال  زفــاف  ليلــة 
علــى الفــور »لــو عايزهــا مــا تبقــاش ضيقــة بطــل بــص 

وبحلقــة«.
وكلمــا صعــد أحــد المســوخ مــن قــاع الجحيــم ليأخــذ 
ــه األســفل، ســنردد  ــى درك ــه إل ــوى ب ــام ويه ــذوق الع ال
فــى وجهــه بــكل حمــاس »اهــدى يــا بنــك النرفــزة.. 
وبــالش تنكــش علــى األذى«، وســنجد فــى نهايــة األمــر 
أن الدنيــا بالفعــل »طعمهــا ســكرى«، لــذك يجــب أن 
نحتفــى بأغنيــة رامــى جمــال ونقــول لــه بــكل صــدق 

ــف«. »اوعــى توقَّ

حواديت

حدثنا عن وضع الفن التشكيلى اآلن فى مصر؟
وغيــاب  التشــكيلية  الحركــة  عــن  جــدا  متأخــر  التشــكيلى  النقــد 
العربيــة بشــكل عــام والمكتبــة  المكتبــة  فــى  التشــكيلية  اإلصــدارات 
المصريــة بشــكل خــاص وهــذا أدى إلــى حالــة مــن الفوضــى فــى شــتى 
ــون ســينمائية  ــى ان النقــد بشــكل عــام كفن ــة، حت ــون البصري ــواع الفن أن
العالميــة  البصريــة  الحركــة  يواكــب  ال  تشــكيلية  وفنــون  ومســرح 
ــى األفنجــرت  ــد الطالئع ــى الســتينيات كان الناق ــال ف ــة، مث والمصري
هــو المنظــر الحقيقــى لحركــة الفنــون بشــكل عــام ومــن أهــم النــاس 
فــى تلــك الفتــرة د.مدكــور ثابــت وفيلــم »ثــورة المكــن«، كان هــذا 
الفيلــم يقــود الحركــة النقديــة كمــا يقــود الحركــة البصريــة د. 
أســامة أبوطالــب فــى المســرح مثــال، اليــوم تعانــى الفنــون البصريــة 
مــن النقــد والطباعــة والنشــر إلــى حــد أن تجــد قامــة كبيــرة فــى 
الوســط الســينمائى مثــل ســعيد شــيمى يقــوم بطباعــة كتابــه بنفســه 

علــى نفقتــه الخاصــة، فســعيد شــيمى اســم يتحــدث عــن نفســه فــى 
120 فيلمــا ســينمائيا مــا بيــن إخــراج وتصويــر ويقــوم بطباعــة 

كتبــه بنفســه، الفوضــى البصريــة قدمــت ركــودا حقيقيــا 
ــع بشــكل عــام. ــة للمجتم ــة التصويري للرؤي

إلــى أى مــدى تؤثــر األحــداث السياســية 
الفــن  فــى  االجتماعيــة  والتغيــرات 

التشــكيلى؟
الفنــان التشــكيلى أو األديــب بشــكل عــام 
إذا لــم تؤثــر فيــه األحــداث االجتماعيــة 
ــة الحــال إنســان  ــو بطبيع والسياســية، فه
للمجتمــع،  رؤيــة  أى  يقــدم  ال  منعــزل 
بنــد  أول  لألنــا وهــذا  انحيــاز  هــو  إنمــا 

ــان أو رســالته، نجــد  فــى إســقاط دور الفن
مثــال دوالكــورا ولوحــة الحريــة التــى تقــود 

اللوحــات  أهــم  هــى  فرنســا  فــى  الشــعوب 
التــى يتعامــل معهــا المتلقــى فــى متحــف اللوفــر 

بالفكــر الطالئعــى،  المباشــرة والمعنيــة  لعالقتهــا 
الجــوع،  ولوحــة  فــى مصــر  الجــزار  مثــال عبدالهــادى 

حامــد نــدا وتطويــره وروائيــة للمجتمــع المصــرى بإعــادة صياغــة 
جديــدة، تجــد أن المصرييــن بشــكل عــام عندهــم حالــة شــغف وإعجــاب 
بمرحلــة الســيريالية المصريــة ألن النقــاد الســرياليين أوعــزوا للمجتمــع 

أو للمتلقــى بــأن هــذه حالــة المجتمــع بشــكل آخــر.
لماذا يجد البعض صعوبة فى فهم الفن التشكيلى؟ 

يعانــى بعــض النــاس فــى فهــم الفــن التشــكيلى نتيجــة العزلــة التــى 
تحدثنــا عنهــا، فالفنــان طــوال الوقــت مهمــوم بنفســه، والحالــة النفســية 
الخاصــة بــكل شــخص تحتــاج إلــى أطبــاء نفســيين لتفســيرها، هنــا 

المتلقــى معــذور فــى حالــة عــدم 
الفهــم لهــذه الحالــة التشــكيلية ألنــه ليــس 
طبيبــا نفســيا وليــس المطلــوب منــه أيضــا 
أن يتعامــل مــع لوغريتمــات بحجــم مــا هــو 
مطلــوب منــه أن يشــعره الفنــان بإحساســه 
وقضايــاه، فالفــن التشــكيلى مطلــوب كالخبز، 
فالحالــة التــى يصنعهــا الفــن التشــكيلى فــى 
االنســان هــى التــى تســببت فــى غيــاب الجماليــات 
عــن الشــارع المصــرى، أظــن أن أى متلــٍق جاهــز بمحبــة 
شــديدة الســتقبال أى لوحــة أو روايــة أو فيلــم ســينمائى إذا 

وجــد فيــه حالــة اجتماعيــة عامــة.
هــل يمكــن أن يكــون الفــن التشــكيلى نوعــا مــن أنــواع العــالج 

المجتمعــى؟ 
المجتمعــى واالقتصــادى أيضــا، حيــث تجــد فــى فرنســا مثــال 80 
يــزورون  مليونــا   36 هنــاك  إن  تقــول  فاإلحصائيــات  ســائح،  مليــون 
المتاحــف ســنويا، بتذكــرة دخــول مــا بيــن 12 و10 يــورو، هــل تتخيــل 
هــذا الرقــم فــى العــام! أظــن أن دخــل فرنســا األهــم قبــل بيــع الســالح 

يــوم  فــى  أر  لــم  كذلــك  فرنســا  فــى  التشــكيلى،  والفــن  الثقافــة  هــو 
مــن األيــام إعالنــا لنجــم أو فيلــم ســينمائى، لكــن دائمــا أرى متاحــف 
ــى تتنفــس  ــة الت ــن تشــكيليين، هــذه هــى اللغــة الجمالي ومعــارض لفناني

فيهــا الشــعوب وتنافــس بعضهــا.
نعتمــد  صناعــة  إلــى  مصــر  فــى  األغلفــة  تتحــول  متــى 
ــم  ــج تصمي ــى برام ــوء إل ــا دون اللج ــرز منتجيه ــى أب ــا وعل عليه

؟  تــر لكمبيو ا
أوال، البــد أن يكــون هنــاك دور لــدور النشــر فى االعتماد على الفنانين 
التشــكيليين وليــس المصمميــن األصدقــاء ومصممــى مقاهــى وســط 
البلــد، يجــب أن يكــون لدينــا مرجعيــات، أيضــا نحــن ليــس لدينــا متاحــف 
دوليــة حتــى اآلن، فالدولــة المصريــة العريقــة بعــد هــذا التاريــخ ال 
تمتلــك متاحــف دوليــة غيــر متحــف محمــود خليــل مــا قبــل ثــورة 1952، 
فنحــن بــال مرجعيــات وال أســس، ولمــاذا ال يتــم تنظيــم معــارض لفنانيــن 
مصممــى األغلفــة مثلهــم مثــل المعــرض القومــى للفنــون التشــكيلية 
وتختــار منهــم دور النشــر الفائزيــن بجوائــز وتكريمــات، إال أن طــول 
الوقــت مصمــم الغــالف يشــعر بأنــه يضيــف للروايــة أو الكتــاب والروايــة 
بينمــا الكتــاب ال يضيــف إليــه شــيئا، بــل علــى العكــس يعامــل علــى أنــه 
عنصــر ثانــوى، أظــن أنــه مــن خــالل معــارض ومناقشــات ونــدوات قــد 
يشــعر المصمــم بــأن دوره مهــم جــدا وهــذه حقيقــة مثلــه فــي ذلــك مثــل 

صاحــب الكتــاب.
من هم أبرز الفنانين التشكيليين فى مصر اآلن؟

دكتــور عمــر المجــدى، دكتــور رضــا عبدالســالم، د. حســن عبدالفتــاح، 
بالمبدعيــن  الممتلــئ  المصــرى  التشــكيلى  الوســط  وعــدد كبيــر مــن 
الحقيقييــن، لكــن ينقصهــم النســاج، أى صانــع القمــاش الــذى يســتطيع 
توظيــف كل حالــة وكل مدرســة بشــكل علمــى، أظــن إذا وجــد هــذا 
النســاج أو هــذا الناقــد أو الرائــى ســتكون المدرســة الواقعيــة الســحرية 
المصريــة إضافــة ألهــم المــدارس التشــكيلية فــى العالــم، لكــن ليــس 
لدينــا تصنيــف لألســف وال هــذا النســاج الــذى يســتطيع تطعيــم قطعــة 
القمــاش مــع بعضهــا، لدينــا مثــال فى مجال الواقعية الســحرية من بيكور 
إلــى ســيد ســعيد الديــن وعبدالفتــاح البــدرى وعــدد كبيــر ألن المصرييــن 
طــوال الوقــت عبــر تاريخهــم الطويــل لــم يســتطيعوا االنفصــام عــن فكــرة 
الواقعيــة والشــكل فــى اللوحــة حتــى الذيــن ذهبــوا منهــم إلــى التجريــب 
ــم ينجــح منهــم أحــد بخــالف فــاروق حســنى، لســبب واحــد فقــط أن  ل
فــاروق حســنى عبــر عــن ذاتــه الخاصــة وليــس عــن الفــن التشــكيلى الــذى 
هــو حالــة التصــاق شــديدة بيــن أوهامــه وأوجاعــه والمناطــق الحساســة 

فــى معالجاتــه وطريقــة فــاروق فــى حياتــه الخاصــة.

بشري عبدالمؤمن

»سقَّف سقَّف«
غاب الفن 

التشكيلى فظهر 
القبح بالشارع 

المصرى

عبدالرازق عكاشة: 

 النقد التشكيلى متأخر جًدا
عن الحركة التشكيلية

فنان تشكيلى وروائى مصرى يعيش فى باريس، حصل على 32 
جائزة عالمية، كتب روايات أربع، وله العديد من اللوحات واألعمال 

الفنية المتميزة، شارك فى العديد من المعارض الدولية فى 28 
بلدا حول العالم، وأول فنان مصرى يصبح عضوا فى مجلس إدارة 

»صالون الخريف« فى باريس ورئيس القسم العربى فيه.. هو الباحث 
د.عبدالرازق عكاشة الذى يؤكد فى حواره لجريدة »الطريق« على 

أهمية الفن التشكيلى فى حياتنا ومدى تأثيره على جماليات الشارع 
المصرى من خالل الحوار التالى..

 سعيد شيمى اسم يتحدث عن نفسه فى ١20 فيلًما سينمائيًا  يعانى بعض الناس فى فهم الفن التشكيلى نتيجة العزلة 
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بالنزاعــات المســلحة  العربــى دائمــا  يعــج الوطــن 
نتيجــة لألوضــاع التــى تفرزهــا الــدول العربيــة فــى 
العــراق وليبيــا واليمــن وســوريا والســودان فضــا عــن 
ــرز مأســاة  ــى تب ــال االســرائيلى لفلســطين والت االحت
المــرأة العربيــة التــى تتحمــل أعبــاء مضاعفــة بتلــك 
الحــروب الدمويــة الدائمــة كالتهجيــر وفقــدان العائلــة 
ومخاطــر القتــل أو االصابــة وظــروف صحيــة مترديــة 

باإلضافــة إلــى الخطــف واالغتصــاب.
المــرأة  إلــى  معانــاة  العربيــة  الثــورات  وأضافــت 
ليبيــا  فــى  العربــى  الربيــع  اقتــرن  حيــث  العربيــة 
بالمــرأة  عصــف  شــديد  بعنــف  وســوريا  واليمــن 
إلــى  بدرجــات مختلفــة، وهــذا دفــع مجلــس األمــن 
والســام،  واألمــن  المــرأة  بشــأن  بقراراتــه  التذكيــر 
فــى متــن قراراتــه المختلفــة التــى تخــص الوضــع فــى 
هــذه الــدول، ففــى فلســطين تتوالــى معانــاة المــرأة 
الفلســطينية التــى تفقدهــا الصواريــخ بيتهــا وأبناءهــا 

معــاً.
وفــى العــراق ماانفكــت المــرأة تتعــرض لمخاطــر 
القتــل والخطــف واالســتباحة الجســدية منــذ بدايــات 
الدولــة  تنظيــم  يجــىء  اليــوم، حيــث  األلفيــة وحتــى 
ليضيــف  »داعــش«  والشــام  العــراق  فــى  اإلســامية 
صــورة أشــد إيامــاً لصــور معانــاة المــرأة، إذ تتعــرض 
النســاء - بدعــوى تطبيــق الديــن لألســف - إلــى موجــة 
مــن االضطهــاد الــذى ينصــب حــول جســدها إلــى حــد 

ــان. ــى الخت ــا فــى المــزاد وإجبارهــا عل بيعه
ومــن ينظــر إلــى الدراســات الصادرة عن اليونيســيف 
ســيجد أن أعــدادا كبيــرة مــن النســاء قتلــن بأســاليب 
بشــعة ووحشــية، فالمــرأة تقتــل أمــام طفلهــا أو ذويهــا، 
البوســنة  فــى  للمســلمات  حصــل  كمــا  تغتصــب،  أو 
وكوســوفا، والمناطــق التــى توقــد فيهــا الحــروب يصبــح 
الســكان مســتهدفين وبصفــة خاصــة النســاء، مــع أنهــن 
يتعرضــن  منهــا  وانتفاعــاً  فيهــا  تأثيــراً  النــاس  أقــل 
للرعــب الــذى يتعــرض لــه المشــاركون فيهــا، فحينمــا 
تنفــد اإلمــدادات الغذائيــة أو تقــل، تعانــى النســاء أشــد 
ــاه، فإنهــن يكــن  ــاة وعندمــا تتلــوث مصــادر المي المعان
وتتــرك  األمــراض،  لمخاطــر  مقاومــة  الفئــات  أقــل 
الصدمــات النفســية الناجمــة عــن تعرضهــن للعنــف 
ولألعمــال الوحشــية وغيــر األخاقيــة آثارهــا الســيئة 

ــة حياتهــن. فــى نفوســهن طيل

والحقيقــة، فــإن المعانــاة المضاعفــة للمــرأة خــال 
النزاعــات المســلحة لــم تعــد مــن األمــور المســكوت 
عنهــا فــى اآلونــة المعاصــرة، فقــد أســهمت الكتابــات 
ــى  ــذ الســبعينيات وحت ــرة من ــى مــدار الفت النســوية عل
اآلن فــى تغييــر وتعميــق النظــرة لحضــور وأدوار المــرأة 
خــال النزاعــات المســلحة، ولــم يعــد ينظــر للمــرأة 
ــا الحــروب والنزاعــات المســلحة  كواحــدة مــن ضحاي
ــى  ــة الت ــم رصــد األدوار المختلف ــات يت ــل ب فحســب، ب
ــا المــرأة خــال النزاعــات، الســيما دورهــا فــى  تؤديه
حفــظ البنــاء االجتماعــى وحفــظ الهويــة ونضالهــا مــن 
أجــل توفيــر مــوارد الــرزق والحفــاظ علــى العائلــة فــى 
ظــل ظــروف اســتثنائية ضاغطــة، فضــاً عــن أدوارهــا 

ــال. ــة ومشــاركة فــى القت كمناضل
وحتــى مقاربــة وضــع المــرأة كضحيــة أضحــت أكثــر 
عمقــاً، إذ يتــم ربطهــا بوضــع المــرأة فــى حــال الســلم، 
ويتــم التأكيــد علــى أن معاناتهــا خــال النزاعــات هــى 
امتــداد لمعاناتهــا خــال الســلم، حيــث تخضــع فــى 
ــى  ــا، الت ــة« ذاته ــة »»األبوي ــة االجتماعي ــن للبني الحالتي
والماديــة،  الرمزيــة  المــوارد،  امتــاك  مــن  تحرمهــا 
وتضعهــا فــى قــاع ســلم القهــر االجتماعــى وتجعــل 

نصيبهــا مضاعفــاً وقــت النــوازل والمحــن.
ومــن جملــة مــا يشــار إليــه فــى هذا الســياق اشــتراك 
المــرأة فــى النــزاع كمقاتلــة وممرضــة وطاهيــة، وكونهــا 
قــد ُتختطــف وتســتخدم فــى تقديــم الخدمــات للجنــود 
)الطبــخ وحمــل األمتعــة( وقــد تصــاب باإليــدز، كمــا أن 
الصراعــات العنيفــة تجبــر المــرأة علــى مغــادرة بيتهــا 
وتعرضهــا لعنــف تمييــزى فــى عمليــات البحــث عــن 
ملجــأ آمــن. وفــى معســكرات الاجئيــن تقــوم كثيــر 
مثــل كســب  للرجــل  التقليديــة  بالمهــام  النســاء  مــن 
الــرزق وحمايــة األســرة، وتتعــرض فــى ذلــك لكثيــر مــن 
ــد الســاح، أو  ــل االغتصــاب تحــت تهدي المخاطــر مث
ــة بالســاح أو باأللغــام. وقــد  التعــرض لخطــر اإلصاب
تضطــر المــرأة لتحمــل أوضــاع اجتماعيــة شــاذة مثــل 
ــة  ــر مائم ــى زيجــات غي ــورط ف ــة أو الت ــج الطفل تزوي

بالمــرة، ضمانــاً للســتر ولقمــة العيــش فقــط.
الســودانية  المــرأة  شــهدتها  هــذه  مثــل  وصــور 
فــى أزمــة دارفــور، وكــذا المــرأة فــى ســوريا عقــب 
انــدالع الثــورة، حيــث التهجيــر القســرى واإلقامــة فــى 
األوليــة. العيــش  احتياجــات  إلــى  تفتقــر  مخيمــات 

كمــا تتعــرض النســاء فــى أماكــن النــزاع للخطــف 

واألســر  واالغتصــاب  واالســتغال  والمتاجــرة 
علــى  للضغــط  األحيــان  مــن  كثيــر  وفــى  والتعذيــب 
ــراف أو اإلدالء  ــى االعت الرجــال وإذاللهــم ولدفعهــم إل
بمعلومــات، كذلــك تتدهــور صحــة النســاء وخاصــة 
الحوامــل بســبب عــدم حصولهــن علــى رعايــة صحيــة 

وقبلهــا. الــوالدة  وأثنــاء 
اآلثار النفسية  

ــاط  ــر عرضــة لإلحب ــزاع أكث المــرأة فــى مناطــق الن
واالضطــراب النفســى وعــدم الشــعور باألمــان ممــا 
ــى طريقــة تعاملهــا  ــة وعل ــى حياتهــا اليومي ينعكــس عل
ــن، كمــا أن فقــدان المــرأة أحــد  مــع أطفالهــا واآلخري

ــا. ــق عليه ــر عمي ــه تأثي أفــراد أســرتها يكــون ل
باهظــة  المــرأة  ضــد  العنــف  تكاليــف  أن  كمــا 
ــات  ــف المباشــرة لخدم ــة، وهــى تتضمــن التكالي للغاي
وأطفالهــن  النســاء  مــن  االعتــداءات  عــاج ضحايــا 
إلــى  االعتــداءات  هــذه  مرتكبــى  وتقديــم  ودعمهــن 
ســاحة القضــاء. والتكاليــف غيــر المباشــرة تشــمل 
فقــدان العمــل واإلنتاجيــة، فضــًا عــن تلــك التكاليــف 

والمعانــاة. األلــم  مــن حيــث  المتكبــدة 
»داعش« وعودة النزعات الجاهلية

للمــرأة  السياســية  الرمزيــة  إلــى  كذلــك  يشــار 
مختلفــة  ألنمــاط  هدفــاً  يجعلهــا  الــذى  وجســدها 
مــن العنــف، إذ قــد يســتخدم االغتصــاب كأداة فــى 
التطهيــر العرقــى أو فــى إخــاء منطقــة مــن ســاكنيها 
أو لتغييــر الموازيــن الديموغرافيــة أو إلذالل العــدو 

نفســياً. وتركيعــه 
وفــى الحالــة العربيــة، فــإن ما تفعله »داعش« بجســد 
المــرأة الــذى تفــرض عليــه قســراً صــورة محــددة مــن 
الحجــاب والملبــس، واإلجبــار علــى ممارســة الختــان، 
اســتدعاء  لهــو  األســواق،  فــى  للبيــع  وتعرضهــا  بــل 
ألســوأ مــا تحملــه الذاكــرة التراثيــة واالجتماعيــة مــن 
ــاع  صــور مشــوهة للمــرأة كمصــدر للغوايــة أو كأَمــٍة ُتَب

وُتشــَترى.
ونافلــة القــول إن هــذا االســتدعاء واإلحيــاء لمثــل 
هــذه األفــكار الشــائنة، ال يمــت بصلــة للدين اإلســامى 
الــذى جــاء محــرراً للعقــل العربــى مــن تلــك النزعــات 

الجاهليــة.
مــن ناحيــة أخــرى، وهروبــاً مــن الصــورة النمطيــة 
للمــرأة كضحيــة علــى الــدوام، يتــم إبــراز أدوار المــرأة 

كمشــاركة فــى النــزاع، وكمقاتلــة تحمــل الســاح. وفــى 
الخبــرة العربيــة، لقيــت مناضــات عربيــات مصرعهــن 
فــى ليبيــا وغيرهــا ثمنــاً لموقفهــن السياســى. وقــد 
»داعــش«  ضــد  الســاح  عراقيــات  ســيدات  رفعــت 
وارتقيــن شــهيدات، وســجلت أحــداث الثــورات العربيــة 
النســاء  شــاركت  حيــث  متنوعــة،  نســائية  بطــوالت 
ــن  ــراوح حضورهــن بي ــورى بالكامــل، وت ــل الث فــى الفع
عمليــات بــث الوعــى وإشــعال الحــراك السياســى أو 
التظاهــر أو دعــم الثــوار باألدويــة والغــذاء واإلغاثــة 

ــال. ــة فــى القت ــى حــد المشــاركة الفعلي إل
اآلثار االجتماعية

والفقــر  للتهميــش  عرضــة  أكثــر  النســاء  تكــون 
والمعانــاة الناجمــة عــن النــزاع المســلح حيــث بلغــت 
نســبة الرجــال المعتقليــن فــى بعــض النزاعــات 96 
% ونســبتهم مــن المفقوديــن 90 % ولكــن النســاء أكثــر 
المســلح  النــزاع  ويجعــل  الجنســى  للعنــف  عرضــة 
النســاء يتحملــن عــبء الســعى لتدبيــر المعــاش اليومــى 
وغيــر  المباشــرة  التأثيــرات  بيــن  ومــن  ألســرهن. 
المباشــرة للنزاعــات المســلحة علــى النســاء اآلثــار 
والنزاعــات  الحــروب  أثنــاء  تتفاقــم  حيــث  الصحيــة 
المســلح وتكــون األوضــاع الصحيــة بمناطــق النــزاع 
غالبــاً فــى أوضــاع صعبــة حتــى قبــل نشــوب النــزاع 
عرضــة  أكثــر  النســاء  تكــون  مــا  وغالبــاً  المســلح 
لإلصابــة باألمــراض الجنســية وتحتــاج إلــى رعايــة 
صحيــة خاصــة أثنــاء الحمــل والــوالدة ولتنظيــم األســرة 
والحمايــة مــن العنــف الجنســى واألمــراض التــى تنتقــل 
عــن طريــق االتصــال الجنســى والرعايــة الطبيــة لــدى 
حــدوث مضاعفــات الــوالدة وتمثــل الماريــا مشــكلة 
واألنيميــا  التغذيــة  ســوء  أمــراض  وكذلــك  رئيســية 
لفــرد مــن  ونقــص وزن الجنيــن. وتشــكل اإلعاقــات 
ــاة، فالشــخص المعــاق  ــا مــدى الحي ــرا باقي األســرة أث
بحاجــة إلــى عنايــة ورعايــة خاصــة، كمــا انــه قــد ال 
ــي  ــاة والعمــل وبالتال ــرة الحي ــى دائ ــودة إل يســتطيع الع
ويمكــن  االقتصاديــة..  الحاجــة  ســد  مــن  فابــد 
اســتقراء تدهــور الحالــة االقتصاديــة للفلســطينيين 

البطالــة. ازدادت  االنتفاضــة حيــث  بعــد 

الصومال المنسى
حركات اإلسالم الراديكالى والقراصنة عزلت الدولة إقليميًا

خــرج الرئيــس التركــى رجــب طيــب أردوغــان وأدلــى بتصريحــات غريبــة تطــرح 
العديــد مــن عامــات االســتفهام، فقــد أكــد أن الصومــال ســمحت لــه بــل وهــى 
ــم  ــى ل ــك التصريحــات الت ــى ســواحلها، تل ــب عــن النفــط ف ــه بالتنقي ــن طالبت م
تقابــل بــأى ردة فعــل مــن قبــل ممثلــى الســلطة فــى الصومــال، فلــم يحاولــوا النفــى 

أو التأكيــد أو الــرد عليــه بــأى صــورة مــن الصــور.
حالــة الصمــت التــى التزمتهــا الصومــال تغــرق فــى بحــر مــن التســاؤالت، 
أهمهــا: هــل تشــكل تركيــا تهديــدا علــى الصومــال لذلــك قــررت األخيــرة أن 
تظــل صامتــة حتــى ال تدخــل فــى معركــة خاســرة مــع تركيــا، أم أن حالــة العزلــة 
اإلقليميــة التــى تعيشــها الصومــال هــى الســبب وراء هــذا الصمــت؟.. واألهــم مــا 
الــذى جعــل مــن الصومــال بلــدا منعــزال اقليميــا عمــن حولــه، علــى الرغــم مــن 

المميــزات التــى يتمتــع بهــا مــن الناحيــة الجغرافيــة؟
أكــد الدكتــور عمــار علــى حســن، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة 

القاهــرة، أن الصومــال عاشــت فتــرة طويلــة فــى عزلــة نســبية، 
وذلــك نتيجــة انهــا كانــت تحكــم مــن قبــل نظــام، وصفــه بأنــه 

كان غايــة فــى االســتبداد وهــو نظــام محمــد ســياد بــرى، 
ــد ســقوط هــذا النظــام خرجــت  ــه وبع ــى أن مشــيرا إل
السياســية  القــوى  مــن  العديــد  عباءتــه  تحــت  مــن 
التــى تســببت فــى تقســيم  اإلســامية المتطرفــة، 

ــم وســيطرت عليهــا. ــى عــدة أقالي الصومــال إل
أدلــى  خاصــة  تصريحــات  فــى  »حســن«  ونــوه 
بهــا لـ»الطريــق« بــأن القــوى السياســية اإلســامية 
كانــت  الصومــال،  علــى  ســيطرت  التــى  المتطرفــة 

حيــث  بأمثلــة،  رؤيتــه  علــى  مدلــا  جيرانهــا،  تــؤذى 
فــى  اإلرهابيــة  العمليــات  مــن  العديــد  وجهــت  إنهــا 

التــى  المســلحة  الهجمــات  علــى  عــاوة  وكينيــا،  تنزانيــا 
الخصــم  بأنهــا  توصــف  أن  يمكــن  التــى  إثيوبيــا  اســتهدفت 

التاريخــى للصومــال، موضحــا أن هــذه الــدول أغلقــت حدوهــا أمــام 
الصومالييــن خوفــا مــن تســلل العناصــر اإلرهابيــة، وهــو مــا أدى إلــى اســتمرار 

العزلــة.
وأشــار الدكتــور عمــار إلــى أن حالــة الفوضــى التــى عاشــتها الصومــال، والتــى 
كانــت علــى مــدار ســنوات طويلــة، تســببت فــى انتعــاش القراصنــة الصومالييــن، 
ــه  ــا أن ــدب، مضيف ــاب المن ــدى وب ــط الهن ــى المحي ــر نشــاطا ف ــوا أكث ــن بات الذي
ــر  ــا عب ــى أوروب ــة مــن شــرق آســيا إل ــة القادم ــا مــن الســفن التجاري كان مطلوب
البحــر األحمــر أن تحــاول تجنــب االقتــراب مــن الســواحل الصوماليــة، التــى كان 
مــن الممكــن أن تكــون مرفــأ كبيــرا لهــذه الســفن وتزودهــا بالوقــود وتوفــر لهــا 
العديــد مــن وســائل اإلمــداد، لكــن لألســف لــم تتمكــن الصومــال مــن أن تلعــب 
هــذا الــدور، بســبب القراصنــة الصومالييــن، كونهــم عملــوا علــى اختطــاف هــذه 
الســفن ســواء كانــت تجاريــة أو تابعــة ألى مــن دول أوروبــا، أو حتــى الســفن 

التابعــة ألى مــن الــدول العربيــة أو اإلســامية.
ــى حســن، ليوضــح أن  ــور عمــار عل ــوم السياســية الدكت واســتطرد أســتاذ العل
قراصنــة الصومــال كانــوا ســببا رئيســيا فــى ابتعــاد حركــة التجــارة عــن الســواحل 

الصوماليــة، ممــا عــزز مــن حالــة العزلــة اإلقليميــة التــى تعيشــها الصومــال.
تعانــى منهــا الصومــال  التــى  العزلــة  إذا كانــت حالــة  وحــول ســؤاله عمــا 
ســتجعلها لقمــة ســائغة فــى أيــادى التدخــل األجنبــى فــى أراضيهــا، نــوه »حســن« 
بأنــه ونتيجــة غيــاب قبضــة الحكومــة المركزيــة القويــة التــى مــن المفتــرض أن 
يكــون دورهــا توحيــد البــاد تحــت ســيطرتها، تحولــت الصومــال لمطمــع للعديــد 
مــن القــوى، وأوضــح أن هنــاك مــن يريــد أن يطــور بعــض الموانــئ الصوماليــة 
ويجعــل منهــا مرافــق تجاريــة لصالحــه، ومــن أبــرز الــدول التــى فكــرت فــى ذلــك 

الصيــن.
وبحســب الدكتــور عمــار علــى حســن، هنــاك مــن يريــد أن يســتغل وجــود 
العناصــر اإلســامية المتشــددة فــى الصومــال مثــل الرئيــس التركــى رجــب 
طيــب أردوغــان، لكــى يكــون لــه موطــئ قــدم فــى الصومــال ألنهــا ذات موقــع 
ــل  ــزاع طوي ــت فــى ن ــى دخل ــا الت ــى إثيوبي اســتراتيجى مهــم، وأشــار إل
مــع الصومــال حــول إقليــم وجــودى، وأكــد أنهــا تريــد أن تســتغل 
حالــة الفوضــى التــى تعانــى منهــا الصومــال لكــى تتدخــل فــى 
شــأنها الداخلــى، حتــى ال تعــود الصومــال متماســكة مــرة 
أخــرى، معتبــرا أن حالــة الفوضــى التــى تعانــى منهــا مــن 
ــة. الطبيعــى أن تجعــل منهــا مطمعــا ألهــداف خارجي

مــن جانبــه، يــرى الدكتــور ناصــر مأمــون عيســى 
العاقــات  فــى  والمتخصــص  السياســى  الباحــث 
مهمــا  عمقــا  تمثــل  كانــت  الصومــال  أن  الدوليــة، 
بالنســبة لمصــر والمنطقــة العربيــة ككل، ألنهــا الدولة 
الوحيــدة التــى يمكــن أن نقــول عليهــا »الدولــة األمــة« 
الديــن  ناحيتــى  مــن  متجانــس  بشــعب  تتمتــع  كونهــا 
والعــرق، مشــيرا إلــى أن مصــر حرصــت علــى دعمهــا مــن 

اجــل تحقيــق التــوازن فــى قــارة إفريقيــا.
تقويــة  علــى  تحــرص  العربيــة  الــدول  بــأن  »عيســى«  ونــوه 
الصومــال، ليكــون هنــاك معادلــة فــى ميــزان القــوى االســتراتيجية 
فــى المنطقــة، خاصــة أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة جعلــت مــن إثيوبيــا رأس 
حربــة لهــا فــى المنطقــة علــى حــد وصفــه، منوهــا بــأن الطرفيــن ســعى فــى 
إضعــاف الصومــال وربمــا إســقاطها. ووفقــا للدكتــور ناصــر، فإنــه ومــن األســباب 
الرئيســية التــى جعلــت مــن الصومــال منعزلــة، هــو أنهــا تحولــت لمرتــع لحــركات 
اإلســام الراديكالــى، التــى تمــت مســاعدتها مــن قبــل تركيــا وقطــر وإيــران، 
وكانــت هــذه الجماعــات تســتمد قوتهــا الماديــة مــن خــال تهريــب الفحــم إليــران 
بالــدوالر، وأوضــح أنــه وبعــد أحــداث الحــادى عشــر مــن ســبتمبر وســقوط برجــى 
التجــارة فــى نيويــورك، اتخــذت واشــنطن مــن الصومــال مســرحا تفــرغ فيــه 
ــى  ــى دخــول الجيــش اإلثيوب ــت عل ــى ســيطرت عليهــا، وعمل شــحنة الغضــب الت
لألراضــى الصوماليــة، ممــا جعــل هــذا البلــد مســتباحا وأصبــح مطمعــا للعديــد 

مــن القــوى األجنبيــة.

 تركيا وقطر 
وإيران ثالوث 

شيطانى فرض 
سيطرته

على خيرات
بالد بونت

عواطف الوصيف

 أستاذ علوم سياسية:
نظام محمد سياد برى 
المستبد هو السبب

أسيرات وسبايا
أوضاع النساء العربيات فى الحروب »الدولية« بسوريا وليبيا والعراق وفلسطين 

 السيدات يعانين التهجير وفقدان العائلة ومخاطر القتل واإلصابة.. والخطف واالغتصاب

نهلة المحروقى



طريقنا.. وهنكمله

ملف  الثالثاء 18 / 02 / 042020

يمتلك الجمهور المصرى خصوًصا والعربى عموًما 
حاسة تذوق فنية فريدة، تجعله قادرًا على اختيار أحد 
المطربين ليكون معشوًقا له ويصير أحد أساطيره، أو 
الموسيقى  نجم المع لحظى فى سماء  يجعله مجرد 
هذا  بحالة  مدفوعين  األفول،  سريع  لكنه  والغناء 

المغنى وأغانيه.
العقود الثالثة األخيرة فى مصر، شهدت عدًدا كبيًرا 
االستمرار  من  تمكنت  التى  سواء  الحاالت  تلك  من 
وفى  وحيدة.  ألغنية  مشاهير  كانت  التى  األخرى  أو 
التقرير التالى »الطريق« ترصد هؤالء المغنين وكيف 

كانت نهايتهم مع الجمهور. 
سعد الصغير 

حديث  الصغير  سعد  كان   2005 عام  من  بداية 
الجمهور، فالمغنى الذى بدأ كعازف للطبلة، ثم مغنى 
فى أفراح حى شبرا الشعبى، قدم عدة أغان، أبرزها 
الفضائيات  حديث  وظل  فوق«  و»أصحى  »العنب« 
ووسائل اإلعالم قبل أن ينتقل لعالم التمثيل ويشارك 
فى عدة أفالم ويقدم بعض البرامج الحوارية الفنية 

أنه قارب على كسر حاجز  الرغم من  الغنائية وعلى 
فى  وجوده  على  محافًظا  مازال  أنه  إال  عاًما  الـ50 

المناطق الشعبية. 
فريق شبيك لبيك 

ولقاءات  صحفية  حوارات  عدة  وعبر   2015 عام 
المباشر،  البث  من  ساعات  استهلكت  إعالمية 
وفارس  غاندى  وناصر  البرنس  حسن  الستضافة 
حميدة، أعضاء فريق »شبيك لبيك« الذى قدم أغنية 
حاجز  وحطمت  أيام  لعدة  مصر  تريند  ظلت  وحيدة 
الفيدويهات  نشر  موقع  على  مشاهدة  مليون  الـ134 
سليم  »والد  باسم  األغنية  تلك  عرفت  »يوتيوب«، 
تلك  وعقب  يتصاحب«،  صاحب  مفيش  أو  اللبانين 
لبضعة  فقاعة  ظل  أن  بعد  الفريق  اختفى  األغنية 

شهور. 
أوكا وأورتيجا... فن التنجيد

أحمد  بدأ  »التنجيد«  مهرجان  وعبر   2009 عام 
بأوكا  يلقبان  كما  أو  صالح  ومحمد  مصطفى 
وأورتيجا، بمزج موسيقى الراب بالغناء الشعبى، ثم 

واحد  أسبوع  التى حققت خالل  الخالية«  »الوسادة 
الـ2 مليون مشاهدة على  نسب مشاهدات تجاوزت 
من  النوع  هذا  أبطال  سنوات  لعدة  وظال  يوتيوب، 

الموسيقى.
الثنائى  ظل  متوال،  واختفاء  بظهور  البرق  وكلمح 
يقدم أغنياته وتارة يلقى قبوال وأخرى ال، كان آخرها 
أغنية  فى  شيبة  أحمد  الشعبى  الفنان  من  تعاونهما 
»أمتى« التى كسرت حاجز الـ10 ماليين مشاهدة، إال 
أن تلك الحالة التزال حتى كتابة هذه السطور محل 
تقييم وال يمكن تصنيفها سواء كانت فقاعة مستمرة 

منذ 11 عاًما أو نجوما مستمرين.  
عماد بعرور 

»العنب،  منها  أغنيات،  وبعدة  نهاية عام 2006  فى 
عماد  المغنى  اشتهر  وأيظن«  يعنى،  وقولى  وهيصة، 
الفنانة  مع  »أيظن«  فيلم  فى  أنه شارك  حتى  بعرور، 
أقوى  والنجم حسن حسنى، وظل أحد  مى عزالدين 
منافسى المتألق حينها سعد الصغير وبمرور األشهر 

انطفأ نجمه وظل كسابقيه مجرد ظاهرة وقته. 

حمو بيكا ومجدى شطة
فى أواخر عام 2018 نشب صراع بين الثنائى حمو 
على  المطرية،  مغنى  شطة  ومجدى  السكندرى  بيكا 
الثانى  إليها  هامش حفلة مجانية نظمها األول ودعا 
ما  منطقته  ألهل  الحضور  دعوات  يمنحهما  ان  دون 
استخدام  من  »بيكا«  ويحذر  يغضب  »شطة«  جعل 
أنا مش  »انتظرونى  للحفل، قائال  الدعاية  اسمه فى 
جاى« والتى صارت أهم تريندات مصر لعدة أيام وقت 

اندالع االزمة.
طرفيها  بين  المصورة  والمقاطع  األزمة  هذه 
المهرجانات،  لمغنى  الفعلية  الدعاية  بمثابة  كانت 
واستمر عملهما منذ ذلك الوقت وحتى كتابة هذه 

السطور.
نقابة  عضوية  على  للحصول  سعى  الذى  »بيكا« 
المهن الموسيقية وفشل، ودخل فى مشادات متكررة 
مع نقيبها هانى شاكر اليزال مسيطًرا على »تريندات« 
مصر الستعانته بمغنين آخرين، و»شطة« اليزال نجًما 

لحى المطرية وفقط. 

محمد رمضان.. واستفزاز الفقراء
الممثل الذى تنبأ له العديد من نجوم الفن المخضرمين 
سعى  زكى،  أحمد  العظيم  الراحل  خليفة  سيصبح  بأنه 
حققت  بعدما   »1 »نمبر  المفضل  لقبة  على  للمحافظة 
و450  مليار   2 بلغت  مشاهدات  عدد  يوتيوب  على  قناته 
عبر  األوسط،  الشرق  فى  األعلى  لتكون  مشاهدة  مليون 
تقديم عدة أغان استعراضية راقصة، كانت أوالها »أيوه 
أيوه« عام 2012، وآخرها »بوم بوم« فى 2020، وحققت 
حفالته نجاًحا ساحًقا. لكن يظل تصنيف رمضان صعًبا، 
راقًصا  أو  مغنًيا  وأخرى  ممثاًل  تارة  تراه  أن  يمكنك  إذ 
استعراضًيا، لكن المؤكد أنه يمتلك شعبية طاغية جعلته 
الشباب  من  عريض  لقطاع  والمثل  والقدوة  األقرب 
وخاصة فى المناطق الشعبية، إال أن ثمة اتهامات تنسب 
إليه بكونه السبب فى افساد األجيال عبر مشاهد العرى 
كانت  رمضان  مشكالت  وآخر  والبلطجة.  والمخدرات 
إثرها  على  والتى  الشهيرة  للطيران  مصر  طيار  مع 
بالتكبر  له  واتهامهم  فنه،  بمقاطعة  الكثيرون  طالب 
والغرور واستعراض ثرائه وسياراته واستفزاز الفقراء.

  محمد رمضان من خليفة أحمد زكى إلى متهم باإلسفاف وتدمير النشء وإثارة البلطجة ونشر القيم السيئة

  »الطريق« ترصد هجمات نجوم الفن ضد المهرجانات   حلمى بكر: »تؤثر بالسلب على األجيال الجديدة«
بعد الضجة التى أحدثتها أغنية »بنت الجيران« للفنان الشعبى 
حسن شاكوش بمشاركة مغنى المهرجانات عمر كمال، والهجوم 
الذى شنه بعض فنانى المهرجانات على بعضهم البعض، تطرح 
»الطريق« خالل هذا التقرير العديد من التساؤالت ومنها هل 
الحالى؟،  الجيل  يقودون  الذين  هم  و»بيكا«  »شاكوش«  أصبح 
وهل من الممكن أن تعمل نقابة المهن الموسيقية على تقنين 

فن المهرجانات؟ 
الذى  المهرجانات  فن  وتطور  لرصد ظهور  »الطريق«  وتعود 
األمر  بداية  فى  البعض  اعتبره  2007، حيث  عام  لنهاية  يعود 
يتميز  ما  األمريكى، خاصة  »الــراب«  الفنون مثل فن  كنوع من 
المصرية،  إيقاع سريع جعله شيئًا أساسًيا فى األفراح  به من 
المشكالت  الفترة عادة ما تتحدث األغانى عن  تلك  وكان فى 
األصــدقــاء،  بين  والــغــدر  والــمــخــدرات  الفقر  مثل  المجتمعية 
ويعد ظهوره وانطالقه كان من محافظة اإلسكندرية بمهرجان 
»الدخالوية« للفرقة التى حملت االسم ذاته، لينطلق من القاهرة 
فيما بعد مهرجان »السالم« لكل من الفنانين الشعبيين أحمد 

فيجو وعالء فيفتى.
المهرجانات  لمغنى  الجيران«  »بنت  مهرجان  انطالق  ومع 
حيث  من  عالميا  الثانى  المركز  تصدر  الــذى  شاكوش  حسن 
كــالود، حدثت ضجة  ساوند  موقع  على  االستماع  مرات  عدد 
للساحة  وصلت  وإنما  فقط،  الجمهور  على  تقتصر  لم  كبيرة 
يتفاعلون  النجوم وهم  والفنية، حيث ظهر عدد من  اإلعالمية 

معها بالرقص عليها أو بغنائها.

المهن  نقابة  اخــتــبــارات  فــى  شــاكــوش  حسن  نــجــاح  وبــعــد 
هانى  والفنان  النقيب  وإعــالن  بيكا  حمو  ورســوب  الموسيقية 
شاكر عن انعقاد اجتماع فى وقت قريب للنقابة لمناقشة تقنين 
فن المهرجانات، ومن هنا أصبح لحسن شاكوش شعبية كبيرة، 
كما أصبح هو ونجوم المهرجانات قدوة لألطفال والشباب فى 

محاولة لتقليدهم.
وهناك عدد كبير هاجم فن المهرجانات منذ بداياته، أبرزهم 
كان الموسيقار حلمى بكر، فى أحد التصريحات الصحفية بأن 
»شاكوش« ال يستحق النجاح فى االختبارات، كما هاجم اسمه 
الذى اعتبره غير مالئم للذوق العام وللجمهور، كما قاد حملة 
ضد تلك »المهرجانات« منذ بداية ظهورها معتبرها تشكل نوًعا 
خطيًرا على المجتمع المصرى وتزيد من العنف والجريمة وتؤثر 
بالسلب على األجيال الجديدة، كما انها تنتهك األعراف والقيم 

المصرية، وال تندرج نهائًيا تحت بند الفنون أو الموسيقى.
المهن  نقيب  شاكر  هانى  الفنان  انتقد  ذاتــه،  السياق  وفــى 
هاتفية  مداخلة  خالل  المهرجانات  اغانى  كلمات  الموسيقية 
مسؤوليتى«  »عــلــى  برنامج  فــى  الفضائية  الــقــنــوات  إلحـــدى 
»بنت  أغنية  بأن  قائاًل  والــذى صرح  موسى،  أحمد  لإلعالمى 
أنه  على  مؤكًدا  وصفه،  حد  على  »مبتذلة«،  كلماتها  الجيران« 
فى حالة تقنين فن المهرجانات داخل نقابة المهن الموسيقية 
الترشح  او  االنتخاب  حق  وجــود  عــدم  على  حريًصا  سيكون 
لفنانى المهرجانات، كما أكد على أنهم سيكونون تحت سيطرة 
النقابة، معربًا عن حزنه أن قرار تقنين فن المهرجانات سيتم 

فى اجتماع قريب عن مناقشة الكيفية التى يتم بها ذلك، مؤكًدا 
بين  انتشارًا  األكثر  هو  الفنون  من  النوع  هذا  لكون  حزين  أنه 

المجتمع المصرى.
المنشدين  نقيب  التهامى  الشيخ محمود  ناحيته، صرح  ومن 
المصريين بأن أزمته ال تكمن نهائًيا مع الشباب الذين يقدمون 
النوع  هذا  تصدير  فى  تكمن  مشكلته  بينما  المهرجانات،  فن 
مصر،  فى  األول  والفن  انتشارًا  األكثر  هو  كونه  األغانى  من 
اإلعالمي  مع  ذاتــه  للبرنامج  الهاتفية  مداخلته  خالل  مشيًرا 
يتم  أن  حقيقية  كارثة  يعد  األمــر  هــذا  أن  إلــى  موسى،  أحمد 
تصدير صورة بهذه الطريقة بعد أن كانت مصر دولة مصدرة 
لنجوم فى حجم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبدالحليم 
وعبدالوهاب، مؤكًدا أن هذا هو السبب الرئيسى لشنه مبادرة 
الشاعر عنتر هالل  قال  ذاته،  السياق  وفى  للمهرجانات«.  »ال 
أغانى  إن  الماضية،  األيــام  الصحفية خالل  أحاديثه  أحد  فى 
األغانى  جميع  أن  موضًحا  بعينه«،  »الحرام  هى  المهرجانات 

التى تحرض على القبح هى حرام.
أكثر  بيكا وعمر كمال عملوا مع بعضهم فى  شاكوش وحمو 
»بنت  مهرجان  فى  وشاكوش  كمال  عمر  وشــارك  مهرجان  من 
الجيران« حيث  »بنت  بعضهما بسبب  انقلبا على  ثم  الجيران« 
إيــاه  متهمين  شــاكــوش  حسن  كــمــال  وعــمــر  بيكا  حمو  هــاجــم 
كمال  عمر  وجه  حيث  فقط.  له  النجاح  ناسًبا  حقهما  بسرقة 
كمال  عمر  تبعد  حاولت  »مهما  وكتب  شاكوش  لحسن  رسالة 
 .. حتة  كل  وفى  واخبار  ومقابالت  برامج  فى  الــصــورة..  عن 

نحن فى زمن المسخ، مسخ يضرب كل ما حولنا 
ويسمم حياتنا ويصبغ كل أنشطتنا اإلنسانية 

بقبح وانحطاط لم نصل إليه فى يوم من األيام، 
قبح ومسوخ بشرية اعتلت منصة الفن والدين 

والمجتمع، فأصبح لها الكلمة العليا، وباتت تتحكم 
فى مزاجنا وذوقنا فى ظاهرة شاذة تحولت إلى 

كارثة أخالقية واجتماعية.
فقد أصبحنا نرى أمثال سما المصرى وحمو بيكا 

وشاكوش ومجدى شطا ومحمد رمضان، ومعهم 
محمد حسان والبرهامى والحوينى ويعقوب، 

كلهم فى كفة واحدة يتولون إفساد أجيال كاملة 
من الشباب، كل بطريقته الخاصة، فريق ينشر 
العهر والفساد والترويج للمخدرات والخمور عن 

طريق فن هابط يتنافسون فيه على تقديم أحط 
الكلمات والتشجيع على االستخفاف بكل القيم 

واألخالق واالنتصار للفهلوة والبلطجة ولغة الذراع 
ا ُزعاًفا يروج فيه للعنف  والقوة، وفريق يبث ُسّمً

والكراهية والجمود، فيما يقف الماليين من الناس 
مذبذبين بين ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء، 
يدفعون ثمن هذا االنحطاط فاتورة باهظة من 

أموالهم وقوت يومهم إلى الفريق األول، أو أرواحهم 
وحياتهم وغسيل أدمغتهم إلى الفريق الثانى.

 وإن تعجب.. فعجب أن ترى لكل فريق من هؤالء 
ماليين من األتباع والمريدين والدراويش، بعد أن 

غابت كل قيمة وتوارت كل قامة، ولم نعد نسمع 
عن معارك طه حسين ومحمود شاكر حول الشعر 

الجاهلى، أو العقاد والمازنى حول الرومانتيكية 
الجديدة، ولم نعد نرى فريد األطرش وعبدالحليم 

ونجاة ووردة يحيون حفالت عيد الحب وعيد 

الربيع، ولم يبق لنا سوى شاكوش الذى اعتلى 
منصة استاد القاهرة ليحيى حفلة عيد الحب 

بأغانيه عن الخمر والمخدرات، ومحمد رمضان 
الذى يهوى التصوير عاريا بين أسطول من سياراته 
وطائرته الخاصة التى تشبه فندقا طائرا من فئة 
الخمس نجوم، فى تحد صارخ يخرج لسانه ويكاد 

أن يبصق فى وجوهنا بفنه الماسخ، ليثبت لنا أن 
اإلسفاف ينتصر وأن االنحطاط يعلو.

ومع ذلك، وعلى الرغم منه، لم يسلم الطرف 
اآلخر من األذى حتى بات ينافس هؤالء فى تقديم 

الفتاوى األكثر كراهية وعنفا وتحريضا على إراقة 
الدماء وحصد األرواح، ثم يتولى معتذرا وكأن شيئا 

لم يكن، وغابت صورة الشيخ أبوزهرة وعبدالحليم 
شلتوت والمطعنى وعبدالمتعال الصعيدى، 

وظهرت صورة حسان وهو محاط فى سيارته 
بمريديه وأتباعه يكادون يرفعونها عن األرض 
رفعا ويتبركون بها، كتبرك المسكين باألولياء، 

وكأن محمد حسان وأبوإسحاق الحوينى وغيرهما 
ينافسان رمضان الذى يفخر بأن »الفانز« يقطعون 

مالبسه فى سبيل التبرك به ونيل شرف مالمسة 
جسده الطاهر.

هذا الملف الذى تقدمه »الطريق« ليس صحفيا 
فقط أو من أجل رصد ظاهرة، بقدر ما هو صرخة 
فى جوف هذا الظالم الذى يوشك أن يبتلعنا فى 

نقطة سوداء، أو استغاثة لكل عقالء األمة أن 
ينقذوا البلد من هذا الخراب.

محمد عبدالجليل

يستفزون المصريين.. ويجمعون ألنفسهم األموال.. والدولة هـــــــــــــى الخاسرة!

مطربو المهرجانات.. إسفاف مع سبق اإلصرار والصدفة 

حاكموهم بتهمـــــــــــــــــــــــة تكدير السلم العام
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ان )سكر  .. وعارفة  ايه  بيغنى  الناس عارفة كويس جدا مين 
محلى محطوط على كريمة( )بنت الجيران شغاللى انا عنيا(.. 

كوبليهات عمر كمال«.
بيكا  حمو  المهرجانات  مغنى  هاجمه  التوقيت،  نفس  وفى 
متهًما إياه بأنه تناسى زمالءه فى »كار المهرجانات«، موجًها له 
رسالة قال فيها »انت شبعت بعد جوع.. أنا اللى عملتك.. أنا 
اللى خليتك تتشاف.. وبتنزل حفالت تغنى شغلى.. والكاميرات 

فى االستوديو بتاعى مصوراك أنا تاريخى أكبر منك«.
ورغم كل الهجوم الذى يتم شنه على فن المهرجانات إال انه 
مازال مستمًرا ويشكل خطًرا على المجتمع المصرى لما يروج 
له من تعاطى المخدرات والعنف والبلطجة، ويظل السؤال: هل 
يستحق كل من »شاكوش« و»بيكا« أن يكونوا هم ومن يقدمون 
الشباب  مــن  الحالى  للجيل  األعــلــى  المثل  المهرجانات  فــن 
والمراهقين واألطفال، وكيف سيكون شكل المجتمع إذا استمر 

هذا النوع من الفنون؟
كيف بدأ حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كامل؟

حمو بيكا ال يجيد القراءة والكتابة ويتم تلقينه وقت تسجيل 
من  فصله  بعد  االبتدائى  األول  الصف  من  وخــرج  األغنيات، 
أكثر من مهنة، منها نجار ومبيض محارة  المدرسة، عمل فى 

وعامل سيراميك وجزار وقام بشراء توك توك وعمل عليه.
تحول  المهرجانات  لغناء  تجربة  فى  الصدفة  طريق  وعــن 
حاله وحقق شهرة عالية، خاصة بعد مهرجان »رب الكون ميزنا 

بميزة«.

الدين  محتكرا خاللها  الشاشة  على  له  وجوالت  بعد صوالت 
مؤهالت  دون  ويمينا  شماال  فتاوى  وموزعا  علم  بغير  مفتيا 
حقيقية للداعية، نشر أبوإسحاق الحوينى فيديو له على صفحات 
قالها  التى  الفتاوى  بعض  عن  فيه  يعتذر  االجتماعى،  التواصل 
قديًما، وتسببت فى كوارث، وأعلن ندمه على كتبه األولى، وظل 

أحد  فى  شباب  وحوله  دقيقة،   18 لمدة  ندمه  سبب  يشرح 
المساجد بالدوحة بقطر.

الشيخ  تلميذ  بأنه  نفسه  الحوينى  عرف  لطالما 
ورددوها  الكذبة،  لهذه  السلفيون  وروج  األلبانى، 

يكن  ولم  فيها،  جدال  ال  حقيقة  أصبحت  حتى 
بمثل ذلك  الحوينى ظاهرة غريبة، فقد سبقه 
الفعل عدد كبير من مدعى العلم الدينى، مثل 
محمد حسان الذى قال بالنص: »أقر وأعترف 
طيلة  وتعالى  تبارك  الله  إلى  كدعاة  اننا 
األخطاء  بعض  منا  وقع  الماضية  السنوات 
بعض  الناس  وأسمعنا  الدعوى  الخطاب  فى 

مرتبطة  تكون  أن  أبدا  يليق  ال  التى  الكلمات 
الله عليه  الدعاة صلى  الدعاة وسيد  أرق  بمنهج 

وسلم«، وأيًضا محمد حسين يعقوب.
كوارث الحوينى

فى  االختالط  حرم  فيما  الحوينى  أبوإسحاق  حرم 
كانت  لو  تعليمها  المرأة  تكمل  أن  يشترط  ال  بأنه  الجامعات، 
وهى  أغرب،  بفتوى  مباشرة  ذلك  بعد  وجاء  مختلطة،  كلية  فى 
تحريم الدراسة فى كلية الحقوق، باعتبارها تروج لقوانين وضعها 

اإلنسان، وال يضع القوانين إال الله سبحانه وتعالى.
المسلمة  المرأة  ارتداء  ضرورة  على  التأكيد  فى  منه  ورغبة 
وقال  بفرجها،  المرأة  وجه  الحوينى  أبوإسحاق  شبه  للنقاب، 
الفرج، وخرج بأغرب فتوى سمعها  إنه يجب تغطيته كما يغطى 
المسلمون، وهى أن قراءة الفاتحة على الميت بدعة، ألنه لم يثبت 
ذلك عن النبى، وأنها ليس لها أصل فى الشرع، وإنما أصل قراءة 

القرآن أن يكون بين األحياء ليستفادوا.
ودعا إلى أن تمنع المرأة من العمل، ألنها بذلك تعرض نفسها 
الله عليها، وهى  أنشأها  التى  الطبيعة  وتخالف  للفتنة،  وغيرها 

البقاء فى المنزل، وحرم تهنئة المسلم للمسيحى فى عيده.
أشباه شيوخ

 محمد حسان
من ضمن الفتاوى السلفية الشاذة تلك التى قالها الشيخ محمد 
حسان فى عام 2010، حيث أكد أن اإلنسان إذا وجد آثارا فى 
أرضه أو منزله أو أى مكان يملكه فهى ملكه، فيعد هذا رزقا وكنزا 
من عند الله ومن حقه أن يبيعها ويصرفها، وتكون أموالها حالال 
آثار مجسدة فى صورة أشخاص  أنه إذا وجد أى  له، الفتا إلى 

فالبد من أن يطمسها اإلنسان.
ياسر البرهامى

اعتبر ياسر برهامى منذ ما يقرب من عامين ونصف  عندما 
يترك الزوج زوجته للمغتصب لحفظ النفس من القتل حالل، ال 
جدال فيه، وأثارت هذه الفتوى جداًل واسًعا، وبرر ذلك بعدم دفاع 

سيدنا إبراهيم عن السيدة هاجر يوم دخولهم لمصر.
واعتبر البرهامى فيروس كورونا عقوبة إلهية للصين لكفرهم، 

وأكد على أن الكفر يستوجب كل أنواع العذاب فى الكون.
سامح عبدالحميد 

فى  التماثيل  إن  عبدالحميد،  سامح  السلفى،  الداعية  قال 
ال  ألنها  العام،  للمال  وإهدار  الشرع،  بحكم  حرام  ميادين مصر 
منفعة لها. وأضاف عبدالحميد، فى بيان له، أن صناعة التماثيل 

على شكل إنسان من الكبائر، وفيها من مضاهاة لخلق الله.
أزمات  من  مصر  فيه  تعانى  الذى  الوقت  »فى  قال:  حيث 
اقتصادية طاحنة؛ نجد أن هناك إصرارًا على التبذير غير المبرر 
ا ووضعها فى الميادين  فى نحت تماثيل عمالقة بتكلفة عالية جّدً
العامة، وكثير منها يسند العمل فيه لهواة، فيخرج شكلها النهائى 
قبيًحا وفيه منافاة للذوق العام، فهى حرام شرًعا وإهدار للمال 

العام ومجافية للذوق«.
سعد الدين الهاللى

طالب الهاللى بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث، كما حرم 
تناول الجمبرى وجميع حيوانات البحر باستثناء السمك، كما 
بالبنطلون  الحج  وأجاز  األقارب،  من  ليس  الخال  ابن  أن  أكد 

والقميص.
من  المصنوعة  البيرة  إن  السفاهات  معرض  فى  قال  الهاللى 
الشعير، والخمر المصنوع من التمر، وكذلك النبيذ المصنوع من 
العنب، حالل مادام لم يسبب السكر أو يذهب العقل. ولم يكتف 

الداعية بذلك، بل شبه وزيرين سابقين بالرسل.
أيضا أعلن الهاللى عدم وجوب الدفاع عن المسجد األقصى، 
دون  اإلسالم  لدخول  تكفى  الله  إال  إله  ال  أن  شهادة  إن  وقال 
الشهادة بنبوة محمد، وإباحة زواج الرجل من ابنة زوجته المتوفاة، 
بشرط أن تكون تربيتها معه فى منزل، كما أباح تناول لحم الكلب، 
وكذا أباح عملية اإلجهاض بموافقة الزوجين، ومعاشرة الخادمة 
واعتبر صاحب المنزل ليس زانيا، وأيضا أجاز ذبح البط والطيور 

كأضحية فى العيد.
الشيخ ميزو

نصيب  له  وكان  عبدالعظيم،  عبداللـه  محمد  الحقيقى  اسمه 
األسد من الفتاوى الشاذة، حيث وصف صحيح البخارى بمسخرة 
هناك  يكون  أن  يهمنا  »ال  األقرع:  الثعبان  عن  وقال  المسلمين، 

ثعبان أقرع وال بشعر فى القبر، والخالفة اإلسالمية خرافة«.
الجنسية  العالقة  ممارسة  إن  قائاًل  الزنا،  ميزو  الشيخ  وحلل 
الشرقى،  الرقص  وحلل  زنا،  وليست  بغاء  المتزوجين  غير  بين 
إليه كنوع من  النظر  الثبوت، وأنه يحب  لعدم وجود نص قطعى 

أنواع الفن.

القرضاوى
أخرج فتوى لعدم التحاق المواطنين بالجيش والشرطة، عقب 
أبناء  دماء  وحلل  اإلخوانية،  األفاعى  رؤوس  وقطع  مرسى  خلع 
أسقطت  التى  األشياء  من  بالعديد  وأفتى  والشرطة،  الجيش 

شعبيته.
سالمة عبدالقوى 

حكم  خالل  األوقاف  وزير  مستشار  عبدالقوى،  سالمة  حلل 
اإلخوان، قتل الرئيس للتقرب إلى الله، وسب كل الكوادر الدينية 

المهمة فى مصر.
* محمد الزغبى

اإلبل  فى صورة  إلى ظهورهم  مشيرا  الجن،  لحوم  تناول  أباح 
وكذلك الماشية.

* عمرو خالد
شارك فى إعالن »دجاج الوطنية«؛ حيث ربط بين صيام شهر 
رمضان والدجاج الذى تنتجه شركة الدواجن المصرية السعودية، 
كما شارك فى اإلعالن عن »عطور القرشى«، مؤكًدا أنها تتوافق 

مع القيم اإلسالمية.
األزهر يقول..

علماء  أحد  رمضان،  محمد  الشيخ  قال  ذاته،  السياق  فى 
بعض  من  ترد  التى  الشاذة  الفتاوى  قضية  إن  الشريف،  األزهر 

 مبروك عطية: »فاقدو 
المؤهل الشرعى«

 خالد الجندى: 
»السلفيون تسببوا فى موت 

أعداد كبيرة من األبرياء«

أن  الشريف يجب علينا  إلى األزهر  ينتمون  الذين ال  األشخاص 
نعيد النظر فيها، ألننا إذا افترضنا خروج اثنين من الدعاة خارج 
حدود األراضى المصرية؛ واحد منهما ينتمى إلى األزهر واآلخر 
فلنتوقع  شيخ؛  يد  على  مجتهد  أو  األزهر  غير  تيار  إلى  ينتمى 
مضيًفا  من؟،  إلى  المصرية سيستمعون  الدولة  خارج  الناس  أن 
أنهم سيستمعون إلى الداعية الذى ينتمى إلى جامعة األزهر، ألن 
المؤسسة الدينية باألزهر الشريف مكثت فى مصر منذ أكثر من 
ألف عام تمد الدنيا بعلمائها وتستقبل طالب الدنيا فى أروقتها.

الكثير  إليها  ينصاع  التى  الشاذة  الفتاوى  أن هذه  الشيخ  وأكد 
والكثير من الشباب ربما أنهم منغمسون فى هذه األفكار المتطرفة 
التى تأتى إليهم من الجماعات التى تتحدث باسم الدين، وعلى 
رأس هذه الجماعات داعش وبوكو حرام فى نيجيريا وغيرهما من 

الجماعات المتطرفة، والدين منهم براء.
يتخذون بعض  الذين  الشباب  إلى  األزهر نصيحة  ووجه عالم 
الدعاة كأنبياء وأشخاص مقدسين: »توبوا إلى رشدكم وعودوا إلى 
صوابكم وحكموا الشرع والعقل واعلموا يا شباب العالمين العربى 
واإلسالمى أنكم  دعاة تحت الطلب«. يقول الدكتور أحمد كريمة، 
إن  األزهر،  بجامعة  اإلسالمية  والشريعة  المقارن  الفقه  أستاذ 
الفترة الماضية كانت شاهدة على وجود بعض األشخاص الذين 
علماء  عن  مختلفون  وهم  الدينى«،  العلم  »أدعياء  باسم  يعرفون 

الدين الحقيقيين، فاألوائل هم دعاة للدين تحت الطلب.
بجامعة  اإلسالمية  والشريعة  المقارن  الفقه  أستاذ  وأضاف 
األزهر، فى تصريحات خاصة لـ»الطريق«، أن أولئك الدعاة انقسموا 
الذى يعتنقونه،  إلى سلفية، وصوفية، ووهابية، من حيث المذهب 
ولكن اختلفت المذاهب والهدف واحد، وهو إنتاج فتاوى ال أساس 
الشباب والمجتمعات على  لها من الصحة، مزيفة، لتشكيل عقول 

الفكر الذى أمدهم بالمال ليظهروا على التلفاز للشعب.
حذر  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  أن  على  »كريمة«،  وأكد 
التافه يتحدث  الرجل  الرويبضة، ومعناها  بأنهم  منهم، ووصفهم 
فى أمور الدين، وهؤالء الرويبضة تكشفهم المواقف، وما يفعلونه 
من تراجع عن بعض كالمهم وفتاويهم ما هو إال مراوغات ليعودوا 

لمكانهم مرة أخرى عند الناس، ألنهم يتبعون المصلحة.
فاقدو المؤهالت الشرعية 

في سياق متصل، قال الداعية الدينى، الدكتور مبروك عطية، 
إن من يتحدث عن الدين، يجب أن يكون دارسا له، وإال فسيعتبر 
شخصا يبحث عن الشهرة فقط، لكونه ال يحمل أى مؤهل شرعى، 
يؤهله للفتوى، أو إلقناع الناس بأمور الدين، لهذا نجد أن العلم 

الحقيقى لألزهر ظهرت قيمته فى الفترة الماضية.
وأكمل الداعية الدينى حديثه لـ»الطريق« قائاًل: محمد حسان 
كان يحمل شهادة اإلعالم، من إحدى كليات اآلداب، وأبوإسحاق 
الحوينى يحمل شهادة للغات، محمد حسين يعقوب يحمل شهادة 
معلمين، وال تؤهل أى من تلك الشهادات صاحبها، ليتحدث فى 

الدين، ويفتى للناس بما هم ملزمون بفعله.
المزيفون

للشؤون  األعلى  المجلس  عضو  الجندى،  خالد  الدكتور  قال 
اإلسالمية، إن هذا العصر هو عصر السلفيين الذين تسببوا فى 
موت أعداد كبيرة من األبرياء بسبب فتاويهم وكالمهم المزيف، 

ودمروا أوطانا بالفتنة، وأشاعوا الخراب فى عدة بالد.
وأكد عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، على كون فتاوى 
أبوإسحاق وأمثاله ال تعبر إال عن علمهم الضئيل، ولو ركز الناس 
الناس  جذب  على  قدرة  له  لكنه  منطقية،  غير  لوجدوها  فيها 
لكالمه، بأموال اآلخرين الذين يدفعون له لتغييب عقول الشعب.

شعب متدين بطبعه قال الدكتور فتحى الشرقاوى، أستاذ علم 
إن  السابق،  شمس  عين  جامعة  رئيس  ونائب  السياسى،  النفس 
تجمعنا  فنحن  حقيقة،  وهذه  بطبعه،  متدين  شعب  المصريين 
وتحكمنا العادات والتقاليد، التى تجد منها ما هو مرتبط بالدين، 
مستوى  انخفاض  أن  كما  بطبعه،  متدين  شعب  علينا  يطلق  لذا 

الثقافة لدى أغلبنا يجعلنا نصدق كل ما نسمع.

يستفزون المصريين.. ويجمعون ألنفسهم األموال.. والدولة هـــــــــــــى الخاسرة!

منى عبدالسالم 

  سقطة الحوينى تكشف بيزنس احتكار الدين على الشاشات    أحمد كريمة عن السلفيين: 

»حذر منهم الرسول ووصفهم بالرويبضة ومعناها الرجل التافه يتحدث فى أمور الدين«

أشباه شيوخ.. فتاوى السبوبة

 طبيب
نفسى: »كل من يطلق 
لحيته فى مصر شيخ 

والشعب متدين 
بطبعه«

فاطمة عاهد ومنار مجدى

حاكموهم بتهمـــــــــــــــــــــــة تكدير السلم العام



طريقنا.. وهنكمله
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  استقدام نجوم الصف األول أهدر مليارات االحتراف على الصينيين
اســتيقظ العالــم منــذ أســابيع قليلــة علــى انتشــار فيــروس »كورونــا«، فــى 
مدينــة ووهــان الصينيــة، والــذى أدى إلــى حالــة تأهــب قصــوى فــى البــاد، 
حيــث بــدأت الســلطات فــى اتخــاذ التدابيــر الازمــة مــن أجــل الســيطرة 
عليــه بأســرع وقــت ممكــن، خاًصــة بعــد تفشــيه فــى بعــض الــدول المجــاورة 

مثــل ســنغافورة، اليابــان، كوريــا الجنوبيــة، تايانــد والواليــات المتحــدة.
ــة اإلعــان عــن انتشــار  ــذ بداي ــا«، واضحــا من ــر مــرض »كورون وكان تأثي
يتــم  التــى  الصينيــة،  القــدم  كــرة  علــى  بشــكل محــدد  الفيــروس،  هــذا 

صــرف مليــارات الــدوالرات ســنويا، مــن اجــل تطويــر اللعبــة، علــى 
مســتوى شــراء نجــوم أوروبــا، أو علــى المســتوى اإلنشــائى للماعــب 

الحديثــة، وهــو مــا جعــل كــرة القــدم الصينيــة مــن أكثــر الدوريــات 
ــم. ــى مســتوى العال ــا عل إنفاًق

تأثير الفيروس على كرة القدم الصينية
لــم تســلم كــرة القــدم الصينيــة، مــن تأثيــر هــذا الفيــروس 

ــر  ــة، ليثي ــب المــدن الصيني ــى أغل ــذى انتشــر ف ــل، ال القات
القلــق حتــى فــى جميــع أنحــاء العالــم.

وتســبب هــذا الفيــروس المميــت، بأزمــة ضخمــة فــى 
اآلونــة األخيــرة علــى كــرة القــدم، حيــث تــم تجميــد 
نشــاط كــرة القــدم فــى الصيــن ألجــل غيــر مســمى، 

االتحــاد  وكان  البــاد،  فــى  المــرض  انتشــار  بســبب 
ــن فــى بيــان رســمى تأجيــل  الصينــى لكــرة القــدم قــد أعل

ــة  ــى خلفي ــه، عل ــف درجات ــى بمختل ــدورى الصين ــات ال مباري
انتشــار فيــروس كورونــا فــى مدينــة ووهــان الصينيــة.

القاريــة لألنديــة الصينيــة، فقــد  أمــا بالنســبة للمباريــات 
أقيمــت مبــاراة شــانجهاى إيســت آســيا وبوريــرام يونايتــد، خلــف 

األبــواب المغلقــة، حيــث كان ذلــك يــوم 28 ينايــر الماضــى، وتــم 
إبــاغ األنديــة الصينيــة المشــاركة فــى المســابقة بأنهــا ســتلعب 

مباراتهــا األولــى خــارج األراضــى الصينيــة.
وعلــى الجانــب اآلخــر، أعلــن االتحــاد اآلســيوى لكــرة القــدم، تأجيــل 

مباريــات أنديــة شــرق آســيا، فــى مســابقة كأس االتحــاد اآلســيوى حتــى 
ابريــل المقبــل، بســبب فيــروس كورونــا.

تأثير كورونا على نجوم الدورى الصينى
ذكــرت تقاريــر صحفيــة، أن تفشــى فيــروس »كورونــا« القاتــل فــى الصيــن، 
جعــل كبــار نجــوم الكــرة العالميــة المحترفيــن فــى الصيــن، يفكــرون بشــدة 

»يا فرحة ما تمت«
فيروس كورونا يهدد نجوم العالم بمغادرة الدورى الصينى

مستشفى األهلى.. منحوسة

ضربــت اإلصابــات العبــى النــادى األهلــى فــى 
ــو اآلخــر  ــرة، وتســاقطوا واحــًدا تل ــرة األخي الفت
بإصابــات عضليــة علــى وجــه التحديــد، وكان 
آخرهــم رمضــان صبحــى العــب وســط المــارد 
حوالــى  منــذ  الفريــق  عــن  الغائــب  األحمــر، 
شــهرين بســبب تمــزق فــى العضلــة الخلفيــة، 
مستشــفى  واصــل  مواســم  عــدة  مــدار  فعلــى 
األهلــى فتــح أبوابــه الســتقبال المصابيــن فــى 

الفريــق.
وطرحــت التطــورات األخيــرة إلصابــة كريــم 
نيدفيــد العــب وســط األهلــى، التســاؤل حــول 
المفــزع  الشــكل  بهــذا  الاعبيــن  إصابــات 
الــذى  الماعــب،  عــن  غيابهــم  مــدة  وطــول 
يحّمــل خزينــة النــادى مبالــغ طائلــة فــى تكاليــف 
العــاج، باإلضافــة إلــى المبالــغ المدفوعــة فــى 
ضــم هــؤالء الاعبيــن الذيــن لــم يســتفد الفريــق 
األحمــر مــن خدماتهــم، وتلقــى »الطريــق« فــى 
نــزالء  أبــرز  علــى  الضــوء  التاليــة  الســطور 

األهلــى.. مستشــفى 
سعد سمير

تعــرض ســعد ســمير إلصابــة قويــة فــى الركبــة 
شــهر مايــو مــن العــام الماضــى، ليغيــب علــى 
إثرهــا لفتــرة طويلــة، وبعــد عودتــه للمشــاركة 
مــرة أخــرى مــع الفريــق مطلــع ينايــر الماضــى، 
ــرى بعدمــا تعــرض لقطــع فــى  تلقــى صدمــة كب
أوتــر أكيليــس. األمــر الــذى اســتدعى ســفره إلــى 
ألمانيــا إلجــراء الجراحــة، وتأكــد غيابــه لفتــرة 
لــن تقــل عــن ٩ أشــهر وهــو مــا يعنــى انتهــاء 

ــى. ــادى األهل موســمه مــع الن
كريم نيدفيد

األهلــى  وســط  العــب  أثــار 
الفتــرة  كبيــرا  جــدال 
األخيــرة، بعدمــا تــواردت 
طلــب  عــن  أنبــاء 
محمــود  الكابتــن 
رئيــس  الخطيــب 

  اإلصابات تضرب نجوم الفريق األول لكرة القدم   محمد محمود وكريم نيدفيد فى اإلقامة الدائمة.. ونحس اإلصابات طارد ربيعة وباسم على

إيمان محمود

كامــا  تقريــرا  األهلــى،  النــادى  إدارة  مجلــس 
عــن  غــاب  بعدمــا  األحمــر  حالــة العــب  عــن 
الفريــق لفتــرة بلغــت 10 أشــهر بســبب قطــع فــى 

الركبــة. غضــروف 
نيدفيــد أجــرى جراحــة فــى غضــروف الركبــة 
ومــع  هنــاك،  تأهيــل  فتــرة  وخــاض  بألمانيــا، 
انتظــار جمهــور األهلــى لعــودة الاعــب، تعــرض 
الخاطــئ،  التأهيــل  بســبب  جديــدة  النتكاســة 
ليضطــر إلجــراء جراحــة أخــرى فــى ألمانيــا 
ومــازال يــؤدى برنامجــا تأهيليــا 
اإلصابــة  هــذه  مــن  للتعافــى 

للماعــب. والعــودة 
محمد محمود

ينايــر  فــى  لألهلــى  محمــود  محمــد  انضــم 
الماضــى لمــدة أربعــة مواســم ونصــف قادًمــا 
مــن دجلــة مقابــل 15 مليــون جنيــه، وفــى مباراتــه 
الثانيــة مــع الفريــق أمام ســموحة ســقط الاعب 
علــى األرض نتيجــة تدخــل قــوى، ليعلــن بعدهــا 
األهلــى تعرضــه لقطــع فــى الربــاط الصليبــى 
وغيابــه عــن الماعــب لفتــرة بلغــت ٩ أشــهر 

ــا. ــى ألماني ــى ف ــا أجــرى حراجــة الصليب بعدم
أخــرى  مــرة  الاعــب  عــاد  أشــهر   ٩ وبعــد 
وشــارك فــى تدريبــات الفريــق الجماعيــة، وفــى 
شــهر أكتوبــر العــام الماضــى ولــم تمــض أيــام 
علــى عودتــه تعــرض الاعــب لنفــس اإلصابــة 
الســفر  ليعيــد  األخــرى،  القــدم  فــى  ولكــن 
أللمانيــا مــرة أخــرى إلجــراء الجراحــة، ومــن 
ثــم يبتعــد عــن الماعــب لفتــرة تصــل لتســعة 

أشــهر.
مؤمن زكريا

مــازال الغمــوض يحيــط حول تشــخيص 
ــا العــب  ــة لمؤمــن زكري ــة الصحي الحال
وســط المــارد األحمــر، حيــث يعانــى 
الاعــب مــن أزمــة نفســية، أثــرت 
وظائــف  علــى 

ــا  ــى جســده، وهــو م ــا ف ــة عمله األعصــاب وطريق
أثــر علــى توازنــه داخــل الملعــب.

ورغــم رفــع اســمه مــن قائمــة األهلــى الحاليــة، 
قــرروا  الحمــراء  القلعــة  مســؤولى  أن  إال 
تخصيــص مبلــغ مالــى يقــدر بـــ600 ألــف جنيــه 

للمســاهمة فــى عــاج الاعــب.
رمضان صبحى

جــدد النــادى األهلــى عقــد اســتعارة رمضــان 
لمــدة  اإلنجليــزى  العــب هدرســفيلد  صبحــى 
الحالــى،  الموســم  فــى مطلــع  موســم جديــد، 
خزينــة  فــإن  التقاريــر،  أشــارت  وحســبما 
النــادى تكبــدت مبلغــا قــدره مليــون و600 ألــف 
إســترلينى نظيــر اســتعارة رمضــان، وهــو مــا 
يعنــى حوالــى 32 مليــون جنيــه باإلضافــة لوجــود 
بنــد يمنــح النــادى اإلنجليــزى قرابــة الـــ300 ألف 
إســترلينى حــال فــوز األهلــى ببطولــة الــدورى 
الموســم  فــى  افريقيــا  ابطــال  دورى  وبطولــة 

الحالــى.
ــى  وانضــم رمضــان صبحــى لمستشــفى األهل
العضلــة  فــى  تمــزق  بســبب  شــهرين،  منــذ 
الخلفيــة، رغــم تصريــح خالــد محمــود طبيــب 
الفريــق األول عــن غيــاب الاعــب 6 أســابيع 
فقــط، ليفقــد المــارد األحمــر خدمــات الاعــب 
النجــم  أبرزهــا  هامــة،  مباريــات  عــدة  فــى 
الســاحلى، والهــال الســودانى اللتــان كانتــا 
ــق فــى  ــة الحســم فــى مشــوار الفري بمثاب

إفريقيــا. أبطــال  دورى 
حمدى فتحى

النــادى  مــازال 

وســط  العــب  فتحــى  حمــدى  يفتقــد  األهلــى 
فــى  لقطــع  تعــرض  بعدمــا  الحمــراء،  القلعــة 
غضــروف الركبــة خــال مشــاركته فــى معســكر 
المنتخــب الوطنــى نوفمبــر الماضــى، وأجــرى 
الاعــب عمليــة جراحيــة ســتبعده لفتــرة قــد 
االتحــاد  وكان  مقبلــة،  أشــهر   6 إلــى  تصــل 
المصــرى لكــرة القــدم قــد أعلــن عــن تحمــل 

الاعــب. عــاج  تكاليــف 
باسم على

ظهيــر أيمــن النــادى األهلــى المعــار لفريــق 
الجونــة، الــذى جــاء إلــى القلعــة الحمــراء قادمــا 
موســم  فــى  العــرب  المقاولــون  صفــوف  مــن 
االنتقــاالت الصيفيــة عــام 2014، لــم يشــارك 
مــع الفريــق األحمــر ســوى فــى 60 مبــاراة فقــط 
واحــدا  ســنوات، ســجل هدفــا  خــال خمــس 

وصنــع ٩ أهــداف أخــرى لزمائــه بالفريــق.
المتتاليــة ضربــت مشــوار الاعــب  االصابــات 
ــة  ــكاد يتعافــى مــن إصاب ــق، فعندمــا ال ي مــع الفري
األمــر  بــه  وصــل  حتــى  أخــرى،  وتاحقــه  إال 
للتعــرض لإلصابــة أثنــاء التدريبــات، ممــا حرمــه 
ــف البطــوالت  ــه فــى مختل ــع نادي مــن المشــاركة م

بهــا. المشــارك 
رامى ربيعة

مدافــع األهلــى الصلــد، واحــد مــن الاعبيــن 
المشــهورين بتكــرار إصاباتهــم بشــكل الفــت مــع 
عــن  غيابــه  فــى  تســبب  ممــا  الحمــراء،  القلعــة 
ــى وصــل األمــر خــال  ــة، حت ــرات طويل ــق فت الفري
شــهر يوليــو العــام الماضــى، إلــى تــردد أنبــاء حــول 
اعتــزال ربيعــة لكــرة القــدم بســبب تكــرار اإلصابات 
التــى عانــى منهــا مؤخــرا، قبــل أن يخــرج الاعــب 

فــى تصريحــات صحفيــة  ووالــده 
يؤكــدان خالهــا عــدم وجــود 

أى نيــة فــى االعتــزال.

فــى تــرك البــاد والعــودة إلــى الدوريــات األوروبيــة، خوًفــا مــن انتقــال العــدوة 
لهــم، حيــث ارتفــع عــدد ضحايــا هــذا الفيــروس حتــى اآلن إلــى 1018 حالــة 

وفــاة، وإصابــة 43112 شــخصا.
وكان أول الراحليــن عــن الــدورى الصينــى بســبب فيــروس كورونــا، هــو 
النجــم البلجيكــى يانيــك كاراســكو الــذى عــاد إلــى فريــق أتلتيكــو 
مدريــد اإلســبانى، قادًمــا مــن فريــق داليــان يفانــج الصينــى، 
وذلــك علــى ســبيل اإلعــارة حتــى نهايــة الموســم الجــارى 

.2020 - 201٩
وأعلــن فريــق مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزى، عــن 
تعاقــده مــع النيجيــرى أوديــون إيجالــو، قادًمــا مــن 
وذلــك علــى ســبيل  الصينــى،  فريــق شــينهوا 

اإلعــارة حتــى نهايــة الموســم.
ولــم يتــدرب الاعــب النيجيــرى إيجالــو، 
مــع الفريــق اإلنجليــزى، حيــث قــرر المديــر 
الفنــى لمانشســتر يونايتــد أولــه غونــار سولشــار، 
إبعــاد الاعــب عــن تدريبــات الفريــق، وذلــك بســبب 
باقــى  علــى  كورونــا،  فيــروس  تفشــى  مــن  المخــاوف 
الاعبيــن فــى الفريــق، حيــث فضــل الفريــق إجــراء التحاليــل 
للفريــق  االنضمــام  قبــل  الاعــب  ســامة  مــن  والتأكــد  الازمــة 

اللقــاءات. وخــوض 
فيروس كورونا صداع فى رؤوس منظمى أولمبياد طوكيو 2020

ــو،  ــو 2020،  توشــيرو موت ــاد طوكي ــة ألولمبي ــة المنظم ــس اللجن ــال رئي ق
ــًرا،  ــن يشــكل خطــًرا كبي ــى الصي ــى ف ــا« المتنام ــروس »كورون إن انتشــار في
وذلــك قبــل أشــهر قليلــة علــى انطــاق دورة األلعــاب األولمبيــة والبارالمبيــة 
فــى اليابــان الصيــف المقبــل. وأعــرب توشــيرو موتــو، خــال اجتمــاع الجنــة 
البارالمبيــة الدوليــة، عــن قلقــه الشــديد مــن انتشــار هــذا الوبــاء الــذى 

ــة(. ــى إقامــة األلعــاب )االولمبي ــة الحــال عل ســيؤثر بطبيع
وكانــت وزارة الصحــة اليابانيــة قــد أعلنــت، عــن ارتفــاع عــدد اإلصابــات 

بفيــروس كورونــا فــى البــاد إلــى 163 حالــة.

طاهر محمد

 لم تسلم
كرة القدم الصينية

من تأثير هذا الفيروس 
القاتل الذى انتشر

فى أغلب المدن
الصينية
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شريف كمال

شــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة معــدل اإلصابــات 
فــى الماعــب المصريــة، فضــا عــن تكــرار حدوثهــا، 
وإيجــاد  الدراســة  تتطلــب  وأصبحــت ظاهــرة خطيــرة 
حلــول لهــا، خاصــة أنهــا تدمــر مســتقبل العديــد مــن 
النجــوم الكبــار فــى بدايــة رحلتهــم فــى الماعــب وإهــدار 

ماييــن الجنيهــات مــن خزائــن األنديــة.
»الطريــق« حــاورت الدكتــور عبدالـــله جورج، استشــارى 
الزمالــك  نــادى  إدارة  مجلــس  وعضــو  جراحــة عظــام 
ــه فــى موســم 2008 أن يكــون  ــب من ــذى ُطل الســابق، وال
البيضــاء،  بالقلعــة  القــدم  لكــرة  األول  الفريــق  طبيــب 
حيــث تحــدث عــن كل مــا يخــص إصابــات الماعــب 

المصريــة، وإليكــم نــص الحــوار..
فــى  الكثيــرة  اإلصابــات  ظاهــرة  تصــف  *بمــاذا 

؟ عبنــا ما
هنــاك ضغــط مباريــات كبيــر جــدا علــى الاعبيــن، 
خاصــة العبــى األهلــى والزمالــك، وكل المواجهــات مهمة 
بالنســبة لاعبيــن، وال يمكــن إراحــة بعضهــم لكونهــم 
تركيــز  فقــط  نحتــاج  فرقهــم،  فــى  أساســية  عناصــر 
األجهــزة الفنيــة فــى وضــع اإلعــداد البدنــى لاعبيــن.

*هــل األجهــزة الطبيــة لألنديــة لهــا دخــل فــى تعــرض 
العبيهــا لإلصابــات؟

الجهــاز الطبــى ليــس مســؤوال عــن اإلصابــة، فهــى 
مســؤولية الجهــاز الفنــى، الدكتــور مســؤول فقــط عــن 
اتهــام  أرفــض جملــة وتفصيــا  التعافــى منهــا،  تأخــر 
ــم الســبب  ــة بأنه ــة المصري ــى األندي ــة ف ــزة الطبي األجه
فــى تعــرض الاعبيــن لإلصابــات، فالجهــاز الطبــى بــرىء 
منهــا، اســأل الطبيــب فقــط عندمــا يتســرع فــى عــودة 

الاعــب قبــل إتمــام شــفائه.

*مــن وجهــة نظــرك.. مــا الســبب فــى تعافــى الاعبيــن 
فــى أوروبــا مــن اإلصابــات ســريعا؟

الاعبــون فــى أوروبــا إعدادهــم البدنــى منــذ الصغــر 
يختلــف تمامــا عمــا نفعلــه فــى العبينــا فــى مصــر، وهــذا 
فــى  الاعبيــن  إعــداد  االحتــراف،  مــن  الهوايــة  فــارق 

مصــر ليــس كمــا يجــب أن يكــون خاصــة وهــو ناشــئ.
*مــا ســبب عــودة اإلصابــات لاعبيــن خــال مــدة 

تعافيهــم؟ مــن  قصيــرة 
هنــاك بعــض المدربيــن يصــرون علــى عــودة العبيهــم 
قبــل اكتمــال شــفائهم نظــرا لحاجتهــم الفنيــة لهــم مــا 
ــة لاعــب مجــددا خــال مــدة  ــى عــودة اإلصاب ــؤدى إل ي
الطبيــب،  تحذيــرات  مــن  الرغــم  علــى  جــدا،  قصيــرة 

وتعــرض لمثــل هــذه المواقــف 
المقابــل  فــى  وأيضــا  قبــل،  مــن 

هنــاك العبــون يكونــون متعجليــن فــى 
تعافيهــم  وإبــداء  للماعــب  ســريعا  العــودة 

للمباريــات. وجاهزيتهــم 
*تعليقــك علــى إصابــة محمــد محمــود العــب األهلــى 

بالصليبــى مرتيــن متتاليتيــن وفــى وقــت قصيــر جــدا؟
ــب  ــى أغل ــس صحيحــا، ف ــى لاعــب لي اإلعــداد البدن
العلــم  لديهــم  ليــس  بهــا  متخصصــون  يوجــد  األنديــة 
الكافــى بالوظيفــة التــى يعملــون بهــا، ويعتمــدون علــى 
اإلعــداد  دارســين،  وليســوا  الماعــب  فــى  خبراتهــم 
البدنــى الخاطــئ فــى فتــرة وجودهــا فــى الناشــئين ينتــج 

األول،  بالفريــق  يلتحــق  عندمــا  اإلصابــات  كثــرة  عنــه 
فهــو غيــر مؤهــل لألحمــال التــى يتعــرض لهــا، وأكــرر 
ــة، فالطبيــب ليــس  ــم األجهــزة الطبي ــا أال نظل ــه علين بأن

مســؤوال عــن اإلصابــة.
*رأيــك فــى اعتمــاد األنديــة علــى األطبــاء فــى أوروبــا 

لعــاج الاعبيــن؟
أختلــف فــى اعتمــاد األنديــة خاصــة األهلــى والزمالــك 
علــى ســفر الاعبيــن للخــارج إلجــراء العمليــات 
الجراحيــة أو التأهيــل، علــى مــدار فتــرة عملى 
فــى مجــال جراحــة العظــام التــى تتجــاوز 
مــدة 29 ســنة، لــم أوافــق إال علــى ســفر 7 
ــى الخــارج  ــم ف ــن إلجــراء جراحته العبي
عندمــا تتضــارب اآلراء فــي تشــخيص 
إصابتهــم، حيــث ســافر أحمــد دعبــس 
مــن فريــق كــرة اليــد، وفــى كــرة الطائــرة 
كل مــن كريــم وميــدو مصيلحــى، فــى كــرة 
القــدم مدحــت عبــد الهــادى وحــازم إمــام، 
وفــى فتــرة عملــى فــى الزمالــك لــم أوافــق 
الصليبــى  بالربــاط  أصيــب  العــب  ســفر  علــى 

ــد »دونجــا« فقــط. ســوى تامــر عبدالحمي
تجعــل  التــى  واإلمكانيــات  الكــوادر  نمتلــك  *هــل 
األنديــة المصريــة تصــرف النظــر عــن عــاج العبيهــا 

الخــارج؟ فــى 
لــدى ثقــة كاملــة فــى األطبــاء المصرييــن، وأنــا جــراح 
عظــام وأعلــم ذلــك جيــدا، فــى الماضــى تميــز األوروبيون 
فــى تأهيــل الاعبيــن بعــد اإلصابــة، اآلن نحــن لدينــا 
مــن يقــوم بهــذا الــدور، لدينــا فــى مصــر جراحــون أكفــاء 
ــى  ــات ف ــن اإلصاب ــوع م ــع أى ن ــل م ــى التعام ــادرون عل ق

الماعــب.
*فــى حالــة تضــارب اآلراء حــول تشــخيص إصابــة 
العــب.. مــا المدرســة الطبيــة األوروبيــة التــى ترشــحها 

لعــاج إصابــات الاعبيــن؟
أرشــح المدرســة األلمانيــة، فقــد تعاملــت معهــم وأرى 
ــم  ــات الماعــب، ث ــدون جــدا فــى مجــال إصاب ــم جي أنه
المدرســة الفرنســية، حيــث ســبق وأن ســافرت لزيــارة 
المستشــفيات هنــاك والحظــت تفوقهــم أيضــا فــى هــذا 

المجــال.
*بماذا تنصح العبينا لتجنب إصابات الماعب؟

خــارج  الشــخصية  بحياتهــم  باالهتمــام  أنصحهــم 
ــه ســوف  ــى نظــام حيات ــو حافــظ عل الملعــب، بالتأكيــد ل
يقلــل مــن تعرضــه لإلصابــة، فاالهتمــام بالنظــام الغذائــى 
الصحيــح ومواعيــد النــوم مــن خــال قلــة الســهر ضرورى 
ــوا موهوبيــن  ــرة فــى مصــر كان ــة كثي ــا أمثل ــة، ولدين للغاي
جــدا ولكــن عاداتهــم الســيئة خــارج الملعــب حالــت دون 

ــة. اســتمرارهم فــى الماعــب لمــدة طويل
تعليقــك علــى اعتمــاد بعــض الاعبيــن علــى مراكــز 

التأهيــل الخاصــة لزيــادة لياقتهــم البدنيــة؟
بالتأكيــد تصــرف خاطــئ، وهــذا يــدل على تدنــى ثقافة 
الاعــب التــى مــن الضــرورى أن تتغيــر عندهــم، ليــس 
مــن المعقــول أن يقــوم الاعــب بتخطــى الحمــل البدنــى 
المخصــص لــه مــن قبــل طبيــب الفريــق أو متخصــص 
التأهيــل، وفــى هــذه الحالــة يكــون هــو المســؤول عــن 

ــى. ــى أو الطب ــه وليــس الجهــاز الفن إصابت

ــة، حصــده  ــة المصري ــة األندي ــد فــى خزان  لقــب افريقــى جدي
فريــق الكــرة األول بنــادى الزمالــك بعــد انتصــار علــى نظيــره 
الترجــى الرياضــى التونســى، فــى اللقــاء الــذى أقيــم علــى ملعــب 
اســتاد ثانــى بــن جاســم بالعاصمــة القطريــة بالدوحــة، ليفــوز 

ببطولــة الســوبر اإلفريقــى هــذا الموســم.
وخــاض الزمالــك مبــاراة كأس الســوبر القــارى، باعتبــاره بطــًا 
ــق الترجــى المواجهــة وهــو بطــل  ــة، بينمــا دخــل فري للكونفدرالي
لــدورى أبطــال افريقيــا بعــد صــراع الئحــى كبيــر مــع فريــق الــوداد 
المغربــى، ليفــوز الفــارس األبيــض بثاثيــة مقابــل هــدف، ســجلها 
يوســف أوبامــا وأشــرف بــن شــرقى بواقــع هدفيــن، بينمــا ســجل 

لفريــق الترجــى هدفــه الوحيــد عبدالــرؤوف بــن غيــث.
فــوز الفــارس األبيــض رفــع رصيــده مــن بطولــة الســوبر لـــ4 
ــة  ــح خزان ــؤوس، لتصب ــي 6 ك ــه األهل ــك مواطن ــا يمل ــؤوس، فيم ك
الفــرق المصريــة تمتلــك 10 ألقــاب ســوبر إفريقــى، لتتواصــل 
أقــرب  المغــرب  فــرق  أمــام  الفــارق  ويتســع  الفراعنــة  هيمنــة 
األنديــة  حققــت  بينمــا  ألقــاب،  األربعــة  أصحــاب  الماحقيــن 

ألقــاب.  3 والكونجوليــة  التونســية 
  حقائق وأرقام

فــوز الزمالــك علــى الترجــى واقتنــاص كأس الســوبر اســفر 
احتــال  أبرزهــا  جــاء  القياســية،  األرقــام  بعــض  تحقيــق  عــن 
أشــرف بــن شــرقى صــدارة الهدافيــن التاريخييــن للزمالــك فــى 
الســوبر اإلفريقــى، كمــا عــادل الفــارس األبيــض أكبــر فــوز لــه فــى 
مباريــات الســوبر اإلفريقــى 3 - 1 والتــى ســبق وحققهــا امــام 

فــى قطــر باالتصــاالت الهاتفيــة مــع إســماعيل يوســف رئيــس 
البعثــة، وكافــة اإلجــراءات الخاصــة بتواجــد بعثــة نــادى الزمالــك 

بالدوحــة.
وفــى ســياق متصــل، لــم يفــوت االتحــاد المصــرى لكــرة القــدم 
برئاســة عمــرو الجناينــى الفرصــة وحــرص علــى تهنئــة الزمالــك 

بالفــوز بــكأس الســوبر القــارى.

نجوم الزمالك يتعهدون ببطوالت جديدة
ــادى  أكــد طــارق حامــد العــب خــط وســط فريــق ن
الزمالــك، أنــه عــاش أفضــل لحظــات حياتــه داخــل 
أروقــة نــادى الزمالــك، وتحديــًدا بعــد حصــد لقــب الســوبر 

ــا. ــذ 17 عام ــب من اإلفريقــى الغائ
الفــوز  لـ»الطريــق«:  فــى تصريحــات خاصــة  طــارق  وقــال 
ليؤكــد  االنتقــادات..  مــن  فتــرة  بعــد  جــاء  االفريقــى  بالســوبر 

االنتصــارات. حصــد  علــى  وقدرتهــم  أحقيتهــم 
وأضــاف طــارق: المواجهــة كانــت صعبــة وواجهنــا فريقــا قويــا 
ــة،  ــًدا فــى الـــ45 دقيقــة الثاني ــا وتحدي ــت لن ــة كان ولكــن األفضلي
وســنكرر االنتصــار فــى مبــاراة الســوبر المصــرى أمــام األهلــى.
وفــى الســياق ذاتــه، أعــرب ســامى الشيشــينى عــن ســعادته 
بالفرحــة العارمــة التــى يشــعر بهــا جمهــور الزمالــك، مؤكــًدا 

ان سلســلة البطــوالت لــن تنتهــى.
وقــال الشيشــينى: نســعى للوصــول بالاعبيــن ألعلــى 
فورمــة بدنيــة، وفــى األخيــر هــم لــم يقصــروا فــى أى 

الــوداد 2003.
ــك فــى كأس الســوبر اإلفريقــى  ــح عــدد بطــوالت الزمال واصب
4 ألقــاب مــن أصــل 5 مشــاركات، كمــا حقــق البطولــة اإلفريقيــة 
رقــم 13 فــى تاريخــه، وأمســى يوســف أوبامــا صاحــب أســرع 
بــن  وأشــرف  بالســوبر،  الزمالــك  مباريــات  تاريــخ  فــى  هــدف 
شــرقي أول العــب أجنبــى يســجل للفــارس األبيــض فــى البطولــة.

وبالفــوز علــى الترجــى، يرســخ الزمالــك عقــدة الفــوز 
ــى  ــة فــى الســوبر بعــد الفــوز عل ــة العربي ــى األندي عل

األهلــى والمقاولــون والــوداد والترجــى.
وزارة الرياضة واتحاد الكرة يعلقان على الفوز

هنــأ وزيــر الشــباب والرياضــة، أشــرف صبحــى مجلــس 
إدارة نــادى الزمالــك برئاســة مرتضــى منصــور، بتحقيــق 

إنجــاز جديــد يضــاف لســجل بطــوالت نــادى الزمالــك بصفــة 
خاصــة، وللرياضــة المصريــة بصفــة عامــة، كمــا أثنــى علــى أداء 

الاعبيــن طــوال شــوطى المبــاراة، والتغلــب علــى خصــم قــوى 
وعنيــد مثــل نــادى الترجــى التونســى.

ــاراة: هــذا الفــوز  وقــال صبحــي فــى تصريحــات عقــب المب
ــى  ــة المشــاركة ف ــة المصري ــكل األندي ــة ل ــة معنوي ــل دفع يمث
األنديــة  أن  فــى  وأثــق  المختلفــة،  االفريقيــة  البطــوالت 
ــة قــادرة علــى صناعــة الفــارق فــى كل البطــوالت  المصري
التــى تتنافــس فيهــا، ممــا ينعكــس بإيجابيــة علــى منتخــب 

مصــر االول لكــرة القــدم.
وكان أشــرف صبحــي قــد حــرص علــى متابعــة البعثــة 

شــىء، وننجــح فــى توفيــر اجــواء جيــدة ونناقــش األزمــات خلــف 
األبــواب المغلقــة.

وأكــد محمــود عــاء مدافــع فريــق الكــرة األول بنــادى الزمالــك، 
ــك هــذا  ــرة للزمال ــن تكــون األخي ــة ل ــى أن هــذه البطول ــا إل منوًه
ــى  ــى األهل ــى ان الفريــق يســتطيع الفــوز عل الموســم، مشــدًدا عل

فــى بطولــة الســوبر المصــرى.
ووجــه عــاء الشــكر لمجلــس إدارة القلعــة البيضــاء برئاســة 
مرتضــى منصــور، الفًتــا إلــى أنــه داعــم للفريــق فــى كل وقــت، 
مشــيًرا إلــى أن الفــارس األبيــض قــادر علــى العــودة مــن االمــارات 
بالفــوز.  وبالرغــم مــن غيــاب محمــود عبدالرحيــم جنــش عــن 
الزمالــك،  لجماهيــر  بالشــكر  توجــه  انــه  إال  المبــاراة،  قائمــة 
مؤكــًدا علــى أنهــم كانــوا الداعــم األول للفريــق فــى قطــر لحصــد 

الســوبر اإلفريقــى، وكانــوا أصحــاب الــدور األكبــر.
وقــال جنــش: الجمهــور كان الداعــم األكبــر لنــا وننتظــر أعــدادا 
ــى ونســتطيع  ــام األهل ــارات أم ــى باإلم ــى الســوبر المحل ــرة ف كبي

الفــوز واســعادهم مــرة أخــرى.
يذكــر أن الزمالــك ســيواجه األهلــى بطــل الــدورى الموســم 
بأبوظبى-اإلمــارات  الجزيــرة  اســتاد  ملعــب  علــى  الماضــى، 
لــكأس مصــر، فــى موقعــة الســوبر المصــرى  باعتبــاره بطــًا 

المنقضــى. للموســم 

بثالثية جبارة
الزمالك بطل السوبر 

اإلفريقى عن جدارة

 يعزز صدارة الفرق المصرية لبطولة السوبر القارى.. وبن شرقى يسجل اسمه بحروف من نور  العبو الزمالك: عشنا أفضل لحظات 

حياتنا ونتعهد ببطولة جديدة  طارق حامد لـ»الطريق«: كنا أفضل من الترجى وسنكررها أمام األهلى

طبيب المالعب عبداللـه جورج:

»إحنا فاهمين الطب الرياضى غلط«
 األجهزة الطبية فى األندية بريئة من إصابات الالعبين.. وأرفض عالجهم فى الخارج  ضغط المباريات سبب كثرة اإلصابات.. والطبيب 

مسؤول فقط عن تأخر التعافى من اإلصابة   اإلعداد البدنى الخاطئ للناشئين سبب تعرضهم لإلصابة.. ولدى ثقة كاملة فى األطباء المصريين

حوار- محمد الهادى
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أحمد عوض

حوار- دعاء راجح

الفنــان  بيــن  اشــتعل  األزمــة،  مــن  فتيــل 
محمــد رمضــان والطيــار المفصــول أشــرف 
للفنــان  فيديــو  انتشــار  عقــب  أبواليســر، 
داخــل كابينــة قيــادة الطائــرة التابعــة إلحــدى 
شــركات الطيــران الخاصــة، وهــو يقــول »إحنــا 
فــى تجربــة األولــى مــن نوعهــا، هقــوم أســوق 
ــى  ــة ف ــارة، ثق ــرة أســوق الطي ــارة، أول م الطي

اللــه نجــاح«.
المفصــول  الطيــار  حــاورت  »الطريــق« 
الفنــان  مــع  أزمتــه  بعــد  أبواليســر،  أشــرف 

رمضــان. محمــد 
مــع  األزمــة  بــدأت  متــى  البدايــة..  *فــى 

رمضــان؟ محمــد  الفنــان 
كنــت  حيــث  الماضــى،  أكتوبــر  شــهر  فــى 
متوجهــا إلــى مدينــة الريــاض الســعودية، فــى 
رحلــة فــى تمــام الســاعة الثامنــة مســاًء، وكان 
فــى الرحلــة الفنــان محمــد رمضــان وشــقيقه 
محمــود، وصديقهمــا ســعيد، ومصــور تابــع 
لهــم، فقــد كانــوا هــم الـــ4 أشــخاص فقــط 
علــى متــن الطائــرة الخاصــة، باإلضافــة إلــى 

وجــودى ووجــود الطيــار المســاعد معــى.
أم  الــركاب  لنقــل  كانــت  الطائــرة  *هــل 

؟ صــة خا
الطائــرة التــى كنــت اســتقلها خاصــة »تــوب 
لألشــخاص VIP« وال يمكنهــا أن تســتوعب 
ــا، وليســت  ــى متنه ــن 8  أشــخاص عل ــر م أكث
طائــرة نقــل ركاب التــى يمكــن لهــا أن تضــم 

العشــرات مــن المســافرين.
مشــكلة  قبــل  مــن  معــك  حدثــت  *هــل 
الــركاب؟ أحــد  مــن  الطائــرة  فــى  التصويــر 
الشــخصيات  مــن  العديــد  معــى  يركــب 
العامــة مــن أمــراء ووزراء، وأى شــخص يحــب 
أخــذ لقطــة تذكاريــة لــه فــى الطائــرة ولكــن 
ليــس علــى مقعــد كابتــن الطائــرة، ورغــم أن 
الطائــرة خاصــة وال تحتــوى علــى حاجــز أو 
بــاب بينــى وبيــن المســافرين، والمســافة بينــى 
وبيــن أول مســافر فــى الطائــرة ال تتعــدى 2 
متــر، ولكــن لــم يقــم أحــد المســافرين مــن قبــل 

بالجلــوس علــى مقعــد كابتــن الطائــرة، كمــا أن 
المســافرين يروننــى بجانــب الكابتن المســاعد 
كان  شــخص  وأى  الطيــران،  مقاعــد  علــى 
يريــد أن يأخــذ لقطــة تذكاريــة مــن الكابتــن 
يتــم ذلــك بــكل ســرور مــن أجــل االحتفــاظ 

بالصــورة التذكاريــة.
*مــاذا حــدث حتــى جلــس الفنــان محمــد 

رمضــان علــى مقعــد كابتــن الطائــرة؟
لــم يجلــس محمــد رمضــان علــى مقعــد 
مقعــد  علــى  جلــس  ولكنــه  الطائــرة  كابتــن 

الكابتــن المســاعد، وذلــك بعــد ســاعة ونصــف 
طلــب  الريــاض،  مدينــة  إلــى  الطيــران  مــن 
الكابتــن المســاعد اإلذن للتوجــه إلــى الحمــام، 
فارغــا،  مقعــده  وكان  بذلــك،  لــه  وســمحت 
ولكــن هــذه الطائــرة تحــت تحكــم وســيطرة 
كاملــة مــن الكابتــن األساســى للطائــرة، كونهــا 
معــدة بنظــام التشــغيل مــن جانــب واحــد، وهــو 
محمــد  بوقــوف  وتفاجــأت  اليســار،  اتجــاه 
مــن  التصويــر  يطلــب  إلــى جانبــى  رمضــان 
ــم  ــه، ث ــار لكــى تكــون ذكــرى لنجل ــة الطي كابين
جلــس علــى مقعــد الكابتــن المســاعد، وحينهــا 
شــعرت بالحــرج أن أطلــب منــه القيــام مــن 
علــى المقعــد، وحينهــا نظــرت خلفــه فلــم أجــد 
الكابتــن المســاعد، فســمحت لــه بالتصويــر 
خــال  شــىء  أى  يلمــس  أال  بشــرط  ولكــن 

التقاطــه الصــورة، وحينهــا تصــور وخــرج.
محمــد  تصويــر  بأزمــة  علمــت  *كيــف 

الطائــرة؟ فــى  رمضــان 
فــى مســاء نفــس يــوم الســفر إلــى مدينــة 
الريــاض، فوجئــت بــأن اللقطــة التــى اخذهــا 
فــى  الكابينــة  داخــل  مــن  رمضــان  محمــد 
أثنــاء جلوســه علــى مقعــد الكابتــن المســاعد، 
مواقــع  علــى  كليــب«  »فيديــو  فــى   منتشــرة 
التواصــل االجتماعــى، باإلضافــة إلــى ظهــورى 
بهــا، ولــم تكــن الصــورة شــخصية كمــا أخبرنــى 
محمــد رمضــان أنــه أخــذ الصــورة لكــى تكــون 
تذكاريــة لــه ولمشــاهدتها مــع نجلــه، وهــو مــا 
تســبب لــى فــى األزمــة، ألنــه عــّرض اســمى 

وتاريخــى للخطــر، بســبب ظهــوره إلــى جانبــى 
ــن. ــى مقعــد الكابت عل

*هل عدت معه إلى القاهرة؟
نعــم.. لــم نمكــث فــى الريــاض ســوى يــوم 
واحــد، وفــى اليــوم الثانــى اســتقللت الطائــرة 
وعــدت بــه، وفــى لحظــة صعــوده إلــى الطائــرة 
نتيجــة  حــدث،  الــذى  الجــدل  عــن  أخبرتــه 
ظهــوره فــي فيديــو كليــب بالطائــرة، وأن مــا 
حــدث سيتســبب فــى خــراب بيــوت، ولكنــه 
أظهــر اســتياءه ممــا حــدث، ولكنــى أخبرتــه 
ســيلفى  صــورة  ســيلتقط  بأنــه  قالــه  عمــا 
وأن  فيديــو،  وليســت  الطائــرة  داخــل  مــن 
الصــورة ســتكون شــخصية وليســت للعامــة، 
الفــور،  علــى  ســيحذفها  إنــه  قــال  وحينهــا 
ولكنــى أخبرتــه بــأن الصــورة أصبحــت رأى 
مليــون شــخص  مــن  أكثــر  وشــاهدها  عــام، 
فــى خــال يوميــن، ولكنــه أخبرنــى أن لديــه 
علــى  الســيطرة  فــى  معــارف سيســتخدمهم 
الجــدل الــذى حــدث نتيجــة النتشــار الصــورة 

االجتماعــى. التواصــل  مواقــع  علــى 
*كيــف أصبحــت صــورة محمــد رمضــان 

مــن داخــل كابينــة الطيــار قضيــة رأى عــام؟
صــورة محمــد رمضــان أصبحــت قضية رأى 
عــام، منــذ انتشــارها علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــى، إذ أثــارت ثــورة فــى مجلــس 
ــواب اســتجوابا  الشــعب، وقــدم بعــض الن
الصــورة  واقعــة  علــى  الطيــران  لوزيــر 
وخرجــت  الطائــرة،  طبيعــة  فهــم  دون 
نائبــة تســتنكر ظهــور محمــد رمضــان 
إنــه أمــر يمكــن  فــى الطائــرة وتقــول 
أن يعــرض حيــاة المســافرين للخطــر، 
نــوع  تعــرف  أنهــا ال  علــى  يــدل  وهــذا 
الطائــرة التــى تــم التصويــر بهــا، وال تعلــم 
أن الطائــرة ال يمكنهــا أن تحتــوى علــى أكثــر 
ــرة مســافرين،  مــن 8 ركاب وأنهــا ليســت طائ
ال  النائيــة  هــذه  مثــل  الكثيــر  هنــاك  ولكــن 
ــت  ــى نفــس الوق ــرة وف ــة الطائ ــون طبيع يفهم
أن  ويريــدون  رمضــان،  محمــد  يعجبهــم  ال 
يتصيــدوا لــه األخطــاء ولكنــى أنــا مــن تعــرض 

لــألذى جــراء هــذا األمــر.
*كيــف تــم إيقافــك نهائًيــا عــن ممارســة 

الطيــران؟
عــن  نهائــى  بشــكل  وقفــى  بقــرار  علمــت 
ممارســة الطيــران، بعــد عودتــى مباشــرة مــن 
رحلــة الريــاض، ولكنــى كنــت استشــعر هــذا 
القــرار قبــل أن أعلــم بــه بشــكل رســمى، فقــد 
كان قــرارا تعســفيا مــن أجــل تهدئــة الــرأى 
العــام، فقــد كان قــرار اإليقــاف عــن العمــل 
الحيــاة وعــدم مزاولــة  مــدى  نهائــى  بشــكل 
المهنــة بــأى شــىء يمــت للطيــران، بعــد أن 
المجــال،  هــذا  فــى  كلهــا  حياتــى  قضيــت 
فقــد كنــت فــى الثانويــة الجويــة فــى عمــر 13 
ســنة، ثــم التحقــت بكليــة الطيــران المصريــة، 
ــم اصبحــت  ــة، ث ــة المصري ــوات الجوي ــم الق ث
ــن  ــرب م ــا يق ــران، وم ــة الطي ــى كلي مدرســا ف
75 % مــن الطياريــن علــى طائــرات الرافــال 
والمايســتير، يعــدون طابــا لــى، فقــد قضيــت 
الطيــران  قــوات  فــى  ســنة   40 مــن  أكثــر 

المدنــى.

*متــى كنــت ســتنهى خدمتــك فــى مجــال 
الطيــران؟

 3 أعــوام ونصــف، هــى المــدة المتبقيــة 
المعــاش،  علــى  خروجــي  قبــل  عملــى  مــن 
وبــدالً مــن أن أخــرج بالتكريــم مــن خدمتــى 
فــى مجــال الطيــران، تــم طــردى بشــكل نهائــى 
مــن الخدمــة، نتيجــة للصــورة التــى نشــرها 
الفنــان محمــد رمضــان علــى مواقــع التواصــل 
تدميــر  فــى  تســبب  مــا  وهــو  االجتماعــى، 

حياتــى المهنيــة بشــكل تــام.
*هل لديك أوالد؟

ســنوات،   10 عمــر  فــى  ابــن  لــدى  نعــم 
عندمــا ســألنى لمــاذا ال أذهــب إلــى العمــل 
ــى  ــه عل ــم اســتطع إجابت ــم طــردى، ل ولمــاذا ت
هــذا الســؤال، وتزايــدت أســئلة األشــخاص، 
لمــاذا ال أذهــب إلــى العمــل منــذ شــهر أكتوبــر 

الماضــى.
*هــل حاولــت الحديــث إلــى الفنــان محمــد 

رمضــان بعــد هــذه األزمــة؟
بعــد عودتــى بــه مــن الريــاض إلــى القاهــرة، 
ذهــب محمــد رمضــان إلــى رحلــة فــى دولــة 
المغــرب، وعلــم خــال رحلتــه إلــى المغــرب 
بقــرار طــردى مــن العمــل، فنشــر فــى وســائل 
عنــى  يتخــل  لــم  أنــه  والصحــف  اإلعــام 
التــى  المشــكلة  هــذه  حــل  علــى  وســيعمل 
تســبب هــو بهــا، وأنــه ســيقدم تعويضــا مــن 
أجلــى وأنــه يرفــض أن يتــأذى شــخص بســببه.

* ماذا حدث بعد ذلك؟
منــذ نشــر هــذا الخبــر فــى شــهر أكتوبــر 
الماضــى، لــم يتصــل بــى أو يتحــدث إلــى فيمــا 
المــرات  عشــرات  حاولــت  وحينمــا  حــدث، 
االتصــال بــه أو شــقيقه محمــود، لــم يجــب 
أذهــب  أن  قــررت  حتــى  واحــدة،  مــرة  ولــو 
ــن  ــه الكائ ــى مكتب ــى، ف ــق ل ــة صدي ــه برفق إلي
ــم أجــده، ولكــن  ــى ل ــد، ولكن ــادى الصي أمــام ن
بــه،  الخــاص  القانونــى  المستشــار  وجــدت 
وهــو عبدالغنــى شوشــة، وحدثتــه عــن األمــر، 
وحينهــا أخبرنــى بأنــه يعلــم بالموضــوع وأن 

الفنــان محمــد رمضــان لــم ينــس األمــر، ولكنــه 
مســافر إلــى إحــدى الــدول لمــدة 3 أيــام وفــى 

أثنــاء عودتــه ســيتحدث معــى فــى األمــر.
*هل تحدث معك بعدها؟

ال، ومــرت األيــام ألكثــر مــن أســبوعين، لكنــه 
لــم يتصــل وعــادوت االتصــال بــه أكثــر مــن مرة 
ــا  ــا، وحينه ــة أيًض ــاك إجاب ــم يكــن هن ــن ل ولك
المحامــى  بيــن  الحديــث  يكــون  أن  قــررت 
ــى المستشــار  ــى واألســتاذ عبدالغن الخــاص ب
مــرة  كل  وفــى  رمضــان،  لمحمــد  القانونــى 
بــأن محمــد رمضــان مســافر وبعــد  يخبــره 
ــه، واســتمر هــذا األمــر  ــه ســيتحدث إلي عودت
مــن شــهر أكتوبــر حتــى األســبوع الماضــى، 

ــرد. ــع عــن ال ــع الجمي ــا امتن حينم
الفتــرة  هــذه  كل  بعــد  قــررت  *لمــاذا 
التفاصيــل؟ وكشــف  اإلعــام  إلــى  الحديــث 

ونشــر  اإلعــام  إلــى  للحديــث  اضطــررت 
فيديــو لــى، لكــى أســترد حقــى مــن خــال 
مواقــع التواصــل االجتماعــى، كمــا كانــت هــى 
الســبب فــى إثــارة الجــدل والضجــة حولــى 
بعــد انتشــار صــورة محمــد رمضــان بجــوارى، 
والحمدللــه وجــدت اســتجابة وتعاطفــا مــن 
ــا. ــى تعرضــت له ــى األزمــة الت ــن عل المواطني

ــا  ــى عرضه ــون الت *ومــاذا عــن الـــ9.5 ملي
عليــك الفنــان محمــد رمضــان؟

أمــوال  يعــرض علــى  لــم  محمــد رمضــان 
ــه يومــا أمــواال  ــم أطلــب من ــى اإلطــاق، ول عل
أو أحدثــه فــى أمــوال مــن قبــل، كمــا أننــى 
لــم أره منــذ عودتــى بــه مــن مدينــة الريــاض، 
ولــم أحدثــه هاتفًيــا منــذ ذلــك الوقــت، ومــا 
منــه،  تخميــن  تقريًبــا  األمــوال  عــن  قالــه 
بأننــى يتبقــى لــى 3 أعــوام ونصــف وبحســابه 
ــى  ــا ســيكون ل ــن م ــذى آخــذه، خم ــب ال للمرت
تعرضــت  التــى  األزمــة  ولكــن  مكافــأة،  مــن 
لهــا، هــى إيقافــى عــن العمــل بشــكل نهائــى 

وحرمانــى مــن تكملــة خدمتــى.

»الطريق« تحاور الطيار المفصول فى أزمة محمد رمضان

شــيئان  ُمثلجــات..  قطعــة  ثــم  ســريعة  وجبــة 
يعتبرهمــا الشــباب واألطفــال، بــل كبــار الســن فــى 
بعــض األحيــان، أنهمــا ضمــن أساســيات المأكــوالت 
والعناصــر الغذائيــة فــى حياتهــم اليوميــة، األمــر الــذى 
ــون مــدى اســتفادة الجســد مــن  ــن يتجاهل ــل كثيري جع
لمــا  التجاهلــى  التسلســل  وفــى ظــل  األشــياء،  تلــك 
تخبئــه بعــض هــذه المنتجــات، تعــرض الطفــل »آدم« 
البالــغ مــن العمــر 9 ســنوات، لثقــب فــى المعــدة، أحــرق 
ــم النتروجيــن«،  ــه »آيــس كري ــه، فــور تناول أحشــاء بطن
ومــن ثــم توفــى طفــان آخــران، عقــب تنــاول كل منهمــا 
غضــب  إلــى  أدى  ممــا  مباشــرة،  اإلندومــى  لوجبــة 
الكثيريــن بســبب مــا حــدث، خاصــة مــع وجــود أماكــن 

مخصصــة لبيــع اإلندومــى فــى مختلــف األماكــن.
أشــارت نانســى إبراهيــم »عمــة الطفــل آدم«، الــذى 
تعــرض لثقــب فــى المعــدة بعــد تناولــه آيــس كريــم 
ــم أو روايــة، لكنــه  نيتروجيــن، إلــى أنــه ليــس اســم فيل
عليــه  يتهافــت  باألســواق  موجــود  جديــد  اختــراع 
األطفــال ليخرجــوا غــاز النيتروجيــن مــع الزفيــر بالفــم 
علــى هيئــة دخــان فيضحكــون ويصــورون بــكل ســعادة.
ــة  ــع قطع ــا بل ــن أخيه وأوضحــت »نانســى« أن آدم اب
اآليــس كريــم بالخطــأ، فبــدال مــن أن يخــرج الغــاز مــن 
فمــه، خــرج بثقــب كبيــر فــى معدتــه مــع محتويــات 
المعــدة، ووقــع علــى األرض فــى صراخ »بطنى انفجرت 
يــا مامــا«، فتحــول الضحــك لبــكاء واستكشــاف طولــى 
ثــم عمليــة طارئــة، واختتمــت: »يــاااارب األمــور تســتقر 

فــى األيــام القادمــة«.
ــت  ــل »آدم« ذهب ــدة الطف ــا، أن وال ــره هن ــر ذك الجدي

إلــى شــارع المعــز هــى وأوالدهــا، وقاموا بشــراء اآليس 
كريــم بالنيتروجيــن، حيــث طلــب ابنهــا آدم تذوقــه، وهو 
عبــارة عــن قطعــة بســكويت فــى كــوب، وبمجــرد أن 
يضعهــا فــى فمــه ينبعــث مــن فمــه دخــان النيتروجيــن، 
حتــى صــاح الطفــل بالصــراخ الشــديد مــن شــدة األلــم 
وأمســك ببطنــه كالمصــروع فــور تذوقــه اآليــس كريــم، 
ــل  ــوا بالطف ــى توجه ــون، حت ــه أزرق الل ــدا وجه ــى ب حت
تصويــر  عمليــات  لــه  وأجريــت  المستشــفى  إلــى 
إشــعاعى خــرج الطبيــب بعدهــا قائــا: »إنتــوا شــربتوه 
فــى  بانفجــار  آدم أصيــب  أن  الطبيــب  وأكــد  مّيــة«، 

ــن. ــدة جــراء استنشــاق النيتروجي المع
ومــن ناحيــة أخــرى، تعرضــت »آيــة محمــد« فتــاة 
عشــرينية لحــروق والتهابــات فــى ســقف الحلــق، وذلــك 
بعــد تناولهــا آليــس كريــم النيتروجيــن، األمــر الــذى 
جعلهــا تظــن بعدهــا أنــه يوجــد بــه مــاء نــار، بســبب 

ــا. ــى تعرضــت له شــدة الحــروق الت
يقــول الدكتــور كمــال خليــل »متخصــص تغذيــة«، إن 
اآليــس كريــم مــن الناحيــة الكيميائيــة هــو مخلــوط مــن 
»امــاء« مــع »البروتينــات والدهــون« فــى وجــود مــادة 
مازجــة )ســوربتين(، باإلضافــة إلــى الســكر ومكســبات 
ــى  ــه عل ــوط بقدرت ــون، ويتميــز هــذا المخل الطعــم والل
عــدم التجمــد عنــد تبربــده تحــت الصفــر المئــوى لعــدة 
درجــات.. ويكــون قابــا لانفصــال أو التنــاول ولــو 
ــرد االيــس  ــد. وعــادة يب ــة مــع انخفــاض التبري بصعوب
كريــم فــى مبــردات كهربائيــة )ديــب فريــزر( أو فــى 
مخلــوط الثلــج والملــح )يمكــن أن يصــل إلــى ســالب 

12م(.

وأضــاف »خليــل«، أن الموضــوع الجديــد الخــاص 
بـ»اآليــس كريــم« فهــو مبــرد فــى »النيتروجيــن الســائل« 
وهــذا االخيــر لــه القــدرة علــى االحتفــاظ بالحالــة 
الســائلة عنــد ســالب 19٦ درجــة مئويــة، مــع بعــض 
جســم  أى  تبريــد  وبالتالــى  البســيطة،  التجهيــزات 
مامــس لــه مثــل االيــس كريــم. وللنيتروجيــن الســائل 
ــا ان  ــرة، ام ــة كثي ــة وبيطري ــة وطبي اســتخدامات علمي
ــم فهــذا هــو العجــب  ــد االيــس كري يســتخدم فــى تبري

العجــاب.
ــم المبــرد عنــد ســالب 19٦م فــى  وضــع االيــس كري
الفــم علــى قطعــة مــن البســكويت )عــازل حــرارى( 
يحــدث تجمــدا لغــاز ثانــى اكســيد الكربــون الناتــج مــن 
الزفيــر وعنــد تجمــده فــى حبيبــات صغيــرة الحجــم 
يعطــى مظهــر الدخــان الــذى ســرعان مــا يعــود إلــى 

ــر الدخــان. ــد مظه درجــة حــرارة الجــو ويفق
التبريــد الشــديد مثــل التســخين الشــديد يحــدث 
التهابــات فــى االنســجة الحيــة وهــذا مكمــن الخطــر، 
لكــن النيتروجيــن الســائل اذا تــرك يتبخــر فــى مــكان 
مفتــوح فيتحــول إلــى غــاز النيتروجيــن وال مشــكلة فــى 

ــن. ــواء الجــوى نيتروجي ــن اله ــك ألن 79% م ذل
بــدأ آيــس كريــم الدخــان أو آيــس كريــم النيتروجيــن 
يجتــاح العالــم العربــى، خاصــة فــى مصــر، ووصــل 
مــع  الحقيقــة  وفــى  ثــم ســوريا،  األردن  إلــى  كذلــك 
موجــة الحــر التــى تجتــاح منطقــة الشــرق األوســط 
ــاول  ــى تن ــم بحاجــة إل ــاس أنه ــرة فيظــن الن هــذه الفت
أنــواع مــن اآليــس كريــم حيــث إن درجــة حــرارة آيــس 
كريــم النتروجيــن -321 تحــت الصفــر أى أنهــا يمكــن 

أن تطفــئ حــر الصيــف.
وحــذر األطبــاء مــن اســتخدام النيتروجيــن كعنصــر 
داخــل »اآليــس كريــم«، فهــذا يعــد خطــًرا جســيًما، 
حينهــا ســتصاب علــى الفــور القنــاة الهضميــة بتصلــب 
يــؤدى إلــى انفجارهــا، وهــذا مســتحيل، فالمتوقــع هــو 
اســتخدامه كمــادة للتبريــد، محــذرًا مــن خطــورة ســوء 

االســتخدام.
اإلندومى وجبة سريعة قاتلة

فوائــد  بيــن  والواضــح  الكبيــر  الجــدل  ظــل  فــى 
فريقيــن عكــس  وظهــور  اإلندومــى،  وجبــة  وأضــرار 
الوجبــة  هــذه  أضــرار  يؤيــد  مــن  بشــأن  بعضهمــا 
المنتشــرة الخطيــرة والبعــض اآلخــر الــذى يؤكــد أنهــا 
ليســت مضــرة وكل مــا تحتــوى عليــه مــن مكونــات 
مصــرح بهــا حــول العالــم. قــال الدكتــور مجــدى نزيــه، 
بالمعهــد  الغذائــى  التثقيــف  وحــدة  ورئيــس  أســتاذ 
القومــى للتغذيــة، إن كل مــا هــو مصنــوع مــن الوجبــات 
مضــر، وكل مــا يتــم إضافــة عناصــر غيــر طبيعيــة 
لــه مضــر، مضيفــا أن الشــعرية ســريعة التحضيــر، 
ــر  ــة تجــذب الكثي والمعروفــة باســم »اإلندومــي«، وجب

مــن الشــباب، علــى الرغــم مــن أنهــا تفتقــر إلــى العديــد 
مــن العناصــر الغذائيــة المفيــدة.

وأشــار »نزيــه« إلــى أن الشــعيرية ســريعة التحضيــر 
الحراريــة  بالســعرات  غنيــة  مركبــات  علــى  تحتــوى 
والدهــون، ممــا يــؤدى إلــى زيــادة الــوزن بشــكل كبيــر، 
ــال مــن  ــر األطف ــد إذا أكث ــف الكب ــى وظائ ــر عل والتأثي
مــن  نســب عاليــة  علــى  تحتــوى  أنهــا  كمــا  تناولهــا، 
ويؤثــر  األطفــال،  علــى ضغــط  يؤثــر  ممــا  األمــاح، 
علــى الكلــى الخاصــة بهــم، ألن تلــك األمــاح تنتــج 
مــن األمــاح الصينــى، التــى تســبب الســرطان، وبعــض 
الخايــا  علــى  تأثيرهــا  بعــد  العصبيــة،  األمــراض 

العصبيــة.
وأوضــح استشــارى التغذيــة، أن ســبب وفــاة األطفــال 
بعــد تناولهــا، قــد يكــون مــدة الصاحيــة المنتهيــة، 
يثبــت  لــم  ألنهــا  فيهــا،  الموجــودة  المــواد  إلحــدى 
لــذا حــذر األهــل مــن أن  بعــد،  بالتجــارب  ضررهــا 
يتنــاول أطفالهــم كميــات كبيــرة منهــا، ومــن أن يعتمــدوا 
عليهــا كوجبــة رئيســية فــى يومهــم، ألنــه تفتقــر إلــى 
كل العناصــر الغذائيــة التــى يحتاجهــا الجســم.. وفــى 
ســياق متصــل، حــذر الدكتــور محمــد العامــرى، رئيــس 
لجنــة الشــؤون الصحيــة بمجلــس النــواب مــن تنــاول 
اإلندومــى، الحتوائهــا علــى مــواد مضــرة، ويجــب حــذر 
لمــا  الرســمية  األماكــن  أو  المــدارس  فــى  تداولهــا 

ــن أضــرار. يســببه م

قتلة فى األسواق

 الطفل آدم..
بلعه فانفجرت معدته 

نتيجة انحباس 
الدخان.. و»آية« احترق 

حلقها ونجت من 
الموت

كابتن أشرف أبواليسر:

قرار فصلى لتهدئة الرأى العام
 محمد رمضان قال لى »أنا عندى معارف كتير وهخلصلك الموضوع 

ومسألش فيا«  لم أطلب منه تعويًضا وقصة الـ10 ماليين من وحى خياله

 الفنان تهرب
منى بعد أن خرب

بيتى والطائرة
كانت خاصة 

 آيس كريم النيتروجين.. رعب جديد يهدد األطفال مع الباعة  قطعة بسكويت فى كوب وبمجرد أن توضع فى الفم ينبعث منها دخان النيتروجين



حول »التحرير« 
لمنصة لمهاجمة 
الخطيب وأجبر 
الزمالء على تبنى 
سياسة غير نزيهة

فصل العشرات 
تعسفيًا وهدد 
اآلخرين وعمل 
الباقى تحت يديه 
بـ»السخرة«

نقابة الصحفيين 
تنتصر لحقوق 
الصحفيين وتشطب 
الناشر فى جلسة 
للتاريخ

اعتصام الصحفيين 
يعيد كرامة المهنة 
فى وجه رجل األعمال 
وذراعه األيمن

لماذا ُشطب أسامة 
خليل من جداول 
الصحفيين؟
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التسلل للنادى األهلى
قصــة تســلله للقلعــة الحمــراء تمثــل خالصــة لشــخصية 
اســامة خليــل، الــذى صــال وجــال فــى النــادى فأصبــح 
الــذى  ولســانه  اليمنــى  »طاهــر«  وذراع  القــوى  الرجــل 
يتحــدث نيابــة عنــه، وزاد خليــل مــن وتيــرة ونبــرة الهجــوم 
علــى الخطيــب ليضمــن نزيــف األمــوال مــن حســابات 
طاهــر، دون أن يــدرى األخيــر أن اســتعانته بأســامة خليــل 
الــذى يحظــى ببغــض وغضــب وكــره األعضــاء الذيــن رأوا 
أن وجــوده أكبــر ســوءة ارتكبهــا رئيــس النــادى حينهــا، 
ســتكون بالفعــل الســبب فــى ســقوط وخســارة محمــود 
علــى  الخطيــب  فضلــوا  فاألعضــاء  المــدوى،  طاهــر 
طاهــر الــذى يســلط عليهــم »ظلــه« الســليط و»ســاعده« 
المغــرور الــذى بلــغ بــه الحــد أن يتحــدث باســم رئيــس 
نــاد بحجــم األهلــى، وتســاءل األعضــاء حينهــا مــا هــو ســر 
الســحر الــذى وقــع فيــه محمــود طاهــر ليدفــع شــهريا 
مبلغــا يصــل لخمســين ألــف جنيــه مقابــل أن يكتــب خليــل 
مقالتــه األســبوعية ويســمى مــا يفعلــه طاهــر لخليــل باســم 

»اإلعــالن التحريــرى«.
كمــا تســلل خفيــة ُطــرد »أســامة خليــل« مــن بوابــات 
النــادى األهلــى ولــم يجــرؤ علــى االقتــراب مــن أســواره 
بعــد تســببه فــى خســارة رجــل بقامــة محمــود طاهــر كان 
يمكــن أن ينجــح بســهولة حتــى ولــو أمــام الخطيــب، نظــرا 
للخدمــات التــى قدمهــا طاهــر للنــادى وأعضائــه، لكــن 

ــه. ــت علي ــة حل ــل كان لعن وجــود اســامة خلي
تسلل لألهرام

بوســاطة مــن كاتــب صحفــى مــن العيــار الثقيــل )ابــدى 
إلــى  خليــل  أســامة  تســلل  الشــديد(  ندمــه  بعــد  فيمــا 
جريــدة األهــرام العريقــة، ليحمــل كارنيهــا فقــط ويقبــض 
منهــا راتبــه ومســتغال اســمها فــى عالمــه اآلخــر المنــدس 
فــى البيزنــس، ليحظــى بنفــس المشــاعر التــى نالهــا مــن 
أعضــاء النــادى األهلــى، فنــادرا مــا تقابــل شــخصا يثنــى 
علــى الرجــل الــذى اســتغل عملــه فــى األهــرام، ليخــدم 

ــه الفرســان. ــى جريدت عل
سبوبة الفرسان

قالــت  األهلــى،  النــادى  لصفحــة  طويــل  بوســت  فــى 
»أســامة خليــل هــو رئيــس مجلــس إدارة الفرســان ورئيــس 
تحريرهــا منــذ أكثــر مــن خمســة عشــر عــام وهــو الصحفى 
بجريــدة األهــرام وكلنــا رأينــا مــاذا كان حــال أســامة خليــل 
فــى الفيديــو الشــهير عقــب مبــاراة الســتة واحــد الشــهيرة 

هــذه المقدمــة هامــة قبــل الدخــول فــى الموضــوع« .
قانــون الصحافــة فــى مصــر ينــص علــى دفــع 250 ألــف 
جنيــه إلنشــاء صحيفــة أســبوعية فمــن أيــن أتــى بهــا، 
ــة أصبحــت  ــا نحــن ال نتهــم فــى شــرفه ولكــن اإلجاب طبع

واضحــة، فوجــود صحيفــة ألكثــر مــن خمســة عشــر عامــا 
بــدون إعــالن واحــد ومســتمرة فــى الصــدور شــىء غريــب، 
ففــى عالــم الصحافــة اإلعالنــات تحكــم وأى صحيفــة 
خاصــة بــدون إعالنــات مصيرهــا الفشــل ولكــن اآلن مــن 
هــو الصديــق الــذى يدفــع لخليــل الســتمرار الصحيفــة؟ 

الطريق إلى »التحرير«
ــال أى توجــه وال خطــوط  ــا ب ــل صحفي كان أســامة خلي
واضحــة، نمــوذج للصحفــى البيروقراطــى الــذى يمكــن 

تشــغيله فــى أى ســياق.
حينمــا بحــث الكاتــب الكبيــر إبراهيــم عيســى مؤســس 
جريــدة التحريــر عــن »ناشــر« للجريــدة قفــز لذهنــه اســم 
»أســامة خليــل« باعتبــاره نكــرة ال يمثــل أى تهديــد علــى 
أى شــىء، مجــرد ناشــر بيروقراطــى عنــده عالقــات جيــدة 
بالمؤسســات القوميــة للطباعــة، ولــم يخطــر فــى ذهنــه 
براعتــه فــى التســلق والوصوليــة وأنــه ســيتخطى مــن جلبــه 
ــدة  ــك الجري ــة مــع أكمــل قرطــام مال وينســج عالقــة متين

ويطيــح بالجميــع.
التنكيل بالصحفيين

فــى  خليــل«  »أســامة  علــى  اعتمــد  قرطــام  أكمــل 
)يخفــض  الصحفييــن:  علــى  رقابيــة  يكــون ســلطة  أنــه 
المرتبــات، يســتعلى عليهــم ويعرفهــم أنهــم مجــرد موظفيــن 
فــى عزبــة الباشــا وماينســوش نفســهم، أو يفتكــروا إنهــم 
ــة  ــاع رأى(، بغطرســة الطــاووس يدخــل اســامة لصال صن
التحريــر متكبــرا ال يلقــى ســالم اللــه علــى احــد ينظــر 
ــوا نحــوه  ــة ويرمــق العمــال ليهرول ــع باحتقــار ودوني للجمي
ويلبــوا أمنياتــه، يتجاهــل الجميــع وكأنهــم خشــب مســندة 
ــة يفوقــه  ــى الرغــم مــن كــون أصغــر محــرر فــى الصال عل

مهنيــة وأخالقــا ووقــارا، يقصــد خليــل مــن فــوره قســم 
الجميــع  إهانــة  فــى  يمــارس هوايتــه  الرياضــة وهنــاك 
وتبكيــت الزمــالء بالصــوت العالــى، ألنهــم لــم يكونــوا علــى 
قــدر مــا يطلبــه اســطورة الصحافــة الرياضيــة اســامة 
ــم يســتطيعوا االرتقــاء لمســتوى يمكنهــم فهمــه،  ــل ول خلي

لســن  محرريــن  خليــل  يوجــه  غطرســة  وفــى 
رمــاح الهجــوم علــى شــخصية يحددهــا 

لهــم وغالبــا مــا تكــون مــن قيــادات 
األهلــى التاريخيــة ثــأرا لطــرده 

ــادى. مــن الن
تخريب التحرير

»أقســم باللــه لهقفــل 
وهجيــب  الورقــى 
ضرفــه«، بهــذا اقســم 
علــى  خليــل  أســامة 
الصحفييــن  تشــريد 
عددهــم  البالــغ 
صحفــى   400 حينهــا 

بــث  تقريبــا، وأخــذ فــى 
أفــكاره وممارســة سياســة 

اإلدارة  بيــن  »التوقيــع« 
وتحولــت  التحريــر  ومجلــس 

الجريــدة لحلبــة صــراع، كان الطــرف 
الصحفييــن،  غالبيــة  فيهــا  األضعــف 

ويجمــع  يكتــل  الناشــر  راح  والمنــع  المنــح  وبسياســة 
أنصــاره ورجالــه المخلصيــن ويختارهــم بعنايــة، بينمــا 
المســتهدفين. األعــداء  خانــة  فــى  الباقيــن  وضــع 

زيــادة  ورفــض  دونيــة  ومعاملــة  وإهانــة  خصومــات 
الرواتــب واالســتبعاد، كلهــا سياســيات لجــأ إليهــا الناشــر 
لتطفيــش الصحفييــن مــن الجريــدة، بعــد أن أصبح موضع 
ثقــة اإلدارة وقدرتــه علــى احتــواء العضــو المنتــدب انجــى 
الحــداد و)لهــا قصــة أخــرى( بعــد تالقــى مصلحتهمــا 
معــا، علــى الرغــم مــن ســابقة طــرد الحــداد الســامة خليــل 
واتهامــه لهــا بســرقة أمــوال الطباعــة وأشــياء أخــرى، لكــن 
المنتــدب  العضــو  ليصبــح  وأعادتــه  تدخلــت  شــخصية 

ــب المؤسســة. ــن فــى األهــداف وتخري والناشــر صديقي
غلق التحرير وتشريد الصحفيين 

فــى  خليــل  بأســامة  اســتخف  الــكل  الحقيقــة،  فــى 
ــة، كنكــرة تجهــل أبســط قواعــد العمــل الصحفــى،  البداي
ولــم يوضــع فــى االعتبــار درس حنــا أرنــدت »ان أفظــع 
أى  لديهــم  ليــس  نكــرات  يرتكبهــا  العالــم  فــى  الشــرور 
دافــع وال قناعــات وليســوا ســيئين، وليــس لديهــم غايــات 
شــيطانية«، وحينمــا توقفــت الطبعــة الورقيــة للتحريــر 
فــى ســبتمبر 2015، قيــل لنــا إن أســامة اليــزال ناشــر 
التحريــر، واعتبرنــا أنــه مجــرد ديكــور، ألنــه ال يوجــد مــا 
ينــش أصــالً، واعتقدنــا أن وجــوده مرتبــط بأنــه مســاعد 
محمــود طاهــر رئيــس النــادى األهلــى وقتهــا، خصوصــاً أن 
طاهــر علــى عالقــة جيــدة بقرطــام، لكــن كنــا مخطئيــن.

العضــو  مــع  بســهولة  تحالفــا  نســج  أســامة 
المنتــدب إنجــى الحــداد )وهــى متســلقة 
فــى  ومتهمــة  عينتــه،  نفــس  مــن 
الدولــى(  التمويــل  قضيــة 
أنــور  بالصحفــى  وأطاحــا 
صــار  وفجــأة  الهــوارى، 
العــام  المديــر  أســامة 

 . سســة للمؤ
 4 مــدار  علــى 
أســامة  خــرب  ســنين، 
تمامــاً،  المؤسســة 
ســقفها  وجعــل 
ألى  معــادال  التحريــرى 
ــق  ــم يب ــة، ول ــدة عادي جري
عــدد  الجريــدة  نــواة  غيــر 
ال  الصحفييــن  مــن  قليــل 
نــكل  مــن  وهــم  الـــ150  يتعــدون 
بهــم أســامة خليــل ومــازال حتــى كتابــة 

الســطور. هــذه 
تجويع الصحفيين

ــع  ــة أزمــة حجــب الموق ــى خلفي ــون عل فوجــئ الصحفي
رائحــة  تحمــل  ومجحفــة  ظالمــة  بقــرارات  االلكترونــى 

أســامة خليــل، بتخفيــض الحــد األدنــى للرواتــب للحــد 
التأمينــى 900 جنيــه )40 دوالرا( شــهرياً، مــا يعنــى تجويــع 
الصحفييــن، وحينمــا اعتــرض معظــم المحرريــن عاملهــم 
)اللــى  بمبــدأ  والتحقيــر  والتجاهــل  الالمبــاالة  بمنتهــى 
مــش عاجبــوا يمشــى احنــا هنقفــل وهــو ده اللــى عندنــا( 
فاعتصــم الصحفيــون منــذ 8 أشــهر ومازلــوا، وطيلــة فتــرة 
االعتصــام لــم يحصلــوا علــى مليــم مــن رواتبهــم المتجمــدة 

عنــد 900 جنيــه بأمــر أســامة خليــل.
موقف مشرف 

نقابــة  مجلــس  كان  لألزمــة  األولــى  اللحظــة  منــذ 
واتخــذ كل  وتدخــل  المســؤولية  قــدر  الصحفييــن علــى 
االجــراءات واعلــن المجلــس رفضــه لــكل االجــراءات التــى 
وإلغــاء  الصحفييــن  فصــل  مــن  خليــل  أســامة  اتخذهــا 
وتهديدهــم  المعينيــن  غيــر  وإرهــاب  الحضــور،  بصمــة 

المرتبــات. وتخفيــض 
شطب أسامة خليل

أوصــت لجنــة التحقيــق برئاســة جمــال عبدالرحيــم، 
بعــد إحالــة »خليــل« لهيئــة التأديــب، بتوقيــع أقصــى عقوبــة 
عليــه، وهــى شــطبه مــن جــداول النقابــة، وذلــك لمخالفتــه 
إلــى  باإلضافــة   ،1970 لســنة   76 رقــم  النقابــة  قانــون 

ــى. ــاق الشــرف الصحف ــه ميث مخالفت
التحريــر،  ناشــر جريــدة  التأديــب  واســتدعت هيئــة 
وفًقــا لنــص المــادة 84 مــن قانــون النقابــة، والتــى نصــت 
التأديبيــة أن  المقــدم للمحاكمــة  علــى اآلتــى: للعضــو 
يحضــر بنفســه أو يســتعين بمحــام للدفــاع عنــه، وللهيئــة 
فــإذا  شــخصًيا،  العضــو  بحضــور  تأمــر  أن  التأديبيــة 
تأخــر عــن الحضــور بغيــر عــذر مقبــول، أعيــد إعالنــه، 
ــا. وخالــف أســامة خليــل  ــم يحضــر يحاكــم غيابًي فــإذا ل
ــه 75،  ــة فــى مادت ــون النقاب ــر، قان ــدة التحري ناشــر جري
التــى نصــت علــى اآلتــى: مــع عــدم اإلخــالل بحــق إقامــة 
الدعــوى المدنيــة أو التأديبيــة، يؤاخــذ تأديبًيــا طبًقــا 
صحفــى  كل  القانــون،  هــذا  مــن   80 المــادة  ألحــكام 
يخالــف الواجبــات المنصــوص عليهــا فــى هــذا القانــون 
أو الالئحــة الداخليــة للنقابــة أو الئحــة آداب المهنــة أو 
يخــرج علــى مقتضــى الواجــب فــى مزاولتــه المهنــة أو 
يظهــر بمظهــر مــن شــأنه اإلضــرار بكرامتهــا أو يأتــى بمــا 

يتنافــى مــع قواعــد آداب المهنــة.
وُتقــر هيئــة التأديــب عقوبــة ناشــر جريــدة التحريــر، 
وفًقــا للمــادة 77 مــن النقابــة، والتــى ذكــرت العقوبــات 
التأديبيــة وانتهــت إلــى القــرار بشــطب اإلســم مــن جــدول 
النقابــة والعضويــة لــكل مــا ترتــب علــى تصرفــات الناشــر 
والتــى أســاءت للمهنــة، وأضــرت بالزمــالء الصحفييــن 

بجريــدة التحريــر.

الخروج
المهين

كل طموحاته كان تشجيع الزمالك فى 
المدرجات، ومشهد له وهو يبكى منفعال بعد 
هزيمة »الستة الشهيرة« للفريق األبيض، 
رصدته الكاميرات، غير مجرى حياته، اهتم 
بالرياضة وهرول خلف الشهرة، وفى غفلة 
تسلل من األبواب الخلفية إلى بالط صاحبة 
الجاللة، عبر الوسايط، وأسلوبه النادر فى 
التسلق والتملق، وكان يعرف من أين تؤكل 
الكتف، طريقه لالمام كان مرصعا بمعارك 
وهمية أظهر خاللها قدراته الفائقة فى التلون 
واللعب على كل الوجوه واستغالل واستخدام 
كل الوسائل المشروعة وغيرها للوصول 
لهدفه.

كانت طريقته فى تحقيق »الغايات« بسيطة 
جدا لكنها شيطانية فى نفس الوقت )يختار 
فريسته يهاجم عدوها ليكسب لديه الحظوة 
والثقة( وهنا يخدر ضحيته حتى يبلغ مراده. 
على سبيل المثال تربع على قلب محمود 
طاهر عن طريق مهاجمة الخطيب خصمه فى 
االنتخابات وتسخير كل االمكانيات لتشويه 
رمز األهلى، ليجد عند »محمود طاهر« الثقة 
والتقدير والتقديم والماليين وعضوية ناد لم 
يكن يحلم »خليل« بالمرور أمامه.

 أقسم على غلق »التحرير« وبر بقسمه وأغلقه  قال »علىّ الطالق لجيب ضرف الجريدة« وفعل  شرد مئات الصحفيين وسّخر 

السياسة التحريرية فى خدمة أهدافه الخاصة  خالف ميثاق الشرف الصحفى وأهان زمالءه ومارس عليهم سياسة التجويع



نيفين مصطفى

مى الكنانى

قطعــة أرض فضــاء لــم تعــد مالمحهــا واضحــة، 
وبقايــا أســوار كانــت شــاهدة علــى عظمــة العمــارة 
الدفاعيــة القديمــة، وأثــر تاريخــى يعتبــر مــن أهــم 
العــدوان  لصــد  اســتخدمت  التــى  التحصينــات 
الخارجــى عــن مصــر، فــى عصــر عبــاس باشــا األول.
»طابيــة أشــتوم« أو كمــا تعــرف بـ»تبــة عرابــى«، كنــز 
أثــرى فريــد بمحافظــة الدقهليــة، يقــع جنــوب مدينــة 
جمصــة، ويبعــد عــن ســاحل البحــر حوالــى 3 كــم، وعن 
مدينــة المنصــورة 60 كــم، وعلــى الرغــم مــن أهميتــه 
للمحافظــة  الســياحية  الخريطــة  علــى  يــدرج  فلــم 
حتــى اآلن، وتركــه المســؤولون فريســة لإلهمــال حتــى 

ضاعــت مالمحــه.
تاريــخ  الزهــار، إن  الباحــث األثــرى ســامح  يقــول 
الطابيــة يرجــع ألكثــر مــن 160 عاًمــا، وتعــد النمــوذج 

الوحيــد للعمــارة الدفاعيــة بمحافظــة الدقهليــة، وتم 
بناؤهــا فــوق تــل رملــى طبيعــى، وبنيــت أســوارها 

والحجــر  األحمــر  الطــوب  مــن  ومبانيهــا 
والمونــة الثالثيــة.

»أشــتوم«  كلمــة  أن  الزهــار  ويوضــح 
تعنــى مينــاء صغيــرا علــى البحــر يــؤدى 
إلــى النهــر، ويتميــز الســور الشــمالى 
كبيــر  حجــرى  مســند  بوجــود  لهــا 
الســتخدام المدافــع، أمــا الجنوبــى 
الرمــال،  أســفل  مطمــور  فمعظمــه 
فيمــا يتميــز ســورها الغربــى بوجــود 
مجموعــة مــن الحجــرات بهــا مداخــل 
الوســط  وفــى  مزاغــل،  وبالجــدران 
توجــد بقايــا بنــاء أســطوانى يعتقــد 
ــة،  ــه البــرج الــذى اســتخدم للمراقب أن

وتــم بنــاؤه مــن الحجــر والطــوب ولــه 
وارتفــاع  ونصــف  متــر  باتســاع  مدخــل 

متريــن.
وعلــى الرغــم مــن قيمة المــكان التاريخية، 

حفائــر  أى  بإجــراء  اآلثــار  وزارة  تهتــم  لــم 
قــرار  بإصــدار  واكتفــت  الستكشــافه،  بالمــكان 

ــة  ــار اإلســالمية والقبطي بتســجيله ضمــن عــداد اآلث

فــى عــام ٢011، وذلــك وفــق قــرار اللجنــة الدائمــة 
الصــادر فــى 1 يونيــو مــن نفــس العــام، وصدقــه قــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم 884 لســنة ٢01٢.
محمــد  الدكتــور  يقــول  إهمالهــا،  أســباب  وعــن 
طمــان، مديــر عــام اآلثــار اإلســالمية بســيناء والوجــه 
البحــرى، إنــه تقــدم بمقتــرح لتطويــر الطابيــة عــام 
٢01٥، وإقامــة ســور حولهــا وتحويلهــا لمــزار ســياحى، 

ولــم توافــق الــوزارة عليــه لعــدم وجــود تمويــل.
ويضيــف أن الطابيــة تحتــاج لمشــروع حفائــر علميــة 
إلظهــار أســوارها، واســتخراج مــا بهــا مــن مكتشــفات، 

إن  حيــث  تاريخهــا،  عــن  كافيــة  معلومــات  وتوفيــر 
ــة. ــا األثري ــل جــًدا ال يضاهــى قيمته ــاح ضئي المت

ــارة عــن قطعــة أرض  ــا عب ويوضــح أن المــكان حالًي
فضــاء بهــا بعــض بقايــا األســوار، وعليهــا حراســة 
تابعــة للــوزارة لحمايتهــا، وتــم إعــداد ملــف كامــل عــن 
ســبل تطويرهــا بنــاًء علــى قــرار األميــن العــام للمجلس 
ــو ٢01٥. ــخ ٢0 يوني ــار رقــم 4٢٢7 بتاري ــى لآلث األعل

ويشــير »طمــان« إلــى أن اقتراحــات التطويــر شــملت 
كريتــال  وآخــر  ونصــف،  متــر  بارتفــاع  ســور  إقامــة 
بارتفــاع متريــن، حتــى ال تحجــب الرؤيــة والمنظــر 

العــام للطابيــة.
لحمايتهــا  ســور  إقامــة  أيضــا  االقتــراح  وتضمــن 
ــى بحــر  ــة عل ــة المطل ــات عــدا الجه ــع الجه مــن جمي
أشــتوم، والتــى يمكــن اســتغاللها كممشــى أو كورنيــش 
للترفيــه، مــع إقامــة مبنــى للموظفيــن واألمــن، وعمــل 
الصغيــرة،  والمراكــب  واليخــوت  للســفن  مرســى 

وتنظيــم رحــالت بحريــة.
كمــا اقترحــت اللجنــة التــى عاينــت الطابيــة، 
شــاملة  علميــة  حفائــر  إجــراء  ضــرورة 
مــن  وتفاصيلهــا  مكوناتهــا  عــن  للكشــف 
أســوار وحجــرات وأبــراج، وترميــم األجــزاء 
مصاطــب  وتقويــة  حالًيــا،  الموجــودة 
المدافــع التــى كانــت تســتخدم لحمايتهــا، 
وعمــل مشــروع للصــوت والضــوء يحكــى 
ــة، وإنشــاء مســرح مكشــوف  ــار المنطق آث
واألعمــال  الشــعبى  الفولكلــور  لتقديــم 
المســرحية الخاصــة باألحــداث والمعــارك 
التــى شــهدتها الطابيــة، وكل ذلــك ذهــب 

فــى مهــب الريــح.
ــا،  ــذى طاله ــى الرغــم مــن اإلهمــال ال وعل
تظــل آخــر قــالع »عرابــى« الحربيــة صامــدة، 
الجنديــة  عظمــة  علــى  شــاهدة  وأســوارها 

المصريــة، لكنهــا تبحــث عمــن ينقذهــا.

أصبحــت شــبكة االنترنــت هــى الخطــر األكبــر الــذى 
يحيــط باألطفــال خــالل الفتــرة الراهنــة، فــى ظــل وجــود 
التواصــل،  ووســائل  االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات 
التــى  االلكترونيــة  األلعــاب  فــى  المغلقــة  والغــرف 
أصبحــت تشــكل ثقافــة األطفــال وتؤثــر علــى عقولهــم، 
التــى  الموضوعــات  ضمــن  مــن  كان  الموضــوع  هــذا 
تصــدرت أولويــات االحتفــال بـ»اليــوم العالمــى لإلنترنــت 
اآلمــن«، كمــا كان أيًضــا هــذا الموضــوع هــو الهــدف 
الرئيســى مــن تحديــد االحتفــال بهــذا اليــوم ســنويا منــذ 

عــام ٢004.
األمــن  خبيــر  عبدالمنعــم  عــادل  الدكتــور  يقــول 

الرقمــى، إن المخاطــر التــى يتعــرض لهــا األطفــال 
هــذه  وتأثيــر  عديــدة،  االنترنــت  علــى 

المخاطــر ال يعــود علــى الطفــل فقــط 
أو األســرة، بــل يتأثــر بهــا المجتمــع 

ــت  ككل، نظــًرا الن شــبكة االنترن
خــالل  كبيــر  بشــكل  عملــت 
الســنوات األخيــرة على تشــكيل 
ثقافــة جديــدة لــدى األطفــال 
والمراهقيــن والشــباب بعيــدة 
تمامــا عــن العــادات والتقاليــد 

المجتمــع  فــى  توارثناهــا  التــى 
ــال  ــى فــان االجي المصــرى، وبالتال

القادمــة ســتكون فاقــدة لالخالقيــات 
أو  االســالمية  ســواء  الدينيــة  والقيــم 

المســيحية، وتفتقــد أيًضــا للقــدوة التــى يحصــل 
االجتماعيــة  الصفحــات  خــالل  مــن  الطفــل  عليهــا 

الترفيهيــة. والمواقــع  االلكترونيــة  االلعــاب  ومواقــع 
قــد  التــى  المشــكالت  أهــم  »عبدالمنعــم«،  وحــدد 
ارتبــاط  أواًل:  تواجــه األطفــال علــى االنترنــت، وهــى 
األطفــال بشــكل مبالــغ فيــه بشــبكات التواصــل وألعــاب 
االون اليــن، التــى لهــا تأثيــر كبيــر علــى االطفــال مــن 

المجتمعيــة. والعــادات  والصحيــة  الثقافيــة  الناحيــة 
وأوضــح أن ارتبــاط األطفــال باالنترنــت، جعــل مــن 
توجــد  وبالفعــل  الســتهدافهم،  ســاحة  الشــبكة  هــذه 
األطفــال  تســتهدف  ومجموعــات  وأشــخاص  جهــات 
بشــكل مباشــر علــى االنترنــت فــى أمــور عديــدة مثــل 
ــاع  ــق اقن ســوء االســتغالل الجنســى لألطفــال عــن طري
ــى  ــة للمشــاركة ف ــة معين ــر نفســه بطريق ــل بتصوي الطف
مســابقة لعــرض القــوة الجســمانية أو العضــالت بشــكل 
مخــادع لإليقــاع باألطفــال والحصــول علــى صورهــم 

واســاءة اســتخدامها بعــد ذلــك.
ثانًيــا: »التنمــر« وهــى إحــدى المشــكالت التى تفاقمت 

األخيــرة،  الســنوات  خــالل  االنترنــت  لتطــور  نتيجــة 
فاالطفــال علــى االنترنــت ُيهيــأ لهــم بأنهــم بمعــزل عــن 
المجتمــع وأن وجودهــم فــى هــذه الشــبكة ال يمكــن ألحــد 
التعــرف عليهــم، وبالتالــى يصنــع الطفــل حســابا لنفســه 
ويعتقــد انــه ال احــد يعرفــه وبالتالــى عمــل أى شــىء، كمــا 
أن وجــود مجموعــات علــى الفيــس بــوك وعلــى الواتــس 
آب تضــم مئــات األطفــال فــى مرحلــة عمريــة معينــة، 
تســهل عمليــة التنمــر نظــرا الن الطفــل يتعــرض فــى 
هــذه الجروبــات للتواصــل مــع مئــات غيــره مــن االطفــال 
او االشــخاص االكبــر ســًنا، وبالتبعيــة يمكــن االيقــاع بــه 
فــى محتــوى غيــر مناســب مثــل المحتــوى االباحــى او 
ــروج ألى  ــوى ي ــف او أى محت ــى العن التحريــض عل

شــىء غيــر ســليم. 
تصفــح  أو  األلعــاب  إدمــان  ثالًثــا: 
فانشــغال  االجتماعيــة،  الشــبكات 
الموبايــل  بشاشــات  األطفــال 
مــن  طويــال  وقتــا  التابلــت  أو 
اليــوم يعرضــه لمشــاكل صحيــة 
ونفســية مثــل العزلــة، فضــال 
اشــخاص  مــع  التعامــل  عــن 
لــه  بالنســبة  معروفيــن  غيــر 
ســواء كانــوا أطفــاال آخريــن أو 

كبــارا. أشــخاصا 
الخصوصيــة،  اختــراق  رابًعــا: 
فعــادة يســتخدم اآلبــاء واألمهــات البريــد 
تطبيقــات  لتشــغيل  بهــم  الخــاص  اإللكترونــى 
الموبايــل أو التابلــت الخــاص بأبنائهــم، ومــع نقــص وعــى 
األطفــال عــادة بالمخاطــر الســيبرانية، فــإن هــذا البريــد 
االلكترونــى قــد يتعــرض لمخاطــر اختــراق الخصوصيــة، 
التــى قــد تكــون مرتبطــة بمعلومــات وبيانــات عمــل األب 
أو األم أو حســابات خاصــة الكترونيــة أو ماليــة، أو أن 
تكــون هــذه البيانــات صــورا خاصــة باألســرة أو غيرهــا 

ــات الخاصــة باألســرة فقــط. ــات والمعلوم ــن البيان م
هــذا  فــى  مهــم  نشــاط  لهــا  كان  مصــر  إن  وقــال 
ــة االطفــال  ــة لحماي ــة الوطني الصــدد، مــن خــالل اللجن
ــى االنترنــت، وهــى مازالــت موجــودة ولكــن نشــاطها  عل
متوقــف منــذ حوالــى عــام ونصــف، فهــذه اللجنــة كانــت 
تحــاول عمــل تعــاون بيــن كل األطــراف المعنيــة مثــل 
وزارات التربيــة والتعليــم واالعــالم والعــدل والداخليــة 
والطفولــة  لالمومــة  القومــى  والمجلــس  واالتصــاالت 
وشــركات االنترنــت، كمحاولــة لتقديــم خدمــات انترنــت 
آمــن لألســر المصريــة مــن خــالل بعــض األدوات التــى 
تســمح بحجــب بعــض المحتــوى أو بعــض المواقــع التــى 

تقــدم محتــوى غيــر الئــق قــد يضــر بالطفــل، بجانــب 
تدريــب المعلميــن وزيــادة الوعــى بالتعامــل مــع التطــورات 

الحديثــة.
فعلــى الرغــم مــن أن نشــاط هــذه اللجنــة كان محــدودا 
ــا  ــة ولكنه ــو كانــت ضئيل ــى ول ــت إضافــة حت ــا كان إال انه
كانــت »شــمعة وســط الظــالم« تســتهدف هــذه المبــادرة 
ــرة  ــل أســوان والبحي ــدة مث ــة البعي المحافظــات المصري
ــدا أن  ــك المحافظــات، مؤك ــى تل ــدارس ف بمشــاركة الم
عمــل هــذه اللجنــة كان تطوعيــا دون أجــر ونتمنــى عــودة 
هــذا النشــاط لضــم مصــر مــرة أخــرى للركــب العالمــى 

فــى الســعى نحــو االنترنــت اآلمــن ألطفالنــا. 
وقالــت الباحثــة السياســية يمنــى عمــران، إن التوعيــة 
هــى أول ســالح لحمايــة األطفــال مــن مخاطــر االنترنــت، 
أطفــال اليــوم غيــر الواعيــن هــم شــباب الغــد األكثــر 
عرضــة للمخاطــر الســيبرانية، والعكــس أيًضــا صحيــح، 

فطفــل اليــوم الواعــى هــو شــاب المســتقبل الواعــد.
وأوضحــت »عمــران« أن رفــع وعــى األطفــال بهــذه 
داخــل  التوعيــة  حمــالت  طريــق  عــن  يأتــى  القضيــة 
لألنشــطة  المطلــوب  المحتــوى  وتقــدم  المــدارس 
ــة  ــل، فُيعلمــه بمتع ــة بشــكل شــيق يجــذب الطف المختلف
تجمــع  عمــل  وورش  فعاليــات  أو  ألعــاب  خــالل  مــن 
األطفــاالً علــى نقــاش قضايــا مثــل التنمــر عبــر اإلنترنــت 
أو حمايــة األطفــال مــن المخاطــر الســيبرانية كالتحــرش 

والقرصنــة.
كمــا يجــب أيًضــا فــى إطــار هــذه التوعيــة أن يتعلــم 
ــى يوفرهــا لهــم عالمهــم الرقمــى،  األطفــال الفــرص الت
الســيما وهــم المواطنــون الرقميــون الذيــن ُولــدوا فــى 
عصــر اإلنترنــت، لــذا فــال غرابــة فــى أنهــم يتعلمــون هذه 
األمــور ويســتوعبونها بســرعة ُتدهــش آباءهــم ومعلميهــم 
ــل مســتويات  فــى أحيــان كثيــرة، بــل إن منهــم مــن ُيحصِّ

تفــوق مــا وصــل إليــه معلموهــم فــى ســٍن مبكــرة.
عــام  بشــكل  اإلنترنــت  أمــن  قضيــة  أن  وأضافــت 
وحمايــة مســتخدميه مــن األطفــال بشــكل خــاص تمثــل 
بمنظــور  معهــا  التعامــل  يجــب  لهــذا  عالميــا،  تحديــا 
عالمــى، بتضافــر جهــود أصحــاب المصالــح والمهتميــن 
بالطفــل، ومــن هنــا تبــرز أهميــة اليــوم العالمــى لإلنترنت 
اآلمــن الــذى يســعى أن يكــون اإلنترنــت فضــاًء يتســع 
للجميــع، يتــم اســتخدامه اســتخداًما مســؤواًل وواعيــاً 
بأمــان ودون  واإلبــداع  والنقــد  للبحــث  اآلفــاق  ويفتــح 

مخاطــر.

األطفال على اإلنترنت ..

ذبح الهوية
  »المحتوى اإلباحى« »التنمر« »إدمان الشاشات« »اختراق الخصوصية«.. 

تهديدات تهدد أطفال مصر

  لماذا توقفت 
اللجنة الوطنية 
لحماية األطفال
على اإلنترنت؟

من ينقذ »طابية أشتوم«؟
  مصير آخر قالع »عرابى« الحربية تعانى اإلهمال   »تبة عرابى« كنز أثرى فريد بمحافظة الدقهلية يستنجد..
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أحمد أيمن

هدير أبوالعال

كشــف طيــب محمــد الرئيــس التنفيــذى للعمليــات بشــركة دراجــون أويــل عــن 
عــزم الشــركة زيــادة اســتثماراتها فــى مصــر مــن خــال االســتحواذ علــى بعــض 

الوحــدات العاملــة فــى الصحــراء الغربيــة.
وحــول حجــم أعمــال الشــركة فــى مصــر، قــال الرئيــس التنفيــذى للعمليــات فــى 
تصريــح خــاص لـ»الطريــق« إن حجــم أعمالهــم حاليــا يقــدر بـــ850 مليــون دوالر 
وتخطــط دراجــون أويــل لرفــع حجــم اســتثمارات الشــركة فــى مصــر بنحــو 650 

مليــون دوالر فــي الســنوات الـــ5 القادمــة .
وأضــاف »طيــب محمــد« أن إنتــاج الشــركة الحالــى يبلــغ 150 ألــف برميــل 
يوميــا مــن امتيــازات الشــركة فــى تركمنســتان والعــراق ومصــر ونطمــح فــى 
2024 إلنتــاج 300 ألــف برميــل يوميــا، ويبلــغ إنتاجنــا الحالــى فــى مصــر 60 ألــف 
برميــل ونخطــط ألن يرتفــع خــال الســنوات الثــاث القادمــة لـــ70 ألــف برميــل.

وحــول المناقصــات التــى مــن المتوقــع أن تطرحهــا وزارة البتــرول خــال 
ــاه العميقــة غــرب البحــر المتوســط، أكــد طيــب محمــد:  ــرة القادمــة بالمي الفت
إننــا نــدرس التقــدم لتلــك المزايــدات مــن خــال قســم االستكشــاف الــذى يــدرس 

حاليا عددا من المشاريع حول العالم لاستثمار بها. 
وفيمــا يخــص شــركة جابكــو، أكــد علــى أن دراجــون ســوف تعتمــد علــى فريــق 
العمليــات فــى جابكــو ولــن تســتعين بعناصــر مــن الخــارج فــى عملياتهــا بمصــر 
علــى أن تتــم االســتعانة ببعــض القيــادات اإلداريــة فقــط خــال الفتــرة القادمــة.

وكانــت وزارة البتــرول قــد أعلنــت فــى بيــان لهــا فــى أكتوبــر الماضــى، أن 
ــاز شــركة  ــل المحــدودة، أنجــزت صفقــة شــراء حقــوق امتي شــركة دراجــون أوي
بــى بــى فــى مناطــق خليــج الســويس، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة الــوزارة.

وأصبحــت »دراجــون أويــل« بذلــك شــريك هيئــة البتــرول، فــى كافــة 
امتيــازات إنتــاج واكتشــاف النفــط فــى خليــج الســويس، حيــث تقــوم 

بتــرول خليــج الســويس »جابكــو« بالعمليــات نيابــة عــن  شــركة 
الهيئــة والمقــاول.

وإنتــاج  للتنقيــب  منصــة  هــى  المحــدودة  أويــل  ودراجــون 
ــة  ــارات الوطني ــرول اإلم ــة بالكامــل لشــركة بت النفــط، ومملوك

»إينــوك«.
وكانــت وزارة االســتثمار قــد أعلنــت فــى تقريــر لهــا أن دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحتــل المركــز األول دوليــاً وعربيــاً 

ــة مصــر  ــى المباشــر فــى جمهوري ــث االســتثمار األجنب مــن حي
العربيــة والــذى وصــل إلــى نحــو 6.66 مليــار دوالر فــى عــام 

ــار دوالر عــام 2017. ــة بـــ6.5 ملي 2018، مقارن

المــاذ  النفيــس، هــو  المعــدن األصفــر  يبقــى 
اآلمــن األوحــد للــدول فــى األزمــات، ويعيــش العالــم 
أجمــع أزمــة جديــدة حقيقيــة، وضربــة موجعــة، لــم 
ــا«  ــاء »كورون تكــن فــى الحســبان، وهــى انتشــار وب

بســرعة كبيــرة.
النقــدى  االحتياطــى  تحويــل  ولكــن 

للــدول هــو خطــوة آمنــة بهــا العديــد 
مــن المخاطــر واألزمــات االقتصاديــة 
الــدول  احتفــاظ  وأمــر  العالميــة، 

الذهبــى  باالحتياطــى 
ســرا  يبقــى  لهــا، 

حلــه  يجــب  ال 
االقتــراب  أو 
وفقــا  منــه، 
قالــه  لمــا 
الخبراء 
. لطريــق« ا « لـ

مصــدر  قــال 
بالبنــك  مســؤول 

المركــزى المصــرى، 
إن  لـ»الطريــق«، 

الذهبــى  االحتياطــى 
للــدول هــو مــن أهــم أســرار األمــن القومــى للبــاد، 
ألنــه يحتــوى علــى مــاذ الــدول اآلمــن عنــد حــدوث 
للــدول. الحمايــة  جــدار  بمثابــة  فهــو  األزمــات، 
الــدول  بعــض  أن  المســؤول،  المصــدر  وأكــد 
مركــز  فــى  لهــا  الذهبــى  باالحتياطــى  تحتفــظ 
تحــت المحيــط، والبعــض اآلخــر فــى مبــان مشــددة 
الحراســة باألجهــزة األمنيــة وأجهــزة االنــذارات 

المتطــورة. الحديثــة 
مــن جهتــه، يقــول الدكتــور طــارق حمــاد الخبيــر 
االقتصــادى، إن هنــاك الكثيــر مــن الشــائعات التــى 
تؤكــد احتفــاظ مصــر باالحتياطــى الذهبــى لهــا 
ــك  ــدة، مؤكــدا أن تل ــة الجدي فــى العاصمــة االداري
ــة،  األمــور يجــب أن تظــل ســرا بيــن قيــادات الدول

لمزيــد مــن األمــان.
وأكــد الخبيــر االقتصــادى أن الذهــب هــو المــاذ 
اآلمــن للــدول، وأن وقــت الحــروب واألزمــات، أو 
األوبئــة يظــل هــو المنقــذ الوحيــد للبــاد، ألن 
وأســواق  األزمــات  فــى  تنهــار  االســتثمارات 

المــال أيضــا.
أن  االقتصــادى،  الخبيــر  وأوضــح 
مصــر حاليــا مــن أكثــر الــدول اآلمنــة 
الــدول  بخــاف  اقتصاديــا، 
واألوروبيــة،  االســيوية، 
تلــك  أن  موضحــا 
الــدول فتــك بهــا وبــاء 
ــا، وهــز عــرش  الكورون
ولكــن  اقتصاداتهــا، 
الوضــع بمصــر مســتقر 
جميــع  مــن  حاليــا، 
االقتصاديــة،  الجوانــب 
وحتــى  واالســتثمارية، 

المصــرى.  المــال  بســوق 
ومــن جهتــه، قــال الدكتــور أســامة 
المصرفــى،  الخبيــر  عبدالخالــق، 
إنــه ال يمكــن اســتبعاد لجــوء العديــد مــن 
المســتثمرين لتحويــل اســتثماراتهم إلــى ذهــب 

احتياطى الذهب أمن قومى لمصر
 خبراء: تحويل الدول احتياطيها النقدى لذهبى خطر محدق.. والمعدن األصفر يظل هو المالذ اآلمن فى األزمات 

فــى األيــام الحاليــة، مؤكــدا أن العديــد مــن رجــال 
األعمــال أقدمــوا علــى تلــك الخطــوة، منــذ انتشــار 
»الكورونــا«، وســبقهم بتلــك الخطــوة رجــل األعمــال 

والمليارديــر المصــرى نجيــب ســاويرس.
وعــن خطــورة تحويل رجال األعمال اســتثماراتهم 
لذهــب، يقــول الخبيــر المصرفــى، إن تلــك الخطــوة 
أيضــا  واالنتــاج  االســتثمارات،  ألن  جــدا  خطــرة 
يقــل، كمــا أن معــدل البطالــة والفقــر يزيــد فــى 

ــدان. البل
وأوضــح عبدالخالــق، أن الوقــت الراهــن لمصــر 
يحتــاج لاهتمــام بالتصديــر بشــتى أنواعــه، وضــخ 
أن  موضحــا  المــال،  ســوق  فــى  جديــدة  دمــاء 
الحديــث عــن طــرح بنــك القاهــرة فــى البورصــة 
ســيضخ ســيولة جديــدة فــى ســوق المــال، وســيقلل 

ــع. ــة البي مــن حرك
ومــن جهتــه، يــرى الدكتــور هانــى عــادل الخبيــر 
االقتصــادى، أن ايــران قــد اتخــذت ســابقا خطــوة 
صعبــة، وهــى تحويــل جميــع االحتياطــى النقــدى 
النفــط  أســعار  تراجــع  بعــد  ذهــب،  إلــى  للبــاد 
بنحــو 60 %، محــذرا مــن خطــورة اتبــاع دول أخــرى 

ــران. ــا إي ــي قامــت به الخطــوة الت
وأوضــح الخبيــر االقتصــادى، أن لجــوء بلــدان 
لتحويــل االحتياطــى النقــدي لهــا إلــى ذهب ســيؤدى 
االقتصــاد  أزمــة  ســيضاعف  لطريقيــن، كاهمــا 
العالميــة، أولهمــا تســريح العمالــة وزيــادة معــدالت 
ــة. ــم المجتمعي ــة، وســتزيد الجرائ ــر، والبطال الفق

وتابــع الخبيــر االقتصــادى، »والطريــق الثانــى هــو 
انخفــاض أســعار بنحــو مهــول وســتقل قيمته بشــكل 
غيــر متوقــع، ممــا ســيؤثر علــى اقتصــادات الــدول 

بشــكل ســلبى وتنخفــض قيمــة االحتياطــى المالــي 
لهــا«.

عباســى  رفيــق  المهنــدس  يقــول  جهتــه،  ومــن 
باتحــاد  الذهبيــة  المصوغــات  شــعبة  رئيــس 
ــة فــى أســعار  الصناعــات، إن االرتفاعــات الجنوني
المســتثمرين  لجــوء  ســببها  المحليــة  الذهــب 
لاســتثمار فــى الذهــب، فارتفعــت أســعاره عالميــا 

مــا أثــر علــى الســعر محليــا.
وأكــد عباســى، أن الفتــرة القادمــة، إن لــم تســتقر 
الذهــب  أســعار  فســتخرج  العالميــة،  األوضــاع 
ــاع العالمــى،  ــرة باالرتف ــا متأث عــن الســيطرة محلي
لماذهــم  ولجوئهــم  المســتثمرين  خــوف  بســبب 
إيهــاب  يقــول  ناحيتــه،  ومــن  »الذهــب«.  اآلمــن 
المقصــورة  إن  المــال،  أســواق  محلــل  الســعيد 
العالميــة،  األحــداث  مــن  المتضرريــن  أول  هــى 
امــراض،  انتشــار  أو  ســواء صراعــات سياســية، 
فالمســتثمرون يهربــون مــن األصــول ذات المخاطــر 
العاليــة ويلجــأون لماذهــم اآلمــن وهــو الذهــب، 
كبيــر  عــدد  علــى  تحتــوى  البورصــة  فشــركات 
مــن العمالــة، واالنتــاج، وعنــد بيــع تلــك األصــول 
واســتبدالها بالذهــب، تضــع ســوق المــال فــى خطــر 

محــدق.
اســتبدال  أن  المــال،  أســواق  محلــل  وأكــد 
المســتثمرين والــدول اســتثماراتهم بذهــب، يــدق 
بتحويــل  دول  قيــام  مســتبعدا  الخطــر،  ناقــوس 
الفتــرة  خــال  لذهــب  لهــا  النقــدى  االحتياطــى 

الحاليــة.

اإلمارات.. تتوسع فى مصر

»دراجون أويل« تدرس االستحواذ على مناطق امتياز فى الصحراء الغربية

محمود على

  أبوظبى
األولى عربيًا

ودوليًا فى االستثمارات 
المباشرة

لمصر

الشــركات  تحالــف  عــن  اإلعــان  بعــد 
ــوزارة  المنفــذة للمشــروع، كشــف مصــدر ب
الكهربــاء والطاقــة المتجــددة، عــن الموعــد 
النهائــي للحصــول علــى إذن بــدء اإلنشــاء، 
لمحطــة الضبعــة النوويــة، خــال ســبتمبر 

القــادم.
خــاص  تصريــح  فــى  المصــدر  وأشــار 
مــن  االنتهــاء  تــم  أنــه  إلــى  لـ»الطريــق«، 
التراخيــص  كافــة  علــى  الحصــول 
والتصاريــح الازمــة لبــدء اإلنشــاء، خاصــة 
بعــد الحصــول علــى إذن قبــول الموقــع.

خــال  الكهربــاء،  وزارة  وحصلــت 
اإلذن  علــى   ،2019 الماضــى  مــارس 
ــى  ــة الشــاملة الت ــات المراجع نتيجــة لعملي
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  قبــل  مــن  تمــت 
التــى  للوثائــق  المصريــة  واإلشــعاعية، 
قدمتهــا هيئــة المحطــات النوويــة، والتــى 
تــم تحديثهــا لطلــب الموافقــة، علــى موقــع 
النوويــة  للمحطــات  موقــع  كأول  الضبعــة 

المصريــة.
واشــتملت وثائــق المحطــات النوويــة على 
بيانــات حــول أنــواع المفاعــات المختلفــة 
وتركيباتهــا مــن نوعيــة المــاء المضغــوط، 
عــن  بيانــات  علــى  الوثائــق  احتــوت  كمــا 
عــن  ومعلومــات  وخصائصــه  الموقــع 

الشــركة التــى قامــت بدراســة الموقــع.
ومفهــوم  أساســيات  الوثائــق،  وشــملت 
البيئــى  األثــر  تقييــم  وكذلــك  التصميــم، 

للمشــروع الــذى قــام بمراجعتــه والموافقــة 
عليــه جهــاز شــؤون البيئــة.

المحطــة  هــى  الضبعــة،  محطــة  وتعــد 
مصــر،  فــى  نوعهــا  مــن  األولــى  النوويــة 
والتــى ســيتم بناؤهــا فــى مدينــة الضبعــة 
شــواطئ  علــى  مطــروح  محافظــة  فــى 
ــى بعــد حوالــى 130  البحــر المتوســط، عل

القاهــرة. كــم شــمال غــرب 
 4 النوويــة  الطاقــة  محطــة  وتضــم 
وحــدات طاقــة بســعة 1.2 جيجــاوات لــكل 
  VVER 3 +مفاعــات مــع  ُمثبتــة  منهــا، 
تبريدهــا  يتــم  التــى  الطاقــة  »مفاعــات 
بالمــاء«، ويتــم تنفيــذ بنــاء محطــة الطاقــة 
النوويــة وفًقــا لاتفاقيــة المشــتركة التــى 
ديســمبر   11 فــى  التنفيــذ  حيــز  دخلــت 
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أعلنــت شــركة »أتــوم ســتروى اكســبورت« 
»روســاتوم«  لشــركة  الهندســى  القســم 
ثــاث  اختيــار  عــن  الروســية،  النوويــة 
شــركات   10 إجمالــى  مــن  شــركات 
مقــاوالت مصريــة تقدمــت للفــوز بثــاث 
محطــة  بإنشــاءات  خاصــة  مناقصــات 

النوويــة. الضبعــة 
شــركة  فــوز  المناقصــات،  تضمنــت 
مجمــع  تنفيــذ  بمناقصــة  »بتروجيــت« 
ــاء  ــة لبن ــرة التحضيري األعمــال خــال الفت
الضبعــة  محطــة  فــى  الموقــع  منشــآت 
عــام«  »حســن  شــركة  وفــازت  النوويــة، 

األساســية  القاعــدة  إنشــاء  بمناقصــة 
الحفــر  أعمــال  قاعــدة  وهيــاكل  ومبانــى 
التابعــة لمحطــة الضبعــة النوويــة، بينمــا 
علــى  العــرب  المقاولــون  شــركة  حصلــت 
لألقســام  الرأســية  التســوية  مناقصــة 
مشــروع  لتنفيــذ  وذلــك  و8،  و5   1 أرقــام 
للجــدول  وفًقــا  النوويــة  الضبعــة  محطــة 

عليــه. المتوافــق  الزمنــى 

وتعتــزم شــركة »أتــوم ســتروى اكســبورت«، 
العــام  فــى  أخــرى جديــدة  طــرح مناقصــة 
الحالــى الســتكمال تنفيــذ مشــروع محطــة 

الضبعــة النوويــة.
مهــام  تنفيــذ  المناقصــة  وســتتضمن 
البنــاء،  مســاحة  مــن  جــزء  تســوية 
ــر،  ــاء الرئيســى، والحف ــع البن وتســوية موق

والطــرق. والشــبكات، 

مشــاركة  علــى  روســاتوم  وتحــرص 
فــى  المحليــة  والشــركات  المؤسســات 
محطــة  بنــاء  مشــروع  تطويــر  عمليــات 
اختيــار  يتــم  أن  علــى  النوويــة،  الضبعــة 
المناقصــات  علــى  بنــاًء  المقاوليــن 
لمعاييــر  وفًقــا  تقــام  التــى  التنافســية، 
الشــركة الخاصــة والتــى تلتــزم بالنزاهــة 

القصــوى. والشــفافية 

قــال الدكتــور غريغــورى سوســنين مديــر 
رئيــس  ونائــب  النــووى  الضبعــة  مشــروع 
شــركة »أتــوم ســتروى اكســبورت«: تواجــد 
الشــركات المحليــة يعتبــر مــن أهــم أولوياتنــا، 
لذلــك فنحــن حريصــون علــى التأكــد مــن 
ــع  ــن فــى جمي ــن المحليي االســتعانة بالموردي
مشــاريعنا. كمــا نحــرص علــى أن يتــم تنفيــذ 
نحــو 20 % مــن إنشــاءات مشــروع محطــة 
الشــركات  مــع  بالتعــاون  النوويــة  الضبعــة 
ــة  ــة النووي ــاء أول وحــدة للطاق ــة، لبن المحلي

ــاد. ــى الب ف
وأضــاف: »مــن المتوقــع أن تــزداد نســبة 
بنــاء  مــع  المصريــة  بالشــركات  االســتعانة 
ــدة، بعــد ان تكتســب  كل وحــدة مفاعــل جدي
الشــركات المصريــة المزيــد مــن الخبــرة«.
عقــد  علــى  الحــرص  ان  وأوضــح 
المناقصــات يســاعد الشــركة فــى اختيــار 
المحلــى،  الســوق  فــى  المقاوليــن  أفضــل 
فضا عن تحفيز المنافســة وتحســين 
للخدمــات  الجــودة  معاييــر 
بهــا  تعمــل  التــى  والمعــدات 

المصريــة. الشــركات 
الضبعــة  محطــة  وتعــد 
النوويــة  المحطــة  هــى 
فــى  نوعهــا  مــن  األولــى 
مصــر، والتــى ســيتم بناؤهــا 
فــى  الضبعــة  مدينــة  فــى 
علــى  مطــروح  محافظــة 
المتوســط،  البحــر  شــواطئ 
علــى بعــد حوالــى 130 كــم شــمال 

القاهــرة. غــرب 
 4 النوويــة  الطاقــة  محطــة  وتضــم 
وحــدات طاقــة بســعة 1.2 جيجــاوات لــكل 
  VVER 3 +مفاعــات مــع  ُمثبتــة  منهــا، 
تبريدهــا  يتــم  التــى  الطاقــة  »مفاعــات 
بالمــاء«، ويتــم تنفيــذ بنــاء محطــة الطاقــة 
النوويــة وفًقــا لاتفاقيــة المشــتركة التــى 
ديســمبر   11 فــى  التنفيــذ  حيــز  دخلــت 
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  ال يمكن
استبعاد لجوء

العديد من 
المستثمرين لتحويل 

استثماراتهم إلى ذهب 
فى األيام الحالية

 انفراد..

مصر تحصل على

إذن بدء اإلنشاء 

للمشروع قبل نهاية 

العام

»الضبعة النووية« حلم يتحقق
 اختيار ثالث شركات مقاوالت مصرية 
تقدمت للفوز بثالث مناقصات خاصة 

بإنشاءات محطة الضبعة النووية
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األخيرة

وائل عبدالعزيز

حفــل  المصريــة،  الوطنيــة  الحركــة  حــزب  نظــم 
تحــت  للحــزب،  السياســى  الصالــون  تدشــين 
بالتوعيــة  المتطــرف  الفكــر  »مواجهــة  شــعار 
كبيــر  الراســخة«، وذلــك وســط حضــور  والعقيــدة 
والــوزراء  والسياســيين  العامــة  الشــخصيات  مــن 
الســابقين ورؤســاء األحــزاب واإلعالمييــن وقيــادات 

المصريــة. الوطنيــة  الحركــة  حــزب 
بــدأ الحفــل الــذى قدمــه خالــد العوامــى، المتحــدث 
ــن اإلعــالم،  ــة وأمي ــة الوطني الرســمى لحــزب الحرك
ــواء رؤوف  بآيــات مــن الذكــر الحكيــم، تلتهــا كلمــة لل
الســيد علــى، رئيــس حــزب الحركــة الوطنيــة عضــو 
تحالــف األحــزاب المصريــة، ثــم كلمــة للمستشــار 
للشــؤون  الحــزب  رئيــس  نائــب  الدالــى،  حاتــم 
السياســية والتنظيــم، ثــم كلمــة مشــتركة لــكل مــن 
محمــد عزمــى، أميــن شــباب الجمهوريــة والدكتــور 
بحــزب  والتثقيــف  التدريــب  أميــن  الشــيخ،  نــور 

الوطنيــة. الحركــة 
وخــالل كلمتــه، رحــب اللــواء رؤوف الســيد، رئيــس 
حــزب الحركــة الوطنيــة، بــكل الحضــور، ثــم أعلــن 
للحــزب،  السياســى  للصالــون  التأسيســى  البيــان 
مشــيًرا إلــى أن قــرار تأســيس الصالــون السياســى 
جــاء منــه شــخصًيا كرئيــس للحــزب، وشــمل ضــرورة 
االنعقــاد بمعــدل مــرة كل شــهر، والبعــد عــن األطــر 
التقليديــة للصالونــات السياســية والثقافيــة األخــرى، 
وإيجــاد طــرق مســتحدثة إلدارة الصالــون بمــا يحقــق 

ــز واالســتدامة. التمي
الصالــون  دور  تفعيــل  يجــب  »رؤوف«:  وأضــاف 
السياســى ليكــون منبــًرا حــًرا ومنتــدى فاعــال للحــوار 
ــه اســتقطاب  ــم مــن خالل ــى، يت السياســى والمجتمع
والشــخصيات  الوطنيــة  القامــات  مــن  عــدد 
األكاديميــة واالجتماعيــة والسياســية، بمــا يســهم فــى 
ــا  ــوى، وبمــا يخــدم القضاي ــام النخب ــرأى الع ــورة ال بل
الوطنيــة، ويســهم فــى رفــع معــدالت الوعــى والتنويــر.
وتابــع رئيــس الحركــة الوطنيــة: القائمــون علــى أمــر 
الصالــون السياســى اتخــذوا عــدًدا مــن الخطــوات 

اإليجابيــة لتفعيــل قــرار التدشــين، والبــدء فــى تنفيــذ 
الفكــرة، وتحويلهــا إلــى واقــع ملمــوس يحقــق المبتغــى 
ويصــل إلــى الهــدف، مشــيًرا إلــى أن حفــل التدشــين 
وعقــد  الفاعليــات،  انطــالق  إعــالن  بمثابــة  هــو 
الجلســات التــى تمــس الشــأن العــام، وتخــّدم علــى 
القضايــا الوطنيــة، بمــا يخلــق بيئــة سياســية وتوعويــة 

ســليمة.
رئيــس  نائــب  الدالــى،  حاتــم  المستشــار  وقــال 

حفــل  إن  والتنظيــم،  السياســية  للشــؤون  الحــزب 
التدشــين هــو بدايــة ســيتبعها عــدد مــن الجلســات 
القضايــا  تناقــش  التــى  المتخصصــة  واللقــاءات 
التــى تخــص الشــأن العــام فــى إطــار وطنــى داعــم 
للدولــة ومؤسســاتها بوصفنــا شــركاء مــع الدولــة مــن 
أجــل تقديــم رســائل تنويريــة تســتهدف رفــع الوعــى 
األمــور، وأن مصــر اآلن  النــاس بحقائــق  وتبصيــر 
تشــهد طفــرة تنمويــة ومشــروعات قوميــة عمالقــة 

السياســية  القيــادة  خلــف  الوقــوف  منــا  تســتدعى 
البنــاء  مســيرة  تســتكمل  كــى  ومؤيديــن  داعميــن 

والتعميــر التــى انطلقــت فــى كل أرجــاء مصــر .
وأضــاف »الدالــى« فــى كلمتــه أثنــاء حفــل تدشــين 
المصريــة،  الوطنيــة  للحركــة  السياســى  الصالــون 
ــة  ــة المصري ــة الوطني ــون السياســى للحرك أن الصال
لــن يكــون مجــرد صالــون تقليــدى، بــل ســتجدونه 
صالونــا فاعــال باعثــا للفكــر الوطنــى طارحــا محــاور 

ومناقشــات تســتهدف العقــل الجمعــى للمجتمــع مــن 
خــالل خبــراء ومتخصصيــن وباحثيــن وشــخصيات 
عامــة لديهــا فكــر وحــس وطنــى رفيــع مــن شــأنه 
التأثيــر فــى المجتمــع المحيــط بإيجابيــة وفعاليــة.

وتابــع نائــب رئيــس الحــزب للشــؤون السياســية 
والتنظيــم: إن الضميــر الوطنــى يحتــم علينــا التصدى 
للمخربيــن وتفويــت الفرصــة علــى كل المرتزقــة، كــى 
ــا مســتقًرا، ويجــب أن  ــًدا آمًن تبقــى مصــر وتعيــش بل
نحافــظ علــى مســتقبلنا ومســتقبل أبنائنــا مــن بعدنــا، 
مؤكــًدا أن مصــر تمــر بمنعطــف تاريخــى يســتدعى 
ــه،  ــوط ب ــى المن ــدور الوطن ــوم بال ــع أن يق ــن الجمي م
لــن  بمفردهــا  والدولــة  تصفــق  ال  الواحــدة  فاليــد 
تفعــل شــيئا إال بتضافــر الجهــود مــن كافــة األحــزاب 

ــى. ــع المدن ــات المجتم والمؤسســات ومنظم
وأكــد أن الحركــة الوطنيــة جــزء مــن كل، ونفعــل 
مــا يمليــه علينــا ضميرنــا الوطنــى وندشــن فاعليــات 
هدفهــا التنويــر والتثقيــف والتوعيــة واإليضــاح للناس 
أن مصــر تتغيــر وأن هنــاك فعــال إيجابيــا يتحقــق 

علــى األرض.

تدشين الصالون السياسى لحزب الحركة الوطنية

 رؤوف السيد: الصالون السياسى سيكون منبرًا حرًا ومنتدى فاعلًا للحوار
 حاتم الدالى: الضمير الوطنى يحتم علينا التصدى للمرتزقة والمخربين

أهال باإلنجليز
 اســتقبل مطــار شــرم الشــيخ الدولــى مســاء األحــد الماضــى 
أول رحلتيــن تابعتيــن لشــركة » TUI » البريطانيــة و التــى تعــد 
مــن  القادمــة  الشــارتر«    « اإلنجليــزي  الطيــران  رحــات  أولــى 
مطــار لنــدن جاتويــك وعلــي متنهــا 184 راكبــا و مطــار مانشســتر 
وعلــي متنهــا 190 راكبــا وقــد تــم رش الطائرتيــن بالميــاه كتقليــد 

متبــع عالميــًا  فــي اســتقبال أولــي الرحــات بالمطــارات. 

اســتضاف حــزب حقــوق اإلنســان والمواطنــة، 
جمــال  أحمــد  الدكتــور  المستشــار  برئاســة 
ــة،  ــف األحــزاب المصري ــى، وعضــو تحال التهام
األحــزاب  شــباب  تنســيقية  مــن  وفــًدا 
ــاء سياســى بأحــد مقــرات  والسياســيين فــى لق

التجمــع. فــى  الحــزب 
المستشــار  مــن  كل  تحــدث  اللقــاء،  وخــالل 
أحمــد جمــال التهامــى رئيــس الحــزب، والدكتــور 
عاطــف عابديــن أميــن حــزب حقــوق اإلنســان 
والمواطنــة فــى أشــمون، وإبراهيــم وجــدى، أمين 

الشــباب بالحــزب.
اإلنســان  حقــوق  حــزب  قــادة  وعــرض 
والمواطنــة خــالل اللقــاء، وجهــات نظرهــم حــول 
لمجلســي  القادمــة  االنتخابيــة  االســتحقاقات 
النــواب والشــيوخ والمجالــس المحليــة، وطــرح 
النظــام االنتخابــى المناســب الــذى يــراه الحــزب، 

واإلجــراءات الالزمــة فــى كل منهــم.
التهامــى،  جمــال  أحمــد  المستشــار  وأشــاد 
والمواطنــة،  االنســان  حقــوق  حــزب  رئيــس 
عضــو تحالــف األحــزاب المصريــة، بمشــاركة 
والتثقيفــى،  السياســى  المجــال  فــى  الشــباب 
األحــزاب  شــباب  تنســيقية  بمشــاركة  مرحًبــا 
والسياســيين فــى كثيــر مــن الفاعليــات وخاصــة 

االنتخابــات،  قوانيــن  بمناقشــة  المرتبطــة 
والقضايــا ذات االهتمــام المشــترك بيــن كافــة 

األطــراف.
وقــال »التهامــى«، إن حــزب حقــوق اإلنســان 
والمواطنــة، قــد عقــد 5 جلســات حــوار مجتمعــى 
بحضــور شــباب التنســيقية مــن أعضــاء الحــزب 
حــول االســتحقاقات الثالثــة )النــواب – الشــيوخ 
المــرأة  ضمــت  لقــاءات  فــى  المحليــات(،   –
والمهتميــن  والفالحيــن  والعمــال  والشــباب 

وأصحــاب الــرأى والمثقفيــن.
وأشــار إلــى أن هنــاك رأييــن، األول يفضــل 
الجمــع بيــن القائمــة والفــردى مــع توســيع قاعــدة 
التمثيــل، وتبنــى هــذا الــرأى نســبة تقترب من 50 
% مــن حاضــرى جلســات المناقشــة، مضيًفــا أن 
الــرأى الثانــى يتبنــى نظــام القائمــة المغلقــة فــى 
االنتخابــات، مؤكــًدا أن الحــزب يتفــق مــع الــرأى 
الثانــى فــى أن تكــون االنتخابــات بنظــام القائمــة 
المغلقــة فــى المحليــات والشــيوخ، والجمــع بيــن 

القائمــة والفــردى فــى مجلــس النــواب.

حزب حقوق اإلنسان والمواطنة
يناقش قوانين االنتخابات مع التنسيقية

وائل عبدالعزيز

تصوير- فهد عثمان

المدنــى  الطيــران  وزارة  جهــود  إطــار  فــي  فــى  ذلــك  ويأتــى 
الحركــة  إلســتعادة  اآلثــار  و  الســياحة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
الســياحية إلــي مصــر وخاصــة مناطــق الجــذب الســياحى وقــد 
وجــه وزيــر الطيــران المدنــي الطيــار محمــد منــار بتقديــم كافــة 
إنهــاء  وســرعة  للطائرتيــن   الازمــة  والتســهيات  الخدمــات 

الضيافــة.  وحســن  الــركاب  وصــول  إجــراءات 

تصوير- محمد أبوالنور وفهد عثمان


