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»األحد الحزين« فى البورصة
تعانــى أســواق المــال العالميــة مــن تطــورات انتشــار فيــروس كورونا، 
وتحــاول العديــد مــن الــدول وضــع حلــول وخطــط، لكبــح خســائرها، 
ونزفــت البورصــة المصريــة فــى مطلــع جلســات األســبوع الحالــى، 
ــار  ــدة نحــو 9.37 %، وخســرت نحــو 40 ملي إذ هــوت مؤشــراتها فاق
ــا،  ــروس كورون ــة في ــة محارب ــى محاول ــى جلســة واحــدة.  وف ــه ف جني
قــام الرئيــس األمريكــى بإعــان حالــة الطــوارئ، ممــا أســهم فــى عــودة 
حركــة البيــع وارتفــاع أســهم وول ســتريت، وفقــا لمــا قالــه محللــو 
أســواق المــال، فمــاذا تحتــاج المقصــورة المصريــة، لتتجــاوز األزمــة 
التــى تعانــى منهــا، خاصــة أن تعافــى األســواق، مرتبــط بإيجــاد عــاج 
للفيــروس، وكان األطبــاء قــد أكــدوا أن إيجــاد المصــل سيســتغرق 
مــن ســنة لســنة ونصــف.  يقــول الدكتــور أيمــن متولــى محلــل أســواق 
المــال، فــى حديثــه مــع »الطريــق«، إن البورصــة المصريــة قــد تكبــدت 
خســائر كبيــرة فــى جلســات األســبوعين الماضييــن بلغــت نحــو 66 

ــا،  مليــار جنيــه، موضحــا أن الخســائر بســبب انتشــار فيــروس كورون
ووصولــه لــدول عديــدة، مــن ضمنهــا مصــر.  وأوضــح محلــل أســواق 
المــال، أنــه بعــد إعــان منظمــة الصحــة العالميــة، أن فيــروس كورونــا 
هــو وبــاء عالمــى، كبــد البورصــة المصريــة خســائر ضخمــة، مؤكــدا أن 
الســوق يحتــاج للعديــد مــن الخطــوات ليتماســك، خصوصــا أن موعــد 
اكتشــاف العــاج للفيــروس غيــر معلــوم، وعــودة حركــة البيــع والشــراء 

بأســواق المــال العالميــة مرتبطــة بإيجــاد مصــل لفيــروس كورونــا.  
ومــن جانبــه، يقــول أحمــد تركــى محلــل أســواق المــال، لـ»الطريــق«، 
إن الســوق األمريكــى اتخــذ العديــد مــن التدابير والخطوات لمســاعدة 
ــى التماســك، أهمهــا خفــض الفائــدة للنصــف بمعــدل 50  الســوق عل
%، متابعــا »وبعــد اعــان الرئيــس األمريكــى دونالــد ترامــب، حالــة 
الطــوارئ، ارتفعــت أســهم وول ســتريت«.  وأكــد محلــل أســواق المــال، 
أن الظــروف الراهنــة يعانــى منهــا العالــم أجمــع، كمــا أن وول ســتريت، 

والبورصــات االســيوية، واالوروبيــة، كانــوا يعانــون، منــذ اوائــل 2020، 
مــن الخســائر بســبب كورونــا، أمــا البورصــة المصريــة فمعاناتهــا 
مســتجدة، ألن الفيــروس وصــل لمصــر منــذ فتــرة قصيــرة.  وتابــع 
تركــى، »ال يمكــن للمركــزى المصــرى، اتخــاذ خطــوة جريئــة كتلــك 
التــى اتخذهــا الفيدرالــى األمريكــى، ألن اســتيعاب الســوق لــن يتحمــل، 
ولكــن هنــاك حلــوال بديلــة، كضــخ ســيولة جديــدة للســوق لطمأنــة 
المســتثمر«.  ووافقــه فــى الــرأى ســليمان مصطفــى محلــل أســواق 
المــال، مضيفــا، أن خطــوات الســوق األمريكــى أشــعرت المســتثمر 

باألمــان، لذلــك ارتفعــت أســعار أســهم وول ســتريت. 
وأكــد محلــل أســواق المــال، لـ»الطريــق« أن مــا يحتاجــه المســتثمر 
فــى مصــر هــو الشــعور باألمــان، وذلــك ســيتحقق فــى حــال البــدء 
ــى أعلنتهــا الحكومــة، مؤكــدا أن  ــة، الت ببرنامــج الطروحــات الحكومي

ــى البورصــة.   ــة الشــراء ف ــى حرك ــك الخطــوة ستشــجع عل تل

يقــول الدكتــور محمــد عبدالعظيــم الخبيــر المصرفــى، لـ»الطريــق«، 
إن األوضــاع االقتصاديــة فــى مصــر كانــت فــى تحســن كبيــر، واتخــذ 
ــل 2020، قــرارات  ــه مــا قب ــك المركــزى المصــرى فــى اجتماعات البن
ــدة، نظــرا لنجــاح برنامــج اإلصــاح االقتصــادى  بخفــض ســعر الفائ

الــذى تتبعــه الحكومــة.
ــا وظهــوره،  ــر المصرفــى: »قبــل تفشــى فيــروس كورون ــع الخبي وتاب
كنــا نتوقــع لجــوء المركــزى المصــرى، لخفــض ســعر الفائــدة بمصــر، 
ــة  ــد للعمل ــة بمصــر، واألداء الجي بســبب تحســن األوضــاع االقتصادي
ــا لجــوء  ــذ 2017«، متوقع ــى مســتوياتها من ــا ألعل ــة، وارتفاعه المحلي

المركــزى لتثبيــت ســعر الفائــدة، لدراســة الوضــع الحالــى.

جولة فى مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين.. ما مصير المادة المثيرة للجدل؟
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يتباهى  التى  الساحرة  المنطقة  تلك  المعادى.. 
أبناؤها بانتسابهم إليها، حتى لو اضطرتهم الظروف 

للعيش خارجها.
ترى من أين نبدأ الحديث؟

هل نتكلم عن شارع 9 و»السلم الرخم« الذى كان 
أطول مما ينبغى، قبل حفر النفق الذى أصبح مخزنا 
السوق  عن  نتكلم  أم  ذلك..  بعد  الكريهة  للرائحة 

القديم بمحالته وساكنيه؟
هل نحكى حكايات مدرسة المعادى الثانوية بنين 
الثانوية  المعادى  مدرسة  مع  طالبها  ومغامرات 
المعلمين و»عم هوالكو«؟  بنات.. أم نتكلم عن نادى 
ذلك الرجل الطيب الذى كنا نكرهه صغارا وعرفنا 

قدره حين نضجنا.
وجدتها.. 

سأحدثكم عن مكان فى المعادى الجديدة، صغير 
إنه  لنا من خدمات،  فيما قدمه  كبير  فى مساحته، 
المكان  ذلك  الرياضى،  االجتماعى  الثقافى  النادى 
عليه  القائمون  استطاع  الذى  المتواضع  البسيط 
احتواء طاقة الشباب، واستغالل االمكانيات البسيطة 

لعمل مهرجان مسرحى متميز استمر لعدة أعوام.
لهم  مقدمين  اليوم  نذكرهم  أن  هؤالء  حق  ومن 

فروض الوالء والعرفان بالجميل.
أم سالمة.. تلك العجوز الطيبة التى كانت تزجر 
المكان  نظافة  عن  مسؤولة  لكونها  دوما  الجميع 
الكون  فى  األطيب  هو  قلبا  تمتلك  لكنها  وسالمته، 
سلم  فوق  من  وقعت  عندما  هلعها  أنسى  ولن  كله، 
عال، وهرولتها نحوى صارخة »ابنى«، لتقدم لى يد 

العون.
واستاذى  المركز  مدير  قدرى..  جمال  أستاذ 
تحمل  الذى  الرجل  وهو  أيضا،  الثانوية  بالمدرسة 
تارة،  إيانا  ناهرا  المكانين،  فى  مراهقتنا  سخافات 

ومشجعا تارة أخرى.
إدارة  مجلس  رئيس  رشوان..  سمير  الدكتور 
مجموعتنا،  »رخامة«  تحمل  الذى  الطبيب  المركز، 
المركز لعمل بروفات فرقتنا  ووافق أن نستفيد من 
المسرحية سنوات عديدة دون أن نشترك فى المكان 

كبقية األعضاء.
أبوجليل..  أشرف  العزيز  وصديقى  أستاذى 
وصاحب  المعادى،  مسرح  مهرجان  فكرة  صاحب 
االبتسامة البريئة دوما، والذى - رغم اختالفنا معه 

- ساعدنا وقدم لنا يد العون.
صورتها  مازالت  التى  المكان  غرفات  وأخيرا.. 
تصادقنا  ففيها  اآلن،  حتى  ذاكرتى  فى  مطبوعة 
الديكورات،  قطع  فى  نعمل  بتنا  وفيها  وتشاجرنا، 

وفيها فرحنا بتألقنا دوما.
لكل  وشكرا  الثقافى..  المعادى  مركز  شكرا 
اآلن..  عليه  نحن  ما  لنصبح  تكويننا  فى  أسهم  من 

وللحديث بقية عن »المعادى وسنينها«.

حواديت

المعادى وسنينها »1«

»نعم هناك فارق بين الرجل إن كتب، وبين بنات الجنس اللطيف إن 
األلوان  وتبهجهن  البحر،  مشهد  ويأسرهن  الورد  يعشقن  فمن  فعلن، 
والنعومة  والرقة  العذوبة  كثيرا من  يكتبن  ما  يفيض  أن  الزاهية البد 
ولفت  مقعدك  التزام  إلى  بك  يفضى  الذى  األمر  وهو  ومعنى،  لفًظا 
متصفًحا،  وضعت  مما  تنتهى  حتى  حواسك،  كل  وتركيز  انتباهك 
الكلمات قدم  بتلك  واالستمتاع«..  الحرص  بكل  يديك  بين  لما  قارًئا، 
التى  الثمرات  رابع  توحيد  الراحل خالد  والرياضى  الصحفى  الكاتب 
قطفتها كاتبة شابة من بنات حواء قررت خوض غمار التأليف بكتابين 
رياضيين، لتكون بذلك أول كاتبة نسائية مصرية تقتحم عالم كرة القدم 

الذى ظل لعقود كثيرة حكًرا على الرجال.
ربيًعا،  الـ29  ذات  صبحى  بسمة  المؤلفة  مع  مقابلة  أجرت  »الطريق« 
لمعرفة ما يجول بخاطرها وعن كواليس إطالق كتابها الرياضى الرابع، بعد 
إطالق كتبها محطات رياضية وريمونتادا وحكايات أهالوية وسر األهلى. 

فى البداية..نود التعرف على سيرتك الذاتية؟
ليسانس   ،1990 مواليد  من  صبحى،  بسمة  أدعى  هادئ..  بصوت 
عام  كلمتنا  مجلة  فى  الصحفى  عملى  بدأت  القاهرة،  جامعة  حقوق 
2010، ونشرت عدة مقاالت صحفية، وعملت كمحررة أخبار فى أكثر 
من موقع، وقررت التوجه إلى حقل كتابة الكتب الرياضية منذ 7 أعوام. 

وما الذى دفعك الختيار المجال الرياضى بالتحديد للعمل فيه؟
للتبحر  والرياضة وأسعى  والمطالعة  القراءة  دائما ما أحرص على 
كون  فى  تكمن  دائما  العقبة  أن  إال  عليها،  عثرت  إذا  الكتب  تلك  فى 
تلك الكتابات العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص تكون نادرة 
المنتمين  أحد  باسم  ناطقة  تكون  فإنها  عليها  عثرت  وإذا  الوجود، 
لقطبى الرياضة المصرية األهلى والزمالك فقط، وليس عن الرياضة 
بشكل عام، ولهذا عقدت العزم على اقتحام هذا المجال وإصدار عدة 

كتب رياضية عامة.
 كيف يمكن إيجاز كتابيك محطات رياضية وريمونتادا؟ 

كتابى األول كان محطات رياضية ويحتوى على 9 محطات رياضية 
منذ  عليه  العمل  فبدأت  الثانى  كتابى  أما  مقالى،  طابع  ذات  مختلفة 
القصصى  الطابع  »ريمونتادا« ذى  كتاب  العمل على  بدأت  4 سنوات، 
والذى يضم 35 قصة تاريخية كروية، باإلضافة إلى 5 قصص رياضية 
التى  الملهمة،  الرياضية  الوقائع  أهم  القارئ  لتعريف  تهدف  عامة 
العودة  أو  التعافى  ويعنى  »ريمونتادا«  الكتاب  اسم  الختيار  ألهمتنى 
باللغة اإلسبانية، وهى كلمة ارتبطت فى ذاكرة مشجعى نادى برشلونة 
اإلسبانى الذى تمكن من تحويل هزيمته مرتين إلى فوزين، ومن المؤكد 

أننى أصدرت كتاب أخرى ولن أتوقف عند هذا الحد. 
وماذا عن كتابى القلعة الحمراء سر االهلى وحكايات أهالوية؟ 

الكتابان يحكيان قصصا من تاريخ النادى األهلى، حكايات أهالوية 
أما  النادى،  وبطوالت  ومباريات  شخصيات  عن  متنوعة  قصصا  كان 
تاريخ  فى  أثرت  مهمة  أهالوية  شخصيات  عن  فكان  األهلى«  »سر 
ومسيرة النادى وامتازت بوجود سر األهلى داخلها، الكتاب األول كان 
بتقديم الراحل خالد توحيد، والثانى تقديمى واإلهداء لروحه الطيبة.

ما المصاعب التى واجهتك أثناء خوضك الكتابة فى المجال 
الرياضى كونك فتاة؟

اختيارى  فى  كانت  األولى  الصعاب،  من  العديد  واجهت 
الرياضى الذى يظن المجتمع والذكور فيه  المجال 

أنه حكر عليهم فقط، وهو بالطبع غير صحيح، 
وتوقعهم أن كتابة الفتيات فى هذا المجال 

مستواهن  وأن  سيئة  تكون  أن  يجب 
بذلك  أبال  لم  أننى  إال  مرٍض،  غير 

وأخرجت  الكتاب  هؤالء  وتحديت 
كتابى الثانى إلى النور، فاقتحام 
الفتيات لهذا الملعب أمر جيد، 
قوية  مهارة  لديهن  فالفتيات 

فى اإلقناع والمناقشة.
فكانت  الثانية،  العقبة  أما 
مؤمنة  نشر  دار  اختيار  فى 
الرياضية  الكتب  بأهمية 
دور  فمعظم  نشرها،  وتقبل 

النشر ترفض تلك الكتب بداعي 
أنه ال أحد يهتم بها وال الجمهور 

بالبحث  أنه  إال  عليها،  يتهافت 
المصاعب  تلك  ذللت  دارا  وجدت 

وخرج كتابى للنور، وتحولت ردود أفعال 
اإليجابية  إلى  السلبية  من  الناس  بعض 

األعلى  لمثلى  الشكر  بجزيل  التوجه  هنا  وأود  الكتاب،  على  والثناء 
ويدعمنى  أزرى  من  يشدد  كان  ما  دائًما  الذى  توحيد  خالد  الدكتور 

الستكمال مسيرتى. 
هناك  أن  ترين  هل  الرياضى..  المجال  اقتحامك  عقب 

مجاالت مازالت حكرا على الرجال؟
العمل  الرجال فقط، فالمرأة يمكنها  ال يوجد أى مجال حكر على 
فى أى مجال طالما أنها ُتجيد العمل به وقد تتفوق على الرجال فى 
المثال  الرياضى على سبيل  المجال  وإذا تحدثنا عن  األحيان،  بعض 
فإننا نجد النساء فيه يفعلن كل شىء له عالقة بالرياضة سواء داخل 
أو  التحكيم  مجال  فى  والعمل  المختلفة  الرياضات  بممارسة  الملعب 
الرياضى  والتحليل  والكتابة  الصحافة  أو  اإلدارة  فى  الملعب  خارج 

وغيرها من األشياء.
كيف تجدين الدورى المصرى هذا العام؟

أظن أن المنافسة على اللقب محسومة بشكل كبير للنادى األهلى، 
لكن المركز الثانى والثالث المنافسة عليهما كبيرة خصوًصا مع تألق 
فرق مثل المقاولون واالتحاد السكندرى وتقديمهم لمستوى عال جًدا.

وماذا عن مسيرة الفرق المصرية فى إفريقيا وماذا عن أزمة 
لقاء القمة فى الدورى؟

حتى اآلن األمور تسير بصورة جيدة للفرق المصرية فى البطوالت 
اإلفريقية، ولكن المؤكد أن األصعب سيأتى الحًقا، وتحديًدا لألهلي 
والزمالك، والبطوالت االفريقية تحتاج تركيزا أكثر وأداء أقوى، حتى 

يتمكنا من الصعود للنهائى الذى نتمناه مصرًيا خالًصا.
أما عن أزمة مباراة القمة فهى مؤسفة للغاية، خاصة أن 
ما  الزمالك،  كنادى  فريق عريق  ما جرى من  يكون 
النادى  هو  الموقف  هذا  من  المستفيد  جعل 
األهلي، وأبعد القلعة البيضاء عن المنافسة 
التى  البطولة  نحو  األهلى خطوة  ودفع 

صارت سهلة.
هل كونك أهالوية يؤثر على 

تحليلك الفنى؟
أحاول  بل  اإلطالق،  على  ال 
تماًما  وأبعد  أكون محايدة،  أن 
عملى،  عن  الشخصية  آرائى 
فتجدنى أكتب موضوعات عدة 
عن نادى الزمالك والعبيه على 
رياضية«،  »محطات  صفحة 
الشخصية  صفحتى  وهى 
على فيسبوك، والتى ال يمكنك 
يتهمنى  تعليق  أى  فيها  تجد  أن 
بالتحيز لألهلى، ولكن على حسابى 

الشخصى فأنا أهالوية ومتعصبة.
بكأسى  الزمالك  فوز  عن  ماذا 

السوبر المحلى واإلفريقى؟

إنجاز رائع خصوًصا أنه فى ظروف صعبة ووقت قصير وفوز على 
فريقين من أكبر الفرق فى إفريقيا سواء األهلى المصرى أو الترجى 
كبيرة  ثقة  والجماهير  الفريق  منحتا  البطولتين  فإن  لهذا  التونسى، 

وسيكون لهما تأثير إيجابى فى المباريات المقبلة.
كيف تجدين أداء كارتيرون وفايلر سواء محلًيا أو إفريقيا؟

مباراة  خسارة  وفكرة  األهلى  مع  جًدا  عظيمة  نتائج  حقق  فايلر 
واحدة من النجم الساحلى وخسارة بطولة بضربات الجزاء ضد نادى 
الزمالك، ال يمنع أبًدا أنه مدرب ذو فكر وخطط مميزة وطريقة مميزة 

فى تدوير العبيه ويسير مع الفريق فى الطريق الصحيح.
أما كارتيرون، فانتشل الزمالك من موقف صعب جًدا، والفريق صار 
له شكل مختلف ورائع داخل الملعب، وأعاد ثقة الالعبين فى أنفسهم 
يجعل  الذى  االتجاه  فى  يسير  بدأ  الذى  فريقهم  فى  الجماهير  وثقة 

الزمالك يتواجد على منصات التتويج بشكل دائم.  
وهل  للمنتخب..  مدرًبا  البدرى  حسام  اختيار  وجدت  كيف 

أنت متفائلة بأدائه؟
كنت أرى القرار خاطئا وأن هناك مدربين أقوى يمكنهم تولى هذا 
المنصب، وفى الحقيقة النتائج تعكس ذلك وهو ما جعلنى غير متفائلة 

بتحسن األداء أو النتائج فى الفترة المقبلة.
باالنتقال للكرة العالمية.. كيف ترين مستوى النجم محمد 
صالح هذا العام وهل تتوقعين حصوله على الدورى هذا العام؟
محمد صالح يسير بخطوات ثابتة ومديره الفنى يورجن كلوب يعتمد 
عليه، ويثق فيه بشكل كبير، وعدد أهدافه هذا العام جيد وتعاونه مع 
ساديو مانى وباقي زمالئه بصناعة األهداف لهم بصورة ممتاز، وأتوقع 
أنه بنسبة  90 % تقريًبا الدورى اإلنجليزى سيكون لليفربول، وهو اللقب 
المنتظر من الجماهير منذ زمن بعيد، وسيكون من العظيم أن يكون 

»صالح« ضمن القائمة التى تحصده.
كيف تقيمين مستوى كريستيانو رونالدو فى يوفينتوس؟

لو  لكن  بمستوى سيئ،  »رونالدو««  ترى  أن  يمكن  اليوفى  نتائج  من 
شاهدت عدد المباريات التى شارك فيها مع الفريق وعدد األهداف 
التى سجلها وصنعها ستالحظ أنه يقدم مستوى رائعا جًدا، لكن مع 
وليس  جماعى  الفريق  النهاية  فى  ألن  ويتعادل،  يخسر  اليوفى  ذلك 

رونالدو فقط. 
إذا ذكر »رونالدو« دائما ما يلحق به »ميسى«.. من االفضل حالًيا؟

حالًيا ليو ميسى أفضل ألنه دائًما ما ينقذ برشلونة فى أى مباراة 
صعبة أو الفرق التى ال يتمكن رفاقه من حسمها، أهداف ميسى مؤثرة 
أنها  إال  عالية  أهداف  معدل  »رونالدو« صاحب  أن  ورغم  البرسا  مع 

ليست مؤثرة لحد كبير مع يوفنتوس.
وما مالمح تجربتك الكتابية الخامسة؟

الفكرة لم تتبلور فى صورة كاملة، ولكن إلى حد كبير الكتاب لن يكون 
متعلقا بالنادى االهلى.

 أصدرت 4 كتب والقادم ليس »أهالويًا«  أراعى الحياد فى عملى وأشجع األهلى على »بروفايلى«

 الزمالك قادم واألهلى حاسم الدورى نسبيًا  أتمنى النهائى اإلفريقى مصريًا خالًصا
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نصرالدين عبدالمنعم

فــى شــتاء عــام 1908، اســتقبلت مدينــة 
المنصــورة 3 راهبــات أتيــن مــن فرنســا، 
باللغــة  جديــدة  تعليميــة  رســالة  لتنفيــذ 
وعلــى  الدقهليــة،  بمحافظــة  الفرنســية 
حينهــا،  اإلمكانيــات  ضعــف  مــن  الرغــم 
إال أنهــا أصبحــت تجربــة رائــدة مازالــت 

اآلن. حتــى  مســتمرة 
112 عاًمــا مــرت علــى إنشــاء مدرســة 
ــة المقدســة أو كمــا تعــرف بـ»ســانت  العائل
وأعــرق  أهــم  مــن  تعتبــر  التــى  فامــى«، 
الدقهليــة،  بمحافظــة  اللغــات  مــدارس 
وتخــرج فيهــا العديــد مــن القامــات فــى 
والعلميــة  السياســية  المجــاالت  مختلــف 
ــى رســتم،  ــة ليل ــة، أبرزهــم اإلعالمي والفني
نجمــة التلفزيــون المصــرى فى الســتينيات.  
بدايــة نشــأة المدرســة كانــت علــى يــد 
القديســة »إميلــى دورودا«، مؤسســة رهبنــة 
العائلــة المقدســة بفرنســا، وكانــت تلقــب 
بـ»معلمــة الفقــراء«، واهتمــت بفكــرة إنشــاء 
روحانيــة  مــن  تتخــذ  مجانيــة  مــدارس 
العائلــة المقدســة منهًجــا لهــا، وأســندت 
األجنبيــات،  للراهبــات  التدريــس  مهمــة 
وذلــك حســبما قــال مهنــد فــودة، منســق 
المعنيــة  المنصــورة«  »أنقــذوا  مبــادرة 

بالدقهليــة. التــراث  علــى  بالحفــاظ 
اختــارت القديســة إميلــى منــزاًل صغيــًرا 
فــى وســط مدينــة المنصــورة، ليكــون نــواة 
اإلنســانى  مشــروعها  وبــدأت  المدرســة، 

 20 عددهــن  يتجــاوز  لــم  بتلميــذات 
تلميــذة، وتولــت الراهبــات الثــالث تأديــة 
ــام  ــى ع ــة، وف ــة والتعليمي رســالتهن التربوي
1923، تــم نقــل المدرســة للمبنــى الحالــى 
ــا مــن  بشــارع ســعد الشــربينى، وكان مكون
طابقيــن، وذاع صيتهــا نظــًرا لمــا تقدمــه 
مــن محتــوى تعليمــى يختلــف عــن المــدارس 
دراســيا  نظامــا  واعتمادهــا  الحكوميــة، 
باللغــة الفرنســية فقــط، حتــى وصــل عــدد 
التلميــذات لـــ360 تلميــذة فــى عــام 1925.

فكــرة  بنشــر  »إميلــى«  القديســة  اهتمــت 
عــدة  وأنشــأت  المقدســة،  العائلــة  مــدارس 
علــى  وحرصــت  الــدول،  بعــض  فــى  فــروع 
التصميمــات  فــى  جميعهــم  يتشــابهوا  أن 

المعماريــة، وكانــت مدرســة »ســانت فامــى« 
المنصــورة نســخة مطابقــة لمدرســة جونيــه 
بلبنــان، وتــم بناؤهمــا فــى نفس العام، وتشــابها 

والتربــوى. التعليمــى  النظــام  فــى  أيًضــا 
كانــت  المدرســة  أن  فــودة،  ويوضــح 
ال  صارمــة  وتعليمــات  قواعــد  تضــع 
علــى  اإلدارة  وتعتمــد  مخالفتهــا،  يمكــن 
الطالبــات  بيــن  والعقــاب  الثــواب  نظــام 
بالنظــام  تهتــم  كانــت  كمــا  والمدرســات، 
التربــوى واألخالقــى للفتيــات، وتعليمهــن 
بالمظهــر  واالهتمــام  اإلتيكيــت  فنــون 

لخارجــى. ا
»أنقــذوا  مبــادرة  منســق  ويضيــف 
بالمدرســة  الدراســة  أن  المنصــورة«، 

كانــت باللغــة الفرنســية لجميــع المراحــل 
التعليميــة، وتقدمــت أول تلميــذة للثانويــة 
ــا  العامــة الفرنســية عــام 1941، وكان حدًث
جلًيــا بمدينــة المنصــورة، وفــى عــام 1944 
ــال، ونظــًرا  ــاض األطف ــة ري افتتحــت مرحل
ــث  ــق الثال ــم إنشــاء الطاب ــال ت ــادة اإلقب لزي

.1953 عــام  العــدد  الســتيعاب 
الراهبــات  عطــاء  مســيرة  وظلــت 
عــام  الثالثــى  العــدوان  حتــى  األجنبيــات 
مســارها  تحــول  بعــده  ومــن   ،1956
التعليمــى للغــة العربيــة، وغــادرت الراهبات 
مدينــة المنصــورة، وتســلمت وزارة التربيــة 
والتعليــم المدرســة، وتمــت االســتعانة بهيئة 

الدراســة. الســتكمال  مصريــة  تدريــس 

راهبتيــن  آخــر  أن  إلــى  فــودة  ويشــير 
زينــا  همــا  المدرســة،  غادرتــا  أجنبيتيــن 
عــام  فــى  وذلــك  وجورجــت،  الشــمالى 
2015، وكانتــا لبنانيتــى الجنســية، وتحولــت 
الفرنســية  مــن  األولــى  األجنبيــة  اللغــة 
الدراســة  نظــام  واعتمــد  لإلنجليزيــة، 
المرحلــة  إلغــاء  وتــم  العربيــة،  باللغــة 
التعليــم  بمرحلــة  واالكتفــاء  الثانويــة، 

فقــط. األساســى 
كان  فامــى  بالســانت  الدراســة  نهــج 
مختلًفــا عــن المــدارس الحكوميــة، فبجانب 
بعــض  تخصصــت  العلميــة،  المناهــج 
الراهبــات فــى تدريــس مــادة »علــم الحيــاة 
الطالبــات  تتعلــم  وفيهــا  واألخالقيــات«، 

كيفيــة التعامــل مــع األصدقــاء واألقــارب، 
المناســبات،  فــى  الســليم  والتصــرف 
بهــن. األمومــة  قيمــة  بغــرس  واالهتمــام 

كمــا وضعــت اإلدارة قائمــة محظــورات ال 
تهــاون فيهــا، منهــا أن اللغــة الفرنســية هــى 
ــة  ــع التحــدث بالعربي أســاس التعامــل، ومن
ســواء بيــن الطالبــات أو داخــل الفصــول، 
ومــن تضبــط تخالــف ذلــك تعاقــب بكتابــة 
بالعربيــة«  أتحــدث  أن  يجــب  »ال  جملــة 
باللغــة الفرنســية 100 مــرة، فضــاًل عــن 
تعليــم كل طالبــة نصــوص دينهــا، وتنشــئتهن 
أو  ملتــه  تكــن  مهمــا  اآلخــر  قبــول  علــى 

ــذاء. ــر واإلي ــد عــن التنم شــكله، والبع
طبقتهــا  الصارمــة  التعليمــات  تلــك 
قــرار  ومــع  طويلــة،  لســنوات  المدرســة 
ضمهــا لــوزارة التربيــة والتعليــم، تحولــت 
واإلنجليزيــة  العربيــة،  للغــة  الدراســة 
األولــى،  األجنبيــة  اللغــة  هــى  أصبحــت 
ــور  ــام الطــالب الذك ــاب أم كمــا فتحــت الب

بهــا. لاللتحــاق 
المدرســة  احتفلــت   ،2008 عــام  وفــى 
ــى إنشــائها، بحضــور  ــام عل ــرور 100 ع بم
اإلعالميــة ليلــى رســتم إحــدى خريجــات 
هــذا الصــرح الكبيــر، الــذى كان ومــازال 

الخاصــة. العلميــة  يحتفــظ بمكانتــه 

»سانت فامى«.. تاريخ مدرسة »العائلة المقدسة«
 أنشأتها القديسة الفرنسية »إميلى دورودا« مؤسسة رهبنة العائلة المقدسة بباريس وكانت تلقب بـ»معلمة الفقراء«

القائــد يصنــع وال يولــد، هــذه حقيقــة يؤكدهــا 
فــى  خاصــة  يــوم،  كل  صحتهــا  ويثبــت  التاريــخ 
األزمــات الكبــرى التــى مــن خاللهــا يظهــر قــوة 
العقبــات  ببلــده  التخطــى  علــى  وقدرتــه  القائــد 

المخاطــر. مــن  بشــعبه  وينجــو 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســى أحد هــؤالء القادة، 
ــة  ــج مدرســة العســكرية المصري ــم ال وهــو خري ول
األصيلــة المؤتمنــة والمحترفــة فــى عملهــا، فضــال 
فــى  المتراكمــة  وخبراتــه  الفطــرى  ذكائــه  عــن 
التعامــل مــع ملفــات عصيبــة، نجــح مــن خــالل كل 
ذلــك فــى العبــور بمصــر لبــر األمــان فــى أخطــر 
أزمتيــن يمكــن أن تقابــل دولــة، وهمــا أزمتــا الســيول 

ــا. ــروس كورون وفي
السيســى  الرئيــس  وجــه  األولــى  األزمــة  فــى 
ــن  الحكومــة بســرعة التحــرك ومكاشــفة المواطني
المترتبــة  والتداعيــات  الطقــس  موجــة  بحقيقــة 
آثارهــا وقــد كان،  التخفيــف مــن  عليهــا، وســبل 
رئيــس  مدبولــى  مصطفــى  المهنــدس  وعقــد 

الــوزراء، مؤتمريــن صحفييــن ليشــارك المواطنيــن 
التعامــل  يتــم  الحقائــق واالرشــادات، وألول مــرة 
ــه مفعــول الســحر  ــة مــع األزمــات مــا كان ل بحرفي

فــى التخفيــف مــن آثارهــا.
بتعويــض  الســريع  السياســى  القــرار  جــاء  ثــم 
مــع  التعامــل  وســرعة  الســيول  مــن  المتضرريــن 
تداعياتهــا، مــا كان لــه أعظــم األثــر فــى نفــوس 

المواطنيــن.
ــوم  ــق العمــل بالحكومــة لي أيضــا كان لقــرار تعلي
أزمــة  مــن  التخفيــف  فــى  كبيــر  أثــر  الخميــس 
األمطــار الغزيــرة، إذ خففــت من تكــدس المواطنين 
والســيارات بالشــوارع، مــا أســهم فــى ســرعة عمــل 
واتقــاء  التنفيذيــة،  واألجهــزة  الشــفط  ســيارات 
المواطنيــن لشــر النــزول فــى هــذا الطقــس الســيئ.

قــدر  علــى  الرئيــس  كان  الثانيــة،  األزمــة 
فــوق  المصرييــن  فصحــة  والحــدث،  المســؤولية 
كل اعتبــار، فجــاء قــرار الرئيــس السيســى بتعليــق 
الدراســة لمــدة اســبوعين بعــد ســجال بيــن وزارتــى 

الصحــة والتعليــم، ليحســم القائــد األمــر باالنحيــاز 
بتعليــق  وقــراره  والتالميــذ  المصرييــن  لصحــة 
الدراســة فــى الجامعــات والمــدارس علــى مســتوى 

الجمهوريــة.
تعليمــا  وســنرى  األزمــة،  إدارة  أســلوب  هــذا 
عــن بعــد وبرامــج تعليميــة، وكل هــذه القــرارات 
تطمئــن المواطنيــن.. واألهــم كيفيــة إدارة العمليــة، 
بجانــب الــدرس المســتفاد مــن هــذه المحنــة، وهــو 
أن الحكومــة أخــذت المواطــن للعمــل معهــا، دون 
العمــل بمعــزل.. أســلوب جديــد فــى إدارة األزمــة، 

وأصبحــت األمــور مكشــوفة أمــام الجميــع.
اآلن الشــارع المصــرى مطمئــن إلدارة الحكومــة 
فــى  ونجحنــا  األرض،  علــى  والوضــع  المصريــة 
إدارة األزمــة، فضــال عــن وجــود قائــد متــزن ســريع 

التحــرك وقــوى الحســم فــى الوقــت المناســب.

مصر عفّية
سرعة اتخاذ القرار السياسى تنقذ البالد من السيول والكورونا

 السيسى يحسم صراع الصحة والتعليم فى معركة »كوفيد 19«

فــى عــام 1928، أســس حســن البنــا جمعيــة اإلخــوان 
فيهــا  عيــن  التــى  اإلســماعيلية  بمدينــة  المســلمين 
مدرســاً، وفــى عــام 1932 عــاد البنــا إلــى القاهــرة 
اإلســماعيلية  قــرى  فــى  جماعتــه  تمــددت  أن  بعــد 
الجديــدة.  الحلميــة  حــى  فــى  ليســتقر  وضواحيهــا 
كان البنــا كمــا كتــب فــى مذكراتــه يستشــعر الحــرج 
مــن الحديــث النبــوى »مــن مــات ولــم يغــُز وينــِو الغــزو 
مــات ميتــة جاهليــة«، لــذا اختمــرت فــى ذهــن الرجــل 
فكــرة تأســيس جيــش إســالمى بهــدف حمايــة الدعــوة 
الناشــئة ومواجهــة االحتــالل، فظهــر التنظيــم الســرى 
لجماعــة اإلخــوان المســلمين أو النظــام الخــاص، غيــر 
ــد اســتخدم هــذا  ــك، فق ــر ذل ــذى حــدث كان غي أن ال
التنظيــم فــى إرهــاب الخصــوم والقتــل والتفجيــر، منهــا 
اغتيــال المستشــار أحمــد الخازنــدار، رئيــس محكمــة 
االســتئناف بالقاهــرة ورئيــس مجلــس النــواب والــوزراء 
أحمــد ماهــر ورئيــس الــوزراء محمود فهمى النقراشــى 
بالقاهــرة  الخلــق  بــاب  محكمــة  نســف  ومحاولــة 
الوثائــق  عنهــا  كشــفت  التــى  الجماعــة  ومخططــات 
التــى تــم ضبطهــا فــى الســيارة الجيــب فــى 22 مــارس 
1948 أقــدم عناصــر مــن التنظيــم الســرى لإلخــوان 
علــى عمليــة اغتيــال القاضــى أحمــد الخازنــدار عنــد 
خروجــه مــن منزلــه فــى حلــوان ليركــب القطــار متجهــاً 
االســتئناف،  بمحكمــة  القاهــرة  بوســط  عملــه  إلــى 
ــاب  ــى أعق ــدار ف ويرجــع  ســر عــداء اإلخــوان للخازن
إصــداره أحكامــا اعتبروهــا قاســية ضــد بعــض منهــم، 
وفهــم عبدالرحمــن الســندى رئيــس الجهــاز الســرى 
مــن تعليــق البنــا علــى هــذه األحــكام التــى أصدرهــا 

الخازنــدار بقولــه »ربنــا يريحنــا منــه« بأنهــا إذن لقتــل 
ــم  ــل وت ــك ب ــا رفــض ذل ــال اإلخــوان إن البن الرجــل. ق
عمــل محاكمــة داخليــة للســندى بســبب ذلــك وهــو مــا 
ــا  ــة العلي ــز كامــل عضــو الهيئ ــور عبدالعزي ــده الدكت أي
للنظــام الســرى ووزيــر األوقــاف فــى عهــد الرئيــس 
الســادات والــذى انشــق عــن اإلخــوان الحقــا، غيــر 
أن نجــل الخازنــدار مســاعد وزيــر الخارجيــة الســفير 
حســين الخازنــدار قــال فــى حــوار صحفــى لكاتــب 
هــذه الســطور نشــر فــى األهــرام فــى 2016/11/17 

إن حســن البنــا كان علــى علــم وموافقــة بأمــر اغتيــال 
والــده وإنــه التقــى فتحــى رضــوان مســاء يــوم اغتيــال 
والــده فبــادره البنــا مبتســما »آه عــرف البعــض أن يــد 
اإلخــوان طولــى«.  أحــداث اغتيــال الخازنــدار أحدثــت 
هــزة عنيقــة فــى المجتمــع المصــرى وقتهــا، إذ إنــه 
أول قــاض يتعــرض لالغتيــال فــى التاريــخ المصــرى 
الحديــث، ولــم تتوقــف عمليــات القتــل التــى نفذهــا 

اإلخــوان وجهازهــم الســرى.
ففــى عــام 1945 حيــث عقــد مجلــس النــواب جلســة 

للموافقــة علــى قــرار المشــاركة فــى الحــرب مــع دول 
الحلفــاء وانضمــام مصــر لألمــم المتحــدة، وحينهــا 
عقــد أحمــد ماهــر جلســة ســرية مــع مجلــس النــواب 
ــا مصــر حــال  ــى ســتحصل عليه لشــرح المكاســب الت
مشــاركتها فــى الحــرب، وتمكــن بالفعــل مــن الحصــول 
الحــرب  فــى  للمشــاركة  شــبه جماعــى  تأييــد  علــى 
العالميــة الثانيــة، وخــالل توجــه أحمــد ماهــر باشــا إلى 
ــواب لعــرض نــص القــرار اعترضــه شــاب  ــس الن مجل
يدعــى محمــود العيســوى وأطلــق النــار علــى رئيــس 

وخــالل  الحــال،  فــى  مصرعــه  ليلقــى  مصــر  وزراء 
القبــض علــى العيســوى زعــم أنــه ينتمــى إلــى الحــزب 
الباقــورى  حســن  أحمــد  الشــيخ  أن  غيــر  الوطنــى، 
فــى كتابــه »بقايــا ذكريــات« أكــد أن العيســوى عضــو 
إخوانــى، حيــث قــال فــى كتابــه إن أعضــاء النظــام 
إال  معروفيــن  يكونــوا  لــم  اإلخــوان  داخــل  الخــاص 
لفئــة قليلــة  وقــد قــرروا االنتقــام مــن أحمــد ماهــر 
الدائــرة  انتخابــات  فــى  البنــا  حســن  إســقاط  بعــد 
باإلســماعيلية، وكان العيســوى مــن أكثــر المتحمســين 
لذلــك. قضيــة الســيارة الجيــب فــى الـــ15 مــن نوفمبــر 
لعــام 1948 قــام عــدد مــن تنظيــم جماعــة اإلخــوان 
وبعــض  بالتنظيــم  خاصــة  أوراق  بنقــل  مصــر  فــى 
األســلحة والمتفجــرات فــى ســيارة جيــب مــن إحــدى 
أحــد اإلخــوان  إلــى شــقة  المحمــدى  بحــى  الشــقق 
بالعباســية، إال انــه تــم االشــتباه فــى تلــك الســيارة التــى 
لــم تكــن تحمــل لوحــة أرقــام ليتــم القبــض علــى أعضــاء 
التنظيــم الســرى  بهــذه القضيــة  التنظيــم وينكشــف 
لجماعــة اإلخــوان، فــأدى ذلــك إلــى إعــالن رئيــس 
ــك الوقــت النقراشــى باشــا  ــى ذل ــوزراء المصــرى ف ال
حــل تنظيــم اإلخــوان المســلمين واعتقــال أعضائــه 
وتأميــم ممتلكاتــه وفصــل مــن كان منهــم مــن موظفــى 
اغتيــال  عمليــة  تدبيــر  فــى  ســببا  كان  ممــا  الدولــة 
النقراشــى باشــا، لتنتهــى القضيــة ببــراءة التنظيــم مــن 

التهــم الموجهــة إليــه وإلغــاء قــرار النقراشــى باشــا

أمراء الدم
جرائم التنظيم السرى ولغز الولع باالغتياالت بمباركة مرشد الدم

 البنا فكر فى تأسيس جيش إسالمى لمقاومة االحتالل فتحول ألداة قتل وإرهاب الخصوم وتفجير المصريين

عبدالجواد توفيق

مى الكنانى



طريقنا.. وهنكمله

تحقيقات  الثالثاء 17 / 03 / 042020

»الوقاية خير من العالج«.. شعار يرفعه العالم اليوم 
أصبح  الذى  »كورونا«  اللعين  الفيروس  مواجهة  فى 
يهدد حياة الماليين من األشخاص حول العالم، ويبث 
الذعر والقلق فى نفوس المواطنين، نتيجة النتشاره 
الوقوف على عالج  دون  المتواصل،  وتطوره  السريع 

محدد له.
وسط مخاوف العالم من فيروس كورونا المستجد، 
عن  الالزمة  المعلومات  تقديم  إلى  الدائم  والسعى 
هناك  يوجد  منه،  الوقاية  طرق  لوضع  الفيروس، 
فئات فى حاجة أكبر إلى الدعم والمساعدة والتوعية 
بمخاطر اإلصابة بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، 
والبكم،  »الصم  من  الخاصة  االحتياجات  ذوو  إنهم 

والمكفوفين«.
لغة اإلشارة

الخاصة  الدور  بإحدى  مدرسة  عمران،  النا  تقول 
الخوف  ينشر  كورونا  فيروس  إن  والبكم،  بالصم 
والفزع بين كل الناس سواء كانوا أصحاء أو من ذوى 

االحتياجات الخاصة.
لـ»الطريق«،  خاصة  تصريحات  فى  النا  وأضافت 
أن هناك العديد من اإلجراءات التي يتم اتباعها من 
أجل توفير طرق الوقاية الالزمة من فيروس كورونا، 
والكالم،  السمع  فقدان  من  يعانون  الذين  لألطفال 
مبينةً أن الدار أحضرت ممرضة تابعة لوزارة الصحة 
من أجل شرح اإلجراءات الوقائية لهم بالتعاون معها 
فى شرح طرق الوقاية بلغة اإلشارة، قائلة »جبنالهم 
األطفال  تعلم  علشان  الصحة  لوزارة  تابعة  ممرضة 

من  أنفسهم  على  والمحافظة  النظافة  كيفية 
كورونا بمساعدتى فى تفسير ما تقوله 

بلغة اإلشارة لمساعدة  الممرضة 
األطفال على الفهم«.

التوعية  دور  يقتصر  لم 
كورونا  فيروس  بخطورة 
منه  الوقاية  وطرق 
الذين  لألطفال  بالنسبة 
يعانون من فقدان السمع 
شرح  على  والكالم، 
لهم، موضحة  الممرضة 

الدار أعدت لألطفال  أن 
فيديو عن فيروس كورونا، 

وتم تشغيله فى اإلذاعة من 
الوقائية  الطرق  شرح  أجل 

ومشاهدة  اإلشارة  لغة  طريق  عن 
متابعة »حضرنالهم فيديو عن  الصور، 

اإلذاعة  خالل  من  وشرحنالهم  كورونا  فيروس 
استعمال  بكيفية  التمثيل  باستخدام  المدرسية 

الكمامات والغسل الصحيح لليدين«.
حظيت  الوقائية  اإلجراءات  أن  إلى  وأشارت 
وأن  والبكم«،  »الصم  أطفال  بين  كبير  بتجاوب 
من  الوقائية  اإلجراءات  اتباع  على  اعتادوا  األطفال 
فيروس كورونا، قائلة »الطالب اتعلموا واستفادوا من 

الدروس الوقائية وبيستعملوا المطهرات بشكل دورى 
ومستمر«.

من التلفزيون
رحلة  تأتى  البصر،  فاقدى  إلى  والبكم  الصم  من 
من  يزيد  الذى  كورونا،  اللعين  الفيروس  من  الوقاية 
يقول محمد  الخاصة.  االحتياجات  ذوى  معاناة 
كفيف  حسابات  مدير  أول  الشعراوى، 
فى مصر، إنه يتعامل مع اإلجراءات 
يتبعها  التى  بالطرق  الوقائية 
من  طبيعى،  إنسان  كل  
خالل االستمرار فى غسل 
واستخدام  بالماء  األيدى 

المطهرات.
الشعراوى  وأضاف 
خاصة  تصريحات  فى 
يشعر  ال  أنه  لـ»الطريق« 
انتشار  من  والقلق  بالفزع 
األمور  مع  ويتعامل  كورونا، 
بركب  »أنا  قائال:  ببساطة، 
المترو وبروح فى كل مكان لكن 
إيدى  أغسل  وبنزل  كمامة  بارتدى 
المطهرات  واستخدم  والصابون  بالماء 

باستمرار وفى اآلخر سايبها على الله«.
السوشيال ميديا

سنة،   24 العمر  من  تبلغ  التى  السبع،  مروة  قالت 
إنها كفيفة وهى ربة منزل، وزوجها يعانى من اإلعاقة 

ذاتها.
لـ»الطريق«  خاصة  تصريحات  فى  مروة  وأضافت 
يتم  ما  خالل  من  الوقائية  اإلجراءات  تتعلم  أنها 

التواصل  مواقع  على  نشره 
على  خصوًصا  االجتماعى، 

موقع فيسبوك، مبينةً أنها تقوم 
بإخبار زوجها وتعليمه مع تعريفه 

عن الوقاية من هذا الفيروس، كما 
الذين  األشخاص  توعية  تحاول  أنها 

باإلضافة  كورونا،  عن  معلومات  يعرفون  ال 
إلى شرح طرق الوقاية لهم، خصوًصا األشخاص من 

فاقدى البصر.
وأكدت ربة المنزل الكفيفة، أنها ال تشعر باالختالف 
بكل  تقوم  أنها  موضحةً  األصحاء،  من  غيرها  عن 
متطلبات منزلها كزوجة دون الحاجة للمساعدة من 
من  الوقاية  اإلجراءات  مع  تتعامل  لذلك  اآلخرين، 

كورونا بنفس المنهج وال تخشى انتشاره.
الوضوء 5 مرات

يواجه  إنه  كفيف  محاسب  طاحون،  محمد  قال 
فيروس كورونا بالوضوء 5 مرات يومًيا، كونه السبيل 
إليه  أشارت  الذى  المستمر  األيدى  لغسل  األقرب 
مكافحة  طرق  أهم  من  يعد  والذى  الصحة،  وزارة 

انتشار فيروس كورونا.
وأوضح طاحون فى تصريحات خاصة لـ»الطريق« 
أن أصدقاءه يزودونه بالكثير من المعلومات الجديدة 
الصحة  منظمة  عن  الصادرة  كورونا  فيروس  عن 
تأتى  التى  المعلومات  بعض  إلى  باإلضافة  العالمية، 

إليه على الواتس عن الوقاية من كورونا.
والتزال حالة القلق تنتاب نفوس المصريين، نتيجة 
دول  كافة  فى  مؤخرا  كورونا  فيروس  انتشار  لتزايد 
العالم، لذلك البد من اتباع طرق الوقاية منه، كما تتم 

الوقاية من اإلصابة باإلنفلونزا.

النظافة أوال
محمد،  إيرين  الدكتور  قالت 
فى  القلب  أمراض  أستاذ 
بمستشفى قصر العينى، إن غسل 
األيدى يعد أولى طرق المكافحة من 
غسل  من  البد  لذلك  كورونا،  فيروس 
أماكن  فهى  أصابعك،  بين  والجلد  األظافر 
دائًما  األيدى  وغسل  البكتيريا،  أنواع  جميع  الختباء 
والسعال،  األنف،  مسح  وبعد  الحمام  استخدام  بعد 
مطهر  واستخدام  األكل،  وقبل  الحيوانات،  ولمس 
لليدين الذى يحتوى على الكحول، يحتوى على 60 % 

على األقل من الكحول.
لـ»الطريق«  إيرين فى تصريحات خاصة  وأضافت 
أن الطرق التى يمكن من خاللها وصول الفيروسات 
إلى العين واألنف والفم، تأتى من خالل وضع األيدى 
الملوثة على الوجه، والذى يمكن أن يسبب اإلصابة 
قبل  األيدى  غسل  من  البد  لذلك  كورونا،  بفيروس 
الوجه  قناع  ارتداء  مع  والعين،  والفم  األنف  لمس 
للحماية من األوبئة أو أمراض الجهاز التنفسى الذى 

قد يوفر بعض الحماية فى بعض الظروف.
االبتعاد  بضرورة  الصدر  أمراص  أستاذ  ونصحت 
لذلك  المرضى،  األشخاص  مع  الوثيق  االتصال  عن 
البد من التوقف عن العناق والقبالت والمصافحات، 
وفى حالة وجود شخص يعانى من العطس أو السعال، 
الفم واألنف عند  فالبد من تجنبه من خالل غطاء 

السعال أو العطس.
تخرج  والعطس،  السعال  حالة  فى  أنه  وتابعت   
قطرات صغيرة مليئة بآالف الفيروسات والبكتيريا، 
من الجسم فى حوالى 100 ميل فى الساعة يمكنهم 

الهبوط على األسطح واألشخاص اآلخرين، كما يظل 
الباقى معلقا فى الهواء لفترات طويلة، وهذه طريقة 
فعالة لنشر العدوى، لذلك البد من أن يكون السعال 
منع  فى  للمساعدة  منديل  وفى  لألسفل  والعطس 
إطالق القطرات فى الجو، مبينةً أن استخدام األيدى 

فقط يعمل على انتشار الفيروس.
 وبينت إيرين أنه البد من تنظيف وتطهير األشياء 
واألسطح، باستخدم مواد التبييض أو المطهر لمسح 
األبواب  ومقابض  والهاتف  والحمام  المطبخ  أسطح 

ولعب األطفال.
هناك  أن  إلى  أشارت  المناعة،  جهاز  تعزيز  وعن 
الجهاز  نشاط  على  تساعد  التى  الطرق  من  العديد 
أبرزها  تعد  والتى  الفيروسات،  لمواجهة  المناعى، 
وتناول  اليومية،  الرياضية  التمرينات  ممارسة 
عوامل  تحفيز  على  تساعد  التى  المغذية،  األطعمة 

أساسية لوظيفة المناعة.
وأكدت على ضرورة شرب الكثير من الماء، مبينة 
أن الخاليا الرطبة أفضل فى مكافحة العدوى وطرد 
باإلضافة  الجسم،  والملوثات من  والجراثيم  السموم 
إلى تناول الثمار والفاكهة والخضروات بشكل يومى، 
على  تحتوى  والخضروات  الفواكه  أن  إلى  مشيرًة 
والزيوت  واأللياف  األكسدة  ومضادات  مغذية  مواد 
ونظامك  صحتك  على  تحافظ  التى  واألحماض 
األلوان  من  ممكن  عدد  أكبر  وتضمين  المناعى، 
المختلفة لضمان استفادتك من مجموعة كاملة من 

المركبات النشطة فى األطعمة.

كيف يواجه »الصم والبكم والمكفوفون« كورونا؟ 
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دعاء راجح

منار مجدى

 أستاذ
أمراض الصدر 

يكشف إجراءات 
الوقاية من 

فيروس كورونا

شهدت األيام القليلة الماضية حالة من الجدل حول مشروع القانون 
المقدم من الحكومة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس 
النواب بشأن تنظيم عمل المأذونين، والذى يضم مادة تمنع زواج الرجل 
بامرأة أخرى إال بعد حصوله على إذن كتابى من الزوجة األولى؛ ليؤكد 
ولم تكن موجودة فى  للشريعة اإلسالمية  أنها بدعة ومخالفة  البعض 
عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بينما يرى البعض اآلخر أن 

المادة عادلة وتحفظ حقوق الزوجة األولى من تالعب زوجها.
محل  المأذونين  عمل  تنظيم  قانون  مشروع  يحل  أن  المقرر  ومن 
الالئحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955م، 
ينص  كما  المراجعة،  وكذلك  والطالق  الزواج  توثيق  إجراءات  لتنظيم 
مشروع القانون على عدم طلب المأذون مقابال ماديا يتخطى الـ1000 
جنيه لعمل عقد واحد، كما حدد العقوبات الواقعة على المأذونين سواء 
إنذارا أو وقفا أو عزال، فضاًل عن تحديده لشروط تعيينهم، حيث يضم 

مشروع القانون 55 مادة إلى جانب مادة النشر.
المأذونين وكذلك  المأذونيات وتعيين  إنشاء  القانون  وينظم مشروع 
جانب  إلى  وفاتهم،  بعد  لها  التابعين  المنطقة  ووضع  وفصلهم  نقلهم 
إلزامهم بعدم اإلقامة إال فى المنطقة المعينين بها، ونظًرا للجدل المثار 
حول مشروع القانون وخاصة المادة التى تمنع زواج الرجل بأخرى إال 
بإذن كتابى من األولى واعتراض البعض على إلزام المأذونين باإلقامة 
فى منطقة عملهم، قررت اللجنة التشريعية بالبرلمان تأجيل مناقشة 
مشروع القانون ألخذ رأى األزهر والجهات المعنية، فضاًل عن حسم 
الجدل فى مطالبة ضم مشروع القانون إلى قانون األحوال الشخصية.. 

وإليكم التفاصيل..
يخدم األسرة.. يقلل نسب الطالق والزواج الثانى

قالت الدكتورة عزة عبدون، أستاذ علم االجتماع ومدير إدارة الطفولة 

محدد  الثانى  الزواج  موضوع  إن  سابًقا،  التضامن  بوزارة  واألسرة 
الطيب  أحمد  الدكتور  األكبر  واإلمام  للغاية  وحساسة  دقيقة  بشروط 
القناة  على  وحتى  له  وبرنامج  لقاء  من  أكثر  فى  تحدث  األزهر  شيخ 
األولى عن هذا األمر، ليؤكد أنه محدد بظروف وليس مشاعا أو متروكا 
ألهواء األزواج، لذلك فهى تتفق مع مشروع القانون، ألن الظروف التى 
أدت إلى زواج الزوج بامرأة ثانية هى ظروف شديدة الحساسية والبد 

أن يكون لديه مبررات قوية.
وأضافت عبدون، فى تصريح خاص لـ»الطريق«، أن الزوجة يجب أن 
تكون موافقة على هذا األمر؛ فمن الممكن أن تكون مريضة أو لديها 
ظروف أو مشكلة ما، وهنا تكون هناك أسباب واضحة ومقنعة للزواج 
الثانى وإعطاء الزوج هذا الحق، مؤكدة على أهمية القانون الجديد ألن 
الغالبية العظمى من الرجال تستخدم الشرع بطريقة خاطئة ليمنحوا 
ألنفسهم الحق فى أن يتزوجوا بدون معرفة الزوجة األولى بشكل مطلق 
حياة  على  الزوجين  بين  مسبقا  اتفاقا  هناك  أن  كما  رغبتها،  وبدون 

أو  بأخرى  الزواج  قبل  الزوجة  إبالغ  أو  احترامه  يجب  معينة  أسرية 
الزواج بشكل عام.

وأكدت مدير إدارة الطفولة واألسرة بوزارة التضامن سابًقا، أن الزواج 
الثانى يؤثر بالسلب على األبناء، وهذا القانون إذا تم تفعيله سيعود على 
كما  باالنضباط،  المصرية  األسرية  الحياة  وعلى  باالستقرار  األسرة 
سيقلل من نسب الزواج الثانى، مشيرة إلى أن الزوج فى هذه الحالة 
سيفكر مليون مرة قبل اإلقدام على هذه الخطوة، وعندما يخطر زوجته 
قد يتم حل أى مشكلة والحد من الطالق ومن الزواج الثانى، متابعة: 
»هذا األمر وضحه شيخ األزهر فى أكثر من لقاء.. وأنا كنت أتابعه وهو 
يقول بأنه فى أيام الصحابة وعصر المسلمين األوائل كانوا يتزوجون 
من 15 امرأة، وقال شيخ األزهر إن الرسول عندما تزوج من 9 نساء لم 

يندهش أو ينتقده أحد فى وقتها ألنه كان المعتاد لديهم«.
القرآن  أن  يؤكد  األزهر  شيخ  أن  إلى  االجتماع  علم  أستاذ  ولفتت 
ولن  تعدلوا  بلو  القرآن  ويحددها  التدرج  من  كنوع  زوجات  أربع  حدد 

فهذا  شاءوا  متى  يتزوجوا  بأن  الحق  يعطهم  لم  »الله  قائلة:  تعدلوا، 
وستكون  األسرة  سيخدم  الجديد  القانون  أن  مؤكدة  صحيحا«،  ليس 
أكثر انضباطا وسيعم الخير وينعكس اإليجاب على األسر المصرية إذا 
تم تحديد هذه المسألة، مؤكدة أن القانون سيحل الظاهرة، والموافقة 
الكتابية تمنح الزوجة حقوقها، والقانون عادل ومنصف وانعكاسه كبير 

وإيجابى للغاية.
ننتظر رأى األزهر.. ندعم ضمه إلى قانون األحوال الشخصية

من جهته، قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 
إلى  يحتاج  المأذونين  عمل  تنظيم  قانون  مشروع  إن  النواب،  بمجلس 
مزيد من الدراسة وربط األجهزة وأخذ رأى األزهر والجهات الدينية، 
القانون وال يمكن تحديد رأى  أنه ال يوجد جدل حول مشروع  مؤكًدا 
اللجنة فى مادة عدم الزواج بأخرى إال بإذن كتابى من الزوجة األولى 
معارضتها  وعدم  المادة  صحة  من  للتأكد  األزهر  رأى  تنتظر  ألنها 

للشريعية اإلسالمية.
وأوضح الجمل، فى تصريح خاص لـ»الطريق«، أنه يدعم فكرة ضم 
الشخصية،  األحوال  قانون  إلى  المأذونين  عمل  تنظيم  قانون  مشروع 
أى  هناك  يكون  ال  حتى  أفضل  مًعا سيكون  القانونين  دمج  أن  مؤكًدا 
تعارض مع جهات أو اختصاصات أخرى، لذا قررت اللجنة التشريعية 
مشروع  من  االنتهاء  لحين  القانون  مشروع  مناقشة  تأجيل  بالبرلمان 
قانون األحوال الشخصية والتدقيق فى مدى توافق مواد مشروع قانون 
تنظيم عمل المأذونين مع الدين والشريعة اإلسالمية ومن ثم ستتضح 

الرؤية النهائية حول مشروع القانون.
لم تكن موجودة ألن المجتمع كان غير محتاج إليها

فى سياق متصل، قال الدكتور عبدالحليم محمد منصور، عميد كلية 
الذى  القانون  مشروع  إن  السابق،  األزهر  بجامعة  والقانون  الشريعة 
يجعل الزواج الثانى مشروطا بالحصول على موافقة كتابية من الزوجة 
الرسول  عهد  فى  موجودة  تكون  ال  وقد  تنظيمية  مسألة  يعد  األولى 
والصحابة من بعده وال التابعين ألن المجتمع كان غير محتاج إلى هذا 
النوع من القوانين، ولكن بعد تقدم المجتمع ومواجهة عدد من المشاكل 

تم توثيق الزواج والطالق، وهذا أمر لم يكن موجودا من قبل.
الناس  أن مصالح  لـ»الطريق«،  تصريح خاص  فى  منصور،  وأضاف 
والمجتمعات كانت بحاجة ماسة إلى هذه األمور حتى ال تضيع حقوق 
األزواج والزوجات واألوالد، وكذلك نفس الشةء فيما يتعلق بالزواج من 
المرأة الثانية؛ فإذا رأى ولى األمر أو الحاكم أو رئيس الدولة وأهل الحل 
والعقد أن هناك حاجة إلى هذا األمر لمصلحة األسرة والمجتمع وأنها 
ال تقوم وتتأدى إال بمثل هذه األمور والموافقة تكون من الزوجة األولى 
صراحة ومكتوبة تعد مسألة مصلحية متروكة لظروف الزمان والمكان 
التشريعية  اللجنة  تراه  ما  وحسب  المجتمع  يراه  ما  حسب  والعصر 

المسؤولة عن هذه األمور فى المجتمعات اإلسالمية والعربية.

الزوجة الثانية..

بين الشرع والقانون

 جولة فى مشروع قانون 
تنظيم عمل المأذونين.. ما 
مصير المادة المثيرة للجدل؟

 وكيل »تشريعية النواب«: 
ننتظر رأى األزهر فى المادة.. تأجيل 

المناقشة فى صالح القانون.. 
ندعم ضم مشروع القانون إلى 

قانون األحوال الشخصية

 أستاذ علم اجتماع: مشروع القانون يخدم األسرة.. ستكون 
أكثر انضباًطا واستقرارًا.. يقلل نسب الطالق والزواج الثانى
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 تأجيل
العمرة ألجل غير 

مسمى.. والحج
فى انتظار
القرارات

 دقت
الساعة واقترب 

الحساب.. هل الفيروس 
الصينى من عالمات

يوم القيامة؟

أثر انتشار فيروس كورونا فى الفترة الماضية على 
البورصة  وشهدت  كبير،  بشكل  العالمى  االقتصاد 
نظًرا  األحيان،  من  الكثير  فى  األحمر  اللون  مؤشر 
وامتد  والتصدير،  االستيراد  حركة  على  لتأثيره 
لتخرج  البالد،  فى  الكبيرة  التجمعات  ليطول  أثره 
االستيراد  حركة  إلغاء  وهو  جذرى  بحل  الحكومات 

والتصدير فى بعض الدول.
لم ينته األمر عند ذلك، بل امتد لتوقف األنشطة 
المدارس،  وتوقف  المواطنين،  حياة  فى  العامة 
المحاوالت  به، فى ظل  خوًفا من إصابة عدد كبير 
المستميتة من الدول للحصول على ترياق للسم الذى 

اجتاح الدول وعبر حدودها.
وفى مشهد مهيب تقشعر له األبدان، ظهر الحرم 
المكى فارًغا، مما أثار استياء وحزن المسلمين من 
يتخيلوا  لم  ألنهم  االجتماعى،  التواصل  مواقع  رواد 
أن يؤثر الفيروس اللعين على تعطيل إقامة الشعائر 

الدينية.
توقف العمرة

حركة  توقف  أعلنت  السعودية  السياحة  وزارة 
من  مواطنيها  على  حفاًظا  وإليها،  منها  الطيران 
انتشار فيروس كورونا، وبذلك منعت المعتمرين من 
عبور حدود السعودية للطواف وأداء مناسك العمرة، 
لهم وضع  القرار فكان  أما عمن ذهبوا قبل صدور 

خاص.
وكشف مصدر مسؤول فى الحرم المكى عن مصير 
المعتمرين المتواجدين داخل السعودية ليشبه مصير 
من هم بالخارج، فقد أغلق الصحن الذى يقام فيه 
الطواف، وأجلت العمرة ألجل غير مسمى، حتى تتم 

السيطرة على المرض.
إن  السياحية،  الشركات  غرفة  رئيس  نائب  وقال 
موسم الحج بهذا قد تم إلغاؤه، وإنه لن يستأنف مرة 
القوى  قدرة  وعدم  الفيروس،  النتشار  نظرا  أخرى، 
الطبية حول العالم على السيطرة عليه مما يتسبب 
فى حالة من الهلع حول وجود أى تجمعات، حتى ولو 

كانت إلقامة الشعائر الدينية.
وأضاف نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، أن 
شركات السياحة كان أمامها حالن، األول هو إرجاع 
والثانى  للمعتمرين،  بالتأشيرات  الخاصة  التكاليف 
التحويل  طريق  عن  لرحلتهم  المعتمرين  تغيير  هو 
يكن  لم  الطواف  منع  قرار  أن  وأكمل  آخر،  لخط 
للمعتمرين الوالجين للسعودية من الخارج فقط، بل 

منع أهالى السعودية أيًضا من أداء العمرة.
وفى سياق متصل، قال الدكتور خالد عبدالقادر، 
استشارى الحميات واألمراض الوبائية، إن التجمعات 
الكبيرة حتى ولو كانت ألداء مناسك العمرة لن تمنع 
كورونا من االنتشار، كما أنه قد يخرج شخص دون 
من  كل  يعدى  وبهذا  بالمرض  إصابته  على  التعرف 
سترتفع  السن  كبار  المعتمرين  أغلب  وألن  حوله، 
من  السعودية  اتخذته  فما  بينهم،  الوفاة  حاالت 
إجراءات وقائية لمجابهة كورونا القاتل صحيح، وينم 

عن ثقافة دينية وصحية كبيرة.
إلغاء الحج

اإلسالمى  المعهد  العسيرى، صاحب  محمد  قال 
للبحوث والتدريب، سعودى الجنسية، إن أنباء إلغاء 
الناس،  بين  شيوعا  األكثر  هى  السعودية  فى  الحج 

العمرة،  إلغاء  مع  وتزامنا  موسمه،  القتراب  نظرا 
من  خالية  وهى  الكعبة  مشهد  كون  من  الرغم  على 
المتواجدين فيها محزن بالنسبة لهم، إال أنهم يرون 

أن القرار صائب، ويحافظ على األرواح.
وأضاف »العسيري«، أن المسؤولين فى السعودية 
يخافون من تكرار مأساة السارس مرة أخرى، والذى 
توفى إثر اإلصابة به آالف المواطنين فى السعودية، 
فى  وتسبب  عليه،  السيطرة  السلطات  تستطع  ولم 

حالة من الذعر اجتاحت كل أرجاء المملكة.
مدير  عثمان،  عويضة  الشيخ  قال  جانبه،  ومن 
اإلفتاء  بدار  الفتوى  وأمين  الشفوية،  الفتوى 
أن  بالسعودية،  الصحة  لوزارة  يجوز  إنه  المصرية، 
تعطل أداء فريضة الحج إذا احتاج األمر، خاصة فى 
ظل تهديدات فيروس كورونا للحجاج، كما حدث مع 

العمرة، حفاظا على األرواح.
وأضاف مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار 
اإلفتاء المصرية، فى تصريحات خاصة لـ»الطريق«، 
أن الفتوى هنا مبنية فى األساس على الرأى الطبى، 
لتستطيع السعودية أن تسيطر على حاالت اإلصابة، 
كما أن الرأى الشرعى أساسه تجنب المفسدة على 
جلب المصلحة، فإن اإلنسان إذا مرض أو مات فلن 
يتعبد، أما إذا نجا من المرض فله مساحة من الزمن 

قد يذهب للحج والعمرة.
األوقاف  وزارة  وكيل  أبوعمر  أيمن  الدكتور  وقال 
الدعوة  وبحوث  الفتوى  عام  ومدير  الدعوة  لشؤون 
باألوقاف: يجوز إلغاء موسم الحج هذا العام إذا ما 

اقتضت الضرورة بسبب فيروس كورونا.
الشخصية  صفحته  على  بفيديو  رأيه  عن  وعبر 
على فيس بوك قائال: »إن حكم الشرع نابع من الرأى 
الطبى، فإذا أهل الذكر وهم األطباء هنا أقروا بإلغاء 
الشرعى  فالحكم  المرض،  الحج بسبب هذا  موسم 
إذا قال أهل الطب إن  بإلغائه،  ينبع من رأى الطب 
التجمع بهذه الصورة به احتمال هالك للناس، فالبد 
إلى  بأيديكم  تلقوا  )وال  قال:  فالله  االستجابة،  من 
المفسدة  درء  أن  الشريعة  فى  ومعروف  التهلكة(، 
الحياة،  على  والخوف  المصلحة،  جلب  على  مقدم 
جًدا،  كبيرة  قيمة  اإلنسان  لحياة  يعطى  فاإلسالم 

ويحافظ عليه قدر المستطاع«.
انتشار  فى  الحج،  يسببها  التى  العواقب  وعن 
فيروس كورونا، قال استشارى األمراض الوبائية إن 
يذهبون  من  أعداد  من  أكثر  تكون  الحجيج  أعداد 
ألداء العمرة، وهنا تكون فرصة انتشار المرض أكبر، 
وأغلب من يذهبون للحج كبار السن، ونسبتهم تصل 
لـ99 % من إجمالى العدد، لذا ستكون هناك حاالت 

وفاة مؤكدة.
مناسك رمضان

العادات  بعض  إلغاء  من  المصرى  الشعب  يخاف 
بسبب  التراويح،  صالة  منها  رمضان،  فى  الدينية 

الحد من انتشار كورونا.
الفقه  أستاذ  كريمة،  أحمد  الشيخ  قال 

اإلسالمية  والشريعة  المقارن 
إلغاء  قرار  إن  األزهر،  بجامعة 

أداء صالة التراويح فى شهر 
رمضان المقبل، مع انتشار 
ال  قرار  كورونا  فيروس 
يمكن لفرد اتخاذه، فهو 
قرار مؤسسى وجماعى 
وال يصدر إال من هيئة 
وذلك  العلماء،  كبار 
الهيئة  مع  بالتعاون 

الطبية الخاصة والمعنية 
أزمة فيروس  بالتعامل مع 

كورونا.
األمراض  استشارى  وأوضح 

يظل  كورونا  فيروس  أن  الوبائية، 
على األسطح لمدة 9 ساعات تقريًبا، وإذا 

عطس أو سعل شخص منهم، يظل الفيروس موجوًدا 
للشخص  بدوره  لينتقل  المصليات،  سطح  على 
الذى يصلى بعده، أو لمن حوله، خاصة كون أعداد 

المتوافدين على المساجد كبيرة جًدا.
صالة الجمعة

األوقاف،  وزير  جمعة،  مختار  الدكتور  شرح 
اإلجراءات االحترازية التى اتخذتها الوزارة للوقاية 
من فيروس كورونا والحفاظ على سالمة المواطنين 

خاصة خالل صالة الجمعة، وذلك فى اجتماع لجنة 
الشؤون الدينية واألوقاف بمجلس النواب.

وكشف وزير األوقاف عن التوجيه بأال تزيد مدة 
خطبة وصالة الجمعة على ربع ساعة، والحرص فى 
اتخاذ إجراءات مكثفة لتعقيم ونظافة المساجد قبل 
بين  الوقت  تقصير  إلى  باإلضافة  وبعدها،  الصالة 

األذان واإلقامة فى الصلوات.
صالة  وقف  أو  إلغاء  جواز  سؤال  عن  وأجاب 
يؤدى  خطر  ووجود  وباء  انتشار  حالة  فى  الجمعة 
البالد  يحقق مصالح  ما  »كل  قال:  األرواح،  لحصد 
للتشريع،  العامة  المقاصد  ضوء  فى  يأتى  والعباد 
ومن أهمها حفظ األنفس، وعندما سئلت هل يجوز 
شريعة  أو  الحج  أو  العمرة  أو  الجمعة  صالة  إلغاء 
العلم  أهل  رأى  شكل  إذا  جماعية  بصفة  تؤدى 
المختصين بالوزارات الرسمية يجوز إلغاؤها حفاظا 

على األرواح إذا كانت ستسبب هالكا«.
وأكمل: »لقد تحدثت مع أحد الزمالء وهو أستاذ 
فى الدين، وقال لى إنه ال يجوز بل يجب، لو أدى ذلك 
إلى هالك محقق، ألن الحفاظ على األنفس مقصد، 
والجمعة لها بديل إنك تقدر تصليها ظهر، والعمرة 
يوجد فيها بين الوجوب والسنية، وإذا حل أمر يجب 

مش يجوز«.
وقال استشارى األمراض الوبائية إن صالة الجمعة 
تشبه صالة التراويح فى رمضان، ألنها يتواجد بها 
أعداد كبيرة، ويسهل انتقال كورونا عن طريق الرذاذ، 

أو المصليات الموجودة.
الموالد وزيارة األضرحة

الطرق  مشايخ  شيخ  القصبى،  عبدالهادى  قال 
الدينية،  بالمناسبات  االحتفال  تأجيل  تم  الصوفية: 
وكل  اإلنسانية  النفس  على  والحفاظ  للعقل  إعماال 
سالمة  على  حثت  التى  السماوية  الشرائع 
االحترازية  الطرق  بشتى  النفس 
والوقائية فى إشارة منه إلى تأييد 
من  للتكاتف  الدولة  قرارات 
أجل مواجهة فيروس كورونا 
الذى يستهدف التجمعات.

مشايخ  شيخ  وطالب 
بتحرى  الصوفية،  الطرق 
الدقة فى نشر المعلومات 
وعدم  الفيروس  حول 
التهويل من خطورته نظرا 
لما قد يسببه فى نشر بيئة 
كما  المواطنين،  بين  سلبية 
أنه يؤثر على قطاعى االقتصاد 
بأنهم  حديثه  واختتم  والسياحة، 
قرروا تأجيل االحتفال بالموالد لحين 

إشعار آخر، ولن يلغوها نهائًيا.
زيارة  إن  المعدية  األمراض  استشارى  وقال 
األضرحة والموالد من أكثر الطرق التى تنقل كورونا، 
التمسح باألضرحة ولمس  خاصة مع وجود ظاهرة 
للنظافة  االنتباه  دون  الجزء،  لنفس  األيادى  مئات 

الشخصية.
الكنيسة وطقوسها

بعدما  الذعر  من  حالة  المسيحيين  انتاب 
انتشرت أنباء كون األسرار المقدسة فى الكنيستين 

الكاثوليكية واألرثوذكسية تصيب المترددين بفيروس 
كورونا القاتل.

يحتفل المسيحيون عن طريق تناول قطعة صغيرة 
تمثل  التى  بالقربان(  )تعرف  الخبز  من  ورقيقة 
المسيح،  دم  وتمثل  الخمر  من  وملعقة  يسوع  جسد 
لكافة  واحدة  ملعقة  باستخدام  التناول  طقس  يتم 

المصلين تسمى الماستير.
لشؤون  البطريركى  النائب  باخوم  األنبا  قال 
االيبارشية البطريركية، إنه لم يرد لهم أى أنباء حول 
يقومون  ال  وإنهم  التناول،  سر  توقف  أو  االستغناء 
بذلك الطقس عن طريق ملعقة واحدة، لذا ال يوجد 
األعداد  طريق  عن  إال  بكورونا،  لإلصابة  خطر  أى 

الكبيرة فى كورونا.
وعن تلك الجزئية، قال استشارى الطب النفسى، 
التناول  التى يستخدمونها إلتمام عملية  الملعقة  إن 
السهولة،  بمنتهى  المتواجدين  بين  الفيروس  تنقل 
والتجمعات التى ال يراعى فيها ترك متر على األقل 

بين كل شخصين تمثل خطرا عليهم.
دراويش الطب

الرسمية  صفحته  على  األطباء  أحد  قال 
بـ»فيسبوك«، إن الوضو يقضى على كورونا، خاصة 
من يصلى كل الفروض، ويتوضأ خمس مرات يومًيا، 

كما نشر آخر أن النقاب يقى من الفيروس.
أجاب استشارى األمراض الوبائية عن تلك الجزئية 
قائاًل: كورونا اليزال بالماء، نظًرا لكونه فيروس قويا، 
لذا يحتاج إلى الماء والصابون، أو المطهرات، لذلك 
فقد تكون صنابير المياه والحمامات المشتركة فى 
المساجد ثغرة النتشار كورونا، بين المترددين على 
المساجد، خاصة كون الصنابير تلمسها أكثر من يد.
قال الدكتور محمد عزالعرب، استشارى األمراض 
المعدية، إن هناك مشكلة قد تقابل المنتقبات وهى 
أن الفيروسات تبقى على النقاب من الخارج، وبالتالى 
بأيديهن،  النقاب  لمس  من  االحتراس  عليهن  يجب 
أن  لضمان  ساعات،  عدة  كل  تغييره  يتم  أن  ويجب 
المسافات  كون  بجانب  للفيروسات،  عازاًل  يكون 
الموجودة بين النسيج أكبر من قطر الفيروس نفسه 
بسهولة  تدخل  وبهذا  ميكرونانو،  لـ60  يصل  الذى 
بعضها  اصطدام  لكن  للمريض،  التنفسى  للجهاز 

باأللياف يقلل من األعداد التى تصيب الشخص.
عالمات  من  وكورونا  المكى  الحرم  إغالق  هل 

الساعة؟
عالمات  من  كورونا  كون  عن  أنباء  انتشار  بعد 
الفقه  أستاذ  كريمة،  أحمد  الشيخ  قال  الساعة، 
إن  األزهر،  بجامعة  اإلسالمية  والشريعة  المقارن 
خالل  العالم  يشهدها  التى  والصراعات  الخالفات 
وإنها  بصلة،  الساعة  لعالمات  تمت  ال  الفترة  هذه 

معروفة وبالطبع فيروس كورونا ليس منها.
وقال الدكتور على فخر، عضو لجنة الفتوى بدار 
اإلفتاء المصرية، إنه حتى يومنا هذا ظهرت الكثير 
من عالمات الساعة، وذلك ألن الحديث عنها واسع 
الله  رسول  بعث  أن  منذ  موجودة  واألمراض  وكبير، 

صلى الله عليه وسلم.

الشعائر الدينية فى مواجهة

الوباء

 الحرم المكى
فارًغا بقرار طبى.. 
والتناول يصيب 

األشخاص بكورونا 
والكنيسة ال ترد

فاطمة عاهد
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إلى  والزمالك  األهلى  المصرية  الكرة  قطبا  تأهل 
خالل  إفريقيا  أبطال  ــدورى  ب النهائى  نصف  ــدور  ال
أول  األبيض  كان  حيث  الجارى،  الموسم  منافسات 
الرياضى  الترجى  فريق  أقصى  بعدما  المتأهلين 
التونسى من الدور ربع النهائى من البطولة اإلفريقية، 
مباراتى  مجموع  فى   2  -  3 بنتيجة  عليه  الفوز  بعد 

الذهاب والعودة.
دورى  نهائى  إلى نصف  األحمر  المارد  تأهل  فيما 
إفريقى  الجنوب  داونــز  صن  تخطى  بعدما  األبطال 
بتحقيق الفوز عليه بنتيجة 3 - 1 في مجموع مباراتى 

الذهاب واإلياب.
وتأهل الوداد المغربى على حساب النجم الساحلى 
التونسي بنتيجة 2 - 1 فى مجموع مواجهتى الذهاب 
المغربى  الرجاء  أما  البطولة،  نهائى  ربع  والعودة فى 
مازيمبى  حــســاب  على  النهائى  نصف  ــى  إل فتأهل 

الكونغولى.
نهائى  نصف  ذهــاب  مــبــاراة  تقام  أن  المقرر  ومــن 
دورى األبطال بين األهلى والوداد أحد يومى 1 و2 من 
شهر مايو المقبل فى المغرب، فيما تقام مباراة العودة 
أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته بالقاهرة، فيما يواجه 

الزمالك نظيره الرجاء المغربى فى نصف النهائى.
الــدور  عقبة  تخطى  فى  القطبان  نجح  حــال  وفــى 
نصف النهائى سيتأهالن سويا للمباراة النهائية ألول 

مرة فى تاريخهما بالبطولة اإلفريقية.
ووصل األهلى إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا 
اجتياز  فى  األحمر  المارد  نجح  حيث  مــرة،   16 فى 
فى  جــاءت  مــرات،   8 اللقب  وحصد  النهائى  نصف 
أعوام: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 
مناسبات،   4 فى  اللقب  خسر  بينما   ،2013  ،2012
جاءت فى أعوام: 1983، 2007، 2017، 2018، فيما 
عجز المارد األحمر عن اجتياز نصف النهائى فى 3 

مرات أخرى.
خمس  بالبطولة  الزمالك  نادى  تّوج  المقابل،  وفى 
مرات، جاءت فى أعوام: 1984، 1986، 1993، 1996، 
2002، وحصل على لقب الوصيف مرتين فى عامى 
1994، 2016، وفشل أبناء ميت عقبة فى عبور الدور 

نصف النهائى فى مناسبتين.
بالتفصيل مرات  التالية نستعرض  السطور  وخالل 
تأهل األهلى والزمالك لنصف نهائى دورى األبطال..

األهلى
المرة األولى لألهلى تعود إلى نسخة 1981، وكان 
الجزائرى  القبائل  يلتقى فريق شبيبة  أن  المقرر  من 
واعتذر األهلى، فى ظل حالة الحداد العامة عقب وفاة 

الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وفى نسخة 1982 نجح األهلى فى بلوغ الدور قبل 

ثم  النهائية ومن  المباراة  إلى  أن يصعد  قبل  النهائى 
التتويج باللقب.

أما نسخة 1983 فقد نجح فى الوصول إلى النهائى 
ينجح فى  أن  الغانى، قبل  أمام كوتوكو  اللقب  وخسر 
نسخة 1987 فى الصعود للنهائى ويتّوج باللقب للمرة 

الثانية فى تاريخه.
من  البطولة  األهلى  ودع   1988 نسخة  فى  ولكن 
الدور نصف النهائى للمرة األولى فى تاريخ مشاركاته 
بدورى األبطال أمام فريق وفاق سطيف الجزائرى عن 

طريق ركالت الترجيح.
دورى  نهائى  قبل  ــى  إل تــأهــل   2001 نسخة  وفــى 
األبطال، ونجح فى التتويج باللقب الثالث فى مسيرته.

وتأهل األهلى إلى المربع الذهبى فى نسخة 2005 
و2006 وواصل مشواره حتى تمكن من التتويج باللقب.

أنه  إال  نهائى نسخة 2007  بلوغ  األهلى فى  ونجح 
خسر اللقب أمام النجم الساحلى، قبل أن يتأهل إلى 

نهائى نسخة 2008 ويتمكن من التتويج باللقب.
وفى نسخة 2010 تأهل األهلى إلى قبل نهائى دورى 

األبطال وودع البطولة أمام الترجى التونسى.
نسختين  فــى  األبــطــال  دورى  بلقب  األهــلــى  وتــوج 
متتاليتين، عامى 2012 أمام الترجى التونسى و2013 

أمام أوالندو بايريتس الجنوب إفريقى.
النهائى  قبل  إلى  األهلى  تأهل   2017 نسخة  وفى 
نسخة  فى  كما حضر  المغربى،  ــوداد  ال أمــام  وخسر 
2018 فى النهائي وخسر اللقب أمام الترجى التونسى.

الزمالك
شبيبة  أمــام  النهائى  لنصف   1984 نسخة  تأهل 
فى  األولـــى  للمرة  باللقب  ــوج  وت الــجــزائــرى  القبائل 

تاريخه.
للمرة  النهائى  لنصف  تأهل   1985 نسخة  وفــى 
الجيش  يد  على  خــرج  أنــه  إال  التوالى،  على  الثانية 
الملكى المغربى، فيما تأهل فى نسخة 1986 لنصف 
كانون  وتخطى  الثالثة،  للمرة  األبطال  دورى  نهائى 
ياوندى الكاميرونى وتوج باللقب على حساب أفريكا 

سبورتس اإليفوارى.
النهائى  لنصف  الزمالك  تأهل   1993 نسخة  وفى 
توج  ثم  النيجيرى،  ستارز  شوتنج  على  الفوز  وحقق 
كوتوكو  أشانتى  حساب  على  الثالثة  للمرة  باللقب 
الغانى، وفى العام التالى تأهل الزمالك لنصف النهائى 
أن  قبل  التونسى،  الترجى  أمام  البطولة  ودع  أنه  إال 
يتوج باللقب على حساب شوتنج ستارز النيجيرى فى 

نسخة 1996.
وبعد طول غياب، عاد الزمالك وتأهل لنصف نهائى 
دورى أبطال إفريقيا فى نسخة 2002، وتخطى عقبة 
مازيمبى الكونغولى، وتوج باللقب على حساب الرجاء 
الدور  فى  البطولة  ودع   2005 نسحة  وفى  المغربى. 
الغريم  أمــام  وإيابا  ذهابا  بالخسارة  النهائى  نصف 

التقليدى النادى األهلى.
نسخة  فى  النهائى  لنصف  الزمالك  تأهل  وأخيًرا، 
اللقب  خسر  أنه  إال  المغربى  الــوداد  وتخطى   2016

أمام صن داونز الجنوب إفريقى فى النهائى.

هل يلتقى األهلى والزمالك فى النهائى اإلفريقى ألول مرة؟

قادًما  البيضاء  القلعة  جـــدران  داخــل  مسيرته  بــدأ 
ألحمد  ثانيا  حارسا  وظل   ،2013 موسم   nإنب من 
ال  الحالى«،  بيراميدز  مرمى  »حارس  الشناوى 
يفارق مقاعد البدالء لمدة ثالثة مواسم، إلى 
أن صاحت موهبته بداخله مطالبة بأحقيتها 
ومالمسة  الــلــعــبــة،  بــمــمــارســة  الــقــانــونــيــة 
وبالتحديد  المستطيل األخضر من جديد؛ 
فيه  عشًقا  ذاب  بعدما  الــنــادى  اختار  ألنــه 

كغيره الماليين من جماهير الملكى.
خرج من النادى الذى لطالما رغب فى حماية 
عرينه، متجًها إلى سموحة بعد انتهاء موسم 2016، فى 
أبوجبل على استغالل  أعوام، حرص  لثالثة  يمتد  عقد 
تلك المرحلة كما ينبغى أن يكون االستغالل، حتى يعود 
البيضاء  القلعة  شباك  وحراسة  األكبر؛  حلمه  لتحقيق 

والتتويج بالبطوالت وتحقيق اإلنجازات.
عاد مرة أخرى إلى ميت عقبة فى صيف 2019، ولكن 
لم تتسن له فرصة إثبات ذاته سوى عند تولى الفرنسى 

الفنية  اإلدارة  مسؤولية  كارتيرون،  باتريس 
أبوجبل  على  اعتمد  ــذى  وال للزمالك، 

ساعده  دائمة؛  شبه  بصورة  مؤخًرا 
ــاء الــمــتــكــررة  ــطـ عــلــى ذلـــك األخـ
محمود  وإصــابــة  عــواد،  لمحمد 

جنش، حارسى مرمى الفريق.
الجبل يسد شباك الزمالك

حــارس  أبوجبل،  محمد  بــدأ 
شباك  حماية  الزمالك،  مرمى 
الــحــالــى،  ــام  ــع ال مطلع  الـــنـــادى 

أمام  فريقه  مباراة  وبالتحديد فى 
سموحة، ليحافظ على نظافة شباكه، 

ويؤكد للجهاز الفنى أنه أهل لتلك الثقة، 
بعد  ألبوجبل  كارتيرون  اختبارات  تجددت 

الزمالك  لمباراة  وصــواًل  األخــرى،  تلو  والمباراة  ذلك 
للمنافسة على  الماضى،  فبراير  الترجى منتصف  ضد 
من  مباراة  أبوجبل  فقد خاض  اإلفريقى،  السوبر  لقب 
أروع مبارياته، ورغم ضغط هجمات العبى الترجى إال 

أن جبل الزمالك لم يتخطه سوى هدف وحيد.
مشاركته  بعد  للفريق  بطولة  أول  أبــوجــبــل  وحــقــق 
اإلفريقى على  السوبر  بلقب  تتويجه  تم  أساسًيا، حيث 

حساب واحد من أكبر أندية القارة السمراء.
القمة األولى ببطولة

خاض أبوجبل بعد ذلك أول لقاء قمة له بين فريقى 
على  جمعتهما  التى  المباراة  خالل  والزمالك،  األهلى 
لقب السوبر المصرى، واستضافها ملعب محمد بن زايد 
أبوجبل  كان  مباراة  الماضى، فى  فبراير  بأبوظبى، فى 

أبرز نجومها.
على  المصرى  السوبر  لقب  الزمالك  خاللها  حقق 
جماهير  ــادت  وأشـ األهــلــى،  التقليدى  غريمه  حساب 
السبب  هو  الفريق،  مرمى  حــارس  بــأن  كافة  الملكى 

كان  ألنه  وخاصة  البطولة،  بتلك  التتويج  فى  الرئيسى 
سدا منيعا ضد هجمات الشياطين الحمر طوال الـ90 
دقيقة، قاد ناديه لركالت الحظ، وتمكن من إبعاد ركلتى 
جزاء لألحمر، وانتهت المباراة بتتويجه باللقب المحلى.
عبر بعدها حارس مرمى الزمالك عن سعادته؛ لقيادة 
حساب  على  المحلى  السوبر  ببطولة  للتتويج  فريقه 
جًدا  سعيد  قائأًل:  بها،  ُيشارك  قمة  أول  فى  األهلى 
انتقالى  منذ  أخوضها  قمة  أول  هى  المباراة  هذه  ألن 
الفوز  تحقيق  بسبب  أكبر  وسعادتى  الزمالك،  لصفوف 

على الغريم التقليدى، والتتويج بلقب السوبر.
المشوار اإلفريقى

شهد مشوار الزمالك فى دورى األبطال اإلفريقى على 
سقطة من سقطات محمد عواد، حارس مرمى الفريق، 
وهز شباكه بثالثة أهداف فى لقاء مازيمبى الكونغولى، 
بأبوجبل  يدفع  أن  كارتيرون  ليقرر  المجموعات،  بدور 
الستكمال الطريق اإلفريقى، والذى حافظ على نظافة 

مرماه وصعود فريقه لنصف نهائى البطولة.
القدم  لكرة  اإلفريقى  االتــحــاد  به  وأشــاد 
أكثر  بأنه  الرسمى،  موقعه  عبر  »كــاف« 
حارس تصدى لكرات ناجحة فى دور 

المجموعات بنسبة 90 %.
ــك  ــزمــال ــاءى ال ــقـ ــاض لـ ــم خــ ثـ
مــجــدًدا ضــد الــتــرجــى فــى ربــع 
بعدهما  وصعد  البطولة،  نهائى 
ــى نصف  أبــنــاء مــيــت عــقــبــة إلـ
بنتيجة 3 – 2 بمجموع  النهائى 
وكان  ــاب،  واإلي الذهاب  مباراتى 
األساسية  األســبــاب  أحــد  أبوجبل 
فى الصعود؛ فقد حافظ على مرماه 
باستثناء هدفى الترجى بواقع هدف فى 
كل مباراة، من ضمنهما ركلة جزاء فى لقاء 
اإلياب، باإلضافة إلبعاده هدفا محققا لالعب حمدى 

الهونى، العب باب سويقة.
فى  األخطر  التصدى  بأنه  قائاًل  »كــاف«  عنها  وعبر 
تاريخ دورى األبطال، وهو األمر ذاته الذى جعل شكرى 
الواعر، حارس مرمى الترجى السابق يصرح بأن أبوجبل 
من أفضل الحراس المصريين حالًيا، وقال عنها أبوجبل 
نفسه إنها أخطر الكرات التى تعرض لها فى مسيرته، 

ولو تكررت فى أى وقت سيكون مكانها داخل الشباك.
حارس مصر األول

قالوا عنه إنه يستحق أن يصبح حارس مصر األول، 
ألنه حالة استثنائية تفوقت رغم تواجدها على مقاعد 
الكبير« حارس  »إكرامى  إفريقيا  ومنهم وحش  البدالء، 
صرح  الذى  األسبق،  الوطنى  والمنتخب  األهلى  مرمى 

بأن أبوجبل من أفضل الحراس الحاليين فى مصر.
ــال إكـــرامـــى الــشــحــات فــى تــصــريــحــات خاصة  ــ وق
سبب  وهــو  جيد،  بشكل  ــؤدى  ي »أبوجبل  لـــ»الــطــريــق«: 
رئيسى لصعود فريقه للدور قبل النهائى لبطولة دورى 

كبيرا  جمهورا  نــرى  أن  عظيم  وشــىء  إفريقيا،  أبطال 
بيدعمه وواقف وراه«.

ــا مع  وأضــــاف: »مــســتــواه يــؤهــلــه لــلــتــواجــد أســاســًي
المنتخب، وظلم كبير أن نقارنه بأى شخص آخر، سواء 
بداية  فى  فهو  السيد،  عبدالواحد  أو  الحضرى  كــان 

مسيرته«.
واختتم إكرامى: »المستوى المتألق والمتقارب للشناوى 
وأبوجبل يجعلنا نطمئن على مركز حراس المرمى فى 
المنتخب، فاألول متميز جًدا فى األهلى منذ أكثر من 
موسم، والثانى أثبت جدارته عندما أتيحت له الفرصة، 

ونضمن أن يتحسن مستواهما«.
ومن جابنه، صرح هشام يكن، نجم الزمالك السابق، 
بأن أبوجبل حالة نادرة، وهو الالعب الوحيد الذى حول 
محنته لمنحة، واستطاع أن يستغل الفرصة من اللحظة 

األولى، ويجوز أن نطلق عليه أيوب الكرة المصرية.
وقــــال يــكــن فـــى تــصــريــحــات خــاصــة 

ولم  كافح  »أبوجبل  لـ»الطريق«: 
يــيــأس رغـــم تــواجــده على 

والميزة  الــبــدالء،  مقاعد 
من  اســتــفــاد  ــه  أن بتاعته 
الطبيعى  أن  رغــم  ذلــك، 

أن العب الكرة مستواه يقل 
االحتياطى،  دكــة  يـــالزم  عندما 

لكنه حول هذا لمسار إيجابى«.
»شوبير  السابق:  الزمالك  نجم  وأضــاف 
بينما  وإكرامى،  البطل  لثابت  احتياطيا  كان 

وعــواد  وعبدالمنصف  للشناوى  بدياًل  جلس  أبوجبل 
الكرة  أيــوب  عليه  وجــود شوبير ألطلقنا  ولــوال  وجنش، 
المصرية، وتألقه ليس تألقا لحظيا، بل جاء بعد صبر 
ومــعــانــاة سنين، وأبــوجــبــل مــن أفــضــل حـــراس مصر؛ 

والدليل تصديه لكرة العب الترجى«.
بتألقه  وأفتخر  استثنائية،  حالة  »أبوجبل  يكن:  وتابع 
واللعب  للمنتخب  االنضمام  ويستحق  اآلخــريــن؛  على 
الخترت  المنتخب  عــن  مــســؤواًل  كنت  ولــو  أســاســيــا، 
فى  زمالئه  من  تقليال  ليس  وهــذا  اســم،  أول  أبوجبل 

نفس المركز؛ لكننا نفتخر بتواجد كل هؤالء العظماء 
فى مركز حراسة المرمى، ما يجعلنا نطمئن على 

المنتخب لسنين كتير جاية«.
فى  أبوجبل  قدمه  »مــا  قــائــأًل:  حديثه  وانهى 

شهرين إنجاز بالنسبة لناس تانية لم تقو على 
على  استمر  ولو  كاملة،  مواسم  فى  تحقيقه 

وظل  لنفسه،  وضعها  التى  خططه  نفس 
جــًدا،  كتير  منه  هنشوف  ملتزما 

وأتمنى أال يصل إليه الغرور ألنه 
طريق الهالك لالعبى الكرة«.

»جبل« الزمالك
يصد الهجمات.. يجذب البطوالت.. يسطر صفحة جديدة فى تاريخ ميت عقبة

 هشام يكن: »لوال شوبير لكان أبوجبل أيوب المالعب المصرية.. يستحق أن يصبح حارس مصر األول«

 إكرامى:
»الكفة بينه وبين

الشناوى متساوية.. 
ومقارنته بالحضرى 

وعبدالواحد
ظلم«

فاطمة الشاذلى

 هيمنة مصرية على دورى األبطال.. المارد األحمر يتأهل لنصف النهائى 16 مرة مقابل 10 للفارس األبيض

  نسخة 2005 تشهد صدام القطبين بالمربع الذهبى.. والشياطين الحمر يتفوقون ذهاباً وإياباً

محمد الهادى
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محمد الشناوى، أحد أبناء قطاع الناشئين باألهلى، الذى 
لم يكن يتصور يوما ما أن يرتدى فانيلة أخرى خالف الفانيلة 
النادى، وعلى مدار سبع سنوات  الحمراء، خرج صغيًرا من 
بتروجت  آخرها  كان  الحمراء،  القلعة  جدران  خارج  قضاها 
المحطة التى شهدت تألقه، عاد من جديد لبيته رافًضا جميع 
البداية  منذ  واضًحا  وكان  وصلته  التى  الخارجية  العروض 

واختار األهلى سريًعا دون تفكير.
حارس  أنه  وأثبت  الفرصة  جاءته  حتى  الدكة  جليس  ظل 
فى  األول  مصر  حارس  يكون  أن  واستحق  الكبار  طينة  من 
المونديال. »الشناوى« دخل التاريخ بهدوء وثبات عندما حصل 
على لقب رجل مباراة مصر واألوروجواى، فى نهائيات كأس 
العالم 2018 كأول حارس عربى فى التاريخ يحصل على هذه 

الجائزة.
لألهلى  عودته  منذ  الشناوى  محمد  استطاع 

نصف  المرمى  »حارس  مقولة  يطبق  أن 
فتصديات  األمثل،  النحو  على  الفريق« 

الشناوى الحاسمة فى عدد كبير من 
مواجهات األهلى على مدار الموسم 
فى  الفوز  األحمر  منحت  الحالى 
مواجهة  آخرها  ولعل  المواجهات، 
الثمانية  دور  إياب  داونز فى  صن 
من دورى أبطال إفريقيا، فحضور 
الشناوى والذود عن مرماه، ساعد 

األهلى فى تحقيق تعادًل هاًما خارج 
األرض.

ومنتخب  األهلى  عرين  حامى  ويعيش 
استطاع  بعدما  الكروية  فتراته  أزهى  مصر، 

بشكل  تطور  بل  مستواه،  ثبات  على  يحافظ  أن 
عناصر  أهم  من  وأصبح  ماضيين  موسمين  مدار  على  كبير 
الفريق التى ل غنى عنها فى المواجهات الصعبة، وتستعرض 
»الطريق« فى السطور التالية أبرز أرقام محمد الشناوى على 
مدار الموسمين الماضيين، وآراء بعض الخبراء فيما يقدمه 

الحارس..
محطات فى مسيرة الشناوى

تراجع إكرامى
مع عودة محمد الشناوى لألهلى عام 2016، ظل حبيًسا 
الكبير  المستوى  بسبب  ونصف،  موسم  لنحو  البدلء  لدكة 
فى  أنه  إل  الوقت،  ذلك  فى  إكرامى  شريف  قدمه  الذى 
نهاية 2017 قرر حسام البدرى، مدرب األحمر وقتها، إبعاد 
إكرامى عن التشكيل بعد خسارة نهائى دورى أبطال إفريقيا 
لينجح  الشناوى،  العتماد على  مقررًا  المغربى،  الوداد  أمام 
تألقه  بعد  بشدة  إليه  األنظار  خطف  فى  البديل  الحارس 
الالفت وحفاظه على نظافة شباكه فى الكثير من المباريات.

روسيا 2018
األول لألرجنتينى  الخيار  األهلى، جعله  الشناوى مع  تألق 
العالم  كأس  نهائيات  خالل  الفراعنة،  مدرب  كوبر  هيكتور 
روسيا 2018، فمشاركة حارس األهلى أمام األوروجواى فى 
الجولة األولى بكأس العالم، كانت المواجهة الدولية األولى له 

بعد ودية البرتغال.
ارتدى محمد الشناوى ثوب اإلجادة، حارًما لويس سواريز 
رجل  لقب  منحه  بطولى،  بأداء  عرينه  زيارة  من  وكافانى 
المباراة، كأول حارس عربى فى التاريخ يحصل على الجائزة، 

رغم خسارة الفراعنة فى الدقائق األخيرة من المباراة.

أمم إفريقيا 2019
أمم  بطولة  من  الـ16  دور  من  مصر  منتخب  خروج  رغم 
مدار  على  لآلمال  مخيبا  أداء  تقديمها  بعد   ،2019 إفريقيا 
فى  المضيئة  النقاط  أبرز  الشناوى  محمد  كان  البطولة، 
قدم  بعدما  السرب  خارج  وحيًدا  وغرد  الفراعنة،  منتخب 

مستوى مميزا.
شباكه  نظافة  على  الحفاظ  استطاع  األول  مصر  حارس 
الفرص  من  العديد  وأنقذ  للبطولة،  األول  الدور  خالل 
الخطيرة التى هددت مرمى الفراعنة، وهو ما جلب له جائزة 
أفضل حارس فى الدور األول من البطولة، بناء على اختيارات 

التحاد اإلفريقى لكرة القدم »كاف«.
والية فايلر

مع تولى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى األهلى 
وجهازه المعاون مطلع الموسم الحالى، ظهر تغير 
التأثير  وهو  الشناوى،  محمد  مستوى  فى 
مدرب  يانكون  ميشيل  أحدثه  الذى 
ردة  أصبحت  بعدما  المرمى،  حراس 
للكرات  واستجابته  الحارس  فعل 
من  أفضل  الهجمات  مع  والتعامل 

المواسم الماضية.
أرقام محمد الشناوى

أمم إفريقيا 2019
لعب المباريات الثالث فى الدور 
دقيقة،   270 بواقع  للبطولة  األول 
وتصدى لـ12 محاولة، كما تصدى لـ11 
لنفراد  وتصدى  المرمى،  داخل  تسديدة 

وحيد .
عرضيات  لـ8  الشناوى  تصدى  نفسه،  الوقت  فى 

وقام بـ72 تمريرة، ومرر 50 تمريرة صحيحة، بمعدل %69.
فى  حل  بعدما  نور  من  بحروف  اسمه  الشناوى  سطر 
تاريخ مصر حفاظا  الثانى بقائمة أكثر الحراس فى  المركز 
على نظافة شباكهم خلف عصام الحضرى، متخطيا شوبير 
أتم 354 دقيقة دون استقبال أى هدف  بعدما  السيد  ونادر 
الدور األول و84 دقيقة من  بواقع 3 مباريات فى  بالبطولة، 
مباراة ثمن النهائى. وبشكل عام مع منتخب الفراعنة شارك 
فى 18 مباراة، من بينها كأس العالم فى روسيا، حافظ على 

نظافة شباكه فى 9 مباريات وتلقت شباكه 13 هدًفا.
موسم 2017 - 2018

بمعدل  لقاء،   41 الموسم خالل  هذا  فى  الشناوى  شارك 
دقائق 3.675، استطاع الحفاظ على نظافة شباكه فى 25 

مباراة، إل أنه دخل مرماه 24 هدًفا.
موسم 2018 - 2019

الماضى  الموسم  فى  األهلى  النادى  مع  الشناوى  شارك 
باإلضافة  هدًفا،   21 شباكه  سكنت  حيث  مباراة،   33 فى 
إلى الخروج بشباك نظيفة فى 18 مباراة، بمعدل دقائق بلغ 

.2.904
كأكثر  الدورى،  فى  مرة   13 شباكه  نظافة  على  حافظ 
حارس يحقق نظافة شباك فى الدورى المصرى الممتاز هذا 

الموسم.
موسم 2019 - 2020 

يعد محمد الشناوى الحارس األكثر خروجا بشباك نظيفة 
هذا الموسم فى الدورى المصرى حتى اآلن بواقع 12 مباراة.

شارك مع األهلى فى 23 مباراة بشكل عام موسم 2019 

- 2020 فى جميع البطولت، تلقت شباكه 7 أهداف، وخرج 
بشباك نظيفة فى 16 مباراة.

حافظ محمد الشناوى على نظافة شباكه 63 مرة فى أول 
111 مباراة مع األهلى، متخطيا رقم عصام الحضرى 61 مرة 

فى أول 111 مباراة مع األهلى.
 108 فى  الشناوى  محمد  شارك  األهلى،  مع  عام  وبشكل 
الفترة، وتلقت  مباريات، تلقى 9 بطاقات صفراء خالل تلك 
شباكه 62 هدًفا، كما نجح فى الحفاظ على شباكه نظيفة فى 

63 مباراة أخرى.
حارس األولمبياد

األولمبى، عن  للمنتخب  الفنى  المدير  أعلن شوقى غريب 
األولمبياد،  فى  لقائمته  األول  المنتخب  مرمى  حارس  ضم 
أن عدم  »أعلن بوضوح  تلفزيونية:  حيث قال فى تصريحات 
ناديه فى الدورى  مشاركة أى حارس مرمى من الشباب مع 
المصرى يعنى الستعانة بحارس مرمى منتخب مصر األول 

فى األولمبياد«.
المصرى  المنتخب  مرمى  حارس  تحديًدا  »سأضم  وتابع: 
الذى سيعتمد عليه الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى خالل 
مباريات تصفيات أمم إفريقيا القادمتين أمام توجو وكينيا«.

وبالنظر إلى مواجهات المنتخب األول السابقة فإن محمد 
الشناوى يعد الخيار األول لحسام البدرى، وهو ما اتفق عليه 

المحللون، حيث قال طارق سليمان مدرب حراس 
األقرب  الشناوى  »بالفعل  السابق:  األهلى 

للوقوف أساسيا خالل مباراة مصر وتوجو، 
فثبات أدائه وخبرته الدولية ترجح كفته«.
لـ»الطريق«:  تصريحاته  فى  وتابع 
األولمبى  للمنتخب  الشناوى  »انضمام 

لكل  احترامى  مع   %  50 بنسبة  سيفرق 
األولمبى  المنتخب  فى  المتواجدين  الحراس 

رضوان،  وعمر  صالح  عمر  صبحى،  محمد  سواء 
لكن الشناوى حارس لديه خبرات كبيرة جًدا، لعب مباريات 
كثيرة فى الدورى الممتاز، كما أنه لعب بطولة إفريقيا وكأس 
مع  السابق  األهلى  حارس  عبدالحميد  أمير  واتفق  العالم«. 
أبوجبل  تألق محمد  تصريحات »سليمان«، حيث قال: »رغم 
الفترة األخيرة مع الزمالك، لكن عامل الخبرة سيشكل الفارق 

مع محمد الشناوى ويرجح كفته لدى جهاز المنتخب«.
يميز  »ما  لـ»الطريق«:  السابق  األهلى  حارس  وأضاف 
الشناوى ثبات المستوى، فهو استطاع الحفاظ على مستواه 
على مدار ما يقرب من موسمين، باإلضافة إلى تركيزه العالى 
وحضوره أثناء المباريات، فرغم قلة الفرص التى يتعرض لها، 

إل أنه يستطيع التعامل معها بصورة سليمة«.
»نمبر وان«

فى تصريحات تلفزيونية مفاجئة أدلى بها سعفان الصغير 
مدرب حراس مرمى النادي اإلسماعيلى، عن مستوى حراس 
الحراس فى مصر شبه بعض  المرمى فى مصر، قال: »كل 
ومفيش فوارق كبيرة تخلى األندية تدخل فى صراعات علشان 

حارس، وبالمبالغ الكبيرة اللى بنسمعها«.
وتابع: »من فترة قليلة الوضع اتغير، بظهور محمد الشناوى 
ويصبح  المقدمة  يحتل  جعلته  ثابت،  ومستوى  لفت  بشكل 
بعض  زى  الحراس  بقية  أما  مصر،  فى  األساسى  الحارس 

مفيش فوارق بينهم«.

من روسيا لجنوب إفريقيا..

محمد الشناوى حائط صد األهلى ومنتخب مصر

 أول حارس 

عربى يتوج بجائزة 

رجل المباراة فى 

المونديال

 غرد
وحيًدا خارج 

السرب فى أمم 
إفريقيا 2019

بعد تطبيقه.. »فالش باك«.. بطوالت كان سيغير وجهتها الفار فى مصر 
»مع الفار لن تكون هناك أخطاء تحكيمية، كما أنه 
سيزيد من قوة المنافسة والقيمة السوقية للدورى 
رئيس  الجناينى،  عمرو  علق  هكذا  الممتاز«.. 
اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة المصرى فى 
المؤتمر الصحفى الذى عقد قبل أيام بمقر اتحاد 
حكم  تطبيق  اعتماد  عن  لإلعالن  وذلك  الكرة، 
بداية  الممتاز  المصرى  الدورى  فى  رسمًيا  الفار 
من الدور الثانى، وذلك تحديًدا فى مباراة طالئع 
االفتتاحية  الجولة  فى  إنبى  نظيره  ضد  الجيش 
للدور الثانى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز. 
التعاقد  تم  أنه  كلمته،  خالل  الجناينى  وأضاف 
على تطبيق الفار لمدة ثالث سنوات ونصف، بقيمة 
مالية تجاوزت األربعة ماليين دوالر، ال تتحمل أى 
تكاليف مادية، كما  أى  الممتاز  الدورى  أندية فى 
ستؤول  المستخدمة  والكاميرات  األجهزة  كل  أن 
ملكيتها التحاد الكرة عقب انتهاء فترة التعاقد مع 

الشركة المتعاقدين معها.  
يذكر أن حكم الفار تم اعتماده رسمًيا فى أكثر 
من دورى فى بلدان أوروبية كإنجلترا وإسبانيا، كما 
أن تطبيقه فى مصر هو األول فى الشرق األوسط 
طبقت  التى  المغرب  دولة  رفقة  وذلك  وإفريقيا، 
المغربى  للدورى  الثانى  الدور  من  بداية  الفار 

الموسم الحالى. 
قد  بأنه  للفار  البعض  اتهام  من  الرغم  وعلى 
من  أكثر  المباريات  بتوقف  القدم  كرة  متعة  يقتل 
مرة لمراجعة القرارات، إال أنه دائًما ما يعطى كل 
فريق حقه، وهو األمر الذى سيقلل من االحتقان 
المصرى،  الرياضى  الشارع  فى  الجماهيرى 
خصوًصا بين جماهير القطبين األهلى والزمالك، 

وجماهير األندية الشعبية بوجه عام.
أبرز  التالية  السطور  فى  تستعرض  »الطريق« 
فى  حدثت  التى  الخاطئة  التحكيمية  الحاالت 
الدورى المصرى، ولم تحتسب بطريقة صحيحة، 
آخر  رأى  له  لكان  الفار  فيها  تواجد  لو  والتى 
بتحويل وجهات عديد البطوالت عن وجهتها، وهو 

ما سنوضحه.. 
الدورى الممتاز موسم 1982 - 1983

أحد   83  -  82 موسم  الممتاز  الدورى  شهد 
عالقة  مازالت  التى  التحكيمية  األخطاء  أشهر 
لكون  اآلن،  حتى  والزمالكاوية  األهالوية  بأذهان 
من  األخيرة  الجولة  فى  الفريقين  تجمع  المباراة 

عمر الدورى المصرى الممتاز، حيث يكفى التعادل 
يحتاج  فيما  الدورى،  لقب  لحسم  األهلى  النادى 

الزمالك للفوز لحسم اللقب رسمًيا.
العب  شحاته  حسن  إحراز  المباراة  وشهدت 
الزمالك وقتها هدًفا صحيًحا من كرة بينية تسلمها 
من فاروق جعفر، وأودعها بشباك إكرامى حارس 
االحتفال  الزمالك فى  ليبدأ العبو  وقتها،  األهلى 
بالفوز بلقب الدورى الممتاز، ليعلن حكم المباراة 
بداعى  الزمالك  هدف  إلغاء  عن  حسام  محمد 
الراية عبدالرؤوف  إشارة حامل  بناًء على  التسلل 
عبدالعزيز، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى وقتها، 
ويذهب درع الدورى الممتاز لألهلى، وهو ما كان 
سيتغير فى حالة وجود الفار فى مثل هذه األثناء، 

ميت  إلى  الجزيرة  من  البطولة  وجهة  ولتغيرت 
عقبة.

الدورى الممتاز موسم 2008 - 2009
اإلسماعيلى يمتلك فريًقا مميًزا وينافس األهلى 
الجولة  وحتى  األولى  الجولة  منذ  الصدارة  على 
األخيرة، فاألهلى يواجه طالئع الجيش فى مباراة 
نظيره  ضد  اإلسماعيلى  يلعب  بينما  فاصلة، 
الترسانة، والفريقان متساويان فى رصيد النقاط.

اإلسماعيلى تمكن من تحقيق الفوز على الترسانة 
الفوز  سوى  لألهلى  بديل  وال  رد،  دون  بثالثية 
اإلسماعيلى،  مع  للتساوى  نقاط  الثالث  وتحقيق 
بطل  لتحديد  فاصلة  مباراة  لخوض  واالتجاه 

الدورى الممتاز هذا الموسم. 

أن  إلى  المباراة،  على  يسيطر  السلبى  التعادل 
جاءت الدقيقة الـ52 ليتمكن أحمد عبداهلل، العب 
طالئع الجيش من إحراز هدف التقدم لفريقه فى 
مرمى األهلى، ليتأزم موقف الفريق األحمر، الذى 
الـ66  الدقيقة  لتأتى  الفوز،  سوى  أمامه  بديل  ال 
عرضية،  كرة  أبوتريكة  ويتلقى  المباراة،  عمر  من 
ليدفع مدافع طالئع الجيش ويبعده من االشتراك 
لألهلى،  التعادل  ويحرز هدف  الكرة  ويتسلم  معه 
قبل أن يضيف أحمد فتحى الهدف الثانى لألهلى 
محمد  يضيف  ثم  للمباراة،  اإلضافى  الوقت  فى 
طلعت الهدف الثالث فى الدقيقة األخيرة من عمر 
الوقت اإلضافى أيًضا؛ ليفوز األهلى فى المباراة 
بثالثية دون رد، ويتجه لخوض مباراة فاصلة أمام 

رد  دون  بهدف  بها  األهلى  ليفوز  اإلسماعيلى؛ 
أحرزه األنجولى أمادو فالفيو، ويتوج األهلى بلقب 

الدورى الممتاز وقتها.
كأس مصر 2014

فى  السكندرى  سموحة  نظيره  يواجه  الزمالك 
إلى  نتيجتها  تشير  والمباراة  مصر،  كأس  نهائى 
أهداف،  دون  من  الفريقين  بين  السلبى  التعادل 
كرة  وفى  المباراة،  عمر  من  الـ70  الدقيقة  حتى 
وقتها،  سموحة  العب  حامد  طارق  بين  مشتركة 
وأحمد على العب الزمالك، ليشهر جهاد جريشة 
يطرده  ثم  حامد  لطارق  الثانى  األصفر  الكرت 
من المباراة، ليلعب سموحة بعشرة العبين ويأتى 
حازم إمام ليحرز هدف الفوز الوحيد للزمالك فى 
كأس  لقب  الزمالك  نادى  ويحقق  الـ89  الدقيقة 
مصر للمرة الثانية على التوالى، إال أنه فى حالة 
تواجد حكم الفيديو فى تلك المباراة كان سيطرد 
أحمد على العب الزمالك وقتها، وذلك بعد تدخله 
بطريقة عنيفة فى البداية على طارق حامد العب 

سموحة. 
كأس مصر 2019

النادى  واجه  الماضى  أغسطس  من  الـ17  فى 
بطولة  من  الـ16  دور  فى  بيراميدز  نظيره  األهلى 
من  الكثير  التى شهدت  المباراة  فى  كأس مصر، 
أصدرها  التى  التحكيمية  القرارات  حول  الجدل 
الحكم الدولى جهاد جريشة فىي المباراة، حيث 
تغاضى جريشة عن احتساب ركلتى جزاء واضحتين 
يد العب  الكرة  المباراة، فقد لمست  لألهلى فى 
بيراميدز األوغندى عبده لوماال فى منطقة الجزاء 
بالشوط األول؛ ليتغاضى جريشة عن احتساب ركلة 
احتساب  تغاضى عن  كما  لألهلى،  واضحة  جزاء 
بعد  وذلك  الثانى؛  الشوط  فى  أخرى  جزاء  ركلة 
من  الجزاء  منطقة  داخل  الشحات  عرقلة حسين 
بيراميدز، كما  الالعب محمد حمدى مدافع  قبل 
األهلى  ليلعب  أشرف؛  أيمن  بطرد  جريشة  قام 
منقوًصا بعشرة العبين وينجح بيراميدز فى إقصاء 
األهلى من البطولة بعد الفوز عليه بهدف نظيف 
المباراة عن طريق  الدقائق األخيرة من عمر  فى 

البوركينى إيريك تراورى. 

أحمد واعر

إيمان محمود
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نهلة المحروقى

االنتخابات  فى  فائزا  أحمد«  »آبى  ظهور  بمجرد 
اإلثيوبية األخيرة، استبشر المصريون خيرا بقدومه، 
ظنا منهم أنه مسلم وسوف يساعد فى حل ازمة سد 
النهضة، لكن األيام أظهرت عكس ذلك تماما، فالرجل 
اعتنق  لكنه  مسلم،  وأب  مسيحية  ألم  وولد  متطرف 

ديانة والده وتبنى الفكر الصهيونى فى سياسته.
العفو  أعلنت منظمة  أحمد«  »آبى  بدايات حكم  مع 
أعمال  األقل فى  على  مقتل 16 شخصاً  الدولية عن 
تظاهرات  خروج  مع  بالبالد  اندلعت  التى  العنف 
نوبل  جائزة  على  الحائز  الوزراء  لرئيس  مناهضة 

للسالم آبى أحمد.
وقال الباحث األممى فيسيها تيكلى، فى تصريحات 
من  التأكد  تم  اآلن،  حتى  إنه  برس«  »فرانس  لوكالة 
مقتل 16 شخصا، مشيراً إلى أن العدد قد يكون أكبر 

يتم  لم  جديدة  تقارير  ورود  مع  ذلك  من 
التأكد من صحتها بعد.

شمل  العنف  أن  تيكلى  وأكد 
من  نار  إطالق  حوادث 

على  األمن  قوات  قبل 
المتظاهرين، لكن األحداث 
بدأت تتحول بشكل متزايد 
عرقية  اشتباكات  إلى 

ودينية.
وأضاف الباحث األممى 

قد  األشخاص  بعض  أن 
تعرضهم  بسبب  قتلوا 

العصى  باستخدام  للضرب 
بعض  أحرقت  بينما  والسواطير، 

المنازل، مضيفاً أن الناس استخدموا 
مواجهة  فى  الخفيفة  واألسلحة  الرصاص 

بعضهم البعض.
وشهدت العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا وفى معظم 
أرجاء منطقة أوروميا مواجهات دامية وأعمال عنف، 
بعدما اتهم ناشط بارز يدعى جوار محمد قوات األمن 

باإلعداد لالعتداء عليه.
ويعد جوار محمد هو الحليف السابق لرئيس الوزراء 
اإلثيوبى، وينتمى إلى عرقية أورومو ذاتها التى ينحدر 
بات  لكنه  البالد،  فى  األكبر  وتعد  أحمد،  آبى  منها 

مؤخرا يعارض بعض سياسات األخير.
تظاهرات مناهضة آلبى أحمد

ذكرت مجلة »أديس ستاندرد« اإلثيوبية أن عدداً من 
المدن والبلدات فى والية أوروميا والمواقع المحيطة 
تظاهرات  شهدت  أبابا،  أديس  اإلثيوبية  بالعاصمة 
على  مؤخراً  الحائز  الوزراء  رئيس  باسقاط  تطالب 
جائزة نوبل للسالم آبى أحمد، حيث أسفرت عن مقتل 

3 أشخاص. 
وتأتى تلك التظاهرات بعد ساعات من قيام الناشط 
اإلثيوبى المعارض جوار محمد، مؤسس شبكة أوروميا 
حسابه  عبر  معلومات  بنشر  المستقل،  اإلعالمية 
الشخصى على موقع »فيس بوك«، مفادها أن عناصر 
المنفى فى  بحراسته منذ عودته من  الموكلين  األمن 
دون  منزله  بمغادرة  أوامر  تلّقوا  الماضى،  أغسطس 

إعالمه.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بى بى سى« أن ما 
ال يقل عن 400 من أنصار الناشط اإلثيوبى الُمعارض 
تجمعوا، أمام منزله فى العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، 
الوزراء  لرئيس  وُمناهضة  له  داعمة  هتافات  ُمرددين 

اإلثيوبى مطالبين بإسقاط آبى أحمد.
دادار  بلدة  فى  المتظاهرين  أن  المجلة  وأضافت 
الشرقية أحرقوا ُنسًخا من كتاب آبى الذى نشره بعدما 
الماضى،  أكتوبر  فى  للسالم  نوبل  جائزة  على  حصل 
لجهوده فى إنهاء النزاع الحدودى مع إريتريا، وتعزيز 

السالم والمصالحة فى إثيوبيا.
احتجاًجا  بتنظيم  قاموا  آخرين  أن  إلى  وأشارت 

ُمضاًدا فى منطقة كاراكورى، 
مرددين  أبابا،  أديس  غرب 
للناشط  مناهضة  هتافات 
إياه  متهمين  اإلثيوبى، 
أن  قبل  »لص«،  بأنه 
لتفريق  الشرطة  تتدخل 
مؤيدى  بين  المواجهة 
الُمعارض  اإلثيوبى  الناشط 

والُمحتجين ضده.
ديكتاتورية الفقر

الخبير   – شبانة  أيمن  الدكتور  يوضح 
السياسية  العلوم  وأستاذ  اإلفريقية  الشؤون  فى 
من  تعتبر  إثيوبيا  أن  االفريقية-  الدراسات  بمعهد 
معدالت  تحقيق  فى  نجاحها  رغم  الفقيرة  الدول 
ضربات  أن  إال  األخيرة  السنوات  خالل  مرتفعة  نمو 
الجفاف والتصحر وخاصة فى المناطق الشرقية منها 
وقفت حائال دون تحقيق مزيد من التقدم االقتصادى.
إثيوبيا  أن  خاصة،  تصريحات  فى  شبانة،  ولفت 
دولة حبيسة وليس لها منفذ على البحر األحمر بعد 
استقاللها عن إريتريا، مشيرا إلى أنها تعانى من عدة 
مشكالت نتيجة الفقر، من بينها أن 52 % من سكانها 
اليزالون بدون خدمات الصرف الصحى و80 % بدون 

تغطية كهربائية.
الصعوبات  حجم  يزيد  ما  أن  شبانة  وأضاف 
المعارضة  جماعات  وجود  إثيوبيا  فى  االقتصادية 
وجماعة  شنقول«  »بنى  جماعة  مثل  المسلحة 
التى  الدولة  جهود  تعرقل  المشكلة  فهذه  »أوجادين«، 
بدائية فى الحصول على  تعتمد على أساليب  التزال 
استراتيجيا  هدفا  النهضة«  »سد  جعل  ما  الطاقة 

بالنسبة لها.
وأكد السفير أحمد حجاج – مساعد وزير الخارجية 
األسبق للشؤون اإلفريقية - فى تصريحات خاصة أنه 
على الرغم من أن الحكومة اإلثيوبية نجحت على مدار 
اقتصادى  نمو  تحقيق  فى  الماضية  القليلة  السنوات 
كبير إال إن إثيوبيا التزال فى عداد الدول الفقيرة على 

المستوى العالمى.
سد النهضة فكرة هرتزل مؤسس الكيان الصهيونى 
اهتمت العديد من الصحف العالمية بالفعل باألزمة 
بالتحركات  وكذلك  مصر  ستشهدها  التى  المائية 
العقد  نهاية  من  بدءاً  إثيوبيا  بها  تقوم  التى  السرية 
األول فى القرن الحالى، وكذلك بالدور اإلسرائيلى فى 

هذه القضية الحساسة.
وأوضحت صحيفة »لو فيجارو« الفرنسية أن فكرة 
أن  إال  جديدة  ليست  النيل  منبع  دول  فى  إنشاء سد 
نفسه  الصهيونية  مؤسس  كان  الفكرة  هذه  واضع 

الصحيفة  حذرت  كما 
من أن هذه الجولة التى 
وإثيوبيا  كينيا  تستهدف 
كانت من أجل حث هذه 
توزيع  إعادة  على  الدول 

والتأكيد  المياه،  حصة 
 1929 اتفاقية  أن  على 

تأخذ  أن  على  نصت  التى 
مصر 55 مليار متر مكعب، ما 

هى اال اتفاقية بين مصر وبريطانيا 
هذه  أن  يعنى  ما  وإثيوبيا،  مصر  وليس 

االتفاقية لم تشارك فيها إثيوبيا.
الرئيسية  المشكلة  أن  الفرنسية  المنظمة  وذكرت 
هى  الحالى  الوقت  فى  الصهيونى  الكيان  تؤرق  التى 
التى  المنطقة  هذه  فى  أنه  موضحة  المياه،  مشكلة 
يعلم  الصهيونى  الكيان  فإن  المياه،  ندرة  من  تعانى 
جيدا أنه لن يستطيع البقاء إال باالستيالء على الموارد 

المائية التى تقع فى دول الجوار.
الجوار  دول  على  إسرائيل  تشنها  التى  فالحرب 
لذا  المياه،  على  االستيالء  فى  األول  هدفها  يكمن 
فإن غزوها للضفة الغربية الفلسطينية واحتاللها كان 
نتيجة رغبتها فى أن يصبح لها قدم على نهر األردن 
الذى يفصل بين فلسطين وإسرائيل، كذلك محاولتها 
لالستيالء على الموارد المائية فى جنوب لبنان سابقا، 
الجنوب  الحتالل  حربها  فى  الرئيسى  السبب  كان 
اللبنانى فى 1982 ثم 2000 وكذلك محاولتها األخيرة 
فى عام 2006، فهذه الحرب كشفت قلق إسرائيل من 

نقص المياه.
واستكملت »بالنت نون فيولنس«: إن قيام إسرائيل 
بغزو واحتالل الجوالن السورية عام 1967 كان يهدف 
للسيطرة على مياه نهر األردن من مصدره، كما أن قيام 
إسرائيل بتدعيم وتسليح جبهة النصرة المعارضة ضد 
السيطرة  وهو  نفسه،  الهدف  لنفس  السورى  النظام 
الكاملة على أحد مصادر النهر »نهر بانياس«، وبالتالى 

زيادة مصادرها المائية.
ولفتت المنظمة المذكورة إلى أن إسرائيل تحاول 
بشكل مستميت االستيالء على موارد مياه من نهر 
على  اإلثيوبية  الحكومة  مع  اتفقت  فقد  لذا  النيل، 
شراء سندات مالية من إثيوبيا لتمويل »سد النهضة 
النيل  على  بنائه  فى  إثيوبيا  تشرع  الذى  الكبير« 
األزرق وبذلك تضمن أن يكون لها يد على مياه نهر 

النيل.
وعرضت الحكومة اإلثيوبية سندات مالية من أجل 
اشترت  وقد  العام،  للبيع  الكبير  النهضة  سد  بناء 
طريق  عن  السندات  هذه  من  األكبر  الجزء  إسرائيل 

تيودور هيرتزل حينما حدد فى كتابه »الدولة اليهودية« 
كيفية ضمان أمن إسرائيل.

مشروع  عن  إسرائيل  أعلنت   1974 عام  وفى 
الشرقية  القدس  بتسليم  بالموافقة  يقضى  لها 
للفلسطينيين مقابل أن تتعهد دول منبع النيل بإمداد 
إسرائيل بـ840 مليون متر مكعب من مياه النيل، غير 
حربها  فى  مصر  دعمتا  اللتين  والسودان،  إثيوبيا  أن 
بعداء  الطلب  هذا  رفضتا   ،1973 فى  إسرائيل  ضد 
مع  سالم  معاهدة  بتوقيع  مصر  قيام  أن  إال  شديد، 
التعاون  تعارض  ال  اإلفريقية  الدول  جعلت  إسرائيل 
مع إسرائيل، وبالفعل بدأت إسرائيل تتحرك منذ هذا 

التوقيت.
القاهرة  بين  النفوذ  التوقيت، بدأ صراع  ومنذ هذا 
وتل أبيب، حيث إن مصر كانت تتمتع بعالقات طيبة 
مع كينيا فى حين قامت إسرائيل بالمشاركة فى بناء 
سد إثيوبى وأعلنت أنها ستمول بناء ثالثة سدود أخرى 
فى أوغندا، حيث إن هدف إسرائيل هو أن تكون لها 
بتدشين  مصر  وقيام  النيل،  مياه  على  وصول  نقطة 
ترعة السالم لزراعة شمال سيناء أسالت لعاب الدولة 

الصهيونية بأن هدفها أصبح على مقربة منها.
الخارجية  وزير  جولة  إلى  الصحيفة  وتطرقت 
وتهديدها  إلفريقيا  ليبرمان  أفيجدور  اإلسرائيلى 
لألمن واالمتداد الجيوسياسى لمصر مع تصاعد نفوذ 

اسرائيل فى إفريقيا.
وبينت أن ليبرمان قام عن قصد بزيارة إثيوبيا وكينيا 
وأوغندا ثالث دول تقع على حوض النيل، وهى األولى 
من نوعها منذ 25 عاما، وبعد هذه الزيارة بدأت تخرج  
حرب المياه على السطح لتشكل تهديداً لألمن القومى 

المصرى.

السفارة اإلثيوبية في اسرائيل، وتخوفت »بالنت نون 
فيولنس« من أنه إذا تم بناء السد اإلثيوبى بعد شراء 
تدعى  أن  الممكن  من  فإنه  البناء،  سندات  إسرائيل 
توقيع  تم  إذا  النيل  مياه  فى  حقا  لها  بأن  إسرائيل 
اتفاقية من قبل األمم المتحدة بشأن المياه فى هذا 

المجال.
السياسة  إن  بقولها  فيولن«  نون  »بالنت  وتختم 
فى  النفوذ  بسط  على  األساس  فى  تقوم  اإلسرائيلية 
البالد المجاورة سواء بالقوة أو بالفساد والتخريب من 
أجل التحكم فى موارد المياه التى ستكون السبب فى 
الحرب العالمية القادمة، لذا فإن الحلم اليهودى »دولة 

إسرائيلية من النيل إلى الفرات« ينطلق من هذه.
إثيوبيا.. تاريخ من الصراعات مع دول الجوار

شهدت إثيوبيا عددا من المعارك والحروب 
حدث  ما  أهمها  لعل  تاريخها،  خالل 
قامت  حيث  1935م  عام  فى 
لسنوات  إثيوبيا  بغزو  إيطاليا 
الجيوش  تمكنت  أن  إلى 
اإلثيوبية بمساعدة الجيوش 
البريطانية من طرد القوات 
الحرب  أثناء  اإليطالية 
عام  فى  الثانية  العالمية 

1941م.
ويعتبر الصراع اإلثيوبى– 
أكبر  من  الصومالى 
خاضتها  التى  الصراعات 
بدأت  والتى  تاريخها  إثيوبيا فى 
فى عام 1936 عندما أرادت إيطاليا 
حساب  على  نفوذها  نطاق  توسع  أن 
فاجتاحت  بريطانيا  تحتلها  التى  المناطق 
اعتبرتها  التى  الصومالية  »أوغادين«  جيوشها منطقة 
بريطانيا وفقا للمصالح االستعمارية ملحقة بإثيوبيا، 
إلى  األمور  إعادة  تريد  أنها  ادعت  إيطاليا  أن  إال 
نصابها ومن ثم قامت بضمها إلى األراضى الصومالية 
)الصومال  بأكملها  المنطقة  هذه  على  وأطلقت 

اإليطالى وإقليم أوغادين(.
للتوتر  بؤرة  يمثل  أوغادين  وإقليم  الفترة  تلك  ومنذ 
النظام  أيا كان  وإثيوبيا  بين الصومال  وسببا للصراع 
السياسى الحاكم فى الدولتين، وذريعة للدول الكبرى 
العقود  مدى  على  اإلفريقى  القرن  فىي  للتدخل 

الطويلة الماضية.
ومن ثم، اندلعت حرب كبيرة بين إثيوبيا والصومال 
تحت شعار األحقية فى إقليم أوغادين واستمرت طوال 
الفترة الممتدة بين عامى 1964 حتى 1967، فدعمت 
والتأييد  والسالح  بالمال  إثيوبيا  المتحدة  الواليات 
االتحاد  وقف  بينما  الدولية،  المحافل  فى  السياسى 
السوفياتى وجمهورية الصين الشعبية وراء الصومال 

وقدمتا له المال والسالح.
وعلي الرغم من استمرار الحرب بين الجانبين على 
مدار ثالث سنوات إال أن القتال قد انهك الدولتين ولم 
النزاع  هذا  فى  تستمر  أن  منهما  أى  مقدور  فى  يعد 

فقبال بوقف إطالق النار.
اللواء  بقيام  أخرى  مرة  السطح  إلى  الصراع  وعاد 
عام  الحكم  على  استولى  الذى  برى  سياد  محمد 
1969 باإلعالن عن أن نظام حكمه يقوم على المبادئ 
فى  ونشط  السوفيتى،  االتحاد  ود  ليكسب  الشيوعية 
تقديم الدعم المادى والعسكرى للفصائل الصومالية 
أوجادين،  إقليم  فى  المتواجدة  اإلثيوبية  وللمعارضة 
ما  وهو  اإلقليم  باستعادة  صراحة  إثيوبيا  وطالب 
رفضته األخيرة، فاندلعت الحرب الثانية بين الدولتين 

عامى 1977 و1978.

إثيوبيا.. التاريخ األسود لمطاريد الحبش
 أديس أبابا تقع أسيرة للحلم الصهيونى.. ومسيرة فى الحروب مع الجيران

 قاتل ودموى.. الوجه اآلخر آلبى أحمد الذى ال يعرفه المصريون

ترامب.. حق الوالية الثانية
 صفقة القرن الطريق األسهل فى رحلة »أبوإيفانكا« للبقاء فى البيت األبيض 

وأحالم  آمال  على  خطورة  تشكل  باتت  الحسبان  فى  تكن  لم  مفاجأة 
مرشح الحزب الديمقراطى لالنتخابات الرئاسية األمريكية المقبلة بيرنى 
ساندرز، فبعد الفوز الذى تمكن من تحقيقه فى االنتخابات التمهيدية التى 
أجريت بوالية نيفادا، يأتى منافسه األبرز ونائب الرئيس األمريكى األسبق 
هامة  تساؤالت  ويطرح  قدميه،  تحت  من  البساط  ليخطف  أوباما  باراك 
حول المنافس األقوى الذى سيتمكن من الوقوف أمام دونالد ترامب فى 

نوفمبر المقبل.
تمكن جو بايدن من أن ينال ثقة زمالئه من أعضاء الحزب الديمقراطى 

البيت  فى  الرئاسة  بكرسى  التضحية  فى  يترددون  ال  جعلتهم  لدرجة 
األبيض، من خالل االنسحاب من انتخابات الحزب، معلنين 

دعمهم لجو بايدن، وكان من أبرز األعضاء الذين أعلنوا 
انسحابهم بيتى بوتيدجيدج وآمى كلوبوشار، وهو ما 

الذى  الكبير«  »الثالثاء  التصويت فى  حدث عشية 
من  كبير  بعدد  التمهيدية  االنتخابات  فيه  تجرى 

الواليات األمريكية.
فى  لبايدن  دعمه  عن  بوتيدجيدج  وأعرب 
كلوبوشار  منحت  بينما  داالس،  فى  مطعم 
تأييدها لبايدن فى مسيرة أمام أنصاره، وُيعتقد 
أن هذه التحركات تعبر عن توجه لتوحيد جهود 

لمنافسة  الديمقراطى  الحزب  داخل  المعتدلين 
تفتيت  ولمنع  ساندرز،  بيرنى  اليسارى  المرشح 

األصوات.
الحزب  اعضاء  انسحاب  حد  عند  األمر  يتوقف  ولم 

الديمقراطى لدعم جو بايدن، فقد بات موقفه أقوى بعد االنتصار 
وصفه  الذى  االنتصار  ذلك  الكبير،  الثالثاء  انتخابات  فى  حققه  الذى 
اإلعالم األمريكى بالمذهل، أما الملياردير مايكل بلومبرج فأتى ليعلن هو 

اآلخر دعمه لجو بايدن معلنا انسحابه.

فى  بفوزه  وتكلل  بايدن  جو  به  يحظى  الذى  والتأييد،  الدعم  وسط  
انتخابات الثالثاء الكبير، نجد بيرنى ساندرز متمسكا بفكره االشتراكى فى 
برنامجه االنتخابى ومعلنا دائما دعمه للفقراء وأنه لن يتردد فى مساعدتهم 
ليزيد من نسبة الكارهين له من قبل األغنياء فى الواليات المتحدة، وليس 
هذا فحسب، فعلى صعيد الحزب الجمهورى نجد تطورات قد تهدد موقف 

الرئيس دونالد ترامب.
بسبب  استيائهم  عن  الجمهورى  الحزب  أعضاء  من  العديد  أعرب 
االتفاق الذى أبرمه الرئيس األمريكى دونالد ترامب مع حركة طالبان فى 
القوات  الرغم من أن هذا االتفاق يركز على انسحاب  أفغانستان، فعلى 
األمريكية من أفغانستان وهو ما حث عليه الكونجرس طويال، 
إال أن أعضاء الحزب الجمهورى الذى من المفترض أنهم 
أهم أنصار دونالد ترامب كانوا ال يتمنون أن يبرم اتفاق 
مع هذه الحركة بيد أحد عناصر الحزب الجمهورى، 
معربين عن قلقهم من أال ينجح هذا االتفاق وتسفر 
عنه نتائج سلبية، فيكون ترامب هو من تسبب فى 

نقطة سوداء فى تاريخ الحزب الجمهورى. 
التطورات  هذه  لكافة  النظر  وعند  فترى 
المتالحقة، هل بات موقف ترامب فى االنتخابات 
المقبلة سيئا بسبب اتفاق طالبان.. ومن بات يهدد 
أحالمه للبقاء فى البيت األبيض.. سندرز اليسارى 

أم نائب سلفه باراك أوباما؟
السياسية  العلوم  أستاذ  يوسف  أحمد  الدكتور  أكد 
العربية  والدراسات  البحوث  معهد  ومدير  القاهرة  بجامعة 
األسبق أنه البد من االلتفات إلى أنه ال توجد فروق جوهرية بين 
الحزبين الجمهورى والديمقراطى، مشيرا إلى أن المرشح بيرنى ساندرز 
له  توجه  ذلك  الرغم من  لكن وعلى  اشتراكى،  برنامج  لديه  فهو  مختلف، 
اتهامات بأنه مستقل، ويريد فقط االنتماء للحزب من أجل الحصول على 

مؤسسة  بأن  لـ»الطريق«،  خاصة  تصريحات  فى  يوسف  ونوه  الترشيح. 
أقدموا على  االنسحاب  التقليدية تقف ضد ساندرز، ومن قرروا  الحزب 
هذه الخطوة لدعم جو بايدن أمامه، فهو منافس عنيد ولم تتمكن هيالرى 
من   2016 عام  أجريت  التى  الماضية  التمهيدية  االنتخابات  فى  كلينتون 

الفوز أمامه إال بصعوبة شديدة.
الحزب  أعضاء  دعم  من  الرغم  وعلى  أنه  يوسف  أحمد  الدكتور  ويرى 

الديمقراطى لبايدن وفوزه فى انتخابات الثالثاء الكبير إال أن ساندرز 
ذو  االنتخابى  برنامجه  يميزه  اليزال  فهو  بعد،  المعركة  يخسر  لم 

ووجهة  رؤية  صاحب  وهو  للفقراء،  المناصر  االشتراكى  الفكر 
نظر، كما أن له أنصارا من الشباب والفقراء، فالمعركة لم تحسم 
بعد، وانتخابات الثالثاء الكبير فقط أعادت وضع جو بايدن فى 

المقدمة، لكن مازال الشوط طويال على حسم األمور.
من  هو  بايدن  أن جو  ليوضح  السياسية  العلوم  استاذ  واستطرد 

ترامب،  دونالد  أمام  المواجهة  للوقوف فى  يكون األجدر  أن  يفترض 
من  أعضائه  معظم  الذى  الديمقراطى،  الحزب  مؤسسة  عن  يعبر  فهو 

الصعب أن يدعموا ساندرز أو يصوتوا لصالحه.
الحزب  بترشيح  ساندرز  بيرنى  فاز  وإذا  أنه  إلى  يوسف  وأشار 
الديمقراطى، وتمكن من استغالل حملته االنتخابية بطريقة إيجابية سيكون 
منافسا قويا جدا لترامب خاصة أنه مدعوم بالفقراء الذين تعهد بالوقوف 
ترامب  دونالد  يمتلك  اآلن  وحتى  أنه  يوسف  وأوضح  ولصالحهم.  معهم 
قاعدة شعبية كبيرة، المعروفة بالقاعدة البيضاء، عالوة على دعم اللوبى 
اليهودى له، وهناك من يعتبرونه تمكن من إنعاش االقتصاد، لذلك سواء جو 
بايدن أو بيرنى ساندرز، البد وأن يفكروا جيدا فى كل خطوة سيخطونها 

وعليهم ان يتذكروا قاعدة ترامب الشعبية القوية.

 التنكيل
بمعارضيه ونشر الفقر 

وقمع االحتجاجات 
وحلفه المريب مع تل 

أبيب.. أبرز مالمح رئيس 
الوزراء اإلثيوبى

  أحمد
يوسف: قاعدة

ترامب الشعبية تهدد 
جهود ساندرز وجو 

بايدن

عواطف الوصيف
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ــى  ــج المحل ــة أحــد أعمــدة النات تعــد الصناعــة المصري
المرحلــة  خــال  التنميــة  قاطــرة  باعتبارهــا  اإلجمالــى 
رؤيــة مصــر 2030، وهــو  بــه  مــا جــاءت  وفــق  المقبلــة 
الرســمية، حيــث تســهم  البيانــات واالرقــام  مــا تعكســه 
الناتــج  إجمالــى  مــن   %  18 تتخطــى  بنســبة  الصناعــة 
المحلــى، لذلــك اتجهــت الدولــة خــال هــذا العــام إلــى 
ــج  ــة، بمــا يســهم فــى إحــال المنت دعــم الصناعــة المحلي
لاســواق  الفائــض  وتوجيــه  الــواردات  محــل  المحلــى 
العربيــة واالفريقيــة، وتمثــل أســعار الطاقــة العامــل األكبــر 
ــه  ــا تعادل ــة، لم ــراً لحجــم مخرجــات الصناع ــر تأثي واألكث
الطاقــة مــن تكلفــة اإلنتــاج بنســب تتــراوح مــا بيــن 12 
و30% حســب كل قطــاع مــن القطاعــات الصناعيــة، لذلــك 
يســهم ســعر الطاقــة المســتهلكة بالمصنــع بخلــق فــارق فــى 

إمكانيــة تســعير المنتــج النهائــى بيــن 10 و%15.
والمنتجيــن  المصنعيــن  أنظــار جميــع  اتجهــت  لذلــك 
فــى الصناعــة المصريــة، إلــى اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة 
للمصانــع،  المقدمــة  الطاقــة  أســعار  بمراجعــة  المعنيــة 
نهايــة الشــهر الجــارى ومطلــع إبريــل، وتضــم عــددا مــن 
بشــكل  يجتمعــون  الطاقــة،  بأســعار  المعنييــن  الــوزراء 
دورى كل 4 أشــهر لتحديــد أســعار الطاقــة وفــق عــدد 
مــن المحــددات المحليــة والدوليــة، يأتــى فــى مقدمتهــا 
تغيــرات اســعار الصــرف علــى الصعيــد المحلــى وتحــركات 
اســعار النفــط العالميــة علــى الصعيــد الدولــى، فضــا عــن 
عــدد مــن المتغيــرات المتعلقــة بتحقيــق الماليــة العالميــة 

لمســتهدفاتها خــال الربــع المنصــرم مــن 2020.
تخفيض الطاقة للصناعة

قــال المهنــدس فــرج عامــر، رئيــس لجنــة الصناعــة 
مــع  تصريحــات  فــى  النــواب،  مجلــس  فــى 

الطاقــة  أســعار  تخفيــض  إن  »الطريــق«، 
أصبــح مطلبــا عامــا موجهــا للحكومــة 
التــى  للصناعــات  خاصــة  المصريــة، 
مثــل  بكثافــة،  الطاقــة  تســتهلك 
صناعــات الحديــد التــى تســتهلك فــى 
ــة،  ــة وشــبه المتكامل المصانــع المتكامل

مــا يــوازى 52 تريليــون وحــدة حراريــة 
دوالر  مليــون   286 قيمتهــا  الغــاز،  مــن 

)نحــو 4.5 مليــار جنيــه، وفــق متوســط أســعار 
صــرف الــدوالر حاليــا(، إلنتــاج  نحــو 4 ماييــن 

طــن مــن الحديــد.
للصناعــة،  الطاقــة  أســعار  تخفيــض  فوائــد  وعــن 
أســعار  تخفيــض  أن  الصناعــة،  لجنــة  رئيــس  أضــاف 
الطاقــة، سيســاعد علــى ضبــط أســعار المــواد المصنعــة 
محليــا، ويعطيهــا ميــزة تنافســية مــع غيرهــا مــن الســلع 
المســتوردة، كمــا أن خفــض األســعار ســينتج عنــه المزيــد 
ــد  ــد مــن العوائ ــاك المزي مــن الصــادرات، موضحــا أن هن

علــى الخزينــة العامــة للدولــة نتيجــة التخفيــض، منهــا 
المزيــد مــن تحصيــل الضرائــب علــى البيــع والتصديــر.

ــة ألســعار الطاقــة  وحــول أفضــل نســبة تخفيــض ممكن
ــى ســبيل  ــع، عل ــاز للمصان ــا الغ ــاع منه ــى يب للصناعــة، الت
المثــال، بســعر 5.5 دوالر للمليــون وحــدة حراريــة، فــى 
ــى  ــم خفضهــا مــن 7 دوالرات ف ــا ت ــى، بعدم ــت الحال الوق
أكتوبــر 2019، فــى حيــن أن الســعر العالمــى لبيعــه حاليــا، 
للمليــون وحــدة حراريــة،  لـــ3 دوالر  بيــن 2.5 دوالر  مــا 
أوضــح عامــر، أن أى تخفيــض ســتقوم بــه الدولــة 
علــى أســعار الطاقــة ســيصب فــى مصلحــة 
ــا  ــر، كم ــن بشــكل كبي الصناعــة والمصنعي
أنــه ســيؤثر علــى حركــة اإلنتــاج أيضــا، 
المليــون  ســعر  خفــض  أن  مرجحــا 
وحــدة حراريــة مــن الغــاز، لمــا بيــن 
ســيدعم  دوالر،   3.5 أو  دوالر   3.2
الصناعــة وحركــة اإلنتــاج بشــكل كبيــر 

جــدا.
كواليس عمل لجنة تسعير 

الطاقة للصناعة
وزارتــى  فــى  مــن مصــادر  »الطريــق«،  علمــت 
الماليــة والكهربــاء والطاقــة المتجــددة، أن هنــاك لجنــة 
وضــع  لدراســة  الــوزراء،  مجلــس  مــع  بالتعــاون  مشــكلة 
تخفيــض أو تثبيــت أســعار الطاقــة للمصانــع، التــى ســيتم 
االجتمــاع  فــى  المقبلــة،  الفتــرة  خــال  عنهــا  اإلعــان 
ــه،  ــة ل ــار المتوقع ــة، واآلث ــى بأســعار الطاق ــوزارى المعن ال
والعوائــد التــى ســتأتى للدولــة منــه وخافــه، لمــا يحظــى 
موضحيــن  لمصــر،  كبيــرة  أهميــة  مــن  األمــر  هــذا  بــه 

أن آثــار الديــون التــى تبلــغ نحــو 57 مليــار جنيــه علــى 
الهيئــات المختلفــة للدولــة لصالــح وزارة الكهربــاء، والـــ6-
10 مليــارات دوالر، فــارق الســعر الــذى ســتتحمله وزارة 
ــووات؛  ــروش للكيل ــاء 10 ق ــاء، حــال خفــض الكهرب الكهرب
تدرســها الهيئــات العامــة للبتــرول والكهربــاء، لتحديــد مــا 
إذا كانــت ســتتراكم وتزيــد، أو أن التخفيــض ســيدر عائــدا 
الديــون،  لســداد  يــؤدى  أن  يمكــن  الصناعــة  أكبــر علــى 

ومزيــد مــن الدخــل للخزانــة العامــة للدولــة.
جذب االستثمارات الصناعية العالمية 

ومزاحمة الصين
فــى  االقتصاديــة،  الخبيــرة  الجنــدى،  رانيــا  رجحــت 
تصريحــات مــع »الطريــق«، أن يتــم خفــض أســعار الطاقــة 
فــى مصــر خــال الفتــرة المقبلــة، بعــد تراجــع أســعار 
النفــط عالميــا بحوالــى النصــف، بانخفــاض ســعر خــام 
الجمعــة  جلســة  إغــاق  عنــد  دوالر  لـــ34.23  برنــت 
جمعــة  آخــر  فــى  دوالر،  بـــ61.49  مقارنــة  الماضيــة، 
مــن أكتوبــر الماضــى، عندمــا تــم خفــض ســعر الطاقــة 
للمصانــع للمليــون وحــدة حراريــة لـــ5.5 دوالر، ووقتهــا تــم 
وضــع ســعر 64 دوالرا لبرميــل النفــط فــى الموازنــة العامــة 
للدولــة، متوقعــة أن يبقــى ســعر خــام النفــط عالميــا، فــى 
النطــاق الحالــى بيــن الـــ30 والـــ40 دوالرا، نتيجــة الخــاف 
بيــن روســيا ومنظمــة »أوبــك«، علــى خفــض إنتــاج النفــط 
نتيجــة تقلــص الطلــب، وهــو مــا يعــزز تخفيــض أســعار 

الطاقــة للصناعــة المصريــة.
وأوضحــت رانيــا الجنــدي، أن المصنعيــن فــى مصــر 

يطالبــون بنســب تخفيــض معينــة ألســعار الطاقــة، 
أن  إلــى  الفتــة  العالمــى،  الســعر  علــى  بنــاء 

الدولــة عنــد وضــع ســعر الطاقــة، تضــع فــى االعتبــار 
حســاب التكلفــة التــى تشــمل ســعر تكاليــف الحفــر واإلنتاج 
والضرائــب والنقــل فــى الشــبكة، فيمــا يعــرف بالتكاليــف 
الســيادية، وذلــك باإلضافــة إلــى التكاليــف التســويقية، 
مشــيرة إلــى أن األســعار المرتفعــة للطاقــة علــى المصانــع، 
يتحملهــا المواطــن عنــد شــراء المنتــج، كمــا أنهــا أدت إلــى 

أن نســبة 80 % مــن الصناعــات المصريــة تعمــل بأقــل 
مــن 60 % مــن طاقتهــا اإلنتاجيــة؛ نظــراً الرتفــاع 

تكاليــف اإلنتــاج، كمــا أنهــا أدت إلغــاق 
العديــد مــن المصانــع وتراكــم الكثيــر مــن 

ــن. ــى المصنعي ــون عل الدي
أن  االقتصاديــة،  الخبيــرة  وتابعــت 
حالــة التدهــور فــى التجــارة العالميــة 
حاليــا، نتيجــة تراجــع صــادرات الصيــن 

فرصــة  يعــد  كورونــا،  فيــروس  بســبب 
ــى  ــة لدعــم الصناعــة ف ــام الدول ــرة أم كبي

مصــر أكثــر، ومزاحمــة الصيــن وكبــار الــدول 
الصناعيــة، بجــذب كبــار المصنعيــن علــى مســتوى 

فــى  وتوطينهــم  الكبــرى،  الصناعيــة  والمــاركات  العالــم 
مصــر، وإعطائهــم أراضــى للصناعــة عــن طريــق التأجيــر 
التمويلــى، لزيــادة عجلــة اإلنتــاج المحلــى المصــرى بشــكل 

جــاد، والدخــول ضمــن الــدول الصناعيــة.
وحــول أكثــر القطاعــات اســتفادة مــن خفــض أســعار 
الطاقــة إذا تــم، أضــاف فــرج عبداللـــه الخبيــر االقتصــادى 
أســعار  بخفــض  ســتحظى  التــى  القطاعــات  أكثــر  أن 
الطاقــة، هــى المصانــع العاملــة فــى المجــاالت التــى تســهم 
بشــكل كبيــر فــى الناتــج المحلــى اإلجمالــى، منهــا صناعات 
والزجــاج  والســيراميك  واألســمنت  والنســيج  الغــزل 
واألســمدة، ناهيــك عــن صناعــات الحديــد والصناعــات 
الطاقــة،  مــن  األكبــر  الجــزء  تســتهلك  التــى  المعدنيــة 

المتكاملــة  وشــبه  المتكاملــة  المصانــع  فتســتهلك 
التــى تعمــل علــى 4 و3 مراحــل، نحــو 52 تريليــون 

وحــدة حراريــة مــن الغــاز، قيمتهــا 286 مليــون 
دوالر، إلنتــاج 4 ماييــن طــن حديــد، ممــا 

يجعلهــا تتكبــد أعبــاء مضاعفــة فــى اإلنفــاق 
الطاقــة  تســهم  الــذى  اإلنتــاج  علــى  المالــى 
ــة التــى  ــع الدرفل ــة بمصان ــه، مقارن بـــ12 % من

تعمــل علــى مرحلــة واحــدة مــن 
وتســتهلك  اإلنتــاج 
مــن  أقــل  نســبا 

الطاقة، 
أن  مؤكــدا 

لهــا،  الطاقــة  أســعار  تخفيــض  ســيتم  المصانــع  جميــع 
لكــن أكبــر المســتفيدين هــم أصحــاب الصناعــات ذات 
كمــا  المحلــى،  الناتــج  فــى  األكبــر  النســبية  المســاهمة 
توقــع ان يشــهد قطــاع صناعــة الســيارات طفــرة كبيــرة 
خاصــة مــع اتجــاه الدولــة نحــو رقمنــة الخدمــات المروريــة 
وتحقيــق فوائــض كبيــرة فــى إنتــاج الطاقــة الكهربيــة، فــى 
إشــارة لدخــول القطــاع الخــاص شــراكة مــع القطــاع 
العــام وكذلــك مســاهمة بعــض مــن الصناديــق 
الكبــرى فــى إعــادة هيكلــة  االســتثمارية 

والهــام. الحيــوى  القطــاع  هــذا 
تخفيض الطاقة يدعم الناتج 

المحلى
العامــة  الموازنــة  صعيــد  علــى 
فــارق  ســتتحمل  وكيــف  للدولــة، 
أســعار  خفــض  حــال  فــى  الســعر 
الطاقــة، ومعرفــة مــدى جــدوى خفضهــا 
ــى،  ــة واالقتصــاد الكل ــى الدول وعوائدهــا عل
لجنــة  رئيــس  عيســى،  حســين  الدكتــور  أوضــح 
تصريحــات  فــى  النــواب،  بمجلــس  والموازنــة  الخطــة 
لـ»الطريــق«، أن الدولــة تــدرس تحقيــق التــوازن فــى دعــم 
أســعار الطاقــة للمصانــع وتخفيضهــا، مؤكــدا أن الحكومــة 
ــة جــراء  ــى ســتدخل للدول ــد الت ــار العوائ تضــع فــى االعتب
خفــض تكاليــف الطاقــة عــن المصنعيــن، والدخــول فــى 

العالميــة. التصديــر  أســواق  فــى  المنافســة 
ــا  ــم حالي ــه يت ــة، أن ــة الخطــة والموازن ــع رئيــس لجن وتاب
ــذى يمكــن أن  ــة، وحجــم الدعــم ال ــة الطاق احتســاب تكلف
يقــدم لهــا لتحقيــق مســتهدفات اإلنتــاج المحلــى فــى مصر، 
وتحفيــز الصناعــة والتصديــر وتقليــل الــواردات، بمــا 

ال يضــر الموازنــة علــى المــدى البعيــد.
وأكــد رئيــس لجنــة الخطــة والموازنــة، أن الفتــرة 
المقبلــة ستشــهد دعمــا كبيــرا جــدا للصناعــة فــى 
فــى  مســاهمتها  نســبة  زيــادة  أجــل  مــن  مصــر، 
الناتــج المحلــى عــن 12.5 %، وهــى نســبة غيــر 
ــد  ــم المزي ــه ســيتم تقدي ــى أن ــة، مشــيرا إل مرضي
ــادة نســبة  ــى زي مــن الدعــم للصناعــة، للعمــل عل
اإلجمالــى،  المحلــى  الناتــج  فــى  مســاهمتها 
ــة ســتنهض  ــرة المقبل ــه خــال الفت ــى أن ــا إل الفت
الصناعــة المصريــة بالدعــم المقــدم لهــا، بمــا يجعلهــا تســهم 
مــن  لـــ%25  تصــل  بنســبة مضاعفــة،  المحلــى  الناتــج  فــى 
إجمالــى الناتــج، ألن الصناعــة هــى األســاس األول للتنميــة، 
وهــى أقــل عرضــة للتقلبــات عــن غيرهــا مــن مدخــات الناتــج 
ــة بقــوة نحــو دعــم الصناعــة. ــى، لذلــك اتجهــت الدول المحل

تفاصيل »األحد الحزين« فى سوق المال
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نزيف البورصة

فيــروس  انتشــار  تطــورات  مــن  العالميــة  المــال  أســواق  تعانــى 
كورونــا، وتحــاول العديــد مــن الــدول وضــع حلــول وخطــط، لكبــح 
خســائرها، ونزفــت البورصــة المصريــة فــى مطلــع جلســات األســبوع 
الحالــى، إذ هــوت مؤشــراتها فاقــدة نحــو 9.37 %، وخســرت نحــو 40 

ــه فــى جلســة واحــدة. ــار جني ملي
ــس األمريكــى  ــام الرئي ــا، ق ــروس كورون ــة في ــة محارب ــى محاول  وف
بإعــان حالــة الطــوارئ، ممــا أســهم فــى عــودة حركــة البيــع وارتفــاع 
أســهم وول ســتريت، وفقــا لمــا قالــه محللــو أســواق المــال، فمــاذا 
تحتــاج المقصــورة المصريــة، لتتجــاوز األزمــة التــى تعانــى منهــا، 
خاصــة أن تعافــى األســواق، مرتبــط بإيجــاد عــاج للفيــروس، وكان 
األطبــاء قــد أكــدوا أن إيجــاد المصــل سيســتغرق مــن ســنة لســنة 

ونصــف. 
يقــول الدكتــور أيمــن متولــى محلــل أســواق المــال، فــى حديثــه مــع 
»الطريــق«، إن البورصــة المصريــة قــد تكبــدت خســائر كبيــرة فــى 
جلســات األســبوعين الماضييــن بلغــت نحــو 66 مليــار جنيــه، موضحــا 
أن الخســائر بســبب انتشــار فيــروس كورونــا، ووصولــه لــدول عديــدة، 

مــن ضمنهــا مصــر. 
ــة الصحــة  ــه بعــد إعــان منظم ــال، أن ــل أســواق الم وأوضــح محل

البورصــة  كبــد  عالمــى،  وبــاء  هــو  كورونــا  فيــروس  أن  العالميــة، 
المصريــة خســائر ضخمــة، مؤكــدا أن الســوق يحتــاج للعديــد مــن 

اكتشــاف  موعــد  أن  خصوصــا  ليتماســك،  الخطــوات 
ــع  ــة البي ــوم، وعــودة حرك ــر معل ــروس غي ــاج للفي الع

والشــراء بأســواق المــال العالميــة مرتبطــة بإيجــاد 
مصــل لفيــروس كورونــا.  

محلــل  تركــى  أحمــد  يقــول  جانبــه،  ومــن 
الســوق  إن  لـ»الطريــق«،  المــال،  أســواق 
التدابيــر  مــن  العديــد  اتخــذ  األمريكــى 
والخطوات لمســاعدة الســوق على التماســك، 
أهمهــا خفــض الفائــدة للنصــف بمعــدل 50 

%، متابعــا »وبعــد اعــان الرئيــس األمريكــى 
دونالــد ترامــب، حالــة الطــوارئ، ارتفعــت أســهم 

وول ســتريت«.  وأكــد محلــل أســواق المــال، أن 
الظــروف الراهنــة يعانــى منهــا العالــم أجمــع، كمــا 

واالوروبيــة،  االســيوية،  والبورصــات  ســتريت،  وول  أن 
كانــوا يعانــون، منــذ اوائــل 2020، مــن الخســائر بســبب كورونــا، أمــا 
البورصــة المصريــة فمعاناتهــا مســتجدة، ألن الفيــروس وصــل لمصــر 

منــذ فتــرة قصيــرة.  وتابــع تركــى، »ال يمكــن للمركــزى المصــرى، 
اتخــاذ خطــوة جريئــة كتلــك التــى اتخذهــا الفيدرالــى األمريكــى، ألن 
اســتيعاب الســوق لــن يتحمــل، ولكــن هنــاك حلــوال بديلــة، 
كضــخ ســيولة جديــدة للســوق لطمأنــة المســتثمر«. 
ــل  ــرأى ســليمان مصطفــى محل ــى ال ــه ف ووافق
أســواق المــال، مضيفــا، أن خطــوات الســوق 
األمريكــى أشــعرت المســتثمر باألمــان، لذلــك 

ارتفعــت أســعار أســهم وول ســتريت. 
وأكــد محلــل أســواق المــال، لـ»الطريــق« 
أن مــا يحتاجــه المســتثمر فــى مصــر هــو 
الشــعور باألمــان، وذلــك ســيتحقق فــى حــال 
البــدء ببرنامــج الطروحــات الحكوميــة، التــى 
الخطــوة  تلــك  أن  مؤكــدا  الحكومــة،  أعلنتهــا 

ستشــجع علــى حركــة الشــراء فــى البورصــة.  
الخبيــر  عبدالعظيــم  محمــد  الدكتــور  يقــول 
فــى  االقتصاديــة  األوضــاع  إن  لـ»الطريــق«،  المصرفــى، 
مصــر كانــت فــى تحســن كبيــر، واتخــذ البنــك المركــزى المصــرى فــى 
اجتماعاتــه مــا قبــل 2020، قــرارات بخفــض ســعر الفائــدة، نظــرا 

تتبعــه الحكومــة. الــذى  لنجــاح برنامــج اإلصــاح االقتصــادى 
وتابــع الخبيــر المصرفــى: »قبــل تفشــى فيــروس كورونــا وظهــوره، 
كنــا نتوقــع لجــوء المركــزى المصــرى، لخفــض ســعر الفائــدة بمصــر، 
بســبب تحســن األوضــاع االقتصاديــة بمصــر، واألداء الجيــد للعملــة 
ــا لجــوء  ــذ 2017«، متوقع ــى مســتوياتها من ــة، وارتفاعهــا ألعل المحلي

المركــزى لتثبيــت ســعر الفائــدة، لدراســة الوضــع الحالــى.
وأوضــح الدكتــور يحيــى فخــرى الخبيــر المصرفــى، لـ»الطريــق« أن 
ــام  ــا ع ــام بمثيلته ــة، ق ــد اتخــذ خطــوة جريئ ــى ق ــى األمريك الفيدرال
2008 عنــد األزمــة الماليــة، وهــو خفــض ســعر الفائــدة للنصــف بنحــو 
50 %، فــى محاولــة منــه لضبــط األوضــاع االقتصاديــة فــى بــاده، فــى 
ظــل الظــروف الراهنــة التــى يعانــى منهــا العالــم أجمــع، بســبب تفشــى 

فيــروس كورونــا المســتجد.
وأكــد فخــرى، أن ذلــك القــرار أســهم بشــكل طفيــف فــى ضبــط 
األوضــاع لمــدة يــوم واحــد، ولكــن تطــورات فيــروس كورونــا الســريعة، 

عقــدت األمــور وجعلتهــا تخــرج عــن الســيطرة تمامــا.

هدير أبوالعال

رئيس »الخطة والموازنة«: الصناعة قاطرة التنمية
 مصادر حكومية تكشف كواليس عمل لجنة تسعير الطاقة للصناعة
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نيفين مصطفى

فــى الوقــت الــذى يعكــف فيــه البرلمــان علــى 
وضــع قوانيــن جديــدة لحمايــة األم والطفــل فــى 
قضايــا األســرة والطــاق والخلــع، ينتقــد اهــل 
القانــون الظلــم الــذى يتعــرض لــه اآلبــاء فــى 
المقابــل والــذى مــن شــأن القوانيــن الجديــدة أن 
تعمقــه وخاصــة قانــون الرؤيــة الــذى يضيــر األب 

واألم علــى حــد ســواء.
لتجنــب اآلثــار الســلبية لتلــك القوانيــن، اقتــرح 
وهــى  األمــر  هــذا  لعــاج  فكــرة  المضــارون 
ــل . ــة المشــتركة للطف ــة والرعاي ــود المدني العق
المحامــى  عبدالرحمــن،  مجــدى  يــرى 
 1.5 نحــو  بهــا  األســرة  محاكــم  أن  بالنقــض، 
مليــون دعــوى طــاق وتطليــق ســنوًيا، بخــاف 
عــن  الناشــئة  القضايــا  مــن  اآلالف  مئــات 
الطــاق وأهمهــا النفقــات المتعــددة داخــل نفــس 
غيرهــا،  أمــام  الجنائيــة  والدعــاوى  المحاكــم، 
الفتــا إلــى أن نيابــات األســرة تســتقبل نحــو 42 
ألــف قضيــة شــهريا، وتبلــغ فاتــورة التقاضــى 
فــى دعــاوى الطــاق والتطليــق 17 مليــارا و850 
مليــون جنيــه، منوهــا بــأن إحصائيــة وزارة العــدل 
ــارات  ــة تتحمــل منهــا 7 ملي ــى أن الدول تشــير إل
و750 مليــون جنيــه، ويبلــغ عــدد محاكــم األســرة 

300 محكمــة علــى مســتوى الجمهوريــة.
»أبومريــم«، صاحــب  محمــود  محمــد  وقــال 
صفحــة »عايــز أســلم علــى بنتــى« علــى موقــع 
قانــون  إن  بــوك،  فيــس  االجتماعــى  التواصــل 
الرؤيــة الحالــى مدمــر للطفــل المصــرى واآلبــاء، 
يفهمهــا  ال  مذاهــب  علــى  الــزواج  عقــود  وإن 
المتزوجــون تتســبب مــع تبايــن الفتــاوى طبقــا 
لهــوى مصدريهــا، فــى تدميــر عاقــات أطــراف 
ــا المقبليــن علــى الــزواج  األســرة الواحــدة، داعًي

إلــى توثيقــه بعقــود مدنيــة.
علــى  أنــه  أبومريــم،  وأضــاف 

التكلفــة  احتســاب  البرلمــان 
قانــون  لــكل  االقتصاديــة 

ــه  ــل أن يخــرج ب ــاه قب يتبن
إهــدار  مؤكــًدا  علينــا، 
وزارات   5 جهــود 
األقــل  علــى  وجهــات 
فــى تنفيــذ إجــراء رؤيــة 
صــدور  بعــد  الطفــل 

بهــا،  قضائيــة  أحــكام 
رغــم أنهــا تظــل مقصــورة 

الطفــل  حــق  حمايــة  فــى 
بعــد  أبيــه  مــع  التواصــل  فــى 

الطــاق.
صافينــاز  الدكتــور  قالــت  جهتهــا،  مــن 

األســرية  العاقــات  استشــارى  المغــازى، 
وصاحبــة مبــادرة »رخصــة زواج« إن المقبليــن 
مــع  التعامــل  خبــرة  يملكــون  ال  الــزواج  علــى 
مشــكاته وربمــا يكتفــون بخبــرة آبــاء وأمهــات 
المشــتركة،  عاقاتهــم  علــى  ســلًبا  تؤثــر  قــد 
ــة ومؤسســاتها ومجتمعهــا المدنــى  ــة الدول داعي

الــزواج  علــى  المقبليــن  وتأهيــل  دعــم  إلــى 
مبادرتهــا  عبــر  أيضــا،  واألرامــل  والمطلقيــن 
لرفــع درجــة وعيهــم بمســؤوليات تترتــب علــى 

الــزواج. مشــروع 
المجتمعيــة  الحاجــة  أن  المغــازى  وأكــدت 
ــات األســرية  ــون يحمــى العاق ــى قان الملحــة إل
وينظمهــا ويدعــم الطفــل أوال، ال يمكــن تجاهــل 
األســر  ماييــن  صرخــات  مــع  لهــا  البرلمــان 
ــد أزمــات  جــراء ارتفــاع معــدالت الطــاق وتزاي
األطفــال المشــتتين بيــن اآلبــاء واألمهــات، مــا 
ينعكــس ســلًبا علــى القيــم المجتمعيــة والســلوك 
الفــردى ومســتوى الجهــد البشــرى عمومــا فــى 

خدمــة أى مشــروع وطنــى.
وقــال الكاتــب الصحفــى حســين متولــى 
صاحــب كتــاب »إعــان أمريكانى«، 
إن كتابــة المصرييــن شــروط 
وتوثيقهــا  زواجهــم  عقــود 
مدنيــة  محاكــم  لــدى 
حــال  فيهــا  تفصــل 
يضمــن  نــزاع،  وقــوع 
عــن  االبتعــاد  لهــم 
تشــهدها  مهــازل 
التقاضــى  إجــراءات 
داخــل محاكــم األســرة 
التــى تضيــع حقــوق كافــة 
األطــراف بأدائهــا الحالــى 
لهــا. الحاكمــة  والتشــريعات 
البرلمــان  أن  متولــى  وأضــاف 
عشــرة  واســتقرار  بمســتقبل  يتاعــب 
ماييــن طفــل شــقاق، حينمــا يعتمــد قانونــا 
»متخلًفــا« للرؤيــة ويتحــدث عــن قانــون مقتصــر 
لاســتضافة وال يأخــذ بفكــرة قانــون يعتمــد 
المشــتركة«  »الرعايــة  مبــدأ  فلســفته  فــى 
وأهليتهمــا  والديــه  بيــن  للطفــل  والمعيشــة 
ــى  ــى تبن ــا إل ــا، داعًي ــوع الطــاق بينهم ــد وق بع

تشــريع يبحــث عــن مصلحــة وحقــوق الطفــل 
لــدى الوالديــن أواًل ومنحهمــا حــق الحضانــة 
غيــر  التــزام  مــع  المنفــردة  أو  المشــتركة 
الحاضــن بــدوره فــى رعايــة الطفــل باإلقامــة 
معــه فــى مســكن يخصــص للمحضــون وليــس 

الحاضــن.
وانتقــد أحمــد كمــال، المحامــى قــرار وزيــر 
صاحيــات  »الحاضــن«  األم  بمنــح  التعليــم 
الواليــة التعليميــة، دون حكــم قضائــى مكتفيــا 
الطــاق،  وثيقــة  أو  التطليــق  دعــوى  بعريضــة 
بالمخالفــة لقــرار مجمــع البحــوث اإلســامية 
أصيــل  طبيعــى  حــق  الواليــة  أن  يؤكــد  الــذى 

لــأب.
شــروط  طبيعــة  تغييــر  علــى ضــرورة  وأكــد 
هبــة  أو  عطيــة  كل  لتجعــل  وتقاليــده  الــزواج 
مهــًرا للزوجــة يــرد حــال الطــاق ويمنــع تاعــب 
وتطليــق  األســرة  مســتقبل  فــى  الموظفيــن 
الزوجــات بالمخالفــة للشــرع، واســتعادة أبنــاء 
المطلقيــن حقهــم فــى شــغل الوظائــف بالجهــات 
الســيادية ودخــول الكليــات العســكرية والشــرطة 

والقضــاء.
وأكــد الدكتــور مصطفــى األزهــرى أن عــودة 
المحاكــم الشــرعية ســتواجه أزمــة فــى كفــاءة 
العامليــن بهــا جــراء مخرجــات التعليــم، الفًتــا 
يدرســوا  لــم  األســرة  محاكــم  قضــاة  أن  إلــى 
تأهيــل  بــدورات  مشــيًدا  الفقهيــة،  المذاهــب 
المقبليــن علــى الــزواج التــى أطلقتهــا دار اإلفتــاء 
انفــراد المحاكــم بتطليــق  منــذ فتــرة، معتبــًرا 
الــزوج أو اســترجاع المهــور  المــرأة دون علــم 
والهبــات مخالفــة صريحــة للشــريعة اإلســامية.
وفيمــا طالــب هانــي ســمير، المحامــى بإنشــاء 
القومــى  غــرار  علــى  للرجــل  قومــى  مجلــس 
للمــرأة، طالبــت شــيماء أحمــد عصمــت بقــاض 
واحــد لكافــة النزاعــات فــى قضايــا األســرة دون 

ــدد الدعــاوى. تع
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مــن  الــزواج  فرصــة  انتظــرت  بســيطة،  أســرة  كنــف  فــى  نشــأت 
رجــل يقدرهــا وينتشــلها مــن الفقــر، كانــت تحلــم بالــزواج وهــى فــى 
ســن صغيــرة، وتحقــق الحلــم فــور بلوغهــا ســن التاســعة عشــرة، تقــدم 
لخطبتهــا شــاب يعمــل فنــى كهربــاء فــى إحــدى شــركات دول الخليــج.

عاشــت فتــره جميلــة أثنــاء الخطوبــة، ظنــت أن الحيــاة ابتســمت 
لهــا، كان خطيبهــا يغــدق عليهــا باألمــوال والهدايــا، راحــت تعــد األيــام 
التــى ســترتدى فيهــا فســتان الزفــاف األبيــض وتنتقــل إلــى العيــش مــع 
ــى  ــل عائل ــزواج، وفــى حف ــد موعــد لل ــم تحدي ــام وت ــا، مــرت األي حبيبه

ــم الزفــاف. ــاء ت بســيط ضــم األهــل واألصدق
لــم تكــن »رشــا« تعلــم أن األيــام تخبــئ وراء الكواليــس الكثيــر والكثيــر 
مــن الكوابيــس لهــا، اكتشــفت أن زوجهــا مدمــن للمخــدرات وبدونهــا 
ــذ اللحظــة  ــور ويغضــب ألتفــه األســباب، ومن ــب المــزاج يث يصبــح متقل
لهــا  يقــدم  كان  والحشــيش،  البانجــو  شــرب  علّمهــا  للــزواج  األولــى 
الســجائر يوميــاً مــن أجــل أن يعيشــا أحلــى ليالــى العمــر، وفــى بعــض 
األحيــان كانــت ترافقــه فــى شــراء البانجــو مــن أصدقــاء الســوء، حتــى 
ــه  ــداً ولكن ــا شــيئاً جدي ــه قــد منحه ــا أن ــق، اعتقــد زوجه عرفــت الطري
ــة طريــق االنحــراف دون أن يــدرى مخاطــر المــزاج  ــى بداي وضعهــا عل
ــم  ــاد، ول ــادر الب ــة وغ ــى شــقة الزوجي ــا ف بالبانجــو والحشــيش، تركه
يتــرك معهــا ســوى مبلــغ ضئيــل يكفيهــا بالــكاد ويلبــى احتياجاتهــا مــن 

ــس. ــأكل والملب الم
ورغــم أن زوجهــا كان ســببا فــى تعليمهــا تعاطــى المــواد المخــدرة إال 
أنهــا كانــت تعشــقه بشــدة، ففــى أول يــوم قضتــه بمفردهــا عقــب ســفره 
شــعرت بوحــدة كبيــرة، غــادر الونيــس الــذى كان يشــعرها بأنوثتهــا 
ومزاجهــا الخــاص، أصبحــت كالمجنونــة داخــل الشــقة، ال تعــرف مــاذا 
تفعــل؟ وضعــت همومهــا فــى ســجائر البانجــو، وازدادت همومهــا بعــد 
طلــب شــقيق زوجهــا أن تتــرك الشــقة وتعيــش عنــد أهلهــا حتــى ال 

يطمــع فيهــا أحــد وتكــون مثــار شــك لــدى البعــض.
ارتســم الغضــب علــى وجههــا وكادت تطــرد شــقيق زوجهــا مــن الشــقة، 
وأثنــاء احتــدام الخــاف والنقــاش بينهمــا، دق جــرس الهاتــف، كان 
المتصــل زوجهــا يطمئنهــا علــى وصولــه واســتامه العمــل وعبــر لهــا عــن 
ــرك  ــا أن تت ــا أيًض ــب منه ــة وطل ــا القاتل ــه المســتمر بســبب وحدته قلق
إلــى والدتهــا وسيرســل لهــا مصاريفهــا الشــهرية  الشــقة والذهــاب 
ــى ســلوكها  ــا ف ــذى يســاور زوجه ــات الشــك ال بانتظــام، شــعرت بعام
إذا اســتمرت فــى الشــقة، فوافقــت علــى المعيشــة فــى منــزل أســرتها 
ــه يرســل لهــا  ــى غيــاب زوجهــا وفوجئــت ب ــه، مــر شــهر عل لحيــن عودت
ــغ،  مبلغــا زهيــدا كمصاريــف شــهرية، صرخــت ورفضــت اســتام المبل
وأســرعت لاتصــال بــه وطالبتــه بثمــن ســجائر البانجــو التــى وعدهــا 
بهــا خصوًصــا أنــه مــن علمهــا أن تســلك هــذا الطريــق )طريــق اإلدمان(، 
طلــب منهــا مهلــة حتــى يرســل لهــا مبلغــا آخــر، ووقتهــا كان والدهــا 
يحصــل علــى الحوالــة دون أى تعليــق منــه وخشــيت أن تطلــب منــه ثمــن 

المخــدرات خوفــاً منــه.
وقعــت المفاجــأة التــى لــم تكــن فــى الحســبان، عــاد زوجهــا إلــى 
القاهــرة مــرة أخــرى ولكــن بعــد أن قامــت الشــركة بفســخ تعاقدهــا معــه 
بســبب إدمانــه، ورغــم فرحتهــا بعــودة زوجهــا إال أنهــا حزنــت بشــدة بعــد 
علمهــا بتركــه للعمــل وهــو مــا ينــذر بدخولهمــا فــى أزمــة ماليــة كبيــرة، 
األيــام تمــر والــزوج ال يجــد عمــا، لــذا قــرر االتجــار فــى المخــدرات.

بــدأ يســلك طريــق تجــارة المخــدرات ولكنــه ســقط ســريًعا فــى قبضــة 
رجــال المباحــث بتهمتــى االتجــار والتعاطــى، أيــام عصيبــة عاشــتها 
رشــا بمفردهــا بعــد دخــول زوجهــا الســجن، بــدأت تقتــرض مــن شــقيق 
زوجهــا لشــراء المخــدرات، وتعرفــت مــن خــال ترددهــا علــى أحــد تجار 
المخــدرات علــى بعــض الشــباب، بــدأت تخــرج معهــم وتقضــى الوقــت 
بصحبتهــم، عرفــت طريــق الســهر، واســتقر بهــا األمــر فــى كافتيريــا 
بشــارع الهــرم، جلســت عــدة ســاعات تضحــك بهســتيريا وترقــص وتغنــى 
ــا،  ــى مــأت فراغه ــدة الت ــا الجدي ــت ســعيدة بحياته ــا، كان مــع زمياته

نســيت زوجهــا الغائــب، واتفقــت مــع أصدقائهــا علــى أن يتــم اللقــاء فــى 
شــقة الزوجيــة لقضــاء أفضــل األوقــات واالســتمتاع بالمخــدرات بعيــداً 

عــن أعيــن النــاس. 
وفــى الزمــان والمــكان المحدديــن، طــرق البــاب 4 فتيــات وشــابان 
جلســوا  والخمــور،  والمخــدرات  الطعــام  معهــم  وكان  لهــم  فتحــت 
بــرؤوس  تلعــب  بــدأت الخمــر والمخــدرات  يتســامرون ويتراقصــون، 
ــات  ــن الفتي ــدأ بعــض الشــباب يصطحب ــع، وفــى آخــر الســهرة ب الجمي
ويدخلــن بهــن إلــى غرفــة النــوم لقضــاء أوقــات مــن المتعــة الحــرام، 
تعالــت األصــوات، وبــدأت رائحــة المخــدرات تفــوح مــن المــكان، وقــام 
ــر. ــا إلخبارهــم باألم ــران باالتصــال بأســرة رشــا وبشــقيق زوجه الجي
الجميــع طرقــات مدويــة  الليــل، ســمع  مــن  وفــى ســاعة متأخــرة 
علــى البــاب، هــرول الجميــع الســتطاع األمــر خوفــاً مــن أن يكــون 
الطــارق رجــال الشــرطة، وبســرعة بالغــة تــم التخلــص مــن المخــدرات 
وتنظيــف المــكان، وعندمــا قامــت بفتــح بــاب الشــقة وجــدت شــقيق 

زوجهــا ووالدتــه والغضــب يكســو وجهيهمــا، صــرخ الرجــل فــى ضيوفهــا 
ــة  ــا وكرام ــع عــن كرامته ــرد وتداف ــت أن ت وكاد يضــرب أحدهــم، حاول
ضيوفهــا، فنشــبت مشــادة كاميــة عنيفــة تطــورت لمشــاجرة وتشــابك 
باأليــدى، تدخــل الجيــران لفــض المشــاجرة ووقفــوا بجانــب شــقيق 
الــزوج خوفــاً علــى ســمعة العقــار، وأكــدوا أنهــم اضطــروا أن يبلغــوه 
بذلــك حتــى يوقــف هــذه المهزلــة التــى لــم تحــدث مــن قبــل فــى العقــار، 
وأمــام الرجــال والنســاء الذيــن ازدحمــوا أمــام بــاب الشــقة جمعــت 
وعــادت  بالمفتــاح،  الشــقة  وأغلقــت  وخرجــت  اصدقاءهــا  الزوجــة 
ــى والدهــا فــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل فصــرخ فــى وجههــا وقــام  إل
بضربهــا علقــة ســاخنة لخروجهــا بــدون إذنــه وتأخرهــا ليــاً وتســببها 
باالتصــال  فقامــت  المنــزل،  مــن  والدهــا  كبــرى، طردهــا  بفضيحــة 
ببعــض صديقاتهــا تخبرهــن بمــا حــدث، وهمســت إحــدى الصديقــات 
فــى أذنهــا وطلبــت منهــا الجلــوس فــى إحــدى الكافيتريــات بشــارع 
ــى قضــاء ســهرة حمــراء  ــاد الشــباب واالتفــاق معهــم عل الهــرم الصطي

ــى. ــغ مال ــى مبل ــل الحصــول عل فــى مقاب
لــم تســتغرق رشــا وقًتــا طويــًا فــى التفكيــر وقــررت تنفيــذ فكــرة 
صديقتهــا، جلســت فــى إحــدى الكافيتريــات، لــم تمــر ســوى دقائــق ووقــع 
ــب أن  ــا وطل ــرب منه ــرب اقت ــال الع ــن، أحــد رجــال األعم ــد الثمي الصي
يصطحبهــا معــه لقضــاء ســهرة، وبــدأت تتفــاوض علــى تفاصيــل الســهرة 
الســهرة،  انتهــت  أن  وبعــد  الــذى ســتحصل عليــه،  المالــى  والمقابــل 
اكتشــفت أن هــذا الطريــق ســهل وبســيط، هكــذا ظنــت خصوًصــا بعــد أن 
حصلــت علــى مقابــل مــادى مغــر، شــعرت بســعادة بالغــة بعــد أن تمكنــت 
مــن الحصــول علــى مــا تريــد، قامــت بشــراء مخــدرات بالمبلــغ كلــه، 
وقــررت اســتئجار شــقة هــى وصديقاتهــا، وكونــت شــبكة آداب تزعمتهــا.

أصبحــت حياتهــا تســير علــى هــذه الوتيــرة، كلمــا أنفقــت نقودهــا 
ــن تقضــى معهــم ليلتهــا تتحصــل منهــم  ــاد بعــض الزبائ ذهبــت الصطي
علــى بعــض األمــوال وعندمــا تنفــق األمــوال تكــرر فعلتهــا، ثــم بــدأت فــى 
تطويــر وتوســيع دائــرة نشــاطها وأصبحــت تعقــد الصفقــات مــع رجــال 
األعمــال ومــع راغبــى المتعــة الحــرام وتتقاضــى المقابــل المــادى، ظنــت 
أن األمــور ستســتمر بهــذه الطريقــة، ولــم تكــن تتخيــل أن جميــع العيــون 
تراقبهــا وتعــد عليهــا أنفاســها، فضبــاط مباحــث اآلداب كانــت أعينهــم 
ال تغفــل عنهــا ولكنهــم كانــوا ينتظــرون الوقــت المناســب لإليقــاع بهــا، 
وشــاء حظهــا العاثــر أن تقــع فــى قبضــة رجــال المباحــث فــى حالــة 
تلبــس هــى وبعــض صديقاتهــا أثنــاء االتفــاق علــى قضــاء ليلــة حمــراء، 
تمــت إحالتهــا وصديقاتهــا إلــى نيابــة جنــوب الجيــزة بتهمــة التحريــض 
علــى الفســق والفجــور، وممارســة األعمــال المنافيــة لــآداب، وأمــرت 

النيابــة بحبســها 15 يوًمــا علــى ذمــة التحقيــق وإحالتهــا للمحاكمــة.

زوج طيــب أّمــن لهــا حيــاة كريمــة ومســكنا لــم تكــن تحلــم 
بــه وطفلــة فــى جمــال المائكــة.. كلهــا أســباب لــم تكــن 
ســترها،  الــذى  الرجــل  شــرف  الزوجــة  لتحتــرم  كافيــة 
لكــن مــع اســتقرار الحــال عــاودت االتصــال بعشــيق قديــم 
اعتــادت ممارســة الرذيلــة معــه، ومــع مــرور األيــام اتفقــت 
معــه علــى ســرقة حصيلــة بيــع شــقة ملــك لزوجهــا، وبالفعــل 
نجحــا فــى  االســتياء علــى 180 ألــف جنيــه مــن داخــل 

شــقة زوجهــا، وبعــد علــم والــد زوجهــا بالواقعــة 
وأثنــاء توجهــه لنجلــه صدمتــه ســيارة وتوفى، 

واختلقــت الزوجــة اللعــوب روايــة لتهــرب 
مــن المســاءلة، لكــن رجــال المباحــث 

كانــوا لهــا بالمرصــاد بعدمــا ارتابــوا 
فــى روايتهــا.

تعــود تفاصيــل الواقعــة بتلقــى 
رئيــس  دويــدار  محمــد  المقــدم 
الســام  شــرطة  قســم  مباحــث 
أول باغــا مــن نــورا حســين، ربــة 

منــزل وزوجهــا مفــاده قيــام مجهــول 
ــه  ــى منزلهــا وأوهمهــا أن بالطــرق عل

محصــل لشــركة الغــاز ثــم قــام بتوثيقهــا 
باصــق كرتــون شــفاف مــن يدهــا خلــف 

ظهرهــا وتمكــن مــن الهــرب بعــد ســرقة 180 
ــه. ألــف جني

ــاون  ــدادى، مع ــد البغ ــب محم ــل النقي ــور، انتق ــى الف وعل
المبلغــة  قيــام  علــى  دلــت  التحريــات  وبعمــل  المباحــث، 
باالتفــاق مــع عشــيقها أحمــد عبدالقــادر، باختــاق الواقعــة 

ــا . ــى مــن زوجه ــغ المال ــى المبل لاســتياء عل
وأضافــت التحريــات أن المتهمــة اتفقــت مــع عشــيقها 
وعنــد  الواقعــة  ارتــكاب  علــى  حســين،  زينــب  ووالدتهــا 
استشــعارها اقتــراب األجهــزة األمنيــة من كشــف مابســات 
الواقعــة اتفقــت مــع عشــيقها علــى أن يقــوم بإرســال المبلــغ 
ــا أن  ــم اتفقــت مــع والدته ــة، ث ــة المحل ــا بمدين ــى والدته إل
تحضــر إلــى القاهــرة ألداء واجــب العــزاء لزوجهــا فــى وفــاة 
والــده الــذى صدمتــه ســيارة بعــد ســرقة المبلــغ مــن نجلــه، 

ــغ . وعندمــا حضــرت والدتهــا قامــت بتســليمها المبل
وبعــد ذلــك ابتكــرت الزوجــة خدعــة ســاذجة وقامــت 
بتســليم المبلــغ لزوجهــا وقالــت إنهــا أثنــاء ســيرها بالســيارة 
بشــارع جســر الســويس قــام شــخص يســتقل دراجــة ناريــة 
باالقتــراب مــن الســيارة وألقــى بالحقيبــة عليهــا داخــل 
ــا  ــت زوجه ــغ وأبلغ ــا وجــدت المبل ــا فتحته الســيارة وعندم
وحضــرا إلــى قســم الشــرطة معتقــدة أن األجهــزة األمنيــة 
ســتغلق القضيــة بمجــرد رد المبلــغ ولكــن رجــال المباحــث 
وتحــرر  المتهــم  علــى  القبــض  والقــوا  حيلتهــا  كشــفوا 

المحضــر رقــم 31469 لســنة 2017 .
اعترافات المتهم 

أمــام رجــال المباحــث قــال العشــيق المتهــم إنــه تربطــه 
طريــق  عــن   2011 عــام  منــذ  األولــى  بالمتهمــة  عاقــة 
»الفيــس بــوك«، وأضــاف المتهــم أن زوجــة المجنــى عليــه 

قــران  بعقــد  مرتبطــة  كانــت 
مــع شــخص آخــر قبــل زواجهــا 
منــه ونجــح هــو فــى إنهــاء تلــك 
العاقــة  انقطعــت  ثــم  العاقــة 
بينــه وبيــن المتهمــة منــذ عــام ولكن 
منــذ 7 أشــهر اتصلــت بــه تليفونيــا 
عليهــا  تعــدى  زوجهــا  بــأن  وأخبرتــه 
وانهــا  المنــزل  مــن  وطردهــا  بالضــرب 
متواجــدة بميــدان رمســيس وال تحمــل معهــا أى 
مبالــغ ماليــة وطلبــت منــه الحضــور اليهــا، وبالفعــل حضــر 
وأعطاهــا مبلغــا ماليــا للســفر إلــى اإلســكندرية ومنــذ ذلــك 
الوقــت تجــددت العاقــة بينهمــا مــرة أخــرى، حتــى قــام 
واحتفــظ  الماضــى  الشــهر  الشــقق  إحــدى  ببيــع  الــزوج 

بمبلــغ مالــى كبيــر بشــقته.
وأضــاف المتهــم أنــه اتفــق والزوجــة علــى االســتياء 
ــد  ــه، وبع ــف جني ــى 30 أل ــه عل ــل حصول ــغ مقاب ــى المبل عل
حصولــه علــى المبلــغ عــاد إلــى قريتــه واتصلــت بــه والــدة 
ــغ لهــا وبالفعــل ارســله  ــة ارســال المبل المتهمــة وطلبــت من
ــق ســائق ســيارة اجــرة يدعــى »محمــد ع«،  إليهــا عــن طري

ــه. ــم ب ــى اتصــال دائ ــت عل ــة كان وأن المتهم
اعترافات الزوجة 

باعترافــات  المتهمــة  أدلــت  المباحــث،  رجــال  أمــام 
ــك الواقعــة بســبب ســوء  ــت تل ــا افتعل ــت إنه ــة وقال تفصيلي
معاملــة زوجهــا لهــا وإحساســها باالنفصــال عنــه فــى أى 
وقــت وتركهــا هــى ونجلتهــا دون أى مبالــغ ماليــة، حيــث 
إنــه يقــوم بحرمانهــا وعــدم اإلنفــاق عليهــا، باإلضافــة إلــى 
التعــدى عليهــا بالضــرب المبــرح وطردهــا مــن مســكنها 
فقامــت باالســتعانة بالمتهــم وافتعــال الواقعــة كــى تســتولى 
حالــة  فــى  لهــا  ســندا  ليكــون  المبلــغ  مــن  جــزء  علــى 

االنفصــال لانفــاق بــه علــى نفســها .
ــم  ــه ســيارة عندمــا عل ــد زوجهــا صدمت وأضافــت ان وال
وســط  مــن  توجهــه  أثنــاء  نجلــه  أمــوال  ســرقة  بواقعــة 
المدينــة إلــى محــل اقامتــه بمدينــة قبــاء بالســام وأنهــا 
بعــد علمهــا بقــرب توصــل المباحــث إلــى مابســات الواقعــة 

اختلقــت فكــرة قيــام شــخص بإلقــاء الشــنطة عليهــا.

كيدهن عظيم  

كافيهات الليل وآخره
 رشا فقدت أنوثتها فى حفالت البانجو العائلية   المتهمة: زوجى ضيعنى.. وقررت تكوين شبكة آداب لإلنفاق على المخدرات

 زوجها
كان سببا فى

تعليمها تعاطى
المواد المخدرة إال
أنها كانت تعشقه

بشدة

ربة منزل تتفق مع عشيقها على سرقة 

180 ألف جنيه من زوجها

  ادعت
قيام مجهول بانتحال 

صفة محصل غاز 
للدخول للشقة 
وتوثيقها بالحبال
وسرقة المبلغ 

  البرلمان
يتالعب بمستقبل 10 
ماليين طفل شقاق.. 
وتغيير عقود الزواج 

ضرورة
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لعام  المقبل  الرمضانى  الموسم  عن  يفصلنا  فقط  شهر 
التى  األعمال  فى  ومميزا  كبيرا  تنوعا  يشهد  الذى   2020

ينتظرها الكثيرون.
 20 على   2020 رمضان  فى  المنتظرة  المسلسالت  وتزيد 
عما  مختلفة  شخصيات  فى  النجوم  كبار  يضم  مسلسال، 

قدموه فى السابق.
كما يشهد هذا الموسم بطولة نسائية فى أغلب األعمال، 
وبهذا الشكل يعد عام 2020 هو عام البطولة النسائية والتى 

كانت قد قلت فى السابق لتعود من جديد.
ويساعد الماراثون الرمضانى المقبل فى عودة 

بعد  للساحة  والفنانات  الفنانين  من  عدد 
أبرزهم  عديدة،  لسنوات  استمر  غياب 

الشريف،  ويوسف  مراد،  جومانا 
وغيرهما من النجوم.

الموسم  هذا  خالل  وتتنافس 
الالتى  الفنانات  من  مجموعة 
تماًما  مختلف  شكل  فى  يظهرن 
تتنوع  حيث  أعمالهم،  سابق  عن 
الرومانسى  بين  شخصياتهن 

واألكشن  والشعبى  والدرامى 
وغيرها.

واحد  شهر  بعد  الجميع  وسيتفاجأ 
مسلسالتهن  فى  الفنانات  بشخصيات 

وباألخص من يجسدن دور الفتاة الشعبية، حيث 
الواقع  فى  تماًما عن شخصياتهن  يختلف  الدور  إن هذا 

أيًضا.
غادة عبدالرازق 

فى  تشارك  التى  عبدالرازق  غادة  الفنانة  تأتى  أولهم 
السباق الرمضانى من خالل مسلسل »سلطانة المعز«، وبهذا 
المسلسل تواصل الفنانة نجاحها الرمضانى الذى بدأته منذ 

أعوام.

وتواصل غادة عبدالرازق تصوير مشاهدها فى المسلسل 
حالًيا تحت إشراف المخرج محمد بكير، حيث تظهر خالل 
المعز  شارع  فى  محال  تمتلك  شعبية  منطقة  بنت  األحداث 
رئيس  رنا  الفنانة  دورها  تجسد  شابة،  لفتاة  أم  دور  وتؤدى 

وتفاجئ أهل منطقتها بتبنيها طفال صغيرا. 
مثل  النجوم  من  مجموعة  المسلسل  بطولة  فى  ويشارك 
ومحمود  ودينا،  عبدالمغنى،  ومحمود  عبدالجليل،  عمرو 

البزاوى.
نيللى كريم

بينما تفاجئ الفنانة نيللى كريم جمهورها هذا 
بدور مميز ومختلف عما قدمته فى  العام 
السابق، فهو بعيد تماًما عن أدوار النكد 
والتراجيدى، وذلك من خالل مسلسل 
من  اسمه  تغير  الذى  وش«   100«

»النصابين«.
وتظهر نيللى كريم خالل أحداث 
شعبية  فتاة  بشخصية  المسلسل 
دمها،  بخفة  تتميز  »سكر«  تدعى 
برفقة  النصب  فى  تعمل  حيث 
زوجها الذى يؤدى دوره الفنان آسر 
إسالم  الفنان  ويشاركهما  ياسين، 
يعمل  حيث  عملياتهم  خالل  إبراهيم 
»هاكر«. وجاء اسم المسلسل »100 وش«، 
وأشكال  مختلفة  بشخصيات  لظهورهم  نظًرا 
مختلفة خالل عمليات النصب الذين يقومون بها، وبدأوها 

بسرقة محل مجوهرات.
مى عمر

الرمضانى من  السباق  الفنانة مى عمر فى  بينما تشارك 
خالل شخصية جديدة عليها لم تقدمها من قبل، وهى فتاة 
شعبية برفقة الفنان ياسر جالل من خالل مسلسل »الفتوة« 

المقرر منافسته ضمن الماراثون الرمضانى لعام 2020.

حى  فى  تسكن  شعبية  فتاة  شخصية  عمر  مى  وتجسد 
أزمات  فى  تدخل  تجعلها  عديدة  لمواقف  تتعرض  الجمالية 

تجمعها مع ياسر جالل فى أحداث مشوقة.
النجوم  من  كبيرة  مجموعة  »الفتوة«  بطولة  فى  ويشارك 
نجالء  حسنى،  أحمد صالح  عمر،  مى  جالل،  ياسر  ومنهم 
بدر، مجدى فكرى، رياض الخولى، أحمد خليل، ليلى أحمد 
زاهر، صفوة، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من سيناريو 

وحوار هانى سرحان، وإخراج حسين المنياوى.
فى  احداثه  تدور  الذى  »الفتوة«  مسلسل  لطبيعة  ونظًرا 
يظهر  الفتوات،  عن  معينة  زمنية  فترة  ويبرز  شعبية  منطقة 
فى العمل ثالث فنانات فى العباءة الشعبية، منهن مى عمر 

ونجالء بدر وهنادى مهنى، وغيرهن.
نجالء بدر

تجسد الفنانة نجالء بدر فى الفيلم دور فتاة فقيرة تعيش 
من  العديد  وتجمعها  »جميلة«،  تدعى  شعبية،  حارة  فى 

المواقف واألحداث مع بطل العمل ياسر جالل.
عام  فى  الفتوات  صراع  من  أعمق  المسلسل  فكرة  وتأتى 
الشخصيات  أشكال  فى  ذلك  ويظهر  الجمالية،  بحى   1900

وأماكن التصوير بجانب األزياء.
هنادى مهنى

تنضم ألسرة »الفتوة« أيًضا الفنانة الشابة هنادى مهنى التى 
تفاجئ الجمهور بدورها األول فى النوع الشعبى، حيث تقدم 

شخصية فتاة شعبية.
وتظهر خالل األحداث جارة الفنان ياسر جالل بطل العمل 
فى المسلسل المقرر طرحه ضمن موسم دراما رمضان لعام 
عيرة«  »دهب  فى  أيًضا  تشارك  العمل  هذا  وبجانب   ،2020
الفنانة عبير صبرى زوجة خالد  ابنة  حيث تظهر بشخصية 

سرحان، الذى يجسد شقيق يسرا خالل األحداث.

خمس فنانات يرتدين العباءة الشعبية فى رمضان 2020
 نيللى كريم نصابة شعبية وغادة عبدالرازق ومى عمر تظهران فى حارة 

األعمال  عشرات  كريم  نيللى  النجمة  قدمت 
من  حافل  مشوار  خالل  والدرامية  السينمائية 
النجاحات امتد لسنوات طويلة بلغت عشرين عاما، 
فى   2000 عام  الفنى  مشوارها  بدأت  إنها  حيث 
مسلسل وجه القمر مع فاتن حمامة والمخرج عادل 

األعصر.
الرومانسى  بين  اختياراتها  تنوعت  نيللى 
السنوات  خالل  وخاضت  والتراجيدى  والكوميدى 
أعادت  تراجيديا  تجارب  عده  الماضية  العشر 
الحارة  مسلسل  من  بداية  أخرى،  مره  اكتشافها 
النسا  بسجن  مرورا   2013 عام  وذات   2010 فى 
لذلك  وألعلى سعر،  السيطرة وسقوط حر  وتحت 
المرأة  السينمائى ألفالم  اختارها مهرجان أسوان 
وشكرت  مؤخرا..  الفنى  مشوارها  عن  لتكريمها 
كريم جمهورها بعد تعرضها لحادث داخل لوكيشن 
الموت..  من  ونجاتها  وش«   100« مسلسل  تصوير 
»الطريق« التقت نيللى كريم فى حوار تحدثت خالله 

عن تفاصيل كثيرة حول مشوارها الفنى.
حادث  من  سالمتك  على  الله  نحمد  *بداية، 

اللوكيشن.. ماذا حدث؟
كنت اقوم بتصوير مشهد وأنا مستقلة موتوسيكل 
بحائط  الموتوسيكل  واصطدم  بمسلسل 100 وش 
إصابتى  بعد  للمستشفى  نقلى  وتم  عنيف،  بشكل 
الجمهور  وأشكر  والكدمات،  الرضوض  من  بعدد 
وكل من اطمأن علّى، وبالفعل »شفت الموت بعينى«.
تكريمك فى مهرجان  أثناء  ماذا عن شعورك   *

أسوان السينمائى؟
فقط،  التكريم  لمجرد  ليس  جدا،  سعيدة  كنت 
مهرجان  من  أنه  أهمها  كان  كثيرة،  ألسباب  ولكن 
فى  قدمت  اننى  خصوصا  المرأة،  اسم  يحمل 
الفنية، الحمدلله، أعماال كثيرة تعبر عن  مسيرتى 
المرأة المصرية وحققت صدى واسعا مع الجمهور 
انت  بيقولولى  كانوا  بقابلهم  كنت  كتير  و»ستات 
النسا  وسجن  ذات  مثل  جدا  كويس  عننا  عبرتى 
وسقوط حر والعلى سعر وتحت السيطرة واختفاء 

وقبلهم الحارة«.
فى  حاجتين  الغلى  التكريم  اهدى  أن  وقررت 

حياتى كلها، هما والدتى والست المصرية اللى 
شخصيات  فى  معايا  دايما  موجودة  كانت 

مختلفة من أعمالى.
* هل اسم »100 وش« هو االسم النهائى 

لمسلسلك الجديد فى رمضان المقبل؟
تغييره مرة  أعلم هل سيتم  حتى اآلن ال 
نهائيا  اسما  وش   100 سيبقى  أم  اخرى 
اسم  يحمل  كان  المسلسل  ولكن  للعمل، 

بدء  وقبل  التحضير  بداية  فى  »النصابين« 
جروب  العدل  شركة  أعلنت  التصوير 
الجهة المنتجة االسم األخير للعمل وهو 

100 وش.
العم  هذا  خالل  ستقدمين  ماذا   *
مثلما  التراجيدى  .. هل ستبتعدين عن 

شاهدناك فى مسلسلك األخير »اختفاء«؟
عما  ومختلفة  حلوة  قصته  المسلسل  بالفعل، 
قدمته من قبل، تقدر تقول اليت كوميدى من خالل 

أشكال  به  والعمل  سكر،  تدعى  فتاة  شخصية 
مختلفة من الكوميديا االجتماعية.

* ابتعدت فى مسلسل اختفاء عن التراجيدى ثم 
أن  تقصدين  كنت  هل  وش..   100 تقدمين  حاليا 
ألعلى  بعد  التراجيدية  األعمال  عن  فترة  تبتعدى 

سعر؟
نصا  أطلب  لم  فأنا  لذلك،  خطة  هناك  تكن  لم 
للشخصية  بروح  دائما  ولكن  خصيصا  لى  يكتب 
أول  من  بيه  بحس  اللى  المختلف  والدور  الحلوة 
كلمة فى السيناريو، لكن هذا ال يعنى اننى بالفعل 
قدمت أعماال كثيرة ورا بعض تراجيدى، وكان يجب 
أن أفصل وأقدم أنواعا أخرى ألننى بحب األكشن 
فى  كثيرا  ذلك  وقدمت  والرومانسى،  والكوميدى 
أعمال مختلفة بداية من »وجه القمر وانت عمرى 

واسكندرية نيويورك والراجل الغامض بسالمته« 
فى  شرف  ضيفة  دور  فى  أكشن  وقدمت 
وأضافت  الماضى،  العام  »كازابالنكا«  فيلم 
ضاحكة: لكن فى أدوار التراجيدى اتبدهلت 
والمدمنة  المسجونة  قدمت  شوية، 

وغيرهما من األدوار المركبة.
*هل ضايقك وصفك فى هذه الفترة 
أعمالك  وارتباط  النكدية  بالفنانة 
مواقع  على  شهيرة  بكوميكسات 

تحت  من  االجتماعى  التواصل 
النسا  وسجن  السيطرة 
كانت  أعمالك  ألن  نظرا 
تحمل جرعات مكثفة من 

الدراما؟
فى  الناس  أن  فكرة 

متأثرة  كانت  دى  الفترة 
جدا بهذه األدوار فهذا نجاح 

والحمدلله شاهدته  كبير 
الشارع  فى  بنفسى 
وكل مكان ولكن الفكرة 

اننى ال أرى انها أعمال نكدية بقدر أنها أعمال بها 
بطبيعيتى  وأنا  بحتة،  درامية  وتفاصيل  كبير  عمق 
فى اختياراتى ال أميل لألدوار السطحية والقصص 
الخفيفة، فأنا اميل اكثر لألدوار المركبة والقصص 

العميقة.
وجهة  من  كبيرا  نجاحا  حقق  عمل  أكثر  ما   *

نظرك؟
من  وهذا  بتنجح،  الحمدلله  كانت  أعمالى  كل 
فريق  مع  خاللهم  تعاونت  ألننى  حظى  حسن 
أن  خاصة  المخرجين،  من  خصوصا  كبير  عمل 
شاهين،  يوسف  به  ارشيفى 
أقدر  سينمائًيا  ولكن 
اقولك إن »غبى 

اآلن  وحتى  جماهيرًيا  نجح  فيلم  أكتر  فيه«  منه 
أعلم هل هناك  لكنى ال  ثان،  بجزء  تطالب  الناس 
جزء  بتقديم  األمر  تطلب  وإذا  ال،  أم  بتقديمه  نية 

آخر لن أمانع.
* ما الفارق بين جيل شاهين والجيل الحالى من 

المخرجين والكتاب؟
من  عام  بشكل  الصناعة  فى  كبير  فارق  هناك 
كنا  زمان  أن  أعتقد  تغير،  فالزمن  التوقيت،  حيث 
الساعة  اللوكيشن  ادخل  فكنت  أكثر  الوقت  نقدر 
أما  الثامنة،  في  سأغادر  انني  أعلم  وأنا  العاشرة 
متى  نعلم  وال  التصوير  لوكيشن  ندخل  فنحن  اآلن 
الوقت،  بحكم  أكثر  ضغط  علينا  وأصبح  سنغادر 
لكن على مستوى اإلخراج فهناك مخرجون كثيرون 
اللى  شطار وحظى حلو وكما قلت لك فإن معظم 
اتعاونت معاهم فاهمين شغلهم جدا، ألن المخرج 
علشان  كويس،  هيطلعك  اللى  وهو  العمل  رب  هو 
كده عمرى ماتدخلت فى عمل المخرج أو حتى فى 
السيناريو الننى استفدت جدا على مدار الـ20 سنة 
أى  ببقى داخلة  اللى اشتغلت معاهم؛ النى  مع كل 
انى  حريصة  وبكون  بعملها  بحاجة  استمتع  عمل 
أضيف للشخصية اللى بقدمها وإنى اسيب حاجة 
خذلته  لو  هايعاتبك  الجمهور  ألن  جيدة  للجمهور 

وأنا الجمهور رأيه دايما مهم اوى بالنسبة لى.
مساحة  هل  كثيرة  جماعية  بطوالت  قدمت   *

الدور كانت تفرق معك؟
على  أركز  أنى  وعلمنى  مسرح  اشتغلت  أنا 
المضمون والحدوتة ومعنديش حاجة اسمها نفسنة 
أو كلمة أنا واشتغلت فى أعمال فيها أسماء كتير 
الدور جيدا  تقديم  الممثل  األهم على  ولكن 
صغير  دور  اسمها  حاجى  مفيش  الن 
وعلشان كده انا عمرى ما خوفت ابقى 
بجد  اللى  الممثل  الن  شرف  ضيفة 
وأن  نفسه  فى  واثقا  يكون  أن  يجب 
واحد  مشهد  لو  الحلوة  الشخصية 

هتوصل للجمهور.
كلها  اختياراتك  ذات  *بعد 
الذى  ما  الدراما..  فى  اختلفت 
اختلف فى نيللي كريم بعد ذات؟

بعد ذات حاجات كتير اختلفت 
اآلن  حتى  انا  ولكن  طبعا 

بطلته  الننى  ليس  ذات  مسلسل  على  اتفرج  بحب 
مصر  تاريخ  على  اتفرج  دايما  بحب  الننى  ولكن 
بحب  تاريخنا  من  فترات  بتتناول  اللى  واالعمال 
ولم  النسا  جاءنى سجن  ذات  وبعد  ارجعلها  دايما 
لك  قلت  كما  ولكن  معين  لشكل  أضع خططا  أكن 
اكثر،  العميقة  التفاصيل  عن  ابحث  كنت  مسبقا 
فيلما  اقدم  انى  أشعر  كنت  سرا  عليك  اخفى  وال 
طويال  اكثر من ساعتين أثناء ذات وليس مسلسال 
النه كان مليئا بالتفاصيل وكنت حابة المسلسل جدا 
وانا بحضرله والزم اى حد عايز ينجح يبقى بيحب 
أنه عايز  شغله لكن دخول الشخص لمجال بمبدأ 
يعمل فلوس وخالص بيفشل الن الجمهور ماحدش 
ألنه  كبير  ناقد  بقى  الجمهور  وأن  عليه  بيضحك 
دايما بيتفرج على كل حاجة سواء اجنبى أو عربى.

فى  لك  مرهقة  كانت  التى  األعمال  أكثر  *ما 
التصوير؟

مفيش  مرهقة  كانت  قدمتها  التى  األعمال  كل 
عليه  بيكون  الممثل  بنهزر  مش  ألننا  سهل  شغل 
مجهود كبير غير التمثيل بس فهو بيذاكر ويدرس 
فى  وأتذكر  الحدوتة  معايشة  أحيانا  ويعمل  ويتابع 
مع  نيويورك«  »اسكندرية  فيلم  فى  واحد  مشهد 
األوبرا  دار  فى  تصويره  تم  شاهين  يوسف  استاذ 
عمل  أكتر  ولكن  كامل  بشكل  شهرين  مدار  على 
كان مرهقا نفسيا لى هو سقوط حر وصورنا فترة 
طويلة فى مستشفى العباسية وقضيت شهرا كامال 

فى مصحة نفسية أثناء التصوير.
تراجع  فى  النسائية  البطولة  أصبحت  *لماذا 

بالسينما؟
أعتقد أن السبب الرئيسى هو أننا عندنا مشكلة 
بتتعمل  حلوة  مواضيع  فى  كان  وزمان  الورق  فى 
وعلشان كده األعمال دى نجحت ولسه بتنجح تانى 
وتالت وده سبب تعثر وجود بطالت من النساء فى 
السينما بعكس ان فى الدراما الستات خدوا حقهم 

شوية.

نيللى كريم: »شوفت الموت بعنيا«
 أشكر كل من اطمأن على صحتى بعد حادث الموتوسيكل  »أنا مش بتاعة نفسنة ومخرجين زمان كان شغلهم مظبوط 

على الساعة«   عبرت عن المرأة المصرية فى أعمالى.. وتكريمى من مهرجان يحمل اسم المرأة شرف لى

 »أنا مكنتش 
بعمل أدوار نكدية

أنا كنت بقدم
قصص عميقة«

 »غبى منه
فيه« حقق نجاًحا 
كبيرًا.. والبطولة 
النسائية تراجعت

فى السينما بسبب 
أزمة ورق

دعاء محمد

ياسمين حمادة



طريقنا.. وهنكمله

األخيرة

حكايات حقيقية أغرب من الخيال )4(

قصة عفريت فيال عائلة عزت أبوعوف

من  نسمعها  ما  كثيرا  والعفاريت  األشباح  قصص 
نرجع  ما  وعادة  البسيطة،  الثقافة  وأصحاب  العامة 
القصة من  أما عندما تروى  الوعى،  إلى غياب  األمر 
للغاية،  قبل عائلة مثقفة وفنية، فيصبح األمر عجيبا 
واألعجب هو أن تؤكد األمر فنانة شهيرة، بل وواحد 

من أقوى ممثلى السينما فى مصر.
هذا ما حدث مع عائلة الفنان الراحل عزت 

كانت  فيال  فى  عاشت  التي  أبوعوف، 
ورئيس  األعمال  لرجل  مملوكة 

سيلفاتور  اليهودية  الجالية 
شيكوريل، ولسوء حظهم لم يكن 
للرجل،  فقط  مملوكا  المنزل 
يد  على  مقتله  شهد  ولكنه 
العشرينيات،  فى  اللصوص 
األهرام  ذكرته  ما  بحسب 

واللطائف المصورة وقتها.
باشا  يحيى  شارع   10

إبراهيم بالزمالك
سكنت  عندما  القصة  بدأت 

أحمد  الجيش  ضابط  أسرة 
شارع   10 فى  أبوعوف  شفيق 

يحيى باشا إبراهيم بالزمالك، 
مقر  حيث  حاليا،  سريالنكا 
فيال شيكوريل الشهيرة فى 
فترة  وبعد  الخمسينيات، 
فيها،  المكوث  من  قليلة 
بدأت األحداث الغريبة فى 
الطفو على السطح، لتحول 
إلى  الراقية  األسرة  حياة 

رعب لم يستمر كثيرا، لسبب 
األسرة  أن  وهو  جدا،  غريب 

وجوده  واعتادت  الشبح  ألفت 
بينهم.

بحسب ما رواه الفنان الراحل عزت أبوعوف 
وشقيقته »مها« فى أكثر من لقاء تلفزيونى، فإن منزل 
عائلتهما كان مسكونا بالعفاريت، وبالتحديد شبح مالك 
الفيال السابق، اليهودى سيلفاتور شيكوريل، حيث رأته 
والدتها بعد شهور من حياتهم فى المنزل، وهو ما أثار 

رعبها الشديد وسقطت مغشيا عليها بعد ذلك.
أبوعوف  عزت  الفنان  والدة  قصة  أحد  يصدق  لم 
األصغر،  شقيقها  مع  األمر  تكرر  أن  إلى  المرعبة، 
من  والعشرين  الرابعة  فى  وهو  الشهير،  الفنان  خال 
ثم  الفيال،  غرف  إحدى  فى  يجلس  كان  حيث  عمره، 

ظهر له شبح شيكوريل فجأة، فأصابه الرعب وحاول 
الهرب ليصعق من هول الصدمة، ويشيب شعره وهو 
فى العشرينيات، بعد أن مر من خالل الشبح واخترقه.

عزت  والدة  عبدالكريم  سميرة  السيدة  تكن  لم 
أبوعوف تعرف شكل سيلفاتور شيكوريل من قبل، 
وحتى بعد تكرار ظهور شبحه فى الفيال، لم تكن 
تعرف أنه هو، إلى أن ذهبت مع زوجها ألحد 
تسليم  أجل  من  شيكوريل،  محالت 
لولده، قبل أن  المنزل  بيانو مالك 
ترى صورة معلقة على الحائط، 
تخبر  وهى  فزعا  وتصرخ 
الشبح  صورة  بأنها  زوجها 
المنزل  فى  يظهر  الذى 
لهما  ليؤكد  رعبها،  ويثير 
أن  اليهودى  الخواجة  نجل 
قتل  وأنه  لوالده،  الصورة 
على يد اللصوص فى الفيال.

الجيش  ضابط  يصدق  لم 
كل  أبوعوف  شفيق  أحمد  السابق 
ما قالته زوجته وشقيقها، واستمر فى 
رفض ما يروى له عن ظهور شبح فى 
موقف  معه  حدث  أن  إلى  الفيال، 
بعد  الشديد،  فزعه  فى  تسبب 
30 سنة من المكوث فى الفيال، 
زوجته  تصديق  على  وأجبره 

والتسليم باألمر.

يكمل  شيكوريل  عفريت 
اللحن الناقص

بحسب ما رواه عزت أبوعوف 
مع  العيلة«  »بيت  برنامج  فى 
كانت  إبراهيم،  نجوى  اإلعالمية 
والده  كان  بينما  اإلسكندرية،  فى  العائلة 
بعد  للتلحين  اتجه  وألنه  بمفرده،  الفيال  فى 
تقاعده من الجيش، كان يؤلف لحنا موسيقيا مستغال 
حالة الهدوء فى المنزل، لكنه نسى جملة لحنية هامة، 
ترك  وبعد  األثناء،  تلك  وفى  مياه،  بكوب  ليأتى  فقام 
على  تعزف  المنسية  اللحنية  الجملة  سمع  الغرفة، 
العود فلم يصدق أذنيه فى أول األمر معتقدا أنه وهم 
ما، ثم أكمل لحنه وغفا قليال، قبل أن يحدث الموقف 

الرهيب.
يدخل  خيطا  رأى  والده  أن  أبوعوف  عزت  يروى 
الغرفة من ثقب فى الباب، وأخذ يكبر رويدا رويدا إلى 

 مقتل شيكوريل رئيس الجالية اليهودية يثير الرعب.. ويسرا تقفز من النافذة بمالبس النوم

 خال الفنان 
الشهير رأى الشبح 

فابيض شعره.. ووالد 
عزت أبوعوف يصدق 
قصة العفريت بعد 
30 سنة من الرفض

 العفريت
اليهودى لم يسمح 
ألحد بسكن الفيال 
بعد رحيل أسرة 

أبوعوف

 الشبح
يقبل تحدى فريد 
شوقى.. ووحش 

الشاشة يصرخ من 
شدة الرعب

سعيد محمود
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٢٢ رجب ١٤٤١ هـ 
العدد ٢٥٥

السعر ٢ جنيه

أن تشكل فى هيئة شيكوريل الكاملة، واقترب من وجهه 
بشدة ثم هز وجهه متحديا ليؤكد له أن وجوده حقيقة، 
وهو ما جعله يهرب من الفيال بمالبس النوم، ويركب 
اإلسكندرية  فى  زوجته  إلى  ليذهب  فزعا،  سيارته 

معترفا بوجود الشبح أخيرا.
أنهم  بحكم  أبوعوف  عزت  عائلة  مع  ما حدث  هذا 
يعيشون فى الفيال المسكونة، فماذا عن زمالئهم من 

الفنانين؟
والملك  النوم..  بمالبس  النافذة  من  تقفز  يسرا 

يتحدى العفريت
روى عزت أبوعوف وشقيقته »مها« فى عدة حوارات 
»مها«  بحجرة  تبيت  كانت  يسرا  الفنانة  أن  تلفزيونية، 
فى ليلة ما، ثم ظهر لها شبح اليهودى المتشح بالسواد، 
لتخبرها  عليها،  يسيطر  والفزع  صديقتها  فأيقظت 
بوجود شخص غريب ينظر لها، وهنا ردت مها أبوعوف 
بال مباالة »ده سيلفاتور«، وعندما سألتها يسرا من هو 
»سيلفاتور« هذا؟ أجابتها »سيلفاتور شيكوريل، صاحب 
الفيال اللى اتقتل هنا وده عفريته«، وهنا قفزت الفنانة 
فزعا  النوم  بمالبس  الحجرة  نافذة  من  الشهيرة 

وهرولت إلى منزلها.
فريد  الترسو  وملك  المصرية  الشاشة  وحش  أما 
شوقى، فله هو اآلخر قصة مضحكة مع شبح الفيال، 
روتها مها أبوعوف فى حوار تلفزيونى، حيث قالت إنه 
الفنانين،  من  مجموعة  يستضيفون  كانوا  ما  يوم  فى 
ويسرا،  البابلى،  وسهير  شوقى،  فريد  رأسهم  على 
والمخرج محمد عبدالعزيز، وبدأت عائلة »أبوعوف« 
منه  سخر  ما  وهو  شيكوريل،  عفريت  عن  تتحدث 
فريد شوقى بشدة، وتحدى الشبح بصوت عال ليثبت 
عدم صدق القصة قائال »لو العفريت ده راجل يطفى 
ويصرخ  نفسها،  اللحظة  فى  النور  لينطفئ  النور«، 
وحش الشاشة من شدة الرعب، ويقسم بعدم دخول 

ذلك المنزل مرة أخرى.
وبعد مدة طويلة، تركت عائلة أبوعوف الفيال 
شيكوريل،  عفريت  ألفت  أن  بعد  المسكونة، 
وتعودت على رؤيته كل فترة، بمظهره الكالسيكى 
ومصباحه المنير، ويبدو أنه اعتاد عليهم وأحبهم 
أنه  لدرجة  بشدة،  رحيلهم  وأغضبه  اآلخر،  هو 
إلى أن  المنزل بعدهم،  كان يزعج كل من سكن 
اليهودى  العفريت  قصة  لتختفى  الفيال  هدمت 

إلى األبد.


