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التنين اآلسيوى يسيطر على العالم
بعد الوباء.. وترامب فى انتظار ثورة العاطلين

بعد ظهور  األخ��رى  تلو  واح��دة  المتحدة  الواليات  األزم��ات  تالحق 
اإلصابات  فى  ملحوظ  ارتفاع  فى  تتمثل  المستجد،  كورونا  فيروس 
االقتصادى،  التدهور  على  ع��الوة  آلالف،  نسبته  تصل  وال��وف��ي��ات، 
يركز  ذلك،  مواجهة  من  وبدال  وظائفهم،  أمريكى  مليون   ٢٠ وفقدان 
توجيه  خ��الل  م��ن  الصين  إف��ش��ال  على  ج��ه��وده  األم��ري��ك��ى  الرئيس 

االتهامات ضدها، فى الوقت الذى تمكنت فيه من تخطى 
األزمة بنسبة كبيرة، بل وباتت هى من تقدم يد العون 

البلد  وهى  الوباء،  لمواجهة  العالم  دول  لمختلف 
الذى كان بؤرة النتشار هذا الوباء الخطير.

التى كشف عنها  ووفقا آلخر اإلحصائيات 
اإلصابات  بلغ عدد  فقد  األمريكى،  اإلعالم 
ألف  و188  مليوًنا  المتحدة  ال��والي��ات  فى 
 ٧٥ الوفيات حوالى  بلغ عدد  بينما  إصابة، 
فالواليات  فحسب  هذا  وليس  حالة،  ألف 
اقتصادى  تدهور  أكبر  تواجه  اآلن  المتحدة 

من الممكن أن تكون قد مرت به على مدار 
تاريخها، فقد رجح بنك »أمريكا ميريل لينش« 

من  يقرب  ما  مطالبة  عن  العمل  وزارة  تعلن  أن 
الحصول  مرة  وألول  أمريكى  مواطن  ماليين  ثالثة 

على مساعدة البطالة، وهو رقم يزيد على أربعة أضعاف 
الرقم القياسى الذى ُسجل خالل أوج الركود عام 198٢، وفقا 

لما ورد على »واشنطن بوست«.
أف  يو  »أم  بنك  فى  الماليين  االقتصاديين  كبير  اعتبر  جانبه،  من 
جى« كريس روبكى فى مذكرة للعمالء انقالب مذهل لالقتصاد، من 
األفضل فى التاريخ إلى األسوأ فى التاريخ خالل شهرين فقط، أسرع 
ركود فى التاريخ مع عدم إنفاق أحد أى سنت، سيبقى على هذا النحو 

لفترة طويلة.

وبالفعل تسوء حالة االقتصاد األمريكى حتى ال تتوقف عند مجرد 
النفط األمريكى انخفاضا حادا  الترجيحات، فقد شهد سعر برميل 
 %  94 بنسبة  انخفاضا  اآلجلة  األمريكى  الخام  عقود  سجلت  حيث 
وبلغت مستوى 1.٠4 دوالر للبرميل ويعود هذا المستوى الذى سجله 

الخام األمريكى »غرب تكساس الوسيط« األدنى فى التاريخ.
ورجح الخبراء أن هذا الهبوط فى أسعار النفط والذى لم 
تشهده من قبل بأن يصل سعر برميل النفط للدوالر 
بسبب انخفاص الطلب على النفط الخام بسبب 

جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويعد االقتصاد هو الركيزة األساسية التى 
الفوز فى  يتمكن من  لكى  يعتمد عليها  كان 
االنتخابات الرئاسية المقبلة، فدائما ما كان 
يتحدث عن اإلنجازات التى حققها اقتصاديا 
على  يعتمد  وك��ان  البالد،  حكم  توليه  منذ 
لدعمه  واشنطن  فى  األموال  رؤوس  ممثلى 
واإلدالء لصالحه، لكن اآلن باتت هذه الورقة 
لحقت  التى  األخيرة  التبعات  بسبب  متهتكة 

بالبالد منذ الفيروس.
التى  األزمة  ترامب مواجهة  أن يحاول  وبدال من 
على  ج��ه��وده  يركز  ب��ات  اقتصاديا،  ب��الده  فيها  أقحم 
الدخول فى حرب كالمية ضد الصين ومنظمة الصحة العالمية 
عن  حقائق  إخفاء  تعمدت  بأنها  لألولى  االتهامات  توجيه  خالل  من 
الفيروس لإليقاع بالعالم فى بئر ليس له نهاية، أما الصحة العالمية 
فقد اعتبر أنها متواطئة مع الصين، وال تحاول أن تساعد واشنطن فى 

أزمتها، وقرر قطع التمويل عنها.
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اهلل  صلّى  الرسول   محّبة  شرف  خديجة  السيدة  نالت 
التى ضّحت  يتزّوج عليها فى حياتها فهى  عليه وسلّم فلم 
رت من  بمالها ونفسها فى سبيل نشر الدعوة، كما أّنها بُِشّ
جبريل -عليه السالم- بسالٍم خاٍصّ بها من اهلل -سبحانه 
وبّشرها أيضاً بأّن لها قصراً فى الجنة ونالت مكانًة عاليًة 
فيها فكانت من أفضل نسائها، فقد ُروى عن عبداهلل بن 
عليه وسلَّم  اهلِل صلَّى اهللُ  ق��ال: )خ��َطّ رس��وُل  أّن��ه  عباس 
قالوا:  ه��ذا؟  ما  أت��دروَن  ق��ال:  أربعًة  ُخطوًطا  األرِض  فى 
اهللُ ورسولُه أعلَُم فقال رسوُل اهلِل صلَّى اهللُ عليه وسلَّم: 
بنُت  وفاطمُة  بنُت خويلٍد  الجنَِّة خديجُة  أهِل  نساِء  أفَضُل 
ٍد ومريُم بنُت ِعمراَن وآسيُة بنُت ُمزاِحٍم امرأةُ ِفرعوَن(  ُمحَمّ
يت -رضى اهلل عنها- فى مكة فى السنة العاشرة  وقد تُوِفّ
للبعثة فى رمضان وعمرها خمس وستون سنة، وِقيل خمساً 

وخمسين.
لقد كان للسيدة خديجة - رضى اهلل عنها- فضل ومكانة 
عند رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فى حياتها وحتى بعد 
يعترف  وسلّم-  عليه  اهلل  -صلّى  النبّي  كان  فقد  مماتها، 
ويعلن حّبه لها وكان يُكثر من ذكرها ويُكثر من الّثناء عليها، 
حتى أثار ذلك َغيْرة أّم المؤمنين عائشة - رضى اهلل عنها- 
فقالت عائشة: )ما ِغرُت على أحٍد من نساِء النبى -صلَّى 
اهللُ عليه وسلَّم- ما ِغرُت على خديجَة، وما رأيْتُها، ولكن 
كان النبُيّ - صلَّى اهللُ عليه وسلَّم- يُكثُر ِذكَرها، وربما ذبح 
ُعها أْعضاًء، ثَُمّ يَبَْعثُها فى َصداِئِق خديَجَة،  الّشاةَ، ثّم يَُقِطّ
فربما ُقلْت له: كأنُه لم يُكن فى الدنيا امرأةٌ إال خديجُة، 

فيقول: إّنها كانت، وكانت، وكان لى منها ولٌد(، 
يستبشر  ك��ان  أّن��ه  أيضاً  لها  محّبته  وم��ن 

فرحاً عندما كانت تأتى أختها هالة، 
كما روى اإلمام مسلم من حديث 

رضى  عائشة  المؤمنين  أّم 
)اس��ت��أذن��ت  ع��ن��ه��ا:  اهلل 

بنُت خويلٍد -أخُت  هالُة 
رس��وِل  على  خديجَة- 
عليِه  اهللُ  ��ى  ص��لَّ اهلِل 
وسلََّم، فعرف استئذاَن 
لذلك  ف��ارت��اح  خديجَة 
بنُت  هالُة  اللهم  فقال: 
فِغْرُت فقلُت:  خويلٍد 
وم���ا ت���ذك���ُر من 

ع����ج����وٍز م��ن 

عجائِز قريٍش، حمراَء الشدقيِْن، هلكت من الدهِر فأبدلك 
الحديث:  النووّي فى شرح  منها(، ويقول اإلمام  خيراً  اهللُ 
)قولها: فارتاح لذلك أى هّش لمجيئها وسرّيها لتذّكره بها 
العهد، وحفظ  لُحْسن  دليل  كلّه  وأّيامها وفى هذا  خديجة 
ووفاته،  حياته  فى  والعشير  الّصاحب  ُحرمة  ورعاية  الوّد 

وإكرام أهل ذلك الّصاحب(.
وروت أّم المؤمنين عائشة - رضى اهلل عنها- أيضاً: )ما 
على  إاّل  وسلََّم-  عليِه  اهللُ  -صلَّى  النبِيّ  نساِء  على  ِغ��رُت 
خديجَة وإّنى لم أُدركها قالت: وكان رسوُل اهلِل -صلَّى اهللُ 
عليِه وسلََّم- إذا ذبح الّشاةَ فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاِء 
خديجَة قالت: فأغضبتُه يوماً فقلُت: خديجُة؟ فقال رسوُل 
ومن  ُحبَّها(.  ُرِزْق���ُت  قد  إّن��ى   : ��مَ وس��لَّ عليِه  اهللُ  اهلِل صلَّى 
ما  خديجة  للسيدة  لحبه  النبى  وفاء  تؤكد  التى  المواقف 
رسول  بنت  زينب  زوج  أُس��ر  عندما  بدر  معركة  فى  حصل 
ق  اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، العاص ابن الربيع وكان قد فَرّ
بينهما عدم دخوله فى اإلسالم، فجاءت زينب تحاول افتداء 
كان لوالدتها خديجة رضى  زوجها بالمال، فأرسلت عقداً 
اهلل عنها، فلّما رأى النبّي -صلّى اهلل عليه وسلّم- العقد 

مّمن  واستذكر خديجة، وطلب  مواجعه  ثارت 
كان على فداء األسرى أن يقبلوا افتداء زوج 
زينب ويُرجعوا إليها عقدها الذى ورثته من 
النبّي صلّى اهلل  يفقده  أّمها حتى ال 
أّثرت  عليه وسلّم، ففعلوا ذلك، فقد 

رؤية النبّي -صلّى اهلل عليه وسلّم- 
ل��ل��ق��الدة ش��ج��ون��اً فى 

ن��ف��س��ه. وك��ذل��ك فى 
فبعد  م��ّك��ة  فتح  ي��وم 

-تعالى-  اهلل  حّقق  أن 
ودخل  النصر  لنبّيه 

قادراً،  عزيزاً  مّكة 
ف����ل����م ي��ق��ب��ل 
بالبيات 

قبر خديجة ونصب  ِج��وار  إلى  وإّنما ذهب  أحد،  بيت  فى 
خيمة ليبيت فيها، ليكون مبيته بجوارها.

وكانت تُعرف فى الجاهلّية بأّنها امرأة ذات مال وتجارة 
الّشام  إلى  بها  وتبعثهم  الّرجال  لتجارتها  تستأجر  فكانت 
وقد سمعت بأخالق محّمد بن عبداهلل، فأرسلت إليه من 
الّشام،  إلى  الخروج فى تجارتها  تُعِرض عليه  بأّنها  يخبره 
اآلخرين،  التجار  تعطى  كانت  ما  أفضل  تعطيه  أن  مقابل 
فخرج رسول اهلل فى التجارة ومعه غالم لها يُدعى ميسرة، 
صومعة  من  قريبة  شجرة  تحت  الّرسول  نزل  الّشام  وفى 
السيدة  إلى غالم  الّراهب  فاّطلع  ليستظلّها  لراهب هناك 
إّنه رجل  خديجة وسأله عن رسول اهلل، فقال له ميسرة: 
نزل  ما  أّنه  الّراهب  الحرم، فأخبره  أهل  من قريش، ومن 
تحت الشجرة إاّل نبّي، ثّم أتّم رسول اهلل التجارة التى خرج 
ألجلها ثّم عاد إلى مّكة فلّما كان ذلك أخبر ميسرة السيدة 
فرغبت  المتميزة  وصفاته  النبّي  أخالق  كرم  عن  خديجة 
بالّزواج منه فتزّوجها رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم، وكان 
عمره خمساً وعشرين سنة وعمرها أربعين سنة. وتزّوجها 
رسول اهلل -صلّى اهلل عليه وسلّم- قبل نزول الوحى عليه، 
وعاشت السيدة خديجة مع النبى -صلّى اهلل عليه وسلّم- 
خمساً وعشرين سنة؛ وبقيا معاً إلى أن توّفاها اهلل -تعالى- 
وهى فى الخامسة والستين من العمر، وكان النبّي -صلّى 
للرسول  وكان  الُعمر،  من  الخمسين  فى  وسلّم-  عليه  اهلل 
أوالد من خديجة وهم: القاسم، وعبداهلل، وزينب، ورقّية، 

وأّم كلثوم، وفاطمة.
آمن  أّول من  السيدة خديجة - رضى اهلل عنها-  وتعّد 
بالنبّي -صلّى اهلل عليه وسلّم- وصّدقه بما جاء به من 
اهلل  من  تخفيفاً  به  إيمانها  كان  ولقد  تعالى  اهلل  عند 
عليه فكان رسول اهلل -صلّى اهلل عليه وسلّم- ال يسمع 
شيئاً يكرهه مّمن يدعوه إاّل وفّرج اهلل عنه بالسيدة 
خديجة إذا رجع إليها، فقد كانت تثّبته وتخّفف عنه، 
وتصّدقه فيما يقول، وتهّون عليه ما أهّمه من أمر 
الّناس، ومن أبرز مواقفها مع رسول اهلل صلّى اهلل 
عليه وسلّم: موقفها عند نزول الوحى على رسول 
أْ  )اْق��رَ تعالى:  اهلل  فقال  ح��راء،  غار  فى  وهو  اهلل 
ِباْسِم َرِبَّك الَِّذى َخلََق(، فرِجع رسول اهلل إلى خديجة 
قائاًل: )زّملونى، زّملونى(، فزملته خديجة حتى ذهب 
عنه الروع والخوف، وأخبرها بما حصل معه، فقالت: 
، أَبِْشْر، فوا هلل ال يُْخِزيَك اهللُ أبداً، فوا هلل إنََّك  )كاَلّ
، وتَْكِسُب  لَتَِصُل الرِحَم، وتصُدُق الحديَث، وتَْحِمُل الَكَلّ

.) يَْف، وتُِعيُن على نََواِئِب الحِقّ الَمْعُدوَم، وتَْقِرى الَضّ
اليوم  فى  عنها-  اهلل  رضى   - خديجة  السيدة  توّفيت 
الحادى عشر من رمضان، وقال حكيم بن حزام إّنها توّفيت 
فى السنة العاشرة من بعثة النبّي صلّى اهلل عليه وسلّم، وقد 

ُدفنت فى الحجون.

خديجة بنت خويلد ريحانة قلب النبى والوفاء العظيم

الحب فى بيت النبوة

ن���زل ف��ي��ه ق���ول اهلل ت��ع��ال��ى )ال��ذي��ن اس��ت��ج��اب��وا هلل 
وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 

واتقوا أجر عظيم(
هو الصحابى خبيب بن عدى رضى اهلل عنه. شهد 
وك��ان استشهاده فى عهد  ب��در،  غ��زوة  رضى اهلل عنه 
عنه  اهلل  كان رضى  وقد  والسالم  الصالة  عليه  النبى 
أول صحابى يصلب وهو أول صحابى سن سنة الصالة 

قبل القتل.
فى  رهط  عشرة  والسالم  الصالة  عليه  النبى  بعث 
غزوة سميت بغزوة الرجيع وقد علم بأمرهم حى من بنى 
هذيل يقال لهم بنو لحيان وقد كانوا مشركين فتتبعوا 
آثارهم فى مائة رجل رام حّتى تمكنوا من إدراكهم وبعد 
أن حاصروهم عرضوا عليهم العهد واألمان إذا نزلوا 
على أمرهم فلم يوافق عاصم بن ثابت وكان أميرهم أن 
ينزل على عهد الكفار فقاتل حّتى قتل فى سبعة منهم 
ونزل ثالثة منهم على عهد الكفار كان من بينهم خبيب 
بن عدى وقد غدر القوم بخبيب وأصحابه حينما حلوا 
فباعوا  مكة  إلى  أخذوهم  ثّم  وربطوهم،  قسيهم  أوتار 
كان  وقد  عامر،  بن  الحارث  بنو  خبيبا  فاشترى  فيها 
خبيبا قد قتل أباهم الحارث فى بدر فاشتروه قصاصاً 
ألبيهم، وقد مكث أسيراً عندهم حّتى إذا عزموا على 
قتله خرجوا به من الحرم فطلب منهم أن يصلى فأجابه 
إلى ذلك فصلى ركعتين ثم بعد أن أنهاها قال لهم: واهلل 

لوال أن تظنون أنى أطلت فى الصالة جزعا لزدت، ثّم 
واقتلهم بدداً،  اللهم أحصهم عدداً،  دعا عليهم قائاًل: 

وال تغادر منهم أحدا، ثّم أنشد قائاًل:
قبائلهم   ... وأّل���ب���وا  ح��ول��ى  األح����زاب  ج��ّم��ع  ل��ق��د 

واستجمعوا كل َمجمِع
وكلٌّهم ُمبدى العداوِة جاهٌد ... علّي ألنى فى َوثاقى 

بمضيع
من جذع  وُقربت   ... ونساءهم  أبناءهم  جّمعوا  وقد 

طويل ُممّنع

أرص��َد  وم��ا   .. كربتى  ث��م  غربتى  أش��ك��و  اهلل  إل��ى 
األحزاُب لى عند َمصرَعى

 فذا العرِش صّبرنى على ما يُراد بى... فقد بّضعوا 
لحمى وقد ياس مطمعى

وذلك فى ذات اإلله وإن يشأ ...يبارك على أوصاِل 
شلو ممّزع

هملت  ...وق��د  دون��ه  والموت  الكفَر،  خيرونى  وق��د 
عيناى من غير مجزع

حذارى  ...ولكن  لمّيٌت  إنى  الموت،  ِح��ذاُر  بى  وما 

جحم نار ُملفع
فلست أبالى حين أقتل مسلماً ...على أّي جنٍب, كان 

فى اهلل مصرعى
ولست بمبٍد, للعدو تخّشعاً وال جِزعاً... إّنى إلى اهلل 

َمرجعى
ثّم قتله عقبة بن الحارث وجاء فى كتاب اللطائف عن 
الضحاك، أّن النبى عليه الصالة والسالم بعث المقداد 
والزبير ليقوموا بإنزال خبيب عن الخشبة التى صلب 
رجاّل  أربعين  حوله  وج��دا  إليه  وص��ال  وعندما  عليها 
نشاوى فتمكنا من انزاله، ثّم حمله الزبير على فرسه 
وعندما أحس المشركون  وقد كان جسده غضاً طرياً 
بهما خرجوا فى طلبهما وعندما أدركوهما قذف الزبير 
ذلك  بعد  فسمى  فابتلعته،  األرض  على  خبيب  جسد 
تعالى  قوله  ن��زل  ع��دى  بن  خبيب  وف��ى  األرض.  ببليع 
وللرسول  هلل  استجابوا  )الذين  عمران  آل  س��ورة  من 
من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا 
أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا اهلل ونعم 
يمسسهم  لم  وفضل  اهلل  من  بنعمة  فانقلبوا   ، الوكيل 

سوء واتبعوا رضوان اهلل واهلل ذو الفضل العظيم(.

بليع األرض.. خبيب بن عدى.. بطل فوق الصليب

من سير 
الصحابة

كان النبى
يعترف ويعلن حبّه 

لها وكان يُكثر
من ذكرها ويُكثر

من الثّناء
عليها

مع دقات الحادية عشرة لياًل، يطل محمد 
البيضاء  وعمامته  المهندم  بجلبابه  موسى 
المميزة، فى شوارع مدينة المنصورة، يقرع 
بصوته  الرسول  مدح  أناشيد  وي��ردد  طبلته 
العذب، ليوقظ أهل المدينة الهادئة للسحور.

منذ  المصريون  اع��ت��اده  رمضانى  طقس 
العام  ه��ذا  مختلًفا  ج��اء  لكنه  ط��وي��ل،  زم��ن 
بأجواء مقبضة، وعلى الرغم من اإلجراءات 
لمواجهة  الدولة  اتخذتها  التى  االحترازية 
العبادة  دور  إغالق  وأهمها  كورونا،  فيروس 
تجوال  حظر  وف��رض  التجارية،  وال��م��ح��ال 
أجبر المواطنين على الجلوس بمنازلهم من 
التاسعة مساًء، إال أن »موسى« مازال حريًصا 
على  رمضان  بهجة  وإضفاء  دوره  أداء  على 

المواطنين لياًل.
ليست  لموسى  بالنسبة  »المسحراتي« 
لكنها  عاًما،   15 منذ  يمارسها  مهنة  مجرد 

حب وعشق هلل ورسوله من شاب أُّمى لم تتح 
له الفرصة للتعلم، فبات يردد ما يسمعه من 
أناشيد وذكر حتى حفظها، وساعده فى ذلك 

زوجته خريجة األزهر.
مولًعا  الثالثينى  الشاب  ك��ان  صغره  من 
يومًيا  م��روره  وينتظر  المسحراتى،  بمهنة 
بمركز  خميس  بدر  ميت  بقرية  منزله  أم��ام 
المنصورة، وما إن يسمع رنة طبلته حتى يهم 
مسرًعا، ويحضر »غطاء حلة« ويسير خلفه، 

األول يدق طبلته، والثانى يقلده ويردد معه.
مشيخة  من  ترخيص  على  موسى  حصل 
للمجلس  التابعة  الرفاعية  ال��س��ادة  عموم 
ليصبح مسحراتى  الصوفية،  للطرق  األعلى 
المنصورة المعتمد رسمًيا، ونقل حب المهنة 
هو  يتمنى  ال��ذى  »ف���ارس«،  األص��غ��ر  لنجله 

اآلخر أن يصبح مسحراتى.
عبارات كثيرة يرددها المسحراتى الفصيح 

بل  فقط،  للسحور  المناداة  على  تقتصر  ال 
الرسول  مدح  فى  يتغنى  الشوارع  فى  يسير 
الكريم، ويتضرع هلل بالدعاء للناس أجمعين، 
وأشهر تلك األناشيد »يارب لجل الحبيب طه 
بالطاعة  يارب  قلوبنا  طهر  العدنان..  النبى 
تانى  من  ناس  يا  حبايب  ونرجع  واإليمان.. 
زى زمان.. وترجع محبة قلوبنا ما بين األهل 
أيها  ي��ا  نايمين..  ي��ا  اص��ح��وا  وال��ج��ي��ران.. 

الصايمين.. دايما حامدين رب العالمين«.
مستحدثة،  ليست  ال��م��س��ح��رات��ى  مهنة 
لكنها ظهرت فى عهد رسول اهلل منذ فجر 
رب��اح  ب��ن  ب��الل  اإلس���الم، وك��ان الصحابيان 
وعبداهلل بن أم مكتوم رضى اهلل عنهما أول 
من عمال فى تلك المهنة، وكان األول يُؤذن 

ليتسحر الناس، والثانى ليُمسك الناس.
العراقى،  اآلث��ارى سيف  الباحث  وبحسب 
فإن شكل المهنة اختلف على مدار العصور 

األناشيد  ظهور  ب��داي��ة  وك��ان��ت  التاريخية، 
عهد  ف��ى  وت��ح��دي��ًدا  العباسية،  ال��دول��ة  ف��ى 
المؤرخون أن  المنتصر باهلل، وذكر  الخليفة 
المسحراتى ظهر إلى الوجود عندما الحظ 
الناس ال  أن  بن إسحاق«  »عتبة  والى مصر 
من  يوجد  وال  السحور،  وق��ت  إل��ى  ينتبهون 
بتلك  للقيام  بنفسه  فتطوع  ال��ن��اس،  ي��ّذك��ر 
كان  إسحاق  بن  عتبة  أن  ويضيف  المهمة. 
أهلها  إليقاظ  ليال  القاهرة  ش��وارع  يطوف 
وقت السحور، ويسير على قدميه من مدينة 
العسكر إلى مسجد عمرو بن العاص، مناديا 
الناس: »عباد اهلل تسحروا فإن فى السحور 

بركة«.
بأمر  الحاكم  كان  الفاطمى  العصر  وفى 
البيوت  أب��واب  على  بالدق  جنوده  يأمر  اهلل 
المملوكى  العصر  فى  أم��ا  ال��ن��اس،  إليقاظ 
فكادت أن تندثر لوال الظاهر بيبرس، الذى 

عين فيها صغار رجال الدين الستكمالها.
وي��ش��ي��ر ال��ع��راق��ي إل���ى أن ب��داي��ة دخ��ول 
الدولة  فى عصر  المسحراتى  لمهنة  المرأة 
الطولونية، وكانت المسحراتية تجلس خلف 
ليستيقظ  ع��ذب  بصوت  وتتغنى  المشربية 

أهالى الحى على السحور.
إيقاظ  فى  المسحراتى  طريقة  عن  أم��ا 
الناس، يقول العراقي إن أهل مصر هم أول 
من استخدموا الطبلة فى إيقاظ المواطنين، 
وكانت  »ب���ازة«،  اس��م  عليها  يطلقون  وك��ان��وا 
اختالف  وم��ع  ف��ق��ط،  المسحراتى  تخص 
األطفال  بدأ  الفانوس،  ظهور  ومع  العصور 
الليل،  ف��ى  ال��م��س��ح��رات��ى  ح���ول  يتجمعون 

ويتغنون معه على أنغام البازة.

»محمد موسى«.. مسحراتى المنصورة »المعتمد«
 حصل على ترخيص من مشيخة عموم السادة الرفاعية ليصبح »المسحراتى الفصيح«

مى الكنانى

عبدالجواد توفيق

عبدالجواد توفيق
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■ ب��داي��ة.. حدثنا ع��ن ال��ق��رار ال��ذى اتخذه 
ال��م��ج��ل��س ف��ى ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة ب��ش��أن أح��د 

اإلعالنات الذى أغضب الجمهور؟
ق���رارا  المجلس  يتخذ  أن  والب���د  ك���ان   -
األخير  »قطونيل«  إعالن شركة  صارما ضد 
والذى تسبب فى استياء الكثير من الجمهور 
ألفاظ  من  يحتويه  ما  بسبب  والمشاهدين 
ل��ل��ح��ي��اء، ب��ل أصبحت  وت��ع��ب��ي��رات خ��ادش��ة 
المنازل  داخ��ل  البعض  وي��ردده��ا  م��ت��داول��ة، 
الكثير  يستوعبون  ال  ألنهم  األطفال  وخاصة 
أث��ار غضب  ما  وه��ذا  ومدلولها  األلفاظ  من 
سبقت  الشركة  ولكن  المنازل،  فى  األهالى 
أوال  ه��ى  أص���درت  حيث  بخطوة،  المجلس 
قرارا بوقف إذاعة اإلعالن على كافة وسائل 
اإلعالم وهذا كان موقفا يحتسب للشركة وتم 

بالفعل استبداله بإعالن آخر.
■ ه��ل م��ن أه����داف ال��م��ج��ل��س ح��ال��ي��ا إع���ادة 
ب��ع��ض ال���ض���واب���ط ال���ت���ى ف���ق���دت ف���ى ال��ف��ت��رة 

الماضية؟
فى  المجلس  أهداف  أول  من  بالتأكيد،   -
الفترة الحالية هو العمل على إعادة الكثير من 
الضوابط األخالقية التى تدهورت فى الفترة 
الماضية ألسباب كثيرة ومتداخلة، منها غياب 
بعض الوعى عن الشارع المصرى ربما لغياب 
أولياء األمور وانشغالهم فى األمور الحياتية، 
مسؤولة  إعالمية  كهيئة  نحن  دورن���ا  ولكن 
عن كل شىء يدخل بدون استئذان إلى بيت 
على  يبعث  ما  نوقف  أن  المصرى  المواطن 

سخط المواطنين.
■ وما خطة المجلس فى الفترة القادمة؟

- المجلس لديه الكثير من األفكار وتطبيق 
البرامج  فى  سواء  الجديدة  الضوابط  بعض 
سيتم  القادمة،  الفترة  خ��الل  اإلع��الن��ات  أو 
عرضها على طاولة المداولة ولكن بعد عيد 
الفطر المبارك، ونأمل أن تغير هذه الضوابط 

فى الواقع أى شىء لألفضل.
■ هل من الممكن أن نطلع عليها؟

- أه���م م���ا س��ي��ق��دم ع��ل��ى ال��ط��اول��ة هو 
باإلعالنات  الخاصة  الضوابط  استعراض 
والبرامج، حيث وضع المجلس بالتنسيق مع 
لتصوير  ضوابط  المقيدين  األع��ض��اء  كافة 

وإذاع����ة اإلع��الن��ات وك��ذل��ك ال��ب��رام��ج، فال 
تعبيرات  أو  ألفاظ  بظهور  المجلس  يسمح 
البرامج  للحياء مرة أخرى، وأيضا  خادشة 

ال يسمح المجلس بإذاعة البرامج 
التى تحتوى  أو  الهادفة  غير 

أو  )هايف(  على مضمون 
تغرس  أن  الممكن  م��ن 
ف���ى ن��ف��وس ص��غ��ارن��ا 
ب��ال��ت��ح��دي��د ال��ش��ر أو 
التنمر أو الغرور كما 
ن��ش��اه��د ف��ى ال��ف��ت��رة 

األخيرة.
وكذلك سوف يحدد 

ال���م���ج���ل���س ف�����ى ه���ذه 
ال��ض��واب��ط ال��وق��ت ال��ذى 

يذاع فيه اإلعالن مع مراعاة 
تفاصيل كل برنامج على حدة.

■ ه����ل ه������ذه األس�����ب�����اب ه����ى ال����ت����ى دف��ع��ت 
»رامز  إج��راءات ضد برنامج  المجلس ألخذ 

جالل« مؤخرا؟
- بالطبع، برنامج رامز جالل ليس له أى 
مضمون أو محتوى وخاصة فى هذا العام، 
ففكرة هذا العام قائمة على التنمر 
باالستخفاف  ومليئة  والتذلل 
البرنامج،  ف��ى  بالضيوف 
وه����ذا م���ا أث����ار غضب 
ال��م��ش��اه��دي��ن، ل��ذل��ك 
ق��رارا  المجلس  اتخذ 
على الفور بمنع ظهور 
ب��رن��ام��ج رام����ز ج��الل 
ع���ل���ى ك���اف���ة وس���ائ���ل 

اإلعالم المصرية.
البرنامج  ولكن  نعم   ■
ت���ت���م إذاع�����ت�����ه ح���ال���ي���ا ع��ل��ى 
إحدى القنوات غير المصرية.. 

فما موقف المجلس من هذا؟
- ما يتم بثه من خارج مصر يتم بواسطة 
القمر الصناعى أو ما نقول عليه النايل سات، 

وهذا األمر خارج عن إرادة النقابة، فمثل هذا 
القنوات  على  تذاع  التى  المخربة  كالبرامج 
الداعمة لإلخوان اإلرهابية أو داعش أو أى 
الشرق«  »مكملين،  كقنوات  إرهابية  جماعة 
يستطيع  أح��د  ال  القنوات  ه��ذه  من  وغيرها 
وقف بثها داخل مصر ألنها مذاعة عبر القمر 
الصناعي وكان موقف المجلس واضحا تماما 
عبر  البرنامج  إذاع���ة  بمنع  ال��ق��رار  باتخاذ 

وسائل اإلعالم المصرية.
■ ه��ل سيتغير ال��ق��رار إذا ق��دم رام���ز جالل 

برنامجا مختلفا فى العام القادم؟
نسخته  ف��ى  البرنامج  ك��ان  إذا  ال،  ول��م   -
جيدا  ومضمونا  هادفا  فكرا  يقدم  الجديدة 
ومحتوى غير الذى اعتاد على تقديمه وخاصة 
فى هذا العام فمن الممكن أن تتراجع النقابة 
النسخة  على  يتوقف  هذا  ولكن  قرارها  فى 

التى سوف يقدمها مجددا.
برامج تعرض حاليا يدعمها  توجد  ■ هل 

المجلس؟

محمد العمرى وكيل »األعلى لإلعالم« فى حوار من العيار الثقيل:

انتظروا تعديالت وقرارات جديدة للمجلس بعد العيد
 استحداث ضوابط فى المحتوى المعروض وجديته وتوقيت العرض ومدته.. وحظر األلفاظ الخارجة

 المجلس بوابة تحرس البيوت المصرية من البرامج والمحتوى المسىء

 وقف إعالن قطونيل كان صحيًحا.. و»رامز مجنون رسمى« تخطى الحدود

ترأس شركة صوت 
القاهرة للصوتيات 
والمرئيات لسنوات 
طويلة، أثمرت 
جهوده عن الكثير من 
المشروعات الناجحة، 
باسم الشركة، وكان 
من أهمها توزيع نسخ 
أصلية من اسطوانات 
أغانى كوكب الشرق 
أم كلثوم، كما تم 
االتفاق مع الكثير من 
النجوم لعمل مسلسل 
تسجيلى يذاع على 
قنوات ماسبيرو، 
تحت عنوان »نجمة 
سيناء«، إال أن القدر لم 
يشأ باستكماله لبيع 
شركة صوت القاهرة 
للصوتيات والمرئيات 
لكثرة المديونية 
المالية المتفاقمة 
عليها.

ليتولى بعد ذلك 
منصب وكيل المجلس 
األعلى لإلعالم.. يفتح 
محمد العمرى قلبه 
لـ»الطريق« ويتحدث 
عن خطط المجلس 
فى المرحلة القادمة 
وكذلك عن بعض 
القرارات الذى اتخذها 
المجلس فى الفترة 
الماضية، وذلك فى 
نص الحوار التالى.

 البرامج 
واإلعالنات بحاجة 

إلى إعادة توجيه
من جديد

- بالطبع يوجد بعض البرامج التى يؤيدها 
تحتوى  ألنها  الحالية  الفترة  فى  المجلس 
مثل  والمضمون  األه���داف  من  الكثير  على 
برنامج )قوى قلبك( وغيره من البرامج التى 
الشهرة وجمع  أكثر من  إنسانيا  تأخذ جانبا 
الزيارات على قنوات اليوتيوب 

الخاصة بتلك البرامج.
■ وما نوعية البرامج 
ال��������ت��������ى ي����دع����م����ه����ا 

المجلس؟
ال���م���ج���ل���س   -
ي����دع����م أن����واع����ا 
كثيرة من البرامج 
ل��دى  المستحبة 
المصرى  الجمهور 
وخ���اص���ة ال��ب��رام��ج 
الجانب  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ى 
اإلن���س���ان���ى وال���ث���ق���اف���ى، 
فالكثير من األشخاص تنقصهم 
نسبة الوعى سواء الوعى اإلنسانى أو الوعى 
الثقافى أو أشياء كثيرة تنقص بعض الفئات 
الثقافية  البرامج  جدا  وأرج��ح  الشعب،  من 
الداخلية،  السياحة  تشجيع  برامج  وكذلك 
وأه��م  ومحتوياتها  بلده  يعرف  ال  فالكثير 
األماكن التاريخية فيها وكذلك بعض الحقائق 
نفوس  فى  تغرس  التى  والدينية  التاريخية 
ال��ذات  وح��ب  الوطن  حب  الصغار  أطفالنا 

وتعلمهم أشياء كثيرة.
■ رس���ال���ة م��ن��ك إل����ى ال���ق���ن���وات اإلع��الم��ي��ة 

الخاصة؟
لجميع  المجلس  يوجهها  رس��ال��ة  أه��م   -
المضمون  ت��ق��دي��م  ه��ى  ال��خ��اص��ة  ال��ق��ن��وات 
يتربى  التى  السامية  األه���داف  ذى  الجيد 
عليها أبناؤنا، مع األخذ باالعتبار أن الشاشة 
وب��دون  مصرى  بيت  كل  تدخل  التلفزيونية 
جديد  جيل  وج��ود  مراعاة  ويجب  استئذان 
واألخ��الق  القيم  على  ينشأ  أن  الب��د  صغير 

الحميدة. 

حوار – فاطمة حسين

 دار اإلفتاء: مشاهدة الجزيرة حرام  دافعت عن اإلرهابيين وشمتت فى ضحايا كورونا

فى مصر  نائب: نظام تميم بن حمد فقد شرعيته ونهايته اقتربت

قناة الجزيرة

الوحل والضالل
تستمر قناة الجزيرة فى اإلساءة لمصر 
ومؤسساتها، وتحرض على العنف وإثارة 
الشغب، وتنشر معلومات مغلوطة ال أساس 
لها من الصحة، بهدف إحداث فتنة داخل 
البالد، إلضعاف النظام بالداخل، وآخر 
سقطات الجزيرة شماتتها فى المصابين من 
األطباء بفيروس كورونا المستجد فى مصر، 
وسخرية مقدمى البرامج من وفاة بعضهم، 
فماذا قال اهلل ورسوله عن الشماتة فى 
المرض والموت، وما حكم من يشاهدها؟

الرسول نهى عن الشماتة
يقول الشيخ محمد عبدالمجيد، إمام وخطيب بأوقاف 
القاهرة، إن الموت والمرض من االبتالءات، وال شماتة 
فيهما، فعند المصائب يجب على اإلنسان االتعاظ، ألن 
ذلك من اإلنسانية وذلك كما علمنا الرسول صلى اهلل 
أثناء بكائه عند تشييع جنازة، ولما قيل له  عليه وسلم 
إنها ليهودى، قال »أليست نفسا«؟ رواه البخارى ومسلم، 
فال  الدين،  أو  اإلنسانية  من  ليس  بالموت  التشفى  لذا 

أحد يعلم موعد رحيله.
الفرح  عن  نهى  الرسول  أن  »عبدالمجيد«،  وأض��اف 
قيل  فقد  مثلك،  مسلم  موت  أو  مرض  فى  الشماتة  أو 
للرسول وهل يسر اإلنسان إذا قيل له إن فالنا يسعده 
أن تموت؟ والنبى- صلى اهلل عليه وسلم قال »ال تظهر 
الشماتة بأخيك فيعافيه اهلل ويبتليك«  رواه الترمذى، ما 
يعنى أن ذلك يتنافى مع الرحمة التى أكد الرسول على 
ضرورة تواجدها بين المسلمين، فقد ضرب لنا الرسول 
أذاه  عندما  الرحمة،  أمثلة  اروع  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
الرغم من  بالهالك، على  عليهم  يدُع  فلم  الطائف  أهل 
تخيير سيدنا جبريل له، لكنه قال »ال، بل أرجو أن يخرج 

اهلل من أصالبهم من يعبده وال يشرك به شيئا«.
واختتم حديثه قائال:»قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم »وإذا خاصم فجر«، ومن الفجور الشماتة، كما أنها 
فيهم  تعالى  اهللهّ  قال  الذين  والمنافقين  الكافرين  خلق 
»إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام 

نداولها بين الناس« آل عمران، فالشماتة حرام شرعا.
هل من يشاهد قنوات تشمت فى الموت 

والمرض آثم؟
لجنة  رئيس  األط���رش،  عبدالحميد  الشيخ  عن  أم��ا 
يشاهد  من  إن  فقال  الشريف،  باألزهر  األسبق  الفتوى 
القنوات التى تشمت فى مصابى وموتى كورونا نوعان، 
األول لالطالع على ما يقوله للرد عليهم، وذلك ال حرج 
للشماتة  يشاهدها  الذى  فذلك  الثانى  النوع  أما  عليه، 
ما  يفعلونه،  ما  يدعم  ألن��ه  يجوز،  ال  وذل��ك  وتأييدها، 
المصيبة  انتقال  الدنيا  فى  وج��زاؤه  مثلهم،  آثما  يجعله 
فى  أو  منه  قريب  فى شخص  مرارتها  يذوق  وأن  إليه، 

نفسه.
أن اهلل  باألزهر  األسبق  الفتوى  لجنة  رئيس  وأضاف 
فقال  خلقه،  حسن  لمن  الجنة  جعل  وتعالى  سبحانه 
»وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
السراء  ف��ى  ينفقون  ال��ذي��ن  للمتقين.  أع��دت  واألرض 
واهلل  الناس  عن  والعافين  الغيظ  والكاظمين  والضراء 
يحب المحسنين«، كما أمرنا اهلل سبحانه وتعالى بدفع 
فإذا  بالتى هى أحسن  »ادفع  تعالى:  فقال  باللين  الشر 
وبينه عداوة كأنه ولى حميم«. ومن يشمت  بينك  الذى 
فقد ذكر اهلل تعالى عقابهم فى قوله: »ِإنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن 
أَن تَِشيَع الَْفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم ِفي 

نْيَا َواْلِخَرِة«. الدُّ

ضالل تميم
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون 
التقارير  من  العديد  هناك  أن  النواب  بمجلس  العربية 
المستمرة  واألكاذيب  التضليل  التى كشفت عن  الدولية 
الفتن  التى تروجها قناة الجزيرة القطرية من أجل بث 
المضللة ضد الدول العربية واستقرارها، وهو استمرار 
القناة  عليه  تسير  الذى  الخاطئ  والنهج  المهنية  لعدم 

القطرية بشكل دائم.
استمرار  تؤكد  التقارير  هذه  مثل  إن  »أباظة«  وق��ال 
النظام القطرى اإلرهابى ممثال فى أمير الدم واإلرهاب 
ضد  واإلرهابية  العدائية  سياساته  فى  حمد  بن  تميم 
اإلرهابى  النظام  قيام  إلى  إضافة  الخليج،  ودول  مصر 

فى  ممثال  التركى  اإلره��اب��ى  النظام  بتمويل  القطرى 
للقيام  ال����دوالرات  بمليارات  واإلره���اب  ال��دم  سلطان 
الدول  من  عدد  داخ��ل  واإلجرامية  اإلرهابية  بأعماله 
العربية وفى مقدمتها ليبيا وسوريا، إضافة الى تمويل 
تبث  التى  واإلره��اب  ال��دم  لفضائيات  القطرى  النظام 

سمومها من داخل قطر وتركيا ضد الدول العربية.
ووصف النائب أحمد فؤاد أباظة التقرير الذى روجته 
قناة الجزيرة القطرية من خالل عمل كاريكاتير مسىء 
لدول الخليج من خالل أحد رساميها فى موقع الجزيرة، 
االجتماعى  التواصل  مواقع  على  كبير  بشكل  وتداوله 

عار  وصمة  بأنه  اإللكترونية  الكتائب  خ��الل  من 
حالة  استمرار  ويؤكد  القطرى  النظام  جبين  فى 

التحريض المستمر التى تقودها قناة الجزيرة 
الدول  ضد  اإلرهابى  قطر  وإعالم  القطرية، 

العربية واستقرارها وأمنها.
حمد  بن  تميم  نظام  إن  النائب  وق��ال 
فقد شرعيته ونهايته اقتربت بعد ازدياد 
ورفضها  له  القطرية  المعارضة  ح��دة 
الخليج  ودول  العربية  ل��ل��دول  إس��اءت��ه 
القطرى  الشعب  أموال  بتبديد  وقيامه 
ال��ش��ق��ي��ق ع��ل��ى األع���م���ال اإلره��اب��ي��ة 
السلطان  بها  يقوم  التى  واإلج��رام��ي��ة 
من  العديد  داخ���ل  ال��م��ه��ووس  التركى 

المجتمع  م��ن  طالبا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول 
تميم  نظامى  لمحاكمة  التحرك  سرعة 

بن حمد ورجب طيب اردوغان اإلرهابيين. 
وكانت عائشة القحطانى، الناشطة 

القطرية فى لندن قد كشفت أن 
حاولت  القطرية  السلطات 

إلى  وتسفيرها  اختطافها 
ال��ب��الد ع��ن ط��ري��ق أحد 
ترعاها  التى  العناصر 
وي��ن��ت��م��ى إلح����دى دول 

المقاطعة.

 هناك

العديد من التقارير 
الدولية التى كشفت 

عن التضليل واألكاذيب 
المستمرة التى تروج

لها القناة

فاطمة عاهد
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»االختيار«،  مسلسل  فى  شرف  كضيف  ظهورها  رغم 
إال أنها استطاعت أن تحقق نجاًحا كبيًرا ولفتت األنظار 
باهر  بأداء  الدور  وتقديمها  التمثيلية  بقدراتها  إليها 
الفتوة،  أيًضا بدور كبير فى مسلسل  ومميز، كما تشارك 
تحقق  أن  استطاعت  منه  األولى  الحلقات  عرض  ومنذ 
ردود أفعال إيجابية.. إنها الفنانة مها نصار التى  كشفت 
الفتوة  مسلسل  فى  مشاركتها  كواليس  عن  لـ»الطريق« 
واالختيار والصعوبات التى واجهتها فى التصوير وغيرها 

من التفاصيل. 
* كيف تلقيت ردود األفعال حول دورك فى الفتوة واالختيار 

بعد عرض الحلقات األولى؟
بالطبع سعيدة جدا بردود األفعال اإليجابية عن دورى فى 
مسلسلى »الفتوة« و»االختيار«، ورد فعل الجمهور أسعدنى 
جدا وأنا أعمل من أجل الجمهور وعندما يشيد بى وبعملى 
ويتكلم عن عملين فى سنة واحدة أشعر بإحساس جميل 

للغاية.
بدور  وهاجمونى  الفتوة  فى  زينب  بدور  حبتنى  والناس 
مها عشماوى فى االختيار ألن الشخصيتين عكس بعض 

تماما.
فى  دورك  تأدية  فى  واجهتك  التى  الصعوبات  ما   *

مسلسلى الفتوة واالختيار؟
بالنسبة لى ال أجد أى صعوبة فى أداء الشخصية سواء 
للشخصية  أحضر  ألنى  الفتوة  أو  االختيار  مسلسل  فى 
بصعوبة  أنشغل  وال  أفعله  فيما  أركز  العمل  جيدا وخالل 

الدور، بالعكس أشعر بالمتعة.
*حدثينا عن دورك فى مسلسل الفتوة؟

دورى فى مسلسل الفتوة كبير جدا »زينب« لم تظهر حتى 
كثيرة  وتطورات  مفاجآت  هناك  وكبير،  قوى  بشكل  اآلن 
ستكشف عنها زينب في الحلقات القادمة وستحدث نقلة 
لدور زينب وستظهر بمساحة أوسع وأحداث مؤثرة جدا، 
خالل  لكن  أمرها  على  المغلوبة  الفتاة  بدور  تظهر  زينب 
المتضاربة  المشاعر  من  عددا  المقبلة سيظهر  األحداث 
وتناقض كبير فى شخصيتها، أنا متحمسة جدا للتطورات 

وأعد  المقبلة،  الحلقات  فى  للشخصية  ستحدث  التى 
الناس بمفاجآت كثيرة.

*حدثينا عن تجربتك بالعمل فى مسلسل االختيار؟ 
كنت أتمنى أن تكون مساحة الدور أكبر من ذلك وأظهر 
بشكل أكبر حتى أستطيع أن أقدم وأصل للجمهور الحقيقة، 
كان لدى أشياء كثيرة كنت أتمنى أن أقدمها فى الشخصية، 

لكن دورى كضيفة شرف كان مقيدنى.
والحمدهلل أنا اعتبره اختبارا للممثل، هو فى الحقيقة 
أحقق  وأن  صغير،  دور  أنه  خاصة  جدا،  صعب  اختبار 

نجاحا من أول مشهد فهذا بالنسبة لى نجاح كبير.
مسلسل  فى  دورك  حول  األفعال  ردود  كانت  *كيف 

االختيار؟
ردود  فى  ذلك  ورأيت  عشماوى  مها  هاجم  الجمهور 
متشددة  اخوانية  شخصية  طبيعى،  شىء  وهذا  أفعالهم 
الناس  وطبيعى  هجوم  عليها  هيحصل  للتطرف،  تدعو 

تكرهها خاصة أننا عاصرنا ذلك الوقت وكرهناه بشدة.
 *كيف كانت تجربة العمل مع ياسر جالل وأمير كرارة 

ألول مرة؟
سعيدة جدا بالعمل مع ياسر جالل ألنه فنان ونجم كبير 
رائعون، ومع استاذ حسين  العمل كلهم  ومع جميع كاست 
المنباوى مخرج مبدع ومتفهم وممتتع فى العمل واسمتعت 
بكل  جدا  جيدة  وعالقتى  االختيار  فى  أيضا  بالمشاركة 
طاقم العمل، وأحب أمير كرارة وهو ممثل اسطورة وأدى 
ببراعة  اإلرهابى  دور  أدى  العوضى  وأحمد  صعبا،  دورا 

وتفوق على نفسه.
*كمشاهدة عادية.. ما تقييمك لمسلسل االختيار؟ 

المسلسل مهم جدا ويقدم توعية للشعب، وجعل الجمهور 
يعايش األحداث بتفاصيل حقيقية وقصة حقيقية ألبطال 
ضحوا بأرواحهم وهذا شىء كان خياليا بالنسة للجمهور، 
كما أنه يوضح للمشاهد أن هناك أشخاصا خانوا الوطن 
الدين،  باسم  تاجر  من  ومنهم  أجل مصالح شخصية  من 
وإن شاء اهلل مصر ربنا يحميها وهتفضل دايما بجيشها 

وشعبها ورئيسها وهنتقدم ونكون أحسن.

وماذا عن مسلسل الفتوة؟
من  زمان  من  افتقدناها  حلوة  لروح  بيرجعنا  المسلسل 
الناس  وعالقات  زمان  مصر  وروح  الحارة  شكل  خالل 
العصر  وهذا  والصداقة  والصلح  الحب  وطريقة  ببعضها 
كتب  ألنه  محفوظ  نجيب  الكبير  للكاتب  المفضل  كان 
والفضل  جدا،  غنى  العصر  هذا  ألن  عنه،  كثيرة  روايات 

للمؤلف هانى فهو من الكتاب الرائعين.
ماذا عن الصعوبات الخاصة بالتصوير فى زمن الكورونا؟
كواليس العمل خالل أزمة فيروس كورونا الحالية كانت 
بى  والمحيطين  نفسى  وكنت حذرة وحريصة على  صعبة 
واستعنا بأطباء فى اللوكيشن باإلضافة لعمليات التعقيم، 

وإن شاء اهلل ربنا يحمينا وينتهى الوباء على خير.
كيف  به..  شاركت  عمل  كل  فى  كبيرا  نجاحا  *حققت 

تختارين أدوارك؟
الذى  الدور  لكن  معين،  دور  اختيار  على  أحرص  لم 
يجعلنى انجذب له أوافق عليه وأقرأ العمل كله كامال، ال 
فى  بطلة  أنى  والدليل  الدور  أو حجم  فقط  بدورى  أهتم 
الفتوة وضيفة شرف فى االختيار، والحمد هلل حتى اآلن 

أنا موفقة فى اختياراتى.
*َمن من النجوم تتمنين أن تشاركيه فى عمل فنى؟

أتمنى العمل مع أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد 
عز وأحمد حلمى، وأتمنى أن أكرر تجربة العمل مرة أخرى 

مع أمير كرارة وياسر جالل فى أعمال جديدة.
*هل ستقدمين عمال جديدا فى السينما؟

أعمال،  تقديم  اتعجل  وال  جديدا  سيناريو  أقرأ  حالًيا 
وخطواتى ثابتة، ال يهمنى عدد األعمال، األهم قيمة العمل 

الذى أقدمه للجمهور. 
*وماذا عن المسرح؟

شاركت فى عمل مسرحى واحد فقط وأتمنى أن أشارك 
فى عمل مسرحى، خاصة أننى راقصة باليه.

الناس كرهت »عشماوى« ألنها عاشت عصر اإلرهاب 
 العوضى تفوق على نفسه فى دور اإلرهابى وأمير كرارة أسطورة   الجمهور حب زينب فى الفتوة وكره مها 

عشماوى فى االختيار  مساحتى فى دور مها عشماوى لم تساعدنى على تقديم الحقيقة بشكل أكبر للجمهور

مها نصار لـ»الطريق«: 

الفنان  استطاع  البرنس«  »فتحى  بشخصية 
دوره  لتفاصيل  المشاهد  يجذب  أن  زاهر  أحمد 
الفنان  بطولته  يلعب  الذى  »البرنس«  بمسلسل 
محمد رمضان ضمن السباق الرمضانى الجارى 

لعام 2020.
ظهر الفنان أحمد زاهر ضمن أحداث المسلسل، 
فى دور شقيق محمد رمضان، ولكن برع فى أدائه 
واستفز  الشرير  األخ  دور  فى  لظهوره  وخاصًة 
الجمهور مما جعل اسمه يتصدر محركات البحث 

فى أولى حلقات عرض المسلسل.
وحرصت »الطريق« على محاورة الفنان أحمد 
المسلسل  فى  دوره  كواليس  عن  وسؤاله  زاهر 
ومشاركته بدراما رمضان 2020، وتأثير فيروس 

كورونا على الموسم.. وإلى نص الحوار..
فى  للمشاركة  جذبك  شىء  أكثر  ما  بداية..   *

مسلسل »البرنس«؟
الدور كان من أكثر األشياء التى جذبتنى للعمل 
فى مسلسل »البرنس« الذى يخرجه محمد سامى 
وحقق  درامى  عمل  من  بأكثر  معه  عملت  الذى 
صداقة  عالقة  به  تجمعنى  كما  كبيًرا،  نجاًحا 

قوية.
الدور  العمل،  قبول  على  شجعنى  كما 

فى  المشاركة  والشخصيات 
تعاون  أول  يعد  الذى  المسلسل 

يجمعنى مع محمد رمضان.
* ماذا عن كواليس العمل 

مع أبطال المسلسل؟
تصوير  كواليس  كانت 
جًدا،  لطيفة  المسلسل 
وتجمعنا  أصحاب  فكلنا 
قوية  صداقة  عالقات 
أسهم  مًعا  وتعاوننا 

»البرنس«،  نجاح  فى 
التعاون  بروح  مليئة  وكانت 

والمهنية.
عن  األفعال  ردود  تتابع  هل   * 
دور»فتحى البرنس« والعمل ككل؟

بالتأكيد أحرص دائًما على متابعة ردود األفعال 
حيث  المسلسل،  هذا  وباألخص  أدوارى،  على 
وجدت ردود أفعال عالية وقوية، كما أننى سعيد 

ومتفاجئ بها، وأعد الجمهور بأن كل الشخصيات 
والمفاجآت  التطورات  من  مجموعة  ستشهد 

خالل الحلقات المقبلة.
*كيف تلقيت تهنئة عالء مبارك 
على دورك فى المسلسل وردك 

عليه؟
وكانت  سعدت  بالطبع 
منه،  كبيرة  مجاملة 
فى  رأيه  عن  بإعالنه 
دورى،  وخاصة  العمل 
أن  يجب  بأننى  وشعرت 
وقلت  وأشكره،  عليه  أرد 
له اصبر حتى النهاية، وأنا 
عن  األفعال  بردود  سعيد 

المسلسل.
كيف أثرت الظروف التى تمر   * 
على  كورونا  فيروس  بسبب  البالد  بها 

المسلسل؟
أرى أن فيروس كورونا أسهم فى نجاح المسلسل 
حيث جعل المشاهدين يجلسون فى منازلهم مما 

يتيح لهم مشاهدة األعمال بشكل أفضل فى أكثر 
مسلسالت  تشاهد  وبالتالى  عرض،  موعد  من 

رمضان أكثر.
الماراثون  تقيم  كيف  نظرك..  وجهة  من   *

الرمضانى لعام 2020؟
يتم عرضها  التى  المسلسالت  أتابع عددا من 
على  وأحرص  زمالء،  فجميعهم  رمضان،  فى 
كلنا  ألننا  للجميع،  النجاح  وأتمنى  مشاهدتهم، 
العام  الدراما هذا  أن  وأرى  كبيرا  بذلنا مجهودا 
جيدة جًدا، وتشهد منافسة شرسة بين عدد من 

المسلسالت، وكلها كويسة وجامدة.
الذى  البرنس  مسلسل  بطولة  فى  ويشارك 
مع  حصرًيا،  dmc الفضائية  شاشة  عبر  يعرض 
بطل العمل محمد رمضان، مجموعة من النجوم، 
منهم نور اللبنانية، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجالء 
وعبدالعزيز  وإدوارد،  عبدالعزيز،  ودنيا  بدر، 
ومحمد  عثمان،  وسلوى  سامى،  وريم  مخيون، 
ومحمد  الجمل،  رحاب  الطوخى،  وصفاء  عالء، 
حاتم، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من 

تأليف وإخراج محمد سامى.

درامى  إطار  فى  المسلسل  أحداث  وتدور 
اجتماعى، حول عائلة البرنس ومشاكلها العائلية 
يظهر  لبعضهم، حيث  األخوات  وكره  والطمع 
محمد  الفنان  دوره  يلعب  الذى  البرنس  رضوان 
رمضان، ويتولى مسؤولية أسرته بعد وفاة والده 
مخيون  عبدالعزيز  الفنان  دوره  يجسد  الذى 
الذى  البرنس«  »فتحى  وأبرزهم  أشقاؤه  ويعاديه 
فى  ويرغب  زاهر  أحمد  الفنان  شخصيته  يلعب 

قتله مؤخًرا.
من  العديد  واجه  البرنس  مسلسل  أن  يذكر 
بجانب  الدعائى،  البرومو  طرح  منذ  االنتقادات 
نشر  الذى  رمضان  محمد  العمل  بطل  مهاجمة 
فيها  ظهر  والتى  التصوير  كواليس  ختام  فيديو 
أو  كمامات  أى  ارتداء  دون  العمل  فريق  احتشاد 
فيروس  لتفادى  االحترازية  اإلجراءات  اتخاذ 
كورونا والتى تستوجب التباعد االجتماعى وعدم 

التسبب فى تجمعات كبيرة.

 قبلت المسلسل بسبب شخصية فتحى البرنس.. والكواليس كانت لطيفة  »فيروس كورونا أسهم فى نجاح المسلسل وخلى الناس تقعد فى البيت«

جوكر
الشر واألداء 
فى رمضان

أحمد زاهر 
لـ»الطريق«: سعدت 
بتهنئة عالء مبارك

 دراما

رمضان هذا

العام »جامدة«

وأتمنى النجاح

للجميع

حوار- ياسمين حمادة

حوار - منى عبدالسالم
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استطاع المؤلف محمد أبوالسعد أن يفرض 
نفسه بالساحة الفنية من خالل مشاركته فى 
تقتصر  ولم  الفنية،  األعمال  العديد من  كتابة 
بالمشاركة  الكتابة فقط، بل قام  موهبته على 
فى التمثيل بمسلسل »الزوجة 18« الذى عرض 
بشهر رمضان من العام الماضى للفنان حسن 

الرداد.
»الطريق«  مع  ح��واره  فى  أبوالسعد  وكشف 
عن كواليس تعاونه مع الفنانة يسرا من خالل 
كواليس  إلى  باإلضافة  »دهب عيرة«،  مسلسل 
ووليد  جمال  أمين  بمشاركة  للسيناريو  كتابته 
أبوالمجد، وتحدث عن كواليس أعماله الفنية 
لهيفاء  أوروب����ا«  »أش��ب��اح  فيلم  وه��ى  المقبلة 
»بيضة دهب« لمحمد جمعة  وهبى، ومسلسل 

وإسالم إبراهيم.. وإلى نص الحوار..
*فى البداية.. حدثنا عن كواليس التحضير 

لمسلسل »دهب عيرة«؟
الفكرة اقترحها المؤلف أحمد عادل، حيث 
وحوار  وسيناريو  تأليفه،  من  المسلسل  يعتبر 
الورشة الكتابية المكونة من أمين جالل ووليد 
باقتراح  عادل  أحمد  وقام  بجانبى،  أبوالمجد 
جروب  العدل  شركة  على  عام  بشكل  الفكرة 
والتى  ل��إع��الم  المتحدة  بمشاركة  المنتجة 
رحبت بها جًدا، فقمنا بتطوير بعض الخطوط 
بنهاية  الفور  على  كتابته  وبدأنا  مًعا  الدرامية 
الفنانين  ترشيح  مع  بالتزامن  الماضى،  العام 
فى سرعة  مما ساعد  العمل،  فى  المشاركين 
للعمل خالل وقت  الفعلى  التحضير  البدء فى 

قصير من إبرام تعاقدات وانطالق تصوير.
كتابة  أثناء  واجهتكم  التى  الصعوبات  ما   *

السيناريو؟
صعوبات  أى  هناك  تكن  ل��م  الحقيقة  ف��ى 
بيننا  الشديد  التفاهم  وبفضل  اهلل  بفضل 
كأصدقاء سواء وليد أبوالمجد أو أمين جمال 
أو أحمد عادل، وأيًضا روح التعاون المسيطرة 
خاصة  األمور  من  الكثير  تيسير  على  تساعد 
من  حتى  أو  بيننا  فيما  تعديل  أى  نتقبل  أننا 
الدراما وال يضر  أى شخص مادام فى سياق 
الكتابة فى شىء، مما أدى لسرعة كتابة العمل 
أح��داث  كتابة  م��ن  فانتهينا  قليل  وق��ت  ف��ى 
المسلسل تماما قبل رمضان، وصورنا ما يقرب 

من 95 % من أحداثه حتى أن المخرج سامح 
تكثيف  فى  كبيرا  مجهودا  يبذل  عبدالعزيز 
الحلقات  بمونتاج  وقيامه  التصوير  ساعات 

التى ينتهى منها على الفور.
* ما سبب تغيير االسم من »قارئة الفنجان« 

ل�»دهب عيرة«؟
المسلسل  ع��ل��ى  اطلقنا  األم���ر  ب��داي��ة  ف��ى 
»دهب عيرة« فاقترحنا اسم »قارئة الفنجان«، 
حيث تحمل األحداث نصيبا من االسم، إذ إن 
األحداث لها عالقة بالفنجان، ولكن وجدنا أن 
هناك رواية تكتب تحمل نفس العنوان، وأيًضا 
حفظ الحقوق الملكية ألغنية المطرب الراحل 
عبدالحليم حافظ سبب كبير فى تغيير االسم 
الفنجان« إلى »دهب عيرة«، لذلك  من »قارئة 
استقررنا على األخير ليكون عنوان المسلسل 

بشكل نهائى دون تغيير.
* كيف ترى التعاون مع الفنانة يسرا؟

أخالقها  كرم  من  اتفاجأ  لم  بصراحة 
حيث  الشخصى،  المستوى  على 

كنت اسمع من كل ما حالفه 
من  معها  وت��ع��اون  الحظ 

قبل أنها إنسانة من نوع 
أخ��الق  وذات  ف��ري��د، 
عالية، وفى أول تعاون 
ل��ى م��ع��ه��ا وه���و ه��ذا 
أن  وج��دت  المسلسل 
كل ما قيل عنها قليل 

بشكل  ودودة  ووجدتها 
ترفع  ودائ��ًم��ا  ج��ًدا  كبير 

يعمل  من  كل  معنويات  من 
أو  الكاميرا  أم���ام  س���واء  معها 

خلفها أو حتى من مساعديها، أما على 
المستوى المهنى فوجدتها فنانة عظيمة تعشق 
الفن وتقدر عملها جًدا، وتهتم بأدق التفاصيل 
حتى ال تخرج عن النص وتحرص على خروج 
العمل فى أبهى صورة، وبالنسبة لى سعيد جًدا 

بالتعاون معها وأتمنى تكرار هذه التجربة.
*هل تنزعج من ارتجال أى فنان وخروجه عن 

نص السيناريو؟
م����ادام االرت���ج���ال ف��ى س��ي��اق ال���درام���ا فلم 
تغيير  هو  كمؤلفين  يزعجنا  الذى  الشىء  ال؟، 

ال���م���ع���ن���ى ال���م���ق���ص���ود 
الجمل  خ��اص��ة  ل��أح��داث 
الدرامية الجادة، أما اإليفيهات 
فمسموح بها لكن فى السياق، لذلك 
من الضرورى تواجد واحد منا كورشة كتابية 
ال  وبالطبع  التصوير،  خ��الل  مستمر  بشكل 
منا  تطلب  التى  التغييرات  بعض  من  ننزعج 
مادامت فى مصلحة الورق، ولكن بحمداهلل لم 

نحتج ألى تغيير حتى اآلن.
*م�����اذا ع���ن ت��ع��اون��ك م���ع ال��م��خ��رج س��ام��ح 

عبدالعزيز؟
سامح عبدالعزيز من المخرجين المجتهدين 
ويفضل  والجملة  الكلمة  معه  وتفرق  بشدة، 

تصويره  قبل  درام��ى  أى خط  عن  االستفسار 
حتى  شديد  بحرص  ل��ه  التحضير  م��ن  كنوع 
بأدق  يهتم  لذلك  المطلوب،  بالشكل  يخرجه 
التفاصيل من أداء الممثلين والسيناريو والكادر، 
فهو  كمؤلفين،  وبيننا  بينه  كبير  اتفاق  وهناك 
شخص جميل سواء فنًيا أو شخصًيا، وأتمنى 
له التوفيق الدائم ألنه يستحق النجاح بجدارة.

* ما طبيعة األحداث التى تدور حولها قصة 
المسلسل؟

المسلسل ساسبنس اجتماعى تدور أحداثه 
كوميدية  لمسة  وب��ه  وم��ش��وق  مثير  إط��ار  ف��ى 
بيومى  مثل  كوميدى  فنان  وجود  حال  بطبيعة 
العمل ليس  ب��أن  أن���وه  أري���د أن  ول��ك��ن  ف���ؤاد، 

بيومى  ال��ف��ن��ان  دور  حتى  إط��الًق��ا،  كوميديا 
فؤاد ليس كوميديا ولكن له مشاهد مضحكة 
جديدا  عمال  نخرج  أن  وحرصنا  متباعدة، 
سيشاهدون  بأنهم  الجمهور  وأوعد  ومختلفا، 
أى  من  خاليا  العربى  بالمشاهد  يليق  عمال 
جميع  وي��ن��اس��ب  ج��ارح��ة  مشاهد  أو  أل��ف��اظ 
مختلف  يسرا  دور  أن  إلى  باإلضافة  الفئات، 

وستفاجئ جمهورها كعادتها.
* ماذا عن مسلسل »بالقوة«؟

من  اجتماعى  كوميدى  »ب��ال��ق��وة«  مسلسل 
عمرو  والفنان  سيف  شيماء  الفنانة  بطولة 
المقرر  وم��ن  المفتى،  ه��دى  والفنانة  وه��ب��ة 
رمضان  شهر  انتهاء  بعد  تصويره  ينطلق  أن 
بأعمال  انشغال صناعه  بسبب  وذلك  الكريم، 

درامية أخرى مقرر خوضها خالل 
ال��س��ب��اق ال��رم��ض��ان��ى، وه��و 

روزمانا  شركة  انتاج  من 
بمشاركة  جمال  لهشام 
للخدمات  ال��م��ت��ح��دة 

اإلعالمية.
* ما طبيعة أحداث 

المسلسل؟
ينتمى  المسلسل 

ل���ن���وع���ي���ة ال�����درام�����ا 
ال����45  ذات  ال��م��ط��ول��ة 

ح��ل��ق��ة، وت�����دور أح���داث���ه 
المنفصلة  ال��درام��ا  إط��ار  فى 

قصة  حلقة   15 فلكل  المتصلة، 
جديدة ولكن بنفس األبطال، وانتهينا من أول 
15 حلقة بالكامل ومن المقرر استئناف كتابة 
السيناريو قريبا وهو من تأليف نفس الورشة 
ووليد  جمال،  أمين  مع  تضمنى  التى  الكتابية 

أبوالمجد، باإلضافة إلى إبراهيم ربيع.
* ماذا عن تفاصيل مسلسل »بيضة دهب«؟

إبراهيم  إس��الم  الفنان  ع��رض  البداية  فى 
العام  منذ  اإلنتاج  على شركة  المسلسل  فكرة 
توقفت  ثم  حلقات،   9 كتابة  وتمت  الماضى، 
الكتابة لمدة عام، قبل أن تعود مجددا خالل 
الفترة الماضية، ليتم استكمال الحلقات األربع 
المتبقية، بالتعاون مع وليد أبوالمجد وإبراهيم 
رب��ي��ع وت��ح��ت إش���راف ال��م��ؤل��ف أم��ي��ن جمال، 

المقرر  وم��ن  بالكامل  تصويره  م��ن  وانتهينا 
اإللكترونية  المنصات  إح���دى  على  ع��رض��ه 

ويتضمن ثالث عشرة حلقة فقط.
*ما طبيعة األح��داث التى تدور حولها قصة 

العمل؟
إط��ار كوميدى  ت��دور فى  المسلسل  أح��داث 
خالص، وتعمدنا أن يكون الهدف من المسلسل 
ابتذال، فى محاولة  الضحك فقط ولكن دون 
جادة الستعادة الزمن الجميل حينما كان كبار 
النجوم يقدمون دراما قوية من 15 أو 18 حلقة، 
وترويض  الجبل،  وذئ��اب  وأن��ا،  »البخيل  مثل 
ال��ش��رس��ة«، وغ��ي��ره��ا م��ن األع���م���ال، ويحمل 
واألح��داث  المفاجآت  من  العديد  المسلسل 
هذه  وأفضل  حلقاته،  عدد  قلة  رغم  الشيقة، 
النوعية من الدراما ذات الحلقات 
تساعد  أنها  خاصة  القليلة 
خ���روج  ع��ل��ى  م���ؤل���ف  أى 
العمل فى أفضل صورة 
لأحداث«  »م��ط  دون 
وال�����وق�����وع ف����ى ف��خ 
يصيب  م��ا  ال��ت��ك��رار 

المشاهد بالملل.
للسينما..  بالنسبة 
ح��دث��ن��ا ع��ن ك��وال��ي��س 

فيلم »أشباح أوروبا«؟
أوروب����ا«  »أش��ب��اح  فيلم 
خ��الل  ت��ص��وي��ره  م��ن  انتهينا 
أح��داث��ه  وتشهد  الماضية  الفترة 
ال��ع��دي��د م���ن ال��م��ف��اج��آت وال��م��ش��اه��د غير 
هيفاء  الفنانة  ظهور  إلى  باإلضافة  المتوقعة، 
وهبى بشكل جديد تماًما عما اعتاد جمهورها 
المشاهد  من  العديد  فى  وتظهر  به،  برؤيتها 
كبيرة  فترة  خالل  عليها  تدربت  التى  األكشن 
قبل  الالزمة  التدريبات  من  للعديد  وخضعت 
مصطفى  الفنان  أن  إلى  باإلضافة  التصوير، 
تماًما  جديد  بشكل  اآلخ��ر  هو  يظهر  خاطر 
فال يخلو العمل من خفة ظله ولكن فى حدود، 

وكذلك الفنان أحمد الفيشاوى.

فى  م��رة  ألول  تقدمها  وج��ري��ئ��ة  مركبة  بشخصية 
الدراما، استطاعت أن تجذب الجمهور بمختلف فئاته 
»فرصة  بمسلسل  األول��ى  مشاهدها  منذ  لها  وأعماره 
والبنات  عامًة  المشاهدين  آراء  انقسمت  كما  ثانية«، 

خاصًة بين مؤيد ومعارض لتصرفاتها.
هى الفنانة أيتن عامر التى جسدت شخصية »ريهام« 
الغيورة التى تدافع عن حبها الوحيد مما جعلها مريضة 
تعاطف  وكسبت  ناحية  من  الجمهور  استفزت  نفسًيا، 
المقبلة  الحلقات  وخ��الل  أخ���رى،  ناحية  م��ن  بعضه 
سنشهد تطورا كبيرا ومفاجآت لريهام كما كشفت لنا 

الفنانة أيتن عامر.
»شخصية ريهام مش شبهى وكانت صعبة ومحتاجة 
تركيز«.. بهذه الكلمات تحدثت الفنانة أيتن عامر فى 
مسلسل  فى  مشاركتها  كواليس  عن  ل�»الطريق«  حوار 
»فرصة ثانية« الذى يشارك بالماراثون الرمضانى لعام 
وخططها  العام  هذا  الدراما  فى  رأيها  بجانب   ،2020

المقبلة بجانب يومياتها فى الحجر المنزلى.

* كيف جاءت مشاركتك فى مسلسل »فرصة ثانية«؟
مسلسل  فى  دور  عن  العمل  ومؤلف  مخرج  حدثنى 
يحمل اسم فرصة ثانية، مؤكدين لى أنهم بحاجة لممثلة 
ذات قدرات خاصة، وعندما قرأت الدور جذبنى، حيث 
وجدته جديدا ومختلفا، وكان من المهم أن أقدم حاجة 

بالشكل ده فى الفترة الحالية.
بجوانبها  »ري���ه���ام«  لشخصية  اس��ت��ع��ددت  *كيف 

المختلفة؟
المخرج  مع  التحضير  طريق  عن  للدور  استعددت 
والمؤلف  بشير،  سيد  محمد  والمؤلف  ع��ادل  مرقس 
مصطفى جمال هاشم، اشتغلنا على الدور بشكل جيد.

كانت لدى عدة أسئلة عن األبعاد النفسية للشخصية، 
واستطعنا أن نجهز لها بشكل جيد برفقة المخرج، حيث 
الشخصية  وشكل  ونفسية  لطبيعة  كامال  تصورا  كونا 
الذى  النفسى  المرض  نوعية  وعرفنا  عليه  واشتغلنا 
النفسيين  األطباء  من  استشرنا عددا  كما  منه،  تعانى 
بها أسهمت فى نجاح  نلتزم  الذين ساعدونا بخطوات 

الدور.
*ما المشاهد الصعبة التى واجهتك فى المسلسل؟

ال أستطيع أن أستثنى أى مشهد وأقول إنه سهل، كل 
مشاهد شخصية ريهام كانت صعبة ألنها ذات طبيعة 
مركزة  أكون  كان الزم  جًدا ومضطربة،  نفسية خاصة 

فى كل مشهد مما جعلها صعبة بالنسبة لى وتحديا.
أننى  الدور  فى  قابلتني  التى  الصعوبات  ومن ضمن 
لم أقدم مثله من قبل وكان البد من المذاكرة الجيدة 
وبروفات شكل،  كثيرة  أداء  بروفات  أدينا  وبالتالى  له، 
المرضية  ال��ح��ال��ة  ف��ى  نفسيين  دك��ات��رة  واس��ت��ش��رت 

للشخصية.
ريهام  شخصية  فى  جًدا  هتفرق  المقبلة  والحلقات 
ألنها ابتدت تلجأ للعالج النفسى وهنشوف رحلتها مع 

العالج هتوصلها إلى أين .
*حدثينا عن الكواليس مع فريق وأبطال المسلسل؟

وارت��اح  »سينرجى«  شركة  مع  العمل  أحب  ما  دائًما 
معهم ألنهم يهتمون جًدا بالعمل والمحتوى الذى تقدمه 

وتصرف على أعمالها جًدا.
أنا عملت مع أحمد  المسلسل،  أبطال  وفيما يخص 
مجدى أكثر من مرة واحترمه وأحبه، هو بنى آدم مثقف 
خفيف  دمه  كمان  التفاصيل،  بكل  ومهتم  بجد  وفنان 
ولذيذ، وبالنسبة لياسمين صبرى فهى حبيبتى، ولطيفة 
ومتواضعة ولذيذة جًدا بتحب كل الناس اللى حواليها، 

وتأتى إلى الكواليس مبتسمة لكل الناس.
ميديا..  السوشيال  على  األفعال  *ما رأيك فى ردود 

وهل كنت تتوقعين ذلك؟
رد فعل الجمهور كان غير متوقع وفاق كل توقعاتى، 
ورأيت أن الجمهور انقسم لنصفين بين مؤيد ومعارض 
وأنا مع البنات اللى بتقول ال غلط والزم الكرامة تكون 
ومن  مريضة  ري��ه��ام شخصية  ول��ك��ن  ش���ىء،  ك��ل  ف��وق 

المتوقع أن تجعل الناس تغير رأيها وتتعاطف معها.
المسلسل  يتابع  الذى  الجمهور  كل  أشكر  أن  وأري��د 
التواصل  م��واق��ع  على  ل��ى  وكتبوا  ب���دورى  ومعجبون 
بها  ومبسوطة  تعليقاتهم  ك��ل  أق��رأ  أن��ا  االجتماعى، 

األف��ع��ال  ردود  ب��ك��ل  وم��ب��س��وط��ة 
شخصية  سببته  اللى  والجدل 

ريهام.
شخصية  أث���رت  *كيف 
ريهام على شخصية أيتن 

عامر؟
ش���خ���ص���ي���ة ري���ه���ام 
أليتن  الكثير  أضافت 
ع��ام��ر، ح��ي��ث أظ��ه��رت 
ه��ن��اك  أن  ل��ل��ج��م��ه��ور 
أدوارا مختلفة وجديدة لم 
أقدمها من قبل فى الشكل 
تقديمها،  وأستطيع  واألداء، 
ولم أخف من هذا الدور ألنه من 
المفترض أن يلعب الممثل كل األدوار 

ويقدم كل األشكال والفئات.
كما أن شخصية ريهام ليست شبهى ولو حصل معى 

مثل هذا الموقف لن استطع االستمرار فى العالقة.
*هل كان لفيروس كورونا تأثير على المسلسل ودورك؟

انتهيت من تصوير دورى قبل مشاكل فيروس كورونا 
ولم أمر باألجواء الصعبة التى مر بها زمالئى، كما أننى 
حزينة لخروج أعمال أخرى من السباق الرمضانى، مثل 
مسلسل أحمد عز ومسلسل منى زكى ألنهما من أهم 

نجوم مصر.
*حدثينا عن مشاركتك فى مسلسل »رجالة البيت« مع 

أكرم حسنى وأحمد فهمى؟
مشاركتى فى رجالة البيت كانت لطيفة والشغل مع 
أكرم حسنى وأحمد فهمى ممتع جًدا، وأنا بحبهم ومن 
واللى  معاهم،  بالشغل  جًدا  ومبسوطة  بتوعهم  الفانز 
أجرب  نفسى  وكان  مثله  أقدم  لم  اننى  للدور  جذبنى 

اللون الشعبى، والحمدهلل حبيت الشكل والشخصية.
حدثينا عن تجربتك فى مسلسل »األخ الكبير« مع   *

الفنان محمد رجب؟
األخ الكبير حقق نجاحا مهوال فاق كل توقعاتى وبحب 
الشغل مع محمد رجب، حيث إنه من الناس المحترمين 
جًدا الذين يهتمون بعملهم وعلى طبيعتهم طوال الوقت، 

وصاحب صاحبه كما أنه مجتهد.
أنا بعتبر نفسى هذا العام محظوظة إنى قدمت عمال 
الدنيا،  وكسر  سيزون«  »أوف  الدرامى  السباق  خارج 

وعمل ضمن السباق وحقق نجاحا كبيرا .
*ماذا عن أعمال أيتن عامر المقبلة؟

عرض عمل سينمائى ولكن مازلت فى مرحلة دراسته 
ألننى يجب أن أتأنى فى الفترة المقبلة فى اختياراتى 

وأعمالى سواء فى السينما أو فى الدراما.
* ماذا عن أول تجربة مسرحية لك فى »عطل فنى«؟

منذ شهر  بها  فنى عملنا  لمسرحية عطل  بالنسبة 
فى  عليها  األف��ع��ال  ب���ردود  وسعيدة  الماضى  يناير 
المملكة العربية السعودية، حيث تم مد العرض أكثر 
الترفيه،  موسم  فى  العروض  أنجح  من  وكنا  مرة  من 
مجدًدا  بها  للعمل  سنعود  الحالية  كورونا  أزمة  وبعد 

إن شاء اهلل.
م���اذا تفعل الفنانة أي��ت��ن ع��ام��ر ف��ى ف��ت��رة الحجر   *

والحظر المنزلى؟
فى الفترة الحالية أقضى معظم الوقت فى المنزل، 
وال أغادره إطالقا، وأقضى وقتى فى اللعب مع أوالدى 

وكمان فى الطبخ وأشاهد التلفزيون.

أيتن عامر 
لـ»الطريق«:

كلنا محتاجين 
»فرصة تانية«

 الدور كان جديًدا علىّ واستعنا بأطباء نفسيين وانتظروا مفاجآت فى شخصية ريهام  لم أخف من ريهام ورد 

فعل الجمهور فاق توقعاتى  »ريهام مش شبهى ولو اتعمل معايا زيها مش هستمر فى العالقة«

 »كان نفسى

أجرب اللون الشعبى 

فى رجالة البيت.. 

وأنا من معجبى 

أكرم حسنى وأحمد 

فهمى«

ياسمين حمادة

 »أحمد

مجدى مثقف ولذيذ 

وياسمين صبرى 

حبيبتى ومتواضعة 

جًدا«

المؤلف محمد أبوالسعد لـ»الطريق«: محظوظ إنى قابلت يسرا
 بدلنا اسم »قارئة الفنجان« بـ»دهب عيرة« لحفظ الحقوق الملكية لـ»العندليب«  المسلسل اجتماعى مشوق.. وأنهينا 95 ٪ من التصوير 

 أسمح باالرتجال دون الخروج عن النص.. والمسلسالت الديجيتال أعادت زمن الفن الجميل

  متحمس

لطرح »أشباح أوروبا« 

بالسينمات.. وهيفاء 

وهبى ستفاجئ 

جمهورها

  انتهينا من 

تصوير »بيضة 

دهب«.. وأحداثه 

ترفع شعار »للضحك 

فقط«

حوار - دعاء محمد



طريقنا.. وهنكمله

الحريف  الثالثاء 12 / 05 / 062020

على الرغم من توقف النشاط الرياضى فى مصر 
فى الوقت الحالى بسبب فيروس كورونا المستجد؛ إال 
أن قطبى الكرة المصرية األهلى والزمالك على موعد 
مع موسم انتقاالت استثنائى بنهاية الموسم الجارى، 
وذلك تحديًدا فى االنتقاالت الصيفية المقبلة؛ بسبب 
دخول الثنائى مبكًرا فى مفاوضات مع عدد كبير من 

الالعبين، تمهيًدا لضمهم خالل الفترة المقبلة.
وتستعرض »الطريق« أبرز الالعبين الذين سيتصارع 
عليهم األهلى والزمالك بنهاية الموسم الجارى، وهم 

كالتالى..
 باهر المحمدى

يعد باهر المحمدى، نجم دفاع نادى اإلسماعيلى، 
واحًدا من أبرز الالعبين فى الدورى المصرى الممتاز 
بالمواسم األخيرة، والذى لفت إليه أنظار عدد كبير 
معه،  التعاقد  فى  الراغبة  الممتاز  الدورى  أندية  من 
أبرزها قطبا الكرة المصرية األهلى والزمالك، وذلك 
باعتبار الالعب بأنه جوكر يمكنه المشاركة فى أكثر 
دفاع،  كقلب  المحمدى  باهر  يلعب  حيث  مركز،  من 
كما أنه يلعب أيًضا كمدافع أيمن، وهى المراكز التى 
ترغب أندية األهلى والزمالك فى تدعيمها خالل فترة 

االنتقاالت المقبلة.
يذكر أن محمد شيحة، وكيل أعمال باهر المحمدى 
لن  اإلسماعيلى  نادى  أن  على  أيام  قبل  أكد  قد  كان 
من  جنيه  مليون   20 مبلغ  على  الحصول  عن  يتنازل 
األهلى أو الزمالك الراغبين فى شراء الالعب، مشيًرا 
إلى أن هذا المبلغ هو المطلوب من أجل التنازل عن 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  وبيعه فى  المحمدى،  باهر 

المقبلة ألى فريق مصرى.
أسامة جالل

ثانى الصفقات المميزة، التى يتصارع عليها األهلى 
هو  المقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  فى  والزمالك 
الالعب أسامة جالل، مدافع نادى إنبى، والذى تألق 
بشكل الفت للنظر مع المنتخب المصرى األولمبى فى 
بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة األخيرة التى فازت 

بها مصر.
أسامة جالل لفت إليه أنظار قطبى الكرة المصرية 
بعد مستواه الرائع فى البطولة، وكذلك فى ظل صغر 
للعب ضمن  تؤهله  كبيرة  جسدية  بقوة  وتمتعه  سنه، 
صفوف الثنائى، هذا بخالف أخالقه العالية والتزامه 
ك��ل ه��ذه األس��ب��اب جعلت  الملعب وخ��ارج��ه،  داخ���ل 
جس  فى  مبكًرا  يبدأون  والزمالك  األهلى  مسؤولى 
نبض الالعب ومسؤولى الفريق البترولى خالل األيام 
االنتقاالت  فترة  فى  لضمه  تمهيًدا  وذلك  الماضية؛ 

المقبلة.

فراس شواط
يعد التونسى فراس شواط، مهاجم نادى الصفاقسى 
واحًدا من  السعودى،  أبها  والمعار لصفوف  التونسى 
التونسى، والذى رشحه  الدورى  المهاجمين فى  أبرز 
عدد من وكالء الالعبين لمسؤولى األهلى والزمالك، 
الذين أبدوا إعجابهم الشديد بأداء الالعب، وطريقة 

إحرازه لألهداف من أنصاف الفرص.
التونسية  الصحفية  التقارير  من  العديد  وذك��رت 
خالل األيام الماضية عن وجود مفاوضات واتصاالت 
الالعب؛  مع  والزمالك  األهلى  مسؤولى  من  مكثفة 
تمهيًدا لضمه خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

كريم العراقى
رابع الصفقات التى يتصارع عليها األهلى والزمالك 
الالعب  هو  المقبلة  الصيفية  االنتقاالت  فترة  فى 

كريم العراقى، الظهير األيمن المتألق ضمن صفوف 
بطولة  فى  نجمه  بزغ  والذى  البورسعيدى،  المصرى 
األولمبى،  المنتخب  مع  سنة   23 تحت  إفريقيا  أمم 

حيث لفت إليه أنظار األهلى والزمالك للتعاقد معه.
التعاقد م��ع كريم  وال��زم��ال��ك ف��ى  وي��رغ��ب األه��ل��ى 
المدافع  مركز  فى  الالعبين  نقص  بسبب  العراقى 
األيمن، حيث يرغب األهلى فى تعويض رحيل أحمد 
تعويض  وكذلك  بيراميدز،  لنادى  انتقل  الذى  فتحى 
احترف  وال��ذى  الزمالك،  عن  النقاز  حمدى  رحيل 

بنادى سودوفا الليتوانى.
دونجا

 العب الوسط بفريق بيراميدز، نبيل عماد دونجا، 
المدافع  الوسط  مركز  فى  الالعبين  أبرز  من  واحد 
بالدورى الممتاز آخر موسمين، والذى أسهم فى تأهل 

الكونفدرالية  بطولة  نهائى  لنصف  بيراميدز  فريقه 
اإلفريقية، وهو أحد أبرز الصفقات التى يتصارع عليها 
االنتقاالت  فترة  فى  لضمه  تمهيًدا  والزمالك  األهلى 
مع  التعاقد  فى  األهلى  وي��رغ��ُب  المقبلة.  الصيفية 
دونجا؛ لتعويض رحيل حسام عاشورعن الفريق بنهاية 
الزمالك  نادى  مسؤولو  يسعى  كما  الجارى،  الموسم 
وسط  مركز  لتدعيم  وذل��ك  ال��ش��اب؛  ال��الع��ب  لضم 
فى  الالعبين  قلة  بسبب  األبيض،  بالفريق  الملعب 
هذا المركز، وليكون ثنائية نارية ال يمكن تجاوزها مع 
المتألق ضمن صفوف  الزمالك  العب  حامد،  طارق 

الفارس األبيض فى المواسم األخيرة.
حسام حسن

يعد حسام حسن، مهاجم نادى سموحة السكندرى 
واحًدا من أبرز المهاجمين فى الدورى الممتاز، حيث 
األه��داف  يحرز  أن��ه  كما  كبيرة،  بدنية  بقوة  يتمتع 
قوية  كمحطة  لعبه  بخالف  هذا  والقدمين،  بالرأس 
الخلف،  من  للقادمين  ويصنع  الكرة  على  يستحوذ 
إضافة لصغر سنه، فكل هذه عوامل لفتت إليه أنظار 
األهلى والزمالك، اللذين بدآ مبكًرا فى التفاوض معه؛ 

تمهيًدا لضمه فى فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
من جانبه، أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة فى 
قبل  بوك«  ب�»فيس  الرسمية  عبر صفحته  له  منشور 
أيام، وجود مفاوضات جادة من جانب مسؤولى األهلى 
أن حسام  على  أكد  أنه  إال  الالعب،  لضم  والزمالك 
مادًيا،  يقدره  لمن  إال  فريق  ألى  بيعه  يتم  لن  حسن 

معتبًرا إياه األفضل فى الدورى الممتاز.
طاهر محمد طاهر

العب  طاهر،  محمد  طاهر  الشاب  المهاجم  يعد 
فريق المقاولون العرب واحًدا من أبرز األسماء التى 
لمعت فى الدورى الممتاز خالل آخر موسمين وارتبط 
اسمه باالنتقال لصفوف األهلى والزمالك منذ الموسم 
الماضى، إال أن طلبات نادى المقاولون العرب المبالغ 
فيها حالت دون انتقال الالعب ألى من الفريقين، وهو 
األمر الذى سيختلف الموسم الجارى، حيث سيتنازل 
المقاولون العرب عن األرقام الضخمة المطلوبة فى 
الالعب؛ وذلك فى ظل انخفاض أسعار الالعبين فى 
الرياضى بسبب  النشاط  والعالم بسبب توقف  مصر 
المقاولون  مسؤولى  لرغبة  وكذلك  كورونا؛  فيروس 
العرب فى إنعاش خزينة النادى لإلنفاق على الفريق، 
توقف  المتأخرة بسبب  الالعبين  وصرف مستحقات 

النشاط الرياضى فى مصر.

خناقات كل صيف.. ميركاتو الماليين

7 العبين يتصارع عليهم األهلى والزمالك فى االنتقاالت الصيفية
 اإلسماعيلى يطلب 20 مليونًا »مهرًا« للمحمدى.. وأسامة جالل مطلوب لصغر سنه.. ودونجا بديل حسام عاشور فى األهلى.. معركة ساخنة لضم حسام حسن

أحمد واعر

أنحاء  جميع  ف��ى  الرياضية  الساحة  تشهد 
العالم وخالل األيام القادمة صراعا على حركة 
الصيفى  الميركاتو  خ��الل  الالعبين  انتقاالت 
تدعيم  فى  األندية  رغبة  ظل  فى  وذلك   ،2020
الجديد،  ال��ك��روى  للموسم  اس��ت��ع��داًدا  صفوفها 
تلك  ف��ى  كبير  باهتمام  ال��ك��رة  الع��ب��و  ويحظى 
الفترة، واشتعال الصراع بين األندية التى ترغب 
وتسعى  ال��الع��ب،  خ��دم��ات  على  الحصول  ف��ى 

للتفوق على منافسيها بالمقابل المادى.
تسير  السائد  التيار  عكس  ولكن 

ق��اف��ل��ة ال��م��ارد األح��م��ر، حيث 
ق����رر ال���س���وي���س���رى ري��ن��ي��ه 

الفنى  ال��م��دي��ر  ف��اي��ل��ر، 
ل��ك��رة  األول  ل��ل��ف��ري��ق 
القدم بالنادى األهلى، 
تدعيم صفوف فريقه 
ل���ل���م���وس���م ال��م��ق��ب��ل 
ب���الع���ب���ى ال��ق��ل��ع��ة 
المتواجدين  الحمراء 
خ��ارج أس��واره��ا على 

سبيل اإلعارة.
كتيبة حمراء خارج 

التتش
كبيرا  ع��ددا  األهلى  يمتلك 

النادى  غ���ادرت  التى  األس��م��اء  م��ن 
المنافسة  األندية  ألحد  اإلع��ارة  سبيل  على 

األندية  أو  المصرى  ال���دورى  ف��ى  ك��ان��وا  س��واء 
العربية، ويصل عددهم ل�15 العبا، منهم خماسى 
كريم  ماهر-  ناصر  محسن-  )ص��الح  سموحة 
عبدالمنعم(،  محمد  الحناوى-  ف��وزى  يحيى- 
ورباعى الجونة )أحمد ياسر ريان- أكرم توفيق- 
باسم على - محمود الجزار(، باإلضافة لثالثى 
حمدى-  عمار  جمال-  )عمرو  الجيش  طالئع 

أحمد عالء(.
ف��ض��اًل ع��ن ح��س��ي��ن ال��س��ي��د، ال��م��ع��ار ل��ن��ادى 
المعار  شريف،  ومحمد  التونسى  الصفاقسى 
لالتفاق  المعار  أزارو،  وليد  وأيًضا  إنبى،  لنادى 

السعودى.
وقرر فايلر االستعانة بالمعارين فى الميركاتو 

الصيفى المقبل، لتدعيم خطوطه، عسى أن يجد 
مخططاته،  تنفيذ  فى  ويساعدوه  غايته،  فيهم 
وبالتحديد بعدما تمكن عدد منهم من لفت أنظار 
مع  إليها  وصلوا  التى  نتائجهم  بعد  السويسرى، 
فى  يفكر  جعله  مما  الجارى،  بالموسم  أنديتهم 

االعتماد عليهم فى الفترة المقبلة.
عائدون من جديد

العائد  الرباعى  بشأن  أمره  فايلر  رينيه  حسم 
انتهاء  بعد  جديد  من  األحمر  المارد  لصفوف 
باستعادة  الصيف،  فى  إعارتهم  فترة 
محمد شريف، أكرم توفيق، عمار 
حمدى، ويبقى المقعد الرابع 
ح��ائ��ًرا ب��ي��ن ن��اص��ر ماهر 
أو  ري��ان  ياسر  أحمد  أو 
الشابة  المواهب  أح��د 

األخرى.
ول�����ع�����ل أب���������رز م��ا 
ل���ف���ت أن����ظ����ار ف��اي��ل��ر 
أرقامهم  هو  للمعارين 
فقد  وإح��ص��ائ��ي��ات��ه��م، 
ت��م��ك��ن ش���ب���اب ال���م���ارد 
األحمر من التألق بسرعة 
ما  وه��و  أنديتهم،  مع  البرق 
عليهم،  األن��دي��ة  لتنافس  أدى 
للحصول  المقدمة  العروض  وانهالت 
حسم  فايلر  من  بفرمان  ولكن  خدماتهم،  على 
مصير بعض منهم، بمنحهم فرصة ثانية للظهور 

على استاد التتش مجدًدا.
 أرقام وإحصائيات مكنتهم من العودة

ترصد لكم »الطريق« فى الفقرات التالية أبرز 
اإلحصائيات واألرقام التى حققها معارو الفريق 
العودة  م��ن  إث��ره��ا  على  تمكنوا  حتى  األح��م��ر، 

للتتش.
 محمد شريف

جاء اسم محمد شريف، العب األهلى المعار 
إلنبى، كأول االسماء التى طلبها السويسرى فى 
كتابة  المقبل، بسبب نجاحه فى  للموسم  فريقه 

شهادة ميالده من جديد مع الفريق البترولى.
فقد شارك شريف مع إنبى فى 17 مباراة منذ 

استطاع  الحالى،  الموسم  مطلع  إليهم  انضم  أن 
خاللها أن يحرز 9 أه��داف، جعلته يصارع على 

لقب هداف الدورى الممتاز.
أداء محمد شريف مع الفريق البترولى صنفه 
والتى  إنبى  العبى  بين  تسويقية  قيمة  كأعلى 
ألف  ب���400  ماركت«  »ترانسفير  موقع  رصدها 

يورو.
 أكرم توفيق

ال��م��ع��ار للجونة،  ت��وف��ي��ق،  أك���رم  ب��ات��ت ع���ودة 
لصفوف القلعة الحمراء أمًرا شبه محسوم، بعد 
انتهاء مسيرة حسام عاشور، قائد المارد األحمر، 
بنهاية الموسم الحالى »لم يصدر القرار النهائى«، 
وبعد تألق أكرم مع الجونة، ومع منتخب الفراعنة 
الصغار فى كأس األمم اإلفريقية تحت 23 عاًما، 
للصعود  ب��اإلض��اف��ة  اللقب  خاللها  حقق  ال��ت��ى 

ألولمبياد طوكيو 2020.
فمنذ أن انضم أكرم توفيق للجونة استطاع 
األع��م��دة  م��ن  يصبح  وأن  مكانته  يحفظ  أن 
األساسية فى خط وسط الفريق، فقد شارك 
الجارى،  الموسم  خالل  مباراة   16 فى  معهم 
الثالث،  وصناعة  هدفين  إح���راز  م��ن  تمكن 
وال��س��ي��ط��رة على خ��ط وس��ط ال��ف��ري��ق خالل 

مباريات الدورى الممتاز.
القيمة  م��ارك��ت«  »ت��ران��س��ف��ي��ر  م��وق��ع  ورص���د 
التسويقية ألكرم توفيق كثانى أعلى قيمة لالعبى 
 250 بلغت  والتى  محارب،  خلًفا السالم  الجونة 

ألف يورو.
 عمار حمدى

من  الجيش  لطالئع  المعار  عمار حمدى،  يعد 
المواهب الشابة التى تسعى لتسجيل اسمها فى 
تاريخ المالعب المصرية، فرغم صغره سنه إال 
أنه تمكن من أن يصبح محور األحاديث اإلعالمية، 

ومنافسة األندية للحصول على خدماته.
فقد انتقل صاحب ال�21 عاًما لطالئع الجيش 
فى يناير 2020، وشارك فى 3 مواجهات فقط، 

ولكنه أثبت مهاراته وكفاءته.
أن  إال  الالعب،  سن  صغر  عن  النظر  وبغض 
ماركت«  »ترانسفير  العالمى  اإلحصائيات  موقع 

رصد القيمة التسويقية وبلغت 250 ألف يورو.

 ناصر ماهر
تمتلك  ال��ت��ى  ال��ش��اب��ة  العناصر  م��ن 
مهارة وقوة فنية وبدنية كبيرة لألهلى 
صانع  مركز  ف��ى  الوطنى  وللمنتخب 
خالل  لسموحة  انضم  فقد  األل��ع��اب، 

فترة االنتقاالت الصيفية الماضية.
الفريق األزرق 13 مباراة،  خاض مع 
من  وتمكن  أه���داف   3 خاللها  أح��رز 

صناعة 4 آخرين.
 475 له  التسويقية  القيمة  وبلغت 
ي���ورو، كثانى أع��ل��ى الع��ب فى  أل��ف 
العب  محسن،  ص��الح  بعد  سموحة 

األهلى أيًضا.
 أحمد ياسر ريان

تتح  لم  الحمراء،  القلعة  ناشئى  من 
المارد األحمر وإثبات  الفرصة للظهور مع  له 

ذاته، ولكن قرار فايلر منحه بصيصا من األمل، 
فى  األه��ل��ى  لتمثيل  م��ج��دًدا  ع��ودت��ه  باحتمالية 

الموسم المقبل.
ذه���ب ي��اس��ر ري����ان إل���ى ال��ج��ون��ة ف���ى ف��ت��رة 
االنتقاالت الصيفية الماضية على سبيل اإلعارة، 
الجارى،  الموسم  فى  مباراة   16 معهم  وخ��اض 
سجل مع النادى 4 أه��داف، وتمكن من صناعة 

هدف وحيد.
قيمة  ثانى  بأعلى  توفيق  أك��رم  م��ع  يتساوى 
»ترانسفير  موقع  على  الجونة  لالعبى  تسويقية 

ماركت«، والتى بلغت 250 ألف يورو.
فرقة الراحلين

ق��رارًا  السويسرى  أص��در  آخ��ر،  جانب  على 
للدوريات  المعار  األه��ل��ى  ثنائى  ب��آم��ال  أط���اح 
العربية بشأن العودة مجدًدا للتتش، حيث طالب 
للصفاقسى  المعار  السيد،  برحيل حسين  فايلر 
السعودى،  لالتفاق  المعار  أزارو  ووليد  التونسى 
على سبيل اإلعارة أو البيع النهائى، وذلك بسبب 
رغبة فايلر فى عدم تكدس الالعبين فى فريقه 
دون جدوى، ورغبته الصريحة فى استغالل كافة 

االسماء فى قائمته.

العائدون لـ»جنة« األهلى

بفرمان من فايلر.. العائدون والراحلون عن »المارد« األحمر
 باإلحصائيات.. هؤالء تمكنوا من العودة الستاد التتش

 بدون
نقاش.. الراحلون

عن القلعة الحمراء 
باألمر المباشر

فاطمة الشاذلى
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محمد الهادى

المصرية،  الكرة  من  الماضية  المواسم  شهدت 
فعديد  المتألقين،  الالعبين  من  كبير  عدد  ظهور 
بدأت  سواء  األخيرة  الفترة  لمعت  التى  األسماء 
مشوارها بالدورى الممتاز مع أندية وسط الجدول 
أو القمة، اتفقوا فى النهاية على نفس المصير وهو 

االختفاء.
مواهب  تظهر  ما  دائما  المصرية  الكرة  فكعادة 
من  على  والزمالك  األهلى  بين  الصراع  تشعل 
تلك  أصبحت  الوقت  بمرور  لكن  باقتناصها،  يفوز 
ثم  البدالء،  مقاعد  على  دائمين  ضيوفا  المواهب 
الخروج من حسابات المدير الفنى حتى االختفاء.

التالية  السطور  فى  »الطريق«  وتستعرض 
غامضة«  ظروف  فى  »اختفاء  شعار  رفعوا  نجوما 
باختالف  المصرية  بالكرة  الماضية  الفترة  خالل 

األسباب.
عمرو جمال

مهاجم النادى األهلى الذى بدأ مشوراه الكروى 
األول  للفريق  وصل  حتى  أشباله،  صفوف  داخل 
أن  المحللون  له  وتوقع  كبيرة،  بسرعة  نجمه  وبزغ 

يكون خليفة عماد متعب نجم األحمر السابق.
موسم  الحمراء  القلعة  مع  مشواره  جمال  بدأ 
2013 - 2014، حيث أسهم فى تتويج األهلى بلقب 
اإلفريقى  السوبر  ثم  أهداف،   8 مسجال  الدورى 
أهداف  بثالثة  التونسى  الصفاقسى  حساب  على 

مقابل هدفين.
لكن أتت الرياح بما ال تشتهى السفن، فلم يستمر 
أداء مهاجم األهلى الشاب، بعدما تعرض إلصابة 

 ،2015  -  2014 موسم  الصليبى  الرباط 
شهد  الذى  التالى  الموسم  ليعود 

تراجعا كبيرا فى مستواه، ليخوض 
احترافيتين  تجربتين  ذلك  بعد 
فى فنلندا، وجنوب إفريقيا، لم 
يقدم خاللهما ما هو مطلوب.
أخرى  مرة  للفريق  وعاد 
لكنه قيد فى قائمة االنتظار، 
ثم خرج إعارة لطالئع الجيش، 

للبحث عن  محاولة جديدة  فى 
ظروف  فى  اختفى  الذى  الغزال 

غامضة.
باسم مرسى

وأصبح   ،2015  -  2014 موسم  األنظار  خطف 
شهور  غضون  فى  المصرية  بالكرة  مهاجم  أبرز 
أسهم  بعدما  البيضاء،  الجماهير  ومعشوق  قليلة، 
الدورى  التاريخية  بالثنائية  الزمالك  تتويج  فى 

والكأس بعد غياب سنوات.

لكن يبدو أن الالعب لم يستطع تحمل األضواء 
الكروية،  مسيرته  فى  السريع  والتحول  والشهرة 
جماهير  مع  أزماته  وراء  منساقا  أصبح  حتى 
المنافس تارة وقصات الشعر تارة أخرى، ليتحول 
مميز سجل خالله  موسم  بعد  »الحاسم« 
الحيلة  قليل  العب  إلى  هدفا،   18
ذاكرته  فاقدا  الجزاء  منطقة  أمام 
التهديفية، حيث تراجعت أرقامه 
سجل  حتى  اآلخر  بعد  موسما 
ثالثة أهداف على مدار موسم 
عن  الرحيل  ليقرر  كامل، 
حبيس  أصبح  بعدما  الزمالك 

دكة البدالء.
تجربة  مرسى  باسم  خاض 
احتراف أوروبى قصيرة حيث باءت 
بالفشل، ليعود من جديد للزمالك الذى 
أعاره لسموحة لكنه اصطدم هناك بحسام 
العديد من المشاكل بين الطرفين،  حسن ونشبت 
حيث  الحربى  اإلنتاج  لنادى  األخير  فى  ليرحل 

عرف التألق فى بداية ظهوره بالدورى المصرى.
مسعد عوض

عوض،  مسعد  اسم  المصرى  الجمهور  عرف 

بعدما قدم أداء مميزا مع منتخب الشباب، وأسهم 
فى تتويج شباب الفراعنة ببطولة األمم االفريقية، 
حققها  التى  البطوالت  أصعب  من  واحدة  فى 

المنتخب، بفضل تألقه على مدار البطولة.
األهلىي  مسؤولى  أنظار  عوض  مسعد  لفت 
سريعا، ونجحوا فى الحصول على خدمات الالعب 
من اإلسماعيلى مقابل مليون و200 ألف جنيه عام 

.2013
أربع سنوات قضاها مسعد عوض  وفى غضون 
سوى  الشاب  يلعب  لم  األهلى،  جدران  داجل 
البدالء  لدكة  حبيسا  ظل  حيث  معدودة،  مباريات 
تارة، وتارة أخرى يشاهد المباريات من المدرجات 

بعد خروجه من قائمة اللقاء.
فى  شاب  حارس  أفضل  نجم  خفوت  وتسبب 
بالرحيل  قرارا  اتخاذه  فى   ،2013 عام  إفريقيا 
عن النادى األهلى عام 2017، ليتنقل »عوض« بين 
الحدود  أبرزها سموحة، حرس  األندية،  من  عدد 
المختفى  تألقه  وأخيرا أسوان، ومازال يبحث عن 

فى ظروف غامضة.
محمد حمدى زكى

شهد موسم 2014 - 2015، تألق محمد حمدى 
زكى فى صفوف االتحاد السكندرى، بعدما تمكن 

الالعب من تسجيل 13 هدفا، مما دفع عدة أندية 
للدخول فى صراع على ضم الالعب، قبل أن ينجح 

مسؤولو األهلى فى النهاية بالتعاقد مع الالعب.
لم يقدم محمد حمدى مع األهلى جزءا مما قدمه 
مع االتحاد السكندرى، كما أنه كان دائم الجلوس 
على دكة البدالء ولم يشارك فى المباريات كثيرا، 
ليرحل  عنه،  االستغناء  األحمر  مسؤولو  قرر  حتى 
بصمة،  أى  يترك  لم  ولكنه  إلى سموحة  ذلك  بعد 

حتى انتقل لصفوف اإلسماعيلى.
محمد عنتر

عنيف  صراع  بعد  للزمالك  عنتر  محمد  انتقل 
األبيض  مسؤولو  نجح  حيث  األهلى،  النادى  مع 
من  قريبا  كان  بعدما  األسيوطى  جناح  فى خطف 
خزينة  كلفت  صفقة  فى  األحمر،  للمارد  االنتقال 
االنتقاالت  موسم  جنيه خالل  مليون   15 الزمالك 

الشتوية عام 2018.
لفت محمد عنتر أنظار جماهير الكرة المصرية 
بعد ظهوره المتميز فى بطولة الدورى موسم 2017 
- 2018، وتوقع له الكثيرون أن يكون من أبرز نجوم 
البيضاء، لكن ما حدث كان العكس، فعنتر  القلعة 
مباريات  فى  إال  يشارك  لم  للزمالك  انتقاله  منذ 

قليلة، حتى ابتعد عن الصورة نهائيا.

وفى كل موسم انتقاالت أصبح خبر اقتراب رحيل 
الخبر األبرز، حتى كان  الزمالك  محمد عنتر عن 
خالل  الرحيل  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  الالعب 
مرتضى  أن  إال  األخيرة،  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
القائمة  فى  قيده  بسبب  ذلك  دون  حال  منصور 

اإلفريقية.

أحمد كابوريا
تألق »كابوريا« فى صفوف المصرى البورسعيدى 
موسم 2015 - 2016، وكان أبرز صانعى األلعاب 
بالدورى المصرى، فعلى مدار موسمين مع الفريق 
هدفا،   18 وصناعة  هدفا   11 تسجيل  استطاع 
ينجح  أن  قبل  القمة  أندية  أنظار  إليه  ليجذب 

الزمالك فى ضمه موسم 2017 - 2018.
ليقضى كابوريا معظم الوقت فى القلعة البيضاء 
على دكة البدالء، ولم تظهر له أى بصمة مع الفريق 
األبيض، ليرحل بعد ذلك لطالئع الجيش فى بداية 
الموسم الجارى، لكنه لم يتمكن من استعادة مستواه 

الذى كان عليه.

اختفاء فى ظروف غامضة

نجوم ذهبوا مع الريح بسبب اإلصابة والتجميد 
 لعنة الصليبى تنهى طموح الغزال فى خالفة متعب  جنون السهر أطاح بالحاسم من جنة الزمالك

على  األخضر  المستطيل  داخل  وجوالت  صوالت  له  كان 
حيث  والدولية،  المحلية  المسابقات  فى  عاًما   17 مدار 
أسندت له مناسبات كروية كبرى محلًيا وإفريقيا، تألق فيها 
الدولى  الحكم  عثمان،  الراحل محمود  نجل  هو  كبير،  بشكل 
العبا  مسيرته  بدأ  مصر،  فى  التحكيم  رموز  وأحد  السابق 
والتحق  األول  للفريق  انضم  وتدرج حتى  نادى طلعت حرب  فى 

بالتحكيم عام 1992.
كان الظهور األول له فى الدورى الممتاز عام 2000، وحصل على 
الشارة الدولية عام 2005، وأعلن اعتزاله التحكيم عام 2017 إلتاحة 

الفرصة للوجوه الجديدة.
أدار نحو 147 مباراة دولية على مستوى األندية والمنتخبات، داخل 
نهائى  أبرزها  النهائى،  بالدور  مباراة   15 منها  وخارجها،  إفريقيا 
باتشوكا  بين  الشمالية  أمريكا  أبطال  األندية  كأس  ليجا(  )السوبر 

أدار  كما   ،2007 عام  المتحدة  الواليات  بطل  وداالس  المكسيكى 
مباراة نهائى كأس العالم العسكرية 2013 بين نيجيريا والكاميرون 
فى كوت ديفوار، ومباراة الثالث والرابع بكأس العالم العسكرية 2007 
فى الهند بين البرازيل وقطر، ونهائى كأس الخليج 2010 بين العراق 

واإلمارات.
لإلجابة  عثمان،  سمير  الحكم  محاورة  على  »الطريق«  حرصت 
منها  الماضية،  الفترة  خالل  جدال  أثارت  التى  الهامة  األسئلة  عن 
قراره بالترشح النتخابات االتحاد المصرى لكرة القدم وسبب عدم 

استمراره فى رئاسة لجنة الحكام، وإليكم نص الحوار..
*ما المبارايات التى ال تنساها فى شهر رمضان؟

كأس  فى  كانت  لصعوبتها  أنساها  ال  التى  المباريات  أبرز  من 
القطرى،  البرازيلي ونظيره  المنتخب  بين  العسكرية وجمعت  العالم 
وأقيمت الساعة التاسعة صباحا فى الهند، أما محليا فهناك مباراة 

الزمالك واإلسماعيلى، واألهلى والمصرى، وأيضا األهلى واالتحاد 
السكندري، كانت عبارة عن أمسية أو احتفالية رمضانية رائعة من 
كانت  جديد،  من  األجواء  لهذه  نعود  أن  أتمنى  الجماهير،  جانب 

تنسينا صعوبة اللقاء.
*هل قررت الترشح النتخابات اتحاد الكرة؟

اتحاد  النتخابات  ترشحى  حول  نهائيا  قرارا  أتخذ  لم  اآلن  حتى 
الكرة، ولكنى أرى أن أنتظر خالل الفترة المقبلة ألرى الصورة كاملة 
لكى أحسم موقفى النهائي، خاصة أن لعبة االنتخابات فى كرة القدم 

صعبة للغاية وأريد أن أحافظ على اسمى قبل اتخاذ هذه الخطوة.
لجنة  رئاسة  فى  استمرارك  عدم  بسبب  للظلم  تعرضت  *هل 

الحكام؟
توليت  نهائًيا،  فرصتى  على  أحصل  لم  فأنا  للظلم،  تعرضت  نعم 
حيث  إقالتى،  تمت  حتى  اسبوعين  أكمل  ولم  الحكام  لجنة  رئاسة 
فاجأتنى لجنة إدارة اتحاد الكرة بأن أعمل مع جمال الغندور تحت 
كنت  بالفعل  وقتها  كنت  ألننى  لكننى رفضت  الحكام  للجنة  رئاسته 

رئيًسا للجنة الحكام.
* وجودك فى قناة األهلى هل كان له عالقة بذلك؟

ال أظن ذلك، كنت أقوم بتحليل الحاالت التحكيمية فقط فى قناة 
وراء  السبب  هو  فعال  ذلك  كان  ولو  معين،  لناد  تحيز  دون  األهلى 
إقالتى فلماذا تم تعيين جمال الغندور على الرغم من أنه أيضا كان 

يعمل فى قناة بيراميدز سابقا.
*تعليقك على عملك فى قناة األهلى؟

وجودى فى قناة األهلى كان لهدف تحليل أداء الحكام فى المباريات 
بكل حيادية، وكثيرا ما كنت أدخل فى حالة جدل مع المحاور على 
قناة األهلى، من بينهم إسالم الشاطر وسيد عبدالحفيظ عندما كان 
يقدم برنامجه على قناة النادى، وهناك أفراد تولوا مناصب 
والزمالك  االهلى  من  الرياضية  المنظومة  فى  كبيرة 
واإلسماعيلى، مثل الكابتن طاهر أبوزيد نجم األهلى 
السابق الذى تولى منصب وزير الرياضة من قبل، 
الذى  صقر  حسن  المهندس  مع  الحال  وكذلك 
للرياضة  القومى  المجلس  رئيس  منصب  تولى 

وهو معروف بزملكاويته.
*ما أكبر مشكلة تواجه التحكيم فى مصر؟

من  البعض  بعضهم  ألخطاء  الحكام  تصيد 
كبرى المشاكل التى تواجه منظومة التحكيم فى 
لقطات  بجمع  قام  حكما  هناك  أن  علمت  مصر، 
لالتحاد  وقدمها  لزميله  تحكيمية  أخطاء  فيها 
اإلفريقى حتى يحرم زميله من إدارة المباريات اإلفريقية 

وتكون فرصته أكبر، ال توجد روح الحب بين أسرة التحكيم.
*أصعب مباراة خضتها فى مسيرتك؟

من أصعب المباريات التى أدرتها فى مسيرتى كانت بين باتشوكا 
المكسيكى ونادى داالس بطل أمريكا ضمن منافسات بطولة »سوبر 
البطولة،  تلك  فى  الوحيد  واإلفريقى  العربى  الحكم  وكنت  ليجا«، 
كانت بطولة جديدة بالنسبة لى، وتواجد 3 أشخاص من القنصلية 
المصرية والقنصل نفسه لمتابعتى ودعمى، اعتبرت نفسى أننى فى 

مهمة وطنية خالل هذا اللقاء.
*تشجع األهلى أم الزمالك؟

أشجع نفسى، وال أشجع األهلى أو الزمالك، اهتمامى فقط بأن 
أنجح فى عملى وليس غير ذلك، وقمت بتحكيم مباريات خسر فيها 

األهلى والزمالك.

 الغيرة أبو الحكام المصريين وأحدهم 
سلم الكاف »سى دى« بأخطاء زميله ليحل 

محله  عاقبونى على عملى فى قناة األهلى 
وتركوا رئيس لجنة الحكام يحلل المباريات فى 
قناة بيراميدز  لم أحسم قرارى بالترشح 

النتخابات الجبالية

إيمان محمود

الحكم الدولى سمير
عثمان: اتحاد الكرة ذبحنى 

بسكين جمال الغندور

 حّكمت
فى رمضان مباراة 

للبرازيل وقطر 
الساعة 9 صباًحا

 كابوريا
من تألق

بورسعيد لدكة 
األبيض



 بائع ينحر
زوجته وولديه 
كالماشية لشكه

فى سلوكها.. وذئاب 
يقتلون طفلة
بعد فشلهم
فى اغتصابها

فألقاها  لتنقذها،  الصوت  أمها  بادلت 
ال��ع��م��ارة لتنتهى  ال��خ��اط��ف��ان م��ن م��ن��ور 

حياتها فور وصولها األرض.
وبسبب الجان قتل مختل عقليا أوالده 
المشهورة  البراجيل  مذبحة  فى  الثالثة 
المجنون  ذب��ح  حيث  أوس��ي��م،  بمنطقة 
بعدها  واعترف  بالسيف  الثالثة  أوالده 
بذبح أطفاله إسالم )12 سنة( وياسمين 
)عامين(  وعبدالرحمن  س��ن��وات(   10(
الجن  أمر  بعدما  بالبراجيل  شقتهم  فى 
بذلك، وتبين أنه يعانى من أزمة نفسية 
أنه ملبوس من  منذ 3 سنوات العتقاده 

الجان للتفريق بيه وبين زوجته.
يتهم  أمريكى  أول  ننسى  لن  واألك��ي��د 
بأكل لحوم البشر، والذى يدعى ألفريد 
فى  بنسلفانيا  والي����ة  ف��ى  ول���د  ب��اك��ر، 
بأول جريمة  وزوجته  وأُدين هو  أمريكا، 
فى أمريكا لها عالقة بأكل لحوم البشر، 
ولم  21 ضحية،  من  ألكثر  قتله  ليتضح 
يكتف بقتلهم فقط ولكنه أكلهم بالكامل.

وتعالوا نتذكر جون واين جاكى، الذى 
قتلهم،  ث��م  وش��اب��ا  طفال   33 اغتصب 
ليكتسب لقب المهرج بسبب عمله الذى 

استغله إليقاع ضحاياه.
الكونتيسة  ننسى  ال  دع��ون��ا  وأخ��ي��را 
بأصولها  التي ضحت  باثورى،  إليزابيث 
ردائ��ه��ا  وراء  وتخفت  األرس��ت��ق��راط��ي��ة، 
أبشع  من  مجرمة  أنها  ليتضح  الملكى، 
مع  ق��ام��ت  زواج��ه��ا  فبعد  المجرمين، 
م��ج��م��وع��ة م��ن ح��اش��ي��ت��ه��ا ب��ق��ت��ل مئات 
عددهن  وصل  حتى  والشابات  الفتيات 
إلى 650 فتاة، وجاء عدد قتلى الكونتيسة 
بدافع شرب  فتاة،  إليزابيث وحدها 80 
بأنها ستصبح  لديها  ُمعتَقد  دمائهن من 

أصغر سنا وأكثر شبابا.

طريقنا.. وهنكمله

حوادث  الثالثاء 12 / 05 / 082020

للبشرية،  خطيراً  تهديداً  اإلرهاب  ظاهرة  تشكل 
المنع  أساليب  بين  ومن  مواجهتها،  ضروريا  وبات 
ودوافعه،  اإلره��اب  أسباب  فى  البحث  والمكافحة 
أسوياء  أشخاصا  تدفع  التى  المشتركة  والعوامل 
اإلره��اب��ى.  أو  القتالى  العمل  ف��ى  االن��خ��راط  إل��ى 
اإلره���اب،  صناعة  كواليس  ف��ى  بحثت  »ال��ط��ري��ق« 
مع  ورحلتهم  التكفيرية  العناصر  اعترافات  وأشهر 

الدم والتطرف.
تفسير فقهى خاطئ

أمامه  كان  ليبى  شاب  المسمارى..  عبدالرحيم 
مستقبل باهر، قبل أن يحمل لقب »إرهابى«، ويلقى 
القبض عليه، بمنطقة الواحات المصرية بعد عبوره 
وهو  إرهابية،  لتنفيذ عمليات  الليبية  األراضى  من 
بأفكار  واقتنع  عربية،  لغة  ليسانس  على  حاصل 
ليبيا فى 2011، وسبب ذلك  ثورة  بعد  المتطرفين 
كثرة الجماعات فى المدينة وأشهرهم »كتيبة النور 
الشريعة«،  أنصار  وكتيبة  أبوسليم،  شهداء  وكتيبة 
وأفكارهم أقرب للسلفية الجهادية، وشارك أهالى 

المدينة فى عمليات مسلحة ضد جيش القذافى.
بطبيعته  الليبى  الشعب  أن  المسمارى  وأض��اف 
الليبية،  الثورة  بداية  السالح من  مدرب على حمل 
وش��ارك مجلس ش��ورى مجاهدى درن��ة ضد حفتر 
فى  اندمجت  المدينة  فى  كيانات  عن  عبارة  وكان 
مجلس شورى مجاهدى درنة، مضيفا أن الجماعات 
الجيش، وسقط  تزرع عبوات ضد  كانت  اإلرهابية 

مواجهات  فى  ال��دخ��ول  عن  فضال  قتلى، 
مباشرة مع الجيش فى معارك.

وع����ن إج���ازت���ه ل��ل��ق��ت��ل، ق��ال 
الدية  أن  »اع��ت��ب��رت  ال��ش��اب: 

أسانيد  من  بالقتل  رخصة 
فأكثر  ومفهومهم،  العلماء 
الحق،  يعلمون  ال  الناس 
الفقهاء  ألقوال  واستندت 
ل��ت��وض��ي��ح آي����ات ال��ق��رآن 
فهذا  الرسول،  وأحاديث 
هو فكرى ومن هنا أعتبر 

ال��ت��ى  ال��ق��ت��ل  أن ع��م��ل��ي��ات 
ح��الل  بليبيا  فيها  ش��ارك��ت 

وفقا لهذه األسانيد، وما فعلته، 
به  قمت  فما  شرعية،  بأدلة  فعلته 

عن  دف��اع  الليبى  الجيش  ليبيا ضد  فى 
األرض والعرض، فالجيش الليبى يستحق أن أجاهد 

ضده.
وروى اإلرهابى الليبى تفاصيل خروجهم من درنة 
شهر  فى  قائال:  البحرية،  ال��واح��ات  صحراء  إل��ى 
أغسطس 2016 قرر أبوحاتم »عماد الدين حاتم«، 
مصر  بصحراء  معسكر  وإقامة  مصر  إلى  الرجوع 

وتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة.
وأضاف: خرجنا من جنوب درنة بعد الظهر عن 
ال��م��وازى  الخط  ف��ى  نسير  وكنا  الصحراء  طريق 
ب��ات��ج��اه م��ص��ر ف��ى دروب ج�����رداء، وك��ان 
طراز  رباعى  دفع  سيارتان  بحوزتنا 
بمعرفة  ت��دب��ي��ره��م��ا  ت���م  ق��دي��م 
أسلحة  لدينا  وك��ان  أبوحاتم، 
ص��واري��خ س��ام وأر ب��ى جى 
للطائرات  م��ض��اد  وم��دف��ع 
توفيرها  وت��م  ونصف   14
ب��م��ع��رف��ة »أب���وح���ات���م« من 
بمتطرفى  عالقاته  خ��الل 

درنة.
وتابع: »قبل دخولنا مصر 
ظنت  قبيلة  معنا  اشتبكت 
وك��ان��ت مكلفة  م��ه��رب��ون  أن��ن��ا 
قتلنا  الحدود  بحماية  حفتر  من 
أسلحة  على  واستولينا  ف��ردا  منهم 
كانت بحوزتهم وتسللنا إلى مصر وأخدنا 
واجهنا مشاكل فى  شهرا حتى وصلنا لمصر ألننا 
المرور من بعض األماكن وتمركزنا فى قنا وسوهاج 
وأسيوط وتحديدا بالظهير الصحراوى لهذه المدن.

واستكمل: »كان لدينا المؤن من الطعام والشراب 
أحد  أرسلنا  المؤن  انتهاء  ومع  فترة  وبعد  والبنزين 
األشخاص إلعداد الطعام ولم يعد وبعدها استقررنا 

المعركة وجندت أشخاصا  إلى أن دارت  بالواحات 
للدعم اللوجيستى لنا«.

 بالل الدن
بالل الدن، تكفيرى ومن عائلة تكفيرية، فشقيقه 
مع  المقابلة  أجرى  الذى  عبدالرحمن  القيادى  هو 
قناة الجزيرة، لكن شاءت األقدار أن يندم على كل 

ما فعله بعدما تبين له زيف االدعاءات.
اعترافاته،  فى  التائب  التكفيرى  القيادى  وق��ال 
البراهمة،  حمدان  محمد  »بالل  بالكامل  اسمه  إن 
يونس، ويسكن  مواليد عام 1979، من مدينة خان 

فى رفح بسيناء«.
وتابع اإلرهابى التائب: »لدى 7 إخوة، عبدالكريم، 
حمدان، عبدالله، عبدالرحمن، إسماعيل، سليمان.. 
العريش،  زيى وساكن فى  زيه  عبدالرحمن مطلوب 

ولقبه )سهم 4 أو سيف 4(«.
م��ع��ادي��ة  م��خ��اب��رات  م��ع  بالتخطيط  واع���ت���رف 
»قالوا ممكن نساعدك  الختطاف أجانب، موضحا 
عملية  وتصير  مصر  ينزلوا  أج��ان��ب  م��وض��وع  ف��ى 
مسجل  وأن��ا  بالفلوس،  فدية  نظام  زى  لهم  خطف 
سيناء،  فى  إيدهم  تكون  الخالصة  هو  المكاملة، 
وهدفهم استهداف المصالح االقتصادية فى سيناء 
واقع  دا  سياراتهم،  وسرقة  المصانع  عمال  وقتل 
موجود حقيقة على أرض الواقع، كل تركيزهم على 
محاربة االقتصاد المصرى، والدليل حرق السيارات 
كل  األسمنت،  مصنع  والسواقين..  البضائع  بتاعة 

وبحجة  لغزة،  بتروح  إنها  بحجة  للبلد،  اقتصاد  دا 
على  الحرب  بتقوى  إنها  اعتقادهم  أو  ظنهم  فى 
دا  ب��س  ال��والي��ة،  على  هما،  عليهم  أى  المسلمين 

الواقع«.
اعترفات زوجة إرهابى

وأنا  وتزوجت  الحال،  بسيطة  أس��رة  فى  »نشأت 
على أعتاب الجامعة فلم أتم تعليمى، تعهدنى زوجى 
بالرعاية واالهتمام، كان ودودا حنونا، يعمل مدرسا 
العربية، صحيح أن بيتى كان متواضعا لكننى  للغة 
زوج��ة  »س«،  استهلت  هكذا  م��ع��ه«..  سعيدة  كنت 
»كان  مضيفة  األم��ن،  ألجهزة  اعترافاتها  إرهابى، 
شغلونى  أطفال  أربعة  أنجبنا  حتى  اإلنجاب  يحب 
عن هم الدنيا، وحرص على أن يغرس فيهم القيم 

الروحية ويحفظنا جميعا القرآن الكريم«.
 ،2011 ع��ام  يناير   25 ث��ورة  ج��اءت  »ث��م  وتابعت 
فكانت نقطة تحول فى حياتنا، فجأة انتقلت أسرتى 
البلد، كنت أراه وأسمعه  من كرداسة لشقة بوسط 
يتناقش مع أصدقائه دون أن أخرج من غرفتى، وكنا 
نتردد وحدنا على ميدان التحرير، وهناك كنت أرى 
زوجى يتخذ موقع القائد من مجموعة ملتحية، وان 
بدل هيئته ليصبح مثلهم، وحتى ال أطيل عليك، ما 
إن انتهت الثورة حتى أصبح لزوجى مكتب وشقة فى 
المهندسين، ولم أكن أعلم شيئا عن نشاطه، حتى 

اصطحبنى ذات يوم ألنضم لألخوات«.
واستكملت زوجة اإلرهابى »من هناك بدأت مهمة 

تدريبى على مهام خفيفة لم أر ساعتها أن فيها ما 
يخالف شرع الله. كنت أنقل أمواال وحقائب مغلقة 
من المهندسن ألخزنها فى شقة كرداسة، حتى جاء 
اعتصام رابعة، وهناك جلست بأبنائى وأنا مقتنعة 
تماما أننى أشارك فى الدفاع عن الحكم بما أنزل 

الله«.
وتابعت »ال أخفيك سرا، لم يكن يغمض لى جفن 
التحرش،  من  الصغيرات  بناتى  على  أخشى  وأن��ا 
النكاح(  ب�)جهاد  يسمى  عما  شائعات  تأتينا  وكانت 

وأشهد الله أننى لم أره بعينى ولم أشارك فيه«.
فى  الجهاد  منادى  نادى  »حين  حديثها  وواصلت 
)سورية(، قرر زوجى السفر دون تردد، كل ما قاله 
لى أن حياتنا ستظل كما كانت وأجمل وأن )اإلخوة( 
سيتولون مصاريف المنزل.. وإن الجهاد فى سبيل 

الله ال يقدر بثمن دنيوى مهما كانت التضحيات«.
»م��رت ح��وال��ى أرب��ع س��ن��وات وأن��ا ال أع��رف عن 
زوجى سوى أنه أصبح أميرا لجماعته فى سوريا.. 
أى جماعة وما هى مهمته.. لم أمتلك من الوعى، ما 
يمكنى من استيعاب أى شىء، حتى سقوط جماعة 
اإلخوان عن الحكم، كان مشهدا عابرا فى حياتى«.. 

هكذا استطردت فى حديثها.
وكشفت زوجة اإلرهابى »لكن ما لم أستوعبه كان 
تحرش اإلخوة بى جنسيا كلما جاء أحدهم يحضر 
أغراضا، أو يسلمنى )أمانة(، ساعتها لم أر )الستر( 
إال فى وجود زوجى إلى جوارى )مظلة األمان( التى 

أستظل بها«.
قال الخبير األمنى اللواء أشرف أمين، إن بعض 
مراكز اإلرهاب ومناطق التدريب داخل مصر ووسط 
تخطر على كشفهم  التى ال  المزارع  ووسط  سيناء 
العربية  ال��دول  بعض  فى  لهم  معسكرات  فى  وأن 
االرهابية  العناصر  من  كبير  كم  وفيها  ليبيا  مثل 

ومعسكرات حماس وايضا فى العراق وسوريا.
واوضح الخبير األمنى، فى تصريح خاص للطريق، 
ان هؤالء الشباب يتدربون على أيدى أفراد حكومية 
والشائعات، والضغوط  واالعالم  مخابرات  وأجهزة 

الموجودة داخل البالد.
الشباب  استقطاب  يتم  أنه  األمنى،  الخبير  وأكد 
لداعش  باالنضمام  واقناعهم  المقاهى  خالل  من 
ويقضى  واح��د،  لمدة شهر  دوالر  ألف   100 مقابل 
فترة تأهيل لمدة 45 يوًما فى ليبيا، ثم يغادرها إلى 

تركيا، ومن هناك يدخل سوريا.
ليبيا  فى  داعش  تنظيم  عناصر  معظم  أن  وتابع 
الدلتا  هم من شباب األرياف سواء من محافظات 

أو الصعيد.

بوابات الدم.. كيف يُصنع اإلرهابى؟
 تكفيرى: اعتبرت الدية رخصة بالقتل من أسانيد العلماء وأن قتل الغير حالل

 إرهابى تائب: اتحولت لقاتل تحت تهديد مخابرات معادية.. وأقنعونى بأن التخريب لصالح المسلمين

 زوجة
تكفيرى: رفقاء النار 

جندوا زوجى فى ثورة 
يناير تحت شعارات 

الدين والخالفة

 كنت
أنقل حقائب المال

من مكان آلخر 
واعتقدت أنه جهاد 

فى سبيل هللا

هاجر الصباغ

توأمين  يوم وضعت حواء طفلين  ذات 
كبرا  وأخته،  وقابيل  وأخته  هابيل  هما 
هابيل  عاملين،  وهابيل  قابيل  وأصبح 
م���زارع، وج��اءت  وقابيل  أغ��ن��ام،  راع���ى 
يتزوج  أن  واحد  كل  على  التى  اللحظة، 
النسل  على  للحفاظ  اآلخ��ر،  أخ��ت  من 
اإلنسانى، إال أن توأم قابيل كانت أجمل 
من توأم هابيل، فأبى أن يتزوج المقسومة 
احتار  وهنا  أخته،  ال��زواج من  وأراد  له، 
سيدنا آدم عليه السالم، إلى أن هداه الله 
أن يقدم كل منهما قربانا إلى الله، والذى 
يقبل قربانه سينال مراده ومشتهاه، فقام 
هابيل بتقديم أفضل نعامه، فأما قابيل 
فنزلت  زرع��ه،  من  بسيطة  أشياء  فقدم 
قربان  وتركت  قربان هابيل  وأكلت  النار 
قابيل، فغضب قابيل وضمر ألخيه الشر 
فرد  أخته،  ينكح  ال  كى  بالقتل  وتوعده 

أخوه بأن الله يتقبل من المتقين.
والعقل،  الجسم  م��وف��ور  ك��ان  هابيل 
لديه من الحكمة والرضا كثيرا، وطاعة 
أن  إال  حياته،  الله شرع  وقسمة  والديه 
قلبه،  مألت  والغيرة  الحسد  نار  قابيل 
الحادثة  تلك  إن  يقال  أخيه،  بقتل  فقام 
تمت بجبل قاسيون، المطل على دمشق، 
وبتلك تكون هذه هى أول حادثة قتل فى 
التاريخ، ليخاف بعدها هابيل وال يعرف 
له  الله  فيبعث  أخيه،  جثة  يخبئ  كيف 
اآلخر  أحدهما  فيقتل  يقتتالن  غرابين 
جثة  ليوارى  االرض  فى  يحفر  ثم  وم��ن 
من  الدفن  هابيل  فيتعلم  التراب،  أخيه 

الغرابين، ويقوم نادما بدفن جثة أخيه.
ل��م ي��ت��وق��ف اإلن��س��ان ع��ن ق��ت��ل أخيه 
اإلن��س��ان م��ن��ذ ذل���ك ال��ح��ي��ن، وت��ط��ورت 
لكم  وت��رص��د  ب��داخ��ل��ه..  القتل  غ��ري��زة 
جرائم  وأشهر  أبشع  »الطريق«  جريدة 

القتل وأسبابها.
 الفقر والشرف

للقتل، وبما  أبرز األسباب ودوافع  من 

أن قابيل سن القتل وقام به، فالبد ألوالده 
األب��واب  ووراء  منه،  ذل��ك  ي��ت��وارث��وا  أن 
المغلقة ال أحد يعلم عن الصراعات التى 

يحسمها الموت شيئا.
الجريمة األولى كانت باألرجنتين حيث 

قتل ولد وأخته أبويهما ومثال 
ممارسة  بعد  بجثتيهما 

وأكل  معهما  الجنس 
من  لحم  ش��رائ��ح 

الجثث، ومن ثم 
الباقى  ق��دم��ا 
طعاما 
للكالب، 
وجاءت 
بتحقيقات 
الشرطة، 
ال����ول����د  أن 

خ��روج  انتظر 
أخ���ي���ه ال���ت���وأم 

إل����ى ال��م��درس��ة، 
ومن ثم قام بالدخول 

ل��غ��رف��ة وال���دي���ه وأط��ل��ق 
على  متتالية  رصاصات  ثالث 

لتحاول  م��ف��زوع��ة  األم  فقامت  وال����ده، 
برصاصة  الشاب  عاجلها  ولكن  الهرب، 
الحال،  قتيلة فى  أردتها  رأسها  بمؤخرة 
أخته  بمساعدة  الشاب  قام  الفور  وعلى 
الوقت  بنفس  والعشيقة  الشقيقة  غير 
ثم  وم��ن  وال��دي��ه،  مع  الجنس  بممارسة 
وقدموا  صغيرة  قطعا  بتقطيعمها  قاما 
باإلضافة  بالمنزل  ل�6 كالب  منها  جزءا 
ألكلهم بعض شرائح لحم الوالد، وأخفوا 
األخ��ت  وق��ام��ت  المدخنة،  ف��ى  الباقى 

بتنظيف آثار الجريمة.
أصدقاء  أن  التحقيقات  من  واتضح 
الوالد الحظوا اختفاءه عدة أيام فقاموا 
ال��ت��ى ذه��ب��ت لتفقد  ال��ش��رط��ة  ب��إب��الغ 
اكتشاف  تم  الجهد  وبقليل من  األوضاع 

الشقيقين  أن  بعدها  ليتضح  الجريمة، 
األب  من  انتقاما  ذل��ك  نفذا  العشيقين 
العالقة  وممارسة  بهما  تحرشه  بسبب 
معهما وهما صغيران، فأصبحا مريضين 

بالمثلية منذ ذلك الحين.
باإلسكندرية،  كانت  الثانية   الجريمة 
حيث نحر بائع زوجته وولديه كالماشية، 
فقام  زوج��ت��ه،  سلوك  ف��ى  لشكه  وذل��ك 
أشعل  ث��م  وم���ن  ط��ع��ن��ات  ع���دة  بطعنها 
شكه  وب��رر  وأوالده���ا،  هى  بها  النيران 
بوجود أرقام لرجال كثيرة على هاتفها، 
ففارت دماؤه بعروقه إثر مشاجرة معها 
فى  وضعهم  ثم  وطفلتاها  هى  ونحرها 
جوال وأشعل بهم النار إلخفاء الجريمة.

القصة  البشعة  الجرائم  أظ��رف  وم��ن 
رجل  ح��ول  أحداثها  ت��دور  التى  التالية 
يوكل  أن  أراد  ب��م��ص��ر،  يقيم  س��ودان��ى 
قتل،  جريمة  فى  المتهم  البنه  محاميا 
على  اختلفا  ل��ك��ن  م��ح��ام،  إل���ى  ف��ذه��ب 
األتعاب، فالمحامى يريد 120 ألف جنيه 
 90 إال  السودانى  الرجل  يملك  يكن  ولم 
ألف جنيه، فرفض المحامى الترافع عن 
ابنه لحين استيفاء األتعاب، األمر الذى 
فى  المحامى  أنفاس  يكتم  الرجل  جعل 
مكتبه حتى تأكد من موته، ثم قام بتقطيع 
أش��الء  إل��ى  سكين،  ب��اس��ت��خ��دام  الجثة 
إلخفاء معالم الجريمة خلف مقابر الوفاء 
النتيجة  وكانت  نصر،  مدينة  فى  واألمل 
ذهاب األب إلى ابنه ليتحوال إلى قاتلين 

لن يجدا من يدافع عنهما.
عرش  هزت  التى  الجرائم  أكثر  ومن 
زينة  الطفلة  قتل  كله،  والعالم  مصر، 
بمدينة  فاشلة  اغتصاب  محاولة  بعد 
بورسعيد، حيث كانت تلعب أمام منزلها، 
ف��ق��ام ب���واب ال��ع��م��ارة وأح���د ال��ج��ي��ران 
ب��اخ��ت��ط��اف��ه��ا، وذه��ب��ا ل��س��ط��ح ال��ع��م��ارة 
غياب  األم  أدرك��ت  وعندما  الغتصابها، 
طفلتها فأخذت تصرخ على طفلتها التى 

الشرف والجن واالنتقام.. قصص أشهر الجرائم فى تاريخ البشرية
 ولد وأخته قتال والديهما ومثال بجثتيهما بعد ممارسة الجنس معهما وأكال شرائح لحم من الجثث وألقيا الباقى للكالب

 أمريكى قتل 21 ضحية وأكلهم بالكامل.. وكونتيسة ذبحت 650 فتاة وسيدة

نيفين مصطفى وعلى الحكيم

القتل ُسنة اإلنسان
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العالمى فى  ك��ورون��ا االق��ت��ص��اد  ف��ي��روس  ض��رب 
المصرية،  القطاعات  على  بالسلب  أثر  كما  مقتل، 
وأصبحت تعانى جراء تراجع عديد من القطاعات 
الحكومة كبح خسائر  الهامة، وحاولت  االقتصادية 
وزعت  جنيه،  مليار   100 نحو  وضخت  االقتصاد، 
فقدت  كما  المتضررة،  القطاعات  من  ع��دد  على 
جنيه،  مليار   75 نحو   المتنوعة  الدولة  إي���رادات 
بحسب  جنيه،  مليارات   8 االحتياطى  وانخفض 
رسوم  لفرض  الدولة  واضطرت  المركزى،  البنك 
القادمة  السطور  وف��ى  ج��دي��دة..  ضريبية  تنمية 
يوضح الخبراء كيف عانت القطاعات االقتصادية، 
جراء فيروس كورونا، وأسباب فرض رسوم التنمية 

الضريبية الجديدة.
 حرب الشائعات

أخبارا  االجتماعى،  التواصل  مواقع  رواد  تداول 
الوقود،  الدولة ألسعار  رفع  المصدر، عن  مجهولة 
والمواصالت العامة، وتذاكر مترو األنفاق، وأسعار 
السلع االستهالكية للمواطن، وذلك بعد فرض رسوم 
فما  الترفيهية،  السلع  بعض  ضريبية جديدة، على 

حقيقة تلك الشائعات؟
فى  المالية،  وزي��ر  معيط  محمد  الدكتور  يقول 
الجديدة  الضرائب  إن  ل�»الطريق«،  خاص  تصريح 
األساسية  السلع  تمس  ل��ن  ال��دول��ة،  أقرتها  التى 
الجديدة  ال��ض��رائ��ب  رس���وم  أن  م��ؤك��دا  للمواطن، 
الترفيهية فقط،  للسلع  البرلمان،  التى وافق عليها 
والهواتف، وخدمات االنترنت، والفنادق، والحفالت.

جاهدة  ت��ح��اول  ال��دول��ة  أن  المالية،  وزي��ر  وأك��د 

مساندة المواطن فى ظل الظروف الراهنة، مضيفا 
أن أسعار الوقود، وأسعار تذاكر المترو، والمواصالت 
والفواكه،  كالخضروات  األساسية  والسلع  العامة، 
واللحوم وغيرها، باقية كما هى وليس هناك أى نية 

فى رفع األسعار للمواطن فى الفترة الحالية.
بعدم  المواطنين  معيط،  محمد  الدكتور  وناشد 

مجهولة  واألخ���ب���ار  ال��ش��ائ��ع��ات،  وراء  االن��س��ي��اق 
المصدر.

 لغز الضرائب الجديدة
يقول الدكتور أحمد سليمان الخبير االقتصادى، 
المصرية قد فرضت رسوما ضريبية  الحكومة  إن 
جديدة، على المواطنين لسد عجز موازنة الدولة، 

بعد خفض أسعار الغاز والكهرباء عن المصانع.
وتابع الخبير االقتصادى، أن الدولة قد استنزفت 
محاربة  خطة  خ��الل  ميزانيتها  من  كثيرا 
الجديدة  وال��رس��وم  ك��ورون��ا،  فيروس 
ال��ذي  ال��ع��ج��ز  س��د  ف��ي  ستسهم 

خلفه كورونا.
وم��ن ج��ان��ب��ه، ي��ق��ول هانى 
االق��ت��ص��ادى  الخبير  ك��م��ال 
»الطريق«،  مع  حديثه  فى 
ال��م��ص��ري��ة  ال�����دول�����ة  إن 
محاربة  ف��ى  كثيرا  ع��ان��ت 
المستجد  ك��ورون��ا  فيروس 
القطاع  ف��ف��ى  وت��داع��ي��ات��ه، 
من  أكثر  خصصت  الصحى 
40 مليار جنيه، من أصل 100 

مليار جنيه خصصتها الدولة.
وأكد الخبير االقتصادى، أن ميزانية 
الدولة قد استنزفت كثيًرا جراء محاربتها للوباء، 
كما أن الدولة قامت بضخ 20 مليار جنيه، النعاش 

سوق المال.
وتابع كمال، »تراجعت الصادرات وال��واردات فى 
العالم، جراء تراجع اإلنتاج العالمى، واإلغالق التام 

جراء إجراءات الحظر فى العالم«.
 السياحة

من جهته، قال الدكتور محمود مصطفى الخبير 
المصرى  االقتصاد  إن  ل�»الطريق«،  االقتصادى، 
التى  ال��س��ل��ب��ي��ات  بسبب  ط��وي��ل،  ل��وق��ت  سيعانى 

سيخلفها فيروس كورونا المستجد، فعلى الصعيد 
السياحى الذى يدر دخال كبيرا للدولة، فقد توقف 
بعد توقف حركة الطيران، بسبب العزل الذى قامت 

به دول العالم، وألغت حجوزات الفنادق.
فى  السياحة،  تدهور  »أسهم  مصطفى،   وتابع 
دوالر«،  مليارات   5 بنحو  الدولة  إي���رادات  تراجع 
فى  ستساعد  الداخلية  السياحة  ع��ودة  أن  مؤكدا 

ارتفاع إيرادات القطاع.
 الدين الخارجى

الخبير  ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م  م��ح��م��د  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
الدين  إن  »ال��ط��ري��ق«،  م��ع  حديثه  ف��ى  المصرفى، 
الخارجى المصرى قد ارتفع بنحو 18 %، بعد تراجع 
القطاع  وتراجع  الخارج،  فى  المصريين  تحويالت 

الصناعى، ولجأت الدولة لالقتراض من الخارج.
 وتابع الخبير المصرفى، »لجأت مصر لالقتراض 
الخارجى، بعدما استعانت بنحو 5 مليارات جنيه من 
وخصصت  المصرى،  األجنبى  النقدى  االحتياطى 
نحو 100 مليار جنيه«، مما أسفر عن ارتفاع الدين 

الخارجى.
يقين  على  كانت  الدولة  أن  عبدالعظيم،   وأكد 
بتداعيات تطور الفيروس وأضراره، لذلك ابتعدت 
عن الحظر الكامل، الذى فتك باقتصاديات العالم، 
مقارنة  ضئيلة  خسائره  الجزئى  »الحظر  متابعا 

بالحظر الكامل«.

رفع أسعار السلع والمواصالت العامة شائعة
  خبراء: إيرادات الدولة انخفضت 75 مليارًا.. و40 مليارًا فاتورة عالج كورونا.. وسحب 8 مليارات دوالر من االحتياطى

 وارتفاع الدين الخارجى.. الضرائب الجديدة تسهم فى سد عجز الميزانية

وزير المالية لـ»الطريق«:

السياحة  إع��ادة  اعتماد  على  الحكومة  وافقت 
مصطفى  الدكتور  اعتماد  بعد  تدريجيا،  الداخلية 
ال��وزراء، عددا من ضوابط  مدبولى رئيس مجلس 
منظمة  إرشادات  اتبعت  والتى  بالفنادق،  اإلقامة 

فيروس  انتشار  منع  بشأن  العالمية،  الصحة 
من  ع��دد  اعتماد  فتم  المستجد،  ك��ورون��ا 

بالنسبة  ب��ال��ف��ن��ادق  اإلق���ام���ة  ض���واب���ط 
للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى 
والسكان،  والصحة  واآلث���ار  السياحة 
الصحة  منظمة  إلرش������ادات  ووف���ق���اً 
السياحة،  وزارة  ووض��ع��ت  العالمية، 
شهادة  لمنح  أساسية  اشتراطات  عدة 
الصالحية الصحية، من بينها ضرورة 
وطبيب  عيادة  بتوفير  فندق  كل  قيام 
وزارة  مع  المستمر  بالتنسيق  بالفندق، 

ال��ص��ح��ة ف��ى ه���ذا ال��ش��أن، إل���ى جانب 
التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية 

التعامل  وعدم  المستخدمة،  التعقيم  ومواد 
الصحة  وزارة  من  المعتمدة  الشركات  مع  إال 

والسكان.
رئيس  الشاعر،  أك��د حسام  ال��ش��أن،  ه��ذا  وف��ى 
ورئيس  األحمر  بالبحر  السياحة  شركات  غرفة 
مجلس إدارة مجموعة فنادق صن رايز، أن القطاع 
أساسى  بشكل  يراهن  ب��ات  المصرى،  السياحى 
أعادتها  ال��ت��ى  ال��داخ��ل��ي��ة،  السياحة  على  وكبير 
الحكومة بشكل حزئى، بنسبة 25 % إشغال للفنادق 
ل�50  تدريجيا  زيادتها  تتم  أن  على  مايو،  خالل 
% فى وقت الحق، مع االلتزام بتعليمات منظمة 

الصحة العالمية.
وأوضح  رئيس غرفة شركات السياحة بالبحر 

األحمر، أن عودة السياحة الداخلية، من الممكن 
الحركة  انتعاش  فى  بها  بأس  ال  بنسبة  تسهم  أن 
ع��ودة  لحين  االن��ه��ي��ار،  م��ن  وحمايتها  السياحية 
على  السيطرة  بعد  جديد  من  العالمية  السياحة 
األزمة، مشيرا إلى أن القطاع السياحى فى مصر 
لتفشى  السلبية  اآلث��ار  بسبب  قوية  ضربة  تلقى 
الصعيد  على  المستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  م��رض 
األقل  على  دوالر  مليار  لخسارة  أدى  مما  الدولى، 
كل شهر، الفتا إلى أن األزمة الحالية، تسببت فى 
تعليق حركة الطيران من وإلى جميع الدول، ما أدى 
إلى غلق الفنادق أبوابها وتوقف أنشطتها بالكامل.

فى  إي��رادات  أعلى  المصرية  السياحة  وحققت 
ال���13.03  تخطت  عندما   ،2019 خالل  تاريخها، 
مليار دوالر، عبر وفود 13.1 مليون سائح لمصر، 
بما   ،2018 عن  سائح  مليون   1.8 قدرها  بزيادة 
يفوق أعلى معدالتها السابقة المحققة فى 2010 
مليار   11.6 مقابل  دوالر،  مليار   12.5 والبالغة 
دوالر فى العام قبل الماضى 2018 بزيادة نسبتها 
تتوقع  ك��ورون��ا،  قبل  التقديرات  وك��ان��ت   ،%12.5
مصر  تنفيذ  ب��دء  نتيجة  ذل��ك،  من  أكثر  إي���رادات 
لبرنامج إصالح هيكلى شامل لقطاع السياحة فى 
عام  خ��الل  كبير  بشكل  بثماره  أت��ى  وال��ذى   2018

.2019
ال��دول��ي��ة، خفضت  اإلح���ص���اءات  وع��ل��ى صعيد 
لهذا  التوقعات  سقف  العالمية،  السياحة  منظمة 
ووضعت  ك��ورون��ا،  تفشى  منذ  م���رات  ع��دة  ال��ع��ام 
أع��داد  ف��ى  محتملة  النخفاضات  سيناريوهات 

و-%78   %58- بين  ما  ت��ت��راوح  بنسبة  السائحين 
على  النسبة  وتعتمد   ،2020 الحالى  العام  خالل 
سرعة احتواء الفيروس ومواعيد رفع قيود السفر 

وفتح الحدود والتى تقررها الدول.
وتستند السيناريوهات التى وضعتها لعام 2020 
للحدود  التدريجى  لالنفتاح  ممكنة  ت��واري��خ  إل��ى 
األول:  فالسيناريو  التعافى،  بداية  ثم  الدولية ومن 
للحدود  التدريجى  الفتح  أس��اس  على   )%58-(
يوليو،  أوائ��ل  فى  السفر  قيود  وتخفيف  الدولية 
الفتح  أساس  على   )%70-( الثاني:  السيناريو  أما 
على  القيود  وتخفيف  الدولية  للحدود  التدريجى 
الثالث:  والسيناريو  سبتمبر،  أوائ���ل  ف��ى  السفر 
)-78%( على أساس فتح الحدود الدولية تدريجياً 

وتخفيف القيود على السفر فى أوائل ديسمبر.
اقتصادية  سيناريوهات  المنظمة  وضعت  كما 
إلى  ال��دول��ى  السفر  على  الطلب  ف��ق��دان  لتأثير 
دولى،  سائح  مليار   1.1 إلى  مليونا   850 خسارة 
إلى  أمريكى  دوالر  مليارات   910 قدرها  وخسارة 
1,2 تريليون دوالر أمريكى من اإليرادات السياحية، 
وظيفة  مليون   120 إل��ى   100 تعرض  عن  ناهيك 

تعمل فى السياحة للخطر بشكل مباشر.
االت��ح��اد  عضو  عنيم،  على  أك��د  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 

المصرى للغرف السياحية، والخبير السياحى، أن 
السياحة الداخلية لن تعوض الدولة عن السياحة 
يعيشها  التى  لألزمة  نظرا  كانت،  مهما  األجنبية 
المفروض  االجتماعى  التباعد  ج��راء  ال��ع��ال��م، 
وإغالق المطارات ووقف الرحالت الدولية فى 

معظم دول العالم.
وأضاف عضو االتحاد المصرى للغرف 
إلع��ادة  األه����داف  أه��م  أن  السياحية، 
انطباع  إعطاء  هو  الداخلية،  السياحة 
المصرية،  الفنادق  بأن  العالم،  ل��دول 
ت��ت��ب��ع إج��������راءات م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة 
بفيروس  ال��ع��دوى  منع  ف��ى  العالمية، 
كورونا المستجد، وهو ما من شأنه أن 
السائحين  لدى  جيدة  مؤشرات  يعطى 
إلى  يفدون  حين  باالطمئنان  األجانب 
مصر، عند بدء عودة الطيران والسياحة 
عند  ال��ذى سيحدث  األم��ر  وهو  الدولية، 

بدء انحسار كورونا.
وعن مدى مساهمة إعادة السياحة وإشغال 
الفنادق بنسبة 50 %، خالل الفترة المقبلة، فى 
إيرادات الفنادق، واستقرار رواتب العمال، أوضح 
غنيم أن إشغال الفنادق بهذه النسبة، ال يعنى 
السياحة  وراء  من  اقتصادية  عوائد  تحقيق 
الداخلية، نظرا ألنها ال يمكن مقارنتها مع 
تُدِخل  كانت  التى  الخارجية  السياحة 
دوالر  بمليار  تقدر  إي����رادات  للدولة 
شهريا، الفتا إلى أن تشغيل الفنادق 
إيجابى  ان��ط��ب��اع  ي��ه��دف إلع��ط��اء 
األجانب  والسياح  العالم  ل��دول 

عن مصر.
بشكل  اتفاق  وهناك 
كبير مع الرأى السابق، 
الشاعر،  ه��ش��ام  ف��ق��ال 
إدارة  م��ج��ل��س  ع���ض���و 
غرفة المنشآت الفندقية 
باتحاد السياحة، إن قرار 
إعادة اإلشغاالت الفندقية 
فى  سيسهم  تدريجى  بشكل 
عودة الحياة مرة أخرى للقطاع السياحى، الفتا إلى 
أن االلتزام بمعايير تطبيق تعليمات منظمة الصحة 
العالمية، سيعطى رسالة أمان للسياحة الخارجية 
خاصة مع عزم عدد من الدول رفع إجراءات تقييد 
ويعتزم  بالفعل،  أستراليا  بدأتها  والتى  السفر، 

القيام بها بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية.
المنشآت  غ��رف��ة  إدارة  مجلس  عضو  وأوض���ح 
الفندقية، أن كافة المستثمرين سيقدمون الخدمات 
الكبيرة،  الخسائر  رغ��م  التكلفة،  بسعر  للنزالء 
الحركة  توقف  نتيجة  الماضية  الفترة  م��دار  على 
السابقة  األش��ه��ر  وت��ده��ور  العالمية،  السياحية 
بسبب كورونا، الفتا إلى أن أسعار الحجوزات بعد 
ترتفع  لن  ب�%25  الفنادق  إلشغال  الجزئية  اإلعادة 
خالل الفترة الحالية، مضيفا أن كافة المستثمرين 
عودة  وإنما  الحالية،  الفترة  فى  الربح  يريدون  ال 

السياحة فقط.

1.2  تريليون دوالر خسائر السياحة فى 2020 
ومليار دوالر شهريًا نصيب مصر

  الشركات: إعادة الحركة الداخلية توقف انهيار القطاع بشكل مؤقت

  معيط:

االنسياق وراء 

الشائعات يهدد 

استقرار األسواق

 غنيم:
يجب وضع خطة 

للقطاع بعد انتهاء 
أزمة كورونا

أحمد أيمن

مؤشرا  األحد،  يوم  المصرية،  البورصة  دشنت 
 ،»EWI  100  EGX« األوزان  م��ت��س��اوى  ج��دي��دا 
البورصة  ف��ى  ش��رك��ة   100 أف��ض��ل  أداء  لقياس 
صناعة  وت��ط��ور  نمو  ف��رص  وتعزيز  المصرية، 
ص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��ار ع��ب��ر ت��ن��وي��ع ال��خ��ي��ارات 
االستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء 
محافظهم التى تستهدف المؤشر، وفقا لما قاله 
الخبراء، مؤكدين أن استحداث مؤشرات جديدة 
للبورصة المصرية يهيئ السوق الستقبال السيولة 

الجديدة، والطروحات الحكومية.
المصرية،  البورصة  فى  مسؤول  مصدر  يقول 
 100  EGX الجديد»   المؤشر  إن  ل�»الطريق«، 
EWI«، الذى تم إطالقه، جاء بعد الحوار مع كافة 
األطراف الفعالة فى سوق المال المصرى، مؤكدا 
الماسة  ال��س��وق  حاجة  عنه  نتج  ق��د  ال��ح��وار  أن 

للمؤشر الجديد متساوى األوزان.
 وأكد المصدر، أن البورصة بدأت فى االختبار 
اطالقه  وق���ررت  الجديد،  للمؤشر  اإللكترونى 
األحد الموافق 10 مايو 2020، ويتم العمل به فى 

أغسطس القادم.
 EWI 100 EGX ما الفارق بين المؤشر الجديد

وEGX 100؟
ي��ق��ول خ��ال��د ع���زت م��ح��ل��ل أس���واق 
المال، إن الفرق بين المؤشر الجديد 
»EWI 100 EGX« والمؤشر السابق  

أن  ه��و   ،  EGX100
الجديد  المؤشر 

ي��ح��س��ب  ال 
العائد  فقط 

من خالل ارتفاع سعر السهم 
 . EGX100 أو انخفاضه مثل المؤشر

وتابع محلل أسواق المال: يتيح المؤشر الجديد  
المنتجات  استحداث  إمكانية   EWI  100  EGX
المالية كصناديق مؤشرات. مؤكدا أنه يتماشى مع 

متطلبات السوق الحالية.
وأكد عزت، أن مديرى الصناديق رحبوا بوجود 
لوثائق  للترويج  األوزان  متساوى  مرجعى  مؤشر 
صناديقهم االستثمارية، و يساعد المؤشر الجديد  
وتطور  نمو  ف��رص  تعزيز  ف��ى   EWI  100  EGX
الخيارات  تنويع  عبر  االستثمار  صناديق  صناعة 
االستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء 

محافظهم التى تستهدف المؤشر.
ومؤشرات  مالية  أدوات  استحداث  يتم  لماذا 

للبورصة؟
ال��م��ال، فى  أس��واق  م��الك محلل  يوسف  يقول 
حديثه مع »الطريق«، إن المؤشرات الجديدة التى 
كبيرة  أهمية  لها  المال،  تم استحداثها فى سوق 
ألنها تضيف للسوق، وتحل أزمات السوق، وتسمح 

باضافة أدوات مالية جديدة.
الحكومة  اهتمام  أن  المال،  سوق  محلل  وأك��د 
قوته  م��ن  ع��زز  ال��م��ال،  وس��وق  بالبورصة  حالية 
ال��ت��ى ت��م ضخها م��ن قبل  ال��س��ي��ول��ة  واس��ت��غ��الل 
الطروحات  برنامج  فى  والبدء  للبورصة،  الدولة 

الحكومية.

استحداث  أن  ال��م��ال،  أس���واق  محلل  وأوض���ح 
مؤشرات جديدة، هو بمثابة خطوة إيجابية، كما 
فرصة  يتيح  جديدة  مالية  أدوات  استحداث  أن 

التنوع االستثمارى فى السوق.
ال��س��وق مشكالت فى  »ي��واج��ه  م���الك،  وت��اب��ع 
الترويج وجذب شركات جديدة، وتعد المؤشرات 

الجديدة إحدى وسائل الترويج للبورصات«.
جلسات  على  الجديد  المؤشر  سيؤثر  كيف 

البورصة القادمة؟
ي��ق��ول ن���ادر ع��زي��ز محلل أس����واق ال��م��ال، إن 
منخفضا،  أسبوعا  شهدت  المصرية،  البورصة 
حيث خسرت نحو 21 مليار جنيه، بسبب تراجع 
أسواق المال العالمية، مؤكدا أن األسبوع الحالى 
ملحوظا  ارتفاعا  سيشهد 
ال���م���ؤش���رات،  أداء  ف���ى 
ب���م���س���اع���دة ال���م���ؤش���ر 
الجديد الذى تم تدشينه 
األح��د، وب��دء العمل به 

أغسطس القادم.
أس��واق  محلل  وأك��د 
خ��س��ائ��ر  أن  ال����م����ال، 
فى  المصرية  البورصة 
األسبوع الماضى، جاءت بسبب 
التى  العالمية،  األس��واق  خسائر 
أسعار  انخفاض  جراء  سلبا  تأثرت 

النفط العالمية.
وتابع عزيز، فى تصريحات ل�»الطريق«: 
الحديث حاليا عن رفع اإلغالق والحظر، 
عن الدول، أثبت أن كورونا ستستمر لفترة ال 
أحد يعلم مدتها. مؤكدا أن المستثمرين أيقنوا 
أن حاالت الذعر التى انتابتهم منذ بداية األزمة 

أصبح ال داعى لها.
وأوضح محلل أسواق المال، أن فيروس كورونا 
بات واقعا يجب التعامل والتكيف معه، فليس من 
االستثمار،  عن  واالبتعاد  األسهم  بيع  الصحيح 

وتجميد األموال وتحويلها لذهب.
ستستهل  المصرية  البورصة  أن  عزيز،  وأك��د 
وارتفاع  للمؤشرات،  بارتفاع  القادمة  الجلسات 
الجديد  المؤشر  أن  موضحا  الرئيسى،  للمؤشر 
سيعمل   ،»EWI  100  EGX« األوزان  متساوى 
صناديق  وتطور  االستثمار،  فرص  تنشيط  على 

االستثمار.
المؤشر  احتساب  ق��رار  أن  ب��ال��ذك��ر،  الجدير 
الجديد، كان فى يناير 2006، بقيمة 1000 نقطة، 
 100  EGX« بمؤشر  مدرجة  شركة  كل  وتحصل 
EWI« على نفس الوزن النسبى حوالى 1% فى أول 

أيام المراجعة الدورية.
ك��م��ا أق�����رت ل��ج��ن��ة ال���م���ؤش���رات ب��ال��ب��ورص��ة 
من  اعتبارا  الجديد  بالمؤشر  العمل  المصرية، 
أغسطس 2020، لتعديل منهجية إدراج الشركات 

بالمؤشرات.

محللون: المؤشر الجديد يقيس 

دقة أداء المحافظ االستثمارية
  استحداث مؤشرات جديدة يهيئ السوق الستقبال 

سيولة أكبر.. والوقت اآلن هو األنسب للطروحات 

هدير أبوالعال



طريقنا.. وهنكمله

تقارير  الثالثاء 12 / 05 / 102020

أيام صعبة يعيشها المصريون بعد تفشى فيروس 
يفرق  ال  الذى  الوباء   ،)covid19( المستجد  كورونا 
بين كبير وصغير، وسبب حالة من الهلع حتى أصبح 
اج���راءات  الت��خ��اذ  ال��دول��ة  دف��ع  م��ا  الساعة،  حديث 
من  تجول  حظر  فرض  أبرزها  كان  ع��دة،  احترازية 
والمقاهى  المتنزهات  كافة  وإغالق  مساًء،  التاسعة 
لمحاصرة  محاولة  فى  الترفيه،  وأماكن  والمطاعم 

هذا الوباء.
وجاءت تلك األزمة 
لتطيح  ال��م��ف��اج��ئ��ة 
وطموحات  ب��أح��الم 
ال��م��ص��ري��ي��ن خ��الل 
ودفعت   ،2020 ع��ام 
فى  للتفكير  البعض 
حياته،  ترتيب  إعادة 
ع���ل���ى أم�����ل ان��ت��ه��اء 
وع��ودة  قريًبا  ال��وب��اء 
لطبيعتها،  ال��ح��ي��اة 
ف��ي��م��ا ك��ان��ت درًس���ا 
ل��ل��ب��ع��ض اآلخ����ر فى 
حياته  تقبل  ض��رورة 

العادية.
األح��الم  بين  وم��ا 
واألم����ن����ي����ات، ي���رى 
م��اش ش��ن��ودة، مالك 
ش������رك������ة ت���س���وي���ق 
بمحافظة  إلكترونى 
القاهرة، أن »كورونا« 
الناس  حقيقة  ب��ّي��ن 
بعض،  عن  وبُعدهم 

بحياة  واستهتارهم  فقط  المقربين  على  وخوفهم 
الغرباء، كما أظهر بعض العنصريين واتهامهم األطباء 
المرض  وك��أن  العدوى،  نقل  سبب  بأنهم  والمرضى 

وصمة عار.
لعمله  ليعود  سريًعا  األزم��ة  انتهاء  شنودة  ويتمنى 
فى التسويق ونقل خبرته لآلخرين، مضيًفا »وهقابل 
كل صحابى بالحضن، ألن وجودهم نعمة غالية فى 

حياتى«.
بمحافظة  أمل أشرف، موظفة عالقات عامة  أما 
على  ت��ح��رص  ك��ان��ت  عائلتها  إن  فتقول  الدقهلية، 
شهر  خ��الل  خاصة  المناسبات،  كافة  فى  التجمع 
رمضان الكريم، وبسبب تفشى الفيروس حرموا من 

فرحة اللمة والعائلة.
نظام  فى  النظر  تعيد  جعلتها  األزم��ة  أن  وتضيف 
حياتها، وأول ما ستفعله بعد زوال الوباء هو الخروج 
وإعادة  أقاربها،  مع  والتجمع  مع صديقاتها،  والتنزه 

ترتيب يومها واالستمتاع بكل لحظة فيه دون تمرد.
محافظة  م��ن  ط��ال��ب  عبدالعزيز،  ع��م��رو  ويشير 
القليوبية، إلى أن األزمة حرمته من مقابلة أصدقائه 
زوال  متمنًيا  شاقة،  عمل  ساعات  بعد  المقهى  على 
أكثر  سيكون  لكنه  لطبيعتها،  الحياة  لتعود  الفاجعة 
التزاًما عن ذى قبل، وسيعمل على تنظيم وقت فراغه 

واستغالله فى شىء مفيد، وإنهاء دراسته.
إيمان عبد اللطيف، صحفية من محافظة الفيوم، 
رأًسا على عقب بعد تفشى  انقلبت  الحياة  إن  تقول 
التواجد  عليها  يحتم  ك��ان  وعملها  ك��ورون��ا،  فيروس 
لتغطية  الشارع بشكل مستمر ولساعات طويلة،  فى 
الواقع،  أرض  من  المواطنين  هموم  ونقل  األح��داث 

واالختالط بهم بشكل مباشر.
إال  التحرك  عليها  صُعب  الوباء  انتشار  بعد  أم��ا 
أوقات معينة، وبإجراءات احترازية مشددة مثل  فى 
بشكل  أدواتها  وتعقيم  والقفازات،  الكمامات  ارتداء 
المسافات،  بعد  ومراعاة  التالمس  وتجنب  مستمر، 
خارج  من  ومقابلة صديقاتها  التنزه  من  كما حرمها 
لتحقيقها  ستسعى  التى  األمنية  وه��ى  محافظتها، 
بجانب  الميدانى،  لعملها  والعودة  األزمة،  انتهاء  فور 

استكمال دراستها العليا.
كما يؤكد محمد راتب، منظم حفالت بمحافظة 
القاهرة ومالك فريق مسرح عرائس لألطفال، أنه 
السرور  إدخال  فى  لعمله  سيعود  األزمة  زوال  بعد 
»شارع  مبادرته  ويستكمل  األطفال،  على  والبهجة 
لتوزيع  وتهدف  فريقه،  مع  أطلقها  التى  السعادة« 
فى  األطفال  على  فرحة  ورسائل  وبالونات  هدايا 
بالعرائس  مجانية  فنية  فقرات  وتنظيم  ال��ش��ارع، 

المتحركة.
فيما يوضح سامح الزهار، باحث أثرى، أن وظيفته 
تعتمد على التحرك الميدانى نظًرا لعمله فى مجال 
التواجد  من  كورونا  أزم��ة  وحرمته  المادى،  التراث 
بشكل يومى فى المناطق القديمة والمدن التاريخية 
سواء بالقاهرة أو المحافظات، كما توقف مشروعه 

فى كتابة مؤلف يحكى عن القاهرة القديمة، من خالل 
والدرب  الجمالية  فى  الميدانى  والتجول  المعايشة 

األحمر والخليفة وغيرها من المناطق العتيقة.
سيعود  األزم���ة  انتهاء  بعد  أن��ه  ال��زه��ار  ويضيف 
الستكمال جوالته والجزء المتبقى من كتابه، وتصوير 
فى  األث��ري��ة  المواقع  ت��اري��خ  ع��ن  تلفزيونى  برنامج 

القاهرة.
اإلسكندرية،  محافظة  من  عماد،  منة  تتمنى  كما 
انتهاء الوباء فى أسرع وقت لتتمكن من رؤية نجليها، 
مع  يعيشان  ط��ف��الن  ول��دي��ه��ا  منفصلة  إن��ه��ا  ح��ي��ث 
والدهما، وبسبب »كورونا« لم تتمكن من رؤيتهما فى 
واالختالط،  الخروج  من  عليهما  خوًفا  الرؤية،  مقر 
قائلة »أصعب إحساس نفسى أشوفهم ومش عارفة، 
أق��در  عشان  خير  على  تخلص  دى  األزم���ة  وي���ارب 

أخدهم فى حضنى من تانى«.
فتحلم  القاهرة،  بجامعة  طالبة  محمد،  هدير  أما 
بأن تصبح ميكب أرتست، وخطت خطوات جادة فى 
مشروعها العام الماضى، ليقف »كورونا« فى وجهها، 
إليقاف  ويضطرها  مشوارها  استكمال  من  ويمنعها 
يتوقف،  لم  وطموحها  أملها  لكن  ت��ام،  بشكل  عملها 
وتتمنى انتهاء األزمة وعودة الحياة لطبيعتها، لتلحق 
بقطار الشهرة وتصل 

لهدفها.
ران��ي��ا  ت��ؤك��د  فيما 
باحثة  الديدامونى، 
م����اج����س����ت����ي����ر م���ن 
الدقهلية،  محافظة 
تسببت  األزم����ة  أن 
مناقشة  تأجيل  ف��ى 
الماجستير  رس��ال��ة 
خوًفا  بها،  الخاصة 
وانتشار  العدوى  من 
بجانب  ال��ف��ي��روس، 
بالسجن  إحساسها 
أوقات  فى  والتحرك 
لمواعيد  تبًعا  معينة 
ح����ظ����ر ال����ت����ج����ول، 
م���ت���م���ن���ي���ة ان���ت���ه���اء 
ال���ك���اب���وس وع�����ودة 
لطبيعتها،  ال��ح��ي��اة 
نفسها  م���ن  ل��ت��ط��ور 
وت���ع���وض م���ا ف��ات��ه��ا 
فى الدراسة والعمل، 
فضاًل عن التنزه مع 

صديقاتها.
ويشير اندرو زكريا، موظف من محافظة القاهرة، 
إلى أن فيروس كورونا لم يحرمه من شىء ملموس، 
لكنه نزع السالم وزرع الخوف داخل الجميع سواء من 
خطر اإلصابة أو فقدان شخص عزيز، كما أوضحت 
التجربة أهمية أشياء كثيرة كانت معتادة فى الحياة، 

مثل أجواء العمل مع زمالئه.
محتاج  إنى  األزم��ة  بعد  »اكتشفت  قائاًل:  ويضيف 
أرجع لكل دا تانى، ورتم يومى العادى، واللمة وفنجان 
القهوة من غير قلق، وحاجات اعتيادية كتير محستش 
أنه  موضًحا  عنها«،  نبعد  اضطرينا  لما  إال  بقيمتها 
بكافة  االستمتاع  كورونا سيحاول  كابوس  انتهاء  بعد 

تفاصيل حياته، وقضاء يوم مميز بسالم.
العلوم  بكلية  طالبة  س��ام��ى،  كاتى  أمنيات  وع��ن 
الناس جدا  القاهرة، تقول: »مفتقدة أحضن  جامعة 
وأسلم باإليد، والخروج والكافيهات والحكاوى، وكمان 
ال�Shopping والسينما، ونفسى الدنيا ترجع أحسن 
من األول واقابل صحابى تانى بدون خوف، وأخلص 

الكلية«.

»فُسح ولمة ودراسة«.. هتعمل إيه بعد كورونا؟

سائقون على طريق الفقر والنسيان والمهانة

»كورونا« يكشف فشل وفساد نقابة السائقين
 سائق: »إحنا مبقناش عارفين نعيش.. وآخر: مفيش سواق طلع معاش وخد حقه«

  شنودة ينتظر انتهاء األزمة سريًعا ليعود لعمله فى التسويق ونقل خبرته لآلخرين   أمل شرف: األزمة جعلتنى أعيد النظر فى نظام حياتى 

وسأخرج للتنزه مع صديقاتى   عمرو عبدالعزيز: هجرى على القهوة وحشتنى   إيمان: هرجع لعملى الميدانى والستكمال دراستى العليا

مى الكنانى

 كاتى سامى: 
»مفتقدة أحضن الناس 

جدا وأسلم باإليد 
والخروج والكافيهات 

والحكاوى«

 حملة مؤهالت
فغالبيتهم  جهالء..  ليسوا  السائقون 
وتعليم  جامعية  شهادات  يحملون  العظمى 
أن  على  الظروف  أجبرتهم  لكن  متوسط، 
لعدم  الشاقة  الخطرة  المهنة  هذه  يمتهنوا 
وجود بديل أو أى دخل آخر ينقفون منه على 

ذويهم.
 عصب المجتمع

السائق هو عصب الحياة، فمن دونه تصاب 
من  التجارة  حركة  وتتوقف  بالشلل  الشوارع 
بلد إلى آخر، بل من قرية ألخرى، وهو العمود 
السائق  دون  فمن  الصناعة،  فى  الفقرى 
كما  المصنعة،  البضائع  نقل  ستتوقف حركة 
أنه يحمل العمال إلى مصانعهم والطالب إلى 
جامعته والطبيب إلى مرضاه، والمهندس إلى 
موقعه، بل من يحمل الوزير لمقر وزارته هو 
سائق، حتى ان رؤساء الجمهوريات يعتمدون 
تنقلهم  خالل  محترفين  سائقين  على 

وجوالتهم، ما يعنى أنه ال غنى عن السائق.
أناس منسيون

الفئة  فى  ينحصرون  السائقين  معظم 
ال  فهم  عاما،   60 حتى   45 من   العمرية 
يستطيعون أن يعملوا فى أى مجال آخر بسبب 
كبر سنهم، كما أن أغلبية المصانع ال تقبل من 
هم كبار فى السن وأيضا ال يستطيعون عمل 
معاش ألن سنهم ال يتجاوز ال�60 وهنا تكمن 

المشكلة.. ويثار السؤال على لسان السائقين 
أنفسهم، لماذا لم يتوافر لهم معاش أو فرصة 

عمل فى هذة الفترة؟
»نحن منسيون«، هذا لسان حال السائقين 

فى حديثهم ل�»الطريق«، موضحين أنه ليس 
حتى  الفترة  هذه  خالل  دخل  أى  لديهم 
فيروس  وانتشار  الحالية  الظروف  فى 
فى  يجلس  فأغلبهم  المستجد،  كورونا 
لتوفير أبسط  له أى دخل  البيت وليس 
احتياجاته.. حتى أنهم ليس لهم نصيب 
فى أخذ ال�500 جنيه التى قدمتها وزارة 

القوى العاملة ألنهم »متأمن عليهم«.. اًذا 
ما الحل لهم؟ ومن أين يعيشون؟

ومواقف  الشارع  نزلت   »الطريق« 
مشاكل  على  قرب  عن  للتعرف  السيارات، 

السائقين.
 أين النقابة؟!

بوجه عابس من الظروف المحيطة، يقول 
درجة  رخصة  يحمل  سائق،  إبراهيم،  أحمد 
أولى »احنا السواقين عمرنا ما أخدنا حقنا، 
وهى  فين  فلوسنا  بيودوا  عارفين  مش  إحنا 
دى مشكلتنا وعمرنا ما استفدنا منها بجنيه«.

وأضاف أحمد »أنا واحد من الناس بقالى 
وضرائب  تأمينات  بدفع  سنة   20 من  أكتر 
منهم  أخدت  ما  حياتى  فى  وعمرى  ونقابة 
السائقين  لنقابة  واضحة  إشارة  فى  جنيه«، 

التى يفترض أنها ظهره وسنده فى األزمات.
عندنا  إن  »اكتشفنا  إبراهيم  وأضاف 
مستشفى باعوها ب�5 ماليين جنيه من سنتين 
فى  فايدة  كام  عاملة  الفلوس  بقى  وشوفى 
البنك، عمرنا ما سمعنا إن زينا زى أى نقابة 
فى اجتماعات دورية أو نوادى أو لينا تأمين 

صحى محترم«.
بيقولوا  »هما  حديثه  السائق  وأكمل 
 3 كل  بدفع  أنا  مثال  قولى  قليلة  اشتراكاتنا 
سنين 300 جنيه، طيب هنا السؤال: ال�300 

جنيه دول فى كام سواق مثال مليون شوفى 
دى  الفلوس  ؟  كام  بيعملوا  استاذة  يا  بقى 
بتروح فين وبيتعمل بيها إيه؟«.. فى الحقيقة 
إبراهيم لم يُحد عن المنطق فهو  سؤال عم 
وأموال  أمواله  تذهب  أن  يعلم  أن  حقه  من 

زمالئه.
اليأس  نبرة  بنفس  السائق  واستكمل 
والغضب »احنا بنتكلم فى ماليين والماليين 
دى بتخش بنوك وكمان بيطلع عليها فايدة.. 
مين  إعاقة  يحصله  أو  بيتعب  فينا  حد  لما 
بيساعدنا؟ محدش احنا بنتذكر فى المشاكل 
حوادث  وبنعمل  مخدرات  بنشرب  وإننا  بس 

أما حقوقنا مش بتتذكر خالص«.
السائق كشف وجها آخر لمشاكله، مضيفا 
أستاذة  يا  ما  برنامج  فى  طلعت  »النقابة 
طالما  وطيب  ضعيف،  اشتراكنا  إن  يقولوا 
وبتجبرنى  ليه  بتاخدوها  ضعيفة  فلوسنا 
لما  غير  وممسكش رخصة  اشتغل  الزم  إنى 

أدفعلك، كمان الالئحة بيصرفولنا شيك ب�10 
جنيهات متخيلين هما شايفينا إيه؟ الالئحة 
لو  إنى  بتقول  مؤخرا  اكتشفناها  أصال  اللى 
ولو  إعانة  جنيه   100 يدونى  اتوفى  والدى 
والدتى 100 جنيه ولو أول مولود ب�20 جنيها 
وتانى مولود 40 جنيها وده على حسب مدة 
 15 معدى  تكون  األقل  على  الزم  االشتراك، 
سنة اشتراك، علشان تاخدهم هو ده منطق 
ده أنا عقبال ما أروح النقابة هكون صرفت 

أضعاف القيمة اللى هاخدها منها«.
يلتقط  خالد إبراهيم، سائق حاصل على 
رخصة قيادة ثانية، طرف الحديث من زميله 
أحمد مضيفا »أنا واحد بيدفع كل 3 سنين 
6 آالف و200 جنيه شوفى بقى لما أوصل 
أعدى  ما  وبعد  كام  دفعت  هكون  ل�60 سنة 
60 عاما هاخد معاش 550 جنيها، ده مش 
حق درس ألطفالى مش ثمن فاتورة غاز أو 
دى  التأمينات  فلوس  طيب  نور  وال  كهرباء 

بتروح فين؟«.
كما أضاف أنه فى ظل الظروف التى تمر 
بها البالد بسبب فيروس كورونا لم يسأل عنا 
أحد من النقابة، مضيفا »مين هيساعدنا لما 
يكون سواق قاعد فى بيته شهرين، يأكل منين 
علشان  احنا  هو  إزاى؟  يعيش  منين  يصرف 

مش موظفين نموت؟!!«.
 إحنا مش مساطيل

يحمل رخصة  »سائق«،  أحمد  أخذ محمد 
قيادة أولى، سياق الحديث فى منحنى آخر، 
تشويه  عن  المسؤول  هو  اإلعالم  أن  مؤكدا 
األحداث  فى  بتصويرهم  السائقين،  صورة 
خمور  مدمنو  أنهم  والمسلسالت  والبرامج 

ومخدرات ومساطيل.
وتابع أنه ال ينكر أن هناك فئة من السائقين 
متهورين يسيئون للباقين ويتسببون برعونتهم 
فى ازهاق أرواح الناس، لكن السواد األعظم 
الفتا  تعبيره،  وفق  »غالبة«  السائقين  من 
العالم  فى  والتنمية  االقتصاد  أساس  »احنا 
والشراب  الطعام  بنوصل  اللى  احنا  كله، 

الموظفين  بننقل  اللى  واحنا  البناء  وأدوات 
والعمال، احنا محور العمل كله لو وقفنا البلد 
ومش  بنخرج  اللى  إحنا  هتمشى،  مش  دى 
ضامنين نرجع لبيوتنا، احنا اللى بنبات على 
الطريق فى عز الحر والبرد، احنا اللى أقل 

ثمن بين الفئات«.
واستكمل »نفسنا حد يسمعنا بس لألسف 
محدش شايفنا، احنا أغلبنا متعلمين أحسن 
تعليم، احنا اللى بنخدم كل الناس ورغم كل ده 
احنا اللى بنتهان، احنا بنطالب بحياة كريمة 
فيها مساواة ومعرفة بحقوقنا، ألننا مش أقل 
من أى حد، أنا ببقى سايق ببضاعة بماليين 
والزم أخاف وأحافظ عليها ألنها مسؤوليتى 
بس انا لو عملت حادثة ومت عيلتى هيعيشوا 

منين؟«.
كما تساءل »لو أصبت بعجز أعيش منين، 
أنا وعيلتى؟ وال احنا مش بشر؟ احنا عمرنا 
أى  بندخل  لما  هناخد،  وال  حقنا  اخدنا  ما 
معانا  بيتعاملوا  سواقين  اننا  وبيعرفوا  مكان 
دى  المهنة  اخترنا  احنا  بس  معاملة،  أسوأ 
علشان منقعدش على القهوة وال نمد ايدينا 
بيطلعوا  النقابة  فى  اللى  البهوات  لحد، 
عربيات  بيركبوا  حسابنا،  على  مصايف 
بفلوسنا، بيشتروا شقق بفلوسنا، بمعنى أدق 
عايشين بفلوسنا واحنا نموت«، حسب قوله. 

السيد  فناشد  سائق  محمود،  محمد  أما 
يفتح  بأن  والقائد،  األب  الجمهورية،  رئيس 
الحقوق  ليعيد  ونقابتهم  السائقين  ملف 

ألصحابها.
فلوس  نعرف  »عايزين  محمود  وأضاف 
وفين  سنة،  عشرين  من  فين  بتروح  النقابة 
فين  للسائقين،  اإلعانة  وفين  الخدمات 
المعاش حتى المعاش بعد سن ال�60 ال  يكفى 
فين  الصحى  التأمين  فين  الحياة،  متطلبات 

المصايف والنوادى فين فلوسنا؟

  منة عماد: هجرى على إسكندرية أشوف والدى المحرومة منهم

  رانيا الديدامونى: »يارب الوباء ينتهى عشان أناقش رسالة الماجستير المؤجلة«

»هو إنسان غير مسؤول يتعاطى المخدرات، بلطجى قبيح اللسان«، 
هكذا صور اإلعالم سائقى سيارات األجرة والنقل بأنواعه، فى نظرة 
فوقية وظالمة ألبعد الحدود، إذ إن الغالبية العظمى منهم يجرون على 
أكل عيشهم، باحثين عن قوت أطفالهم وأسرهم فى مناخ قاس وتحت 
ضغوط رهيبة، وصرخات ال تصل ألحد.. »الطريق« اقتربت من الوجه 
اآلخر للسائقين، حيث تتجسد المعاناة على وجوه كل منهم، ترى تقاسيم 
مالمحهم متجهمة تثقلها المصروفات وما يدفعه هنا وهناك من أجل أن 
يستمر فى طاحونة الحياة.

 أحمد
إبراهيم: »اكتشفنا
إن عندنا مستشفى

وباعوها بـ5 ماليين جنيه 
من سنتين وال فيه نوادى

وال رعاية زى بقية
النقابات«

تحقيق - هدى عالءالدين



تالحق األزمات الواليات المتحدة واحدة تلو األخرى 
بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، تتمثل فى ارتفاع 
ملحوظ فى اإلصابات والوفيات، تصل نسبته آلالف، 
مليون   ٢٠ وفقدان  االقتصادى،  التدهور  على  عالوة 
يركز  ذل��ك،  مواجهة  م��ن  وب��دال  وظائفهم،  أمريكى 
من  الصين  إفشال  على  جهوده  األمريكى  الرئيس 
خ��الل توجيه االت��ه��ام��ات ض��ده��ا، ف��ى ال��وق��ت ال��ذى 
تمكنت فيه من تخطى األزمة بنسبة كبيرة، بل وباتت 
هى من تقدم يد العون لمختلف دول العالم لمواجهة 
الوباء، وهى البلد الذى كان بؤرة النتشار هذا الوباء 

الخطير.
ووفقا آلخر اإلحصائيات التى كشف عنها اإلعالم 
األم��ري��ك��ى، فقد بلغ ع��دد اإلص��اب��ات ف��ى ال��والي��ات 
عدد  بلغ  بينما  إصابة،  ألف  و188  مليوًنا  المتحدة 
فحسب  هذا  وليس  حالة،  ألف   ٧٥ حوالى  الوفيات 
فالواليات المتحدة اآلن تواجه أكبر تدهور اقتصادى 
من الممكن أن تكون قد مرت به على مدار تاريخها، 
فقد رجح بنك »أمريكا ميريل لينش« أن تعلن وزارة 
العمل عن مطالبة ما يقرب من ثالثة ماليين مواطن 
البطالة،  الحصول على مساعدة  مرة  وألول  أمريكى 
القياسى  الرقم  أضعاف  أربعة  على  يزيد  رقم  وهو 
لما  وفقا  عام 198٢،  الركود  أوج  ُسجل خالل  الذى 

ورد على »واشنطن بوست«.
فى  الماليين  االقتصاديين  كبير  اعتبر  جانبه،  من 
بنك »أم يو أف جى« كريس روبكى فى مذكرة للعمالء 
انقالب مذهل لالقتصاد، من األفضل فى التاريخ إلى 
ركود  أسرع  فقط،  التاريخ خالل شهرين  فى  األسوأ 
فى التاريخ مع عدم إنفاق أحد أى سنت، سيبقى على 

هذا النحو لفترة طويلة.
ال  حتى  األمريكى  االقتصاد  حالة  تسوء  وبالفعل 
تتوقف عند مجرد الترجيحات، فقد شهد سعر برميل 
انخفاضا حادا حيث سجلت عقود  األمريكى  النفط 
الخام األمريكى اآلجلة انخفاضا بنسبة 94 % وبلغت 
المستوى  هذا  ويعود  للبرميل  دوالر   1.٠4 مستوى 
الذى سجله الخام األمريكى »غرب تكساس الوسيط« 

األدنى فى التاريخ.
النفط  أسعار  فى  الهبوط  هذا  أن  الخبراء  ورجح 
والذى لم تشهده من قبل بأن يصل سعر برميل النفط 
الخام  النفط  على  الطلب  انخفاص  بسبب  للدوالر 

بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كان  التى  األساسية  الركيزة  هو  االقتصاد  ويعد 
االنتخابات  فى  الفوز  من  يتمكن  لكى  عليها  يعتمد 
عن  ي��ت��ح��دث  ك���ان  م��ا  ف��دائ��م��ا  المقبلة،  ال��رئ��اس��ي��ة 
حكم  توليه  منذ  اقتصاديا  حققها  التى  اإلن��ج��ازات 
فى  األم��وال  رؤوس  ممثلى  على  يعتمد  وكان  البالد، 
واشنطن لدعمه واإلدالء لصالحه، لكن اآلن باتت هذه 

التى  األخيرة  التبعات  بسبب  متهتكة  الورقة 
لحقت بالبالد منذ الفيروس.

ترامب  ي��ح��اول  أن  م��ن  وب���دال 
أقحم  ال��ت��ى  األزم���ة  مواجهة 

بات  اقتصاديا،  بالده  فيها 
يركز جهوده على الدخول 
ف�����ى ح�������رب ك���الم���ي���ة 
ومنظمة  الصين  ض��د 
من  العالمية  الصحة 
خالل توجيه االتهامات 
تعمدت  بأنها  ل��أول��ى 
إخ����ف����اء ح���ق���ائ���ق ع��ن 

الفيروس لإليقاع بالعالم 
فى بئر ليس له نهاية، أما 

الصحة العالمية فقد اعتبر 
وال  الصين،  مع  متواطئة  أنها 

فى  واشنطن  تساعد  أن  ت��ح��اول 
أزمتها، وقرر قطع التمويل عنها.

التنمية  مركز  وم��دي��ر  األس��ت��اذ  ساكس  جيفرى 
البيت  أن  اعتبر  كولومبيا،  جامعة  فى  المستدامة 
العالمية  الصحة  إدانة منظمة  األبيض سيستمر فى 
حققته  ال��ذى  الفشل  عن  االنتباه  لصرف  والصين 
المستجد،  ك��ورون��ا  أزم��ة  مواجهة  فى  ترامب  إدارة 
والذى سيؤثر بشكل كبير على برناج ترامب االنتخابى 

المقبل.
لها  ال��م��وج��ه��ة  األخ����رى  للجهة  االل��ت��ف��ات  وع��ن��د 

االتهامات والتى كانت بؤرة للوباء وهى الصين، نجد 
أنها تمكنت بالفعل من التصدى للمشكلة لدرجة أنها 
قدرت على الحد من انتشاره بنسبة كبيرة، وبدأت فى 
فتح األسواق إلنعاش حالة االقتصاد مجددا، واألهم 
أنها هى من قدمت مساعدات عاجلة ألكثر من 83 
الطبية  المعدات  بجميع  العالم،  مستوى  على  دول��ة 
الالزمة إلنهاء األزمة، باإلضافة إلى ٢٠ مليون دوالر 
التعاون  لتسهيل  العالمية  الصحة  لمنظمة 

الدولى ذى الصلة.
أستاذ  يوسف،  أحمد  الدكتور 
ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة، وم��دي��ر 
والدراسات  البحوث  معهد 
أن  أكد  األسبق،  العربية 
الهدف من الحملة التى 
يقودها الرئيس دونالد 
الصين،  ض��د  ت��رام��ب 
ه���و ص����رف االن��ت��ب��اه 
المستوى  على  خاصة 
ال���داخ���ل���ى األم��ري��ك��ى 
ع��ن اف��ش��ل إدارت�����ه فى 
م��واج��ه��ة أزم����ة ف��ي��روس 
كورونا، فواشنطن فى عهد 
ت��رام��ب ت��ص��درت ال��ع��ال��م فى 
وبأرقام  والوفيات  اإلصابات  عدد 

مهولة.
أن  ل�»الطريق«  تصريحات  فى  يوسف  وأض��اف 
للصين،  ترامب  سيوجهها  التى  االتهامات  كانت  أيا 
فلن يكون لها أى جدوى أو فائدة، مشيرا إلى أن ما 
يروجه بأن الصين هى من تسببت فى ظهور الفيروس 
وخلقته ال معنى له، فعلميا لم يثبت بأن هذا الفيروس 
يمكن تخليقه معمليا، وهذا ما اتفق عليه العلماء فى 
مختلف دول العالم ومنهم أمريكيون ايضا عالوة على 

رأى منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور أحمد يوسف إن ترامب لن يتمكن من 
له، منوها  الوباء والتصدى  إخفاء فشله فى مواجهة 
بأنه حتى وإن افترض أن الصين بالفعل تعمدت إخفاء 
إًذا تمكنت دول أخرى من  الوباء، فلماذا  حقائق عن 
مواجهته والتصدى مثل كوريا الجنوبية وهونج وكونج 
بدأت  التى  نفسها  والصين  كبير،  حد  إلى  واليابان 
فى فتح األسواق، إًذا عند المقارنة نجد أن واشنطن 

وتحت رعاية دونالد ترامب أثبتت فشال مروعا.
ويرى يوسف أنه يتوجب على ترامب وبدال من إلقاء 
تساعد  لسبل  يلتفت  أن  غيره  على  واالتهامات  اللوم 
على عالج ما وصلت له البالد من الناحية االقتصادية 
يقع  الفشل  هذا  من  كبيرا  جزءا  أن  مؤكدا  تحديدا، 
على عاتق ترامب بسبب االحكام الخاطئة والتقديرات 
التى ال معنى لها التى أدلى بها بشأن الفيروس، حيث 
اعتبر فى البداية أنه مجرد إنفلونزا عادية، مشيرا إلى 
استمرار  رغم  واشنطن  المبكر فى  للفتح  الدعوة  أن 
األزمة دليل على أن هذه اإلدارة مفككة وغير متزنة.

العربية،  والدراسات  البحوث  وبحسب مدير معهد 
المتكرر يصيب ترامب بحالة من الذعر  فإن الفشل 
فى  نجاحه  ف��رص  تقويض  من  يخشى  فهو  والقلق، 
الحزب  أع��ض��اء  أن  موضحا  المقبلة،  االنتخابات 
ال��دي��م��ق��راط��ى، س���وف ي��ح��رص��ون ع��ل��ى اس��ت��غ��الل 
واألزمة  كورونا  مواجهة  فى  األمريكية  اإلدارة  فشل 
الرئاسى  السباق  فى  بترامب  لإلطاحة  االقتصادية 
يعتمد  كان  التى  الرابحة  الورقة  فقد  فهو  المقبل، 

عليها وهى االقتصاد.
م��ن ج��ان��ب��ه، ي���رى ال��دك��ت��ور رش���اد ع��ب��ده الخبير 
والدليل  وج��دارة  ذكاء  أثبتت  الصين  أن  االقتصادى، 
على ذلك هو المساعدات التى حرصت على تقديمها 
لمختلف دول العالم، والتبرعات المالية التى وجهتها 
من  تعزز  أن  تريد  فهى  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
كورونا،  فيروس  أزم��ة  انتهاء  بعد  الثنائية  عالقاتها 
أمر  بها  تقوم  التى  المساعدات  عملية  أن  موضحا 

بسيط بالنسبة لها، خاصة أنها تتحكم فى أكثر ٧٠ % 
من المستلزمات الطبية فى العالم.

أن  ل���»ال��ط��ري��ق«،  تصريحات  ف��ى  ع��ب��ده  وأض���اف 
الصين تحاول أن تخلق عالقات وجسورا من المودة 
مع بقية الدول األخرى فى العالم، ألن ذلك سيسهل 
عليها التعاون التجارى واالقتصادى فى مرحلة ما بعد 
الكورونا، مشيرا إلى أن مساعدات الصين والتبرعات 
تتفوق  تجعلها  أن  بالضرورة  ليس  اآلن،  تقدمها  التى 
فى  ال��ري��ادة  تحتل  وتجعلها  المتحدة  ال��والي��ات  على 

العالم.
وبحسب الدكتور رشاد عبده، فإن هناك العديد من 
التقارير التى تؤكد أن الصين وبحلول عام ٢٠٢4 سوف 
تتفوق اقتصاديا على الواليات المتحدة، وهذه التقارير 
بناء على دراسات أجريت منذ عشر سنوات، فالصين 
دولة محورية وذات أهمية وهذه حقيقة لكن ذلك ال 
يعنى أن أمريكا على الجانب اآلخر ضاعت أو انتهت، 
جدا،  قوية  اقتصادية  مقومات  تمتلك  أنها  خاصة 

فلديها رؤوس األموال والخامات واألفكار والصناعة.
واختتم الخبير االقتصادى باإلشارة إلى أن النجاح 
خالل  األمريكى  االقتصاد  فى  ترامب  حققه  ال��ذى 
الفترة الماضية هو ما كان يستند عليه للفوز بحقبة 
بات  األخير  التدهور  وبعد  اآلن  أما  جديدة،  رئاسية 
فى خطر كبير فلم يجد بُدا من عودة األمور كما كانت 
لكى يزدهر االقتصاد مجددا ويتمكن من تحقيق حلمه 
باالستمرار متربعا على عرش البيت األبيض، وعودة 
المؤسسات األمريكية ستكون مع المحافظة على كافة 
انتشار  اإلجراءات االحترازية والوقائية للسالمة من 
فيروس كورونا، فدونالد ترامب ليس أمامه حل آخر، 
والتوقعات  البطالة  ح��االت  ارت��ف��اع  ظل  فى  خاصة 

بتخلى المؤسسات عن العمالة فى أى لحظة.
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 اإلعالم

األمريكى يحذر

من خراب مقبل على 

العالم.. وخبير اقتصادى: 

واشنطن مازال لديها

كافة المقومات

عواطف الوصيف

الربيع الصينى
التنين اآلسيوى يسيطر

على العالم بعد كورونا
وترامب فى انتظار ثورة العاطلين 

 الخبير االقتصادى رشاد عبده: مساعدات الصين لجيرانها بوابة تسهيل عملياتها التجارية فى العالم

 أحمد يوسف يكشف: اتهامات ترامب للصين ال جدوى لها وهو يعى أن نهايته أوشكت

العام  األمين  العيسى  محمد  الدكتور  ص��رح 
هيئة  مجلس  ورئيس  اإلسالمى  العالم  لرابطة 
علماء المسلمين، بأن ما يقرب من نصف مقاتلى 
الجدد  المسلمين  من  اإلره��اب��ى  داع��ش  تنظيم 
بالغرب من الذين تسلل إليهم اإلسالم السياسى، 
الدينية  األقليات  داخل  الوعى  زيادة  إلى  داعًيا 
هم  المتطرفين،  بعض  أن  موضحا  الغرب،  فى 
من يشعلون اليمين المتطرف فرحين بردة فعله؛ 
من أجل أن يكون هناك صدام وصراع حضارى 
بين اإلسالم والغرب؛ ألنه ال يعيش إال فى هذه 
والعمل  والصراع  الصدام  البيئة، فمشروعه هو 

اإلرهابى والعنف فى كل مكان.
وأشار »العيسى« إلى أن مشكلة جماعة اإلخوان، 
أو ما يسمى باإلسالم السياسى فى الغرب، تنطلق 
اختزال  أى  اإلس���الم،  باسم  سياسى  تنظيم  م��ن 

اإلسالم العظيم فى مشروع سياسى فقط.
وأض����اف إم����ام أح���د ال��م��س��اج��د ف��ى ه��ول��ن��دا: 
للوقوع  عرضة  أكثر  ب��اإلس��الم  العهد  حديثى  إن 
يسهل  فهؤالء  المتشددة،  الجماعات  تأثير  تحت 
اجتذابهم؛ ألنهم مازالوا لم يفهموا اإلسالم، الفًتا 
إلى أن بعضهم يعانى من مشاكل نفسية، ويكون فى 
حالة تخبط، وبالتالى يسهل استقطابهم، ففى حين 
نلقى الدروس الدينية يكون هناك أشخاص منتمون 
ينتظرون،  الخارج  فى  السياسى  اإلس��الم  لتيارات 
ويؤثر كالمهم على من يأتون لتلقى الدروس الدينية.
النفسى  الفراغ  اإلرهابى،  التنظيم  ويستهدف 
إلقناعهم  األوروب��ي��ي��ن؛  بعض  منه  يعانى  ال��ذى 
سوريا  فى  للقتال  وال��ذه��اب  اإلس��الم،  باعتناق 
والعراق، وتركز شبكات التجنيد التابعة للتنظيم 
يأتى ذلك فى  المنضمين حديًثا لإلسالم.  على 
إطار التخطيط والبحث عن مقاتلين لهم سجالت 
نظيفة، ولم يسبق لهم االنضمام لجماعات، من 
خالل منصات مواقع التواصل االجتماعى، التى 

مثلت أهم موارد التجنيد اإللكترونى.
وفى سياق متصل، فإن استخدام داعش للنساء 
يعد من أبرز العوامل التى يستغلها التنظيم لجذب 
أعداد جديدة لصفوفه بسبب ضعف الوازع الدينى، 
لم  الالتى  الُجدد  المسلمات  فى  يتوافر  قد  الذى 
الواعية  المعرفة  من  وافية  حصيلة  لديهن  تكتمل 
يستهدفن  ال��داع��ش��ي��ات  وال��م��ن��س��ق��ات  ب��اإلس��الم 
العهد  حديثات  األوروبيات  المراهقات  استقطاب 
باإلسالم، حيث يعانى معظمهن من مشاكل أسرية، 

وعدم المعرفة الكافية بدينهن.

حديثو العهد باإلسالم 

فريسة داعش بالغرب 
 استهداف المراهقات األوروبيات سالح

خفى بيد تنظيمات الموت 

أعلنت اليمنية توكل كرمان، عبر صفحتها الشخصية 
اإلش��راف  مجلس  إل��ى  انضمامها  ب��وك«  »فيس  على 
العالمى لمحتوى »فيس بوك« و»إنستجرام«، زاعمة أنه 
بهذا القرار لم يعد احتكار الحكومات لوسائل اإلعالم 
والمعلومات ممكنا بفضل منصات التواصل االجتماعى 
والذى قد أثار جدال واسعا بين مستخدمى تلك المواقع 
وقد وصل رفضهم حد إطالق هاشتاج يرفض وجودها 

بذلك المجلس تداوله النشطاء.
العالم فى توكل كرمان، حين حصلت  وسبق وانخدع 
إلين  بالتقاسم مع  على جائزة نوبل للسالم عام ٢٠11 
جونسون سيرليف وليما غبوى، قبل أن تكشف مواقفها 

وانحيازاتها للجماعة اإلرهابية.
عالقة كرمان بجماعة اإلخوان

التنظيم  قيادة  مراكز  مع  اإلره��اب  راعية   تتواصل 
الدولى للجماعة فى كل من تركيا وقطر وباإلضافة إلى 
ذلك فإنها تقيم فى تركيا وقد ذكرت وسائل إعالم يمنية 
لمنظمات  مالية  بتحويالت  تقوم  »كرمان«،  أن  محلية، 
إخوانية متورطة فى دعم وتمويل أنشطة تنظيم القاعدة 
االرهابى مثل مؤسسة »رحمة« الخيرية وكذلك مؤسسة 
للصرافة  »العمقى«  شركة  عبر  الخيرية  كرمان«  »توكل 
دعم  فى  لتورطها  دولية  عقوبات  عليها  فرضت  التى 

وتمويل اإلرهاب وتنظيم القاعدة فى اليمن.
»كرمان«،  تستخدم  قطر  أن  إلى  تقارير،  تشير  كما 
العربية  ال��دول  بمهاجمة  السياسية  أجندتها  لتنفيذ 
وتقديم  الدوحة  على  اقتصاديا  حصارا  فرضت  التى 
توكل  فإن  يمنية،  وبحسب مصادر  لها.  مالية  تمويالت 
كرمان تلقت 3٠ مليون دوالر من قطر فى ٢٠18، كدفعة 
تلقت  كما  و»يمن شباب«،  »بلقيس«  قناتى  أولى إلنشاء 
باإلضافة  إخبارية،  ومواقع  قنوات  لفتح  أخرى  دفعات 
إلى مخصصات شهرية تدفعها الدوحة لتوكل وفريقها 

والوسائل اإلعالمية التابعة لها.
 ذراع إيران باليمن

ودعمها  ل���»ك��رم��ان«  المشبوهة  التحركات  ظ��ل  ف��ى 
للمشروع التخريبى فى المنطقة، انتقدت وسائل إعالم 
فى  مشاركتها  بعد  خاصة  ك��رم��ان،  ممارسات  يمنية 
النسخة الخامسة لمؤتمر حوار المتوسط، الذى انعقد 
الفترة من ٥ إلى ٧ ديسمبر ٢٠19، لمهاجمة دول  فى 

التحالف العربى.
المشروع  فيه  يشهد  ال���ذى  ال��وق��ت  ف��ى  ذل��ك  ي��أت��ى 
دولية  انتقادات  اليمن  فى  الحوثى  وذراع���ه  اإلي��ران��ى 

واتهامات باإلرهاب.
وت����س����ت����خ����دم ك�����ل م��ن 
ق��ط��ر وإي�������ران »ك���رم���ان« 
التحالف  لمهاجمة  ك���أداة 
ال���ع���رب���ى، ل���ذل���ك ف��إن��ه��ا 
التواصل  مواقع  على  تلقب 

حزب  ب�»أفعى«  االجتماعى 
الكثير  وي��ك��ش��ف  اإلص�����الح، 

من  العدائية  التصريحات  م��ن 
حجم  العربى،  التحالف  تجاه  قبلها 
المؤامرة التى يحملها اإلخوان لليمن.

»توكل كرمان.. والخالفة التركية«
خاصة  المنطقة،  ف��ى  المخرب  أن��ق��رة  دور  يتنامى 
بدخول عدد من ضباط  تتعلق  وثائق  الكشف عن  بعد 
المخابرات التركية إلى اليمن، بتسهيل وتعاون قيادات 
إخوانية عليا، فى السياق الهادف للسيطرة على المنافذ 
المتوسط  األبيض  والبحر  األحمر  البحر  فى  البحرية 

والخليج العربى.
التى  كرمان  توكل  امثال  الناشطين  األت��راك  ويجند 
جائزة  لشراء  ال��دوالرات  ماليين  بدفع  الدوحة  تكفلت 
نوبل لتكون من نصيبها بهدف تلميعها عالميا وقد قام 

طيب  رج��ب  التركى  الرئيس 
»كرمان«  باستقبال  أردوغان 

ومنحها الجنسية التركية.
»نزع نوبل للسالم.. 

توافق عربى«
أع��ل��ن��ت م��ؤس��س��ة ال��م��رأة 
ال��ع��رب��ي��ة ان���ط���الق ف��ع��ال��ي��ات 
الحملة الدولية لنزع جائزة نوبل 

للسالم من الناشطة اليمنية.
بأن  للمؤسسة  العام  وصرح األمين 
مدًنا عربية وعالمية مثل، القاهرة وطنجة 
وجنيف ولندن وباريس وواشنطن، ستشهد فعاليات 
الحملة الهادفة إلى حشد رأى عام دولى ضاغط باتجاه 
دفع مؤسسة »نوبل« ولجنة نوبل للسالم للتحرك بجدية 
ونزع الجائزة المذكورة منها بغية تصحيح وضع خاطئ، 
»كرمان«؛  ضد  قضايا  لرفع  عرب  محامون  تطوع  كما 
والمطالبة  الكراهية  والتحريض على  اإلرهاب  لدعمها 

بمثولها أمام العدالة.

توكل كرمان.. »حيزبون« اليمن 
 صفعات جديدة بتعيين »سيدة اإلرهاب« عضوًا للمجلس اإلشرافى لمواقع التواصل 

 أفعى

حزب هللا سمعت

عن ثورات الخراب

العربى وحرضت

ضد مصر 

نهلة المحروقى
نهلة المحروقى
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تيسير  المهندس  االجتماع، وجه  بداية  فى 
عام  وأمين  جيل،  إرادة  حزب  رئيس  مطر، 
إلى  التحية  المصرية،  األحزاب  تحالف 
القوات  وإلى  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس 
المصرية  والشرطة  المصرية،  المسلحة 
أزمة  مواجهة  فى  الكبير  لدورهم  أيًضا؛ 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.
اجتماع  فى  كلمته  خالل  »مطر«،  وقال 
المكتب التنفيذى لتحالف األحزاب المصرية، 
مواجهة  من  التحول  مرحلة  فى  اآلن  إننا 
فيروس كورونا إلى مرحلة التعايش مع فيروس 
كورونا، وعلينا أن نأخذ حذرنا، ُمقدًما التحية 
مواجهة  فى  صموده  على  األبيض  للجيش 
اللعين، معتبرا الجيش األبيض هو  الفيروس 

خط المواجهة األول مع فيروس كورونا.
وأكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب 
أبناء مصر، عضو تحالف األحزاب المصرية، 
كورونا  فيروس  تواجه  المصرية  الدولة  أن 
وتخوض  سيناء  فى  اإلرهاب  وتواجه  القاتل، 
معركة البناء فى الداخل، كل هذه التحديات 
المصرية،  الدولة  تواجهها  التى  والمعارك 
كل  فى  الدولة  نساند  أن  علينا  لزاًما  تجعل 

هذه التحديات.
اجتماع  خالل  كلمته  فى  »بركات«،  وأضاف 
المصرية،  األحزاب  لتحالف  التنفيذى  المكتب 
على  السلبى  األثر  من  حالًيا  تعانى  مصر  أن 
االقتصاد المصرى نتيجة وباء كورونا، مؤكًدا أن 
هذه المعاناة ليست فى مصر فقط وإنما فى كل 
الدول بدأت تدخل  العالم، حتى أن بعض  دول 
هذه  قدرة  لعدم  الوباء،  مع  التعايش  طور  فى 

الدول على تحمل األثر السلبى الواقع عليها.
وطالب رئيس حزب أبناء مصر، بالتعايش مع 
فيروس كورونا، ووجود حل للمعادلة الصعبة، 
الحفاظ على  اقتصادنا مع  نفتح  وهى »كيف 
صحة المواطن«؟، مطالبا الدولة بوضع خطة 
مع  المواطن  على صحة  الحفاظ  من  تمكننا 
فتح االقتصاد تدريجًيا حتى ال تخسر الدولة 
فى  بدأتها  التى  االقتصادية  اإلصالحات 
أقدام  الدولة تقف على  والتى جعلت   ،2016

ثابتة اآلن.

التهامى،  جمال  أحمد  المستشار  وأوضح 
أنه  والمواطنة،  اإلنسان  حقوق  حزب  رئيس 
على األحزاب أن تساند الدولة مساندة فعلية 
تواججها،  التى  حقيقية فى مواجهة األزمات 
فاتورة  تدفع  المصرية  الدولة  أن  إلى  مشيًرا 
ألنها  أجمع؛  العالم  عن  نيابة  اإلرهاب 
مستهدفة طوال الوقت وخاصة بعد ثورة 30 

يونيو.
اجتماع  خالل  كلمته  فى  »التهامى«،  وتابع 
المكتب التنفيذى لتحالف األحزاب المصرية، 
)كوفيد-19(،  المستجد  كورونا  فيروس  أن 
خطير جدا وينتشر بسرعة فائفة، منوًها إلى 
الناس مازالوا على غير دراية  الكثير من  أن 

بمواجهة هذا الفيروس اللعين.
وأكد رئيس حزب حقوق اإلنسان والمواطنة، 
توعية  فى  كبير  دور  عليه  اإلعالم  أن  على 
فيروس  بأخطار  المواطنين  جميع  وإعالم 
إلى  نصل  ال  حتى  انتشاره،  وبسرعة  كورونا 

مرحلة أخطر ال يمكن السيطرة عليها.
الدكتور عفت السادات، رئيس حزب  وقال 
السادات الديمقراطى، عضو تحالف األحزاب 
المصرية، إننا دائما ما نشعر بالفخر واألمان 
المصرية،  المسلحة  قواتنا  وجود  ظل  فى 
فى  سباقا  كان  السيسى،  الرئيس  أن  متابعا 
رؤيته المبكرة فى كل المناحى االقتصادية، إال 
أن الوضع االقتصادى فى ظل انتشار فيروس 

كورونا »مقلق«.
وأضاف السادات، خالل كلمته فى اجتماع 
المكتب التنفيذى لتحالف األحزاب المصرية، 
أنه يجب أن يشارك المجتمع كله فى عملية 
مجتمع  أقصد  وهنا  الحقيقية،  التوعية 
ألن  فقط،  المدنى  المجتمع  وليس  األعمال 
الدور  هذا  فى  جبارا  جهدا  تبذل  الدولة 
من  مزيدا  يبذل  أن  اإلعالم  وعلى  التوعوى، 

الجهد فى هذا الموضوع.
حزب  رئيس  اإلسالم،  سيف  اللواء  أشار 

مصر بلدى، عضو تحالف األحزاب المصرية، 
إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى 
وجود  أن  موضحا  األسود،  اإلرهاب  مواجهة 
نجاح  لكل  ألن  نظًرا  طبيعى  شىء  شهداء 

ضريبة تُدفع.
وأضاف »سيف اإلسالم«، خالل كلمته فى 
األحزاب  لتحالف  التنفيذى  المكتب  اجتماع 
المصرية، أن الحكومة قامت بكل ما ينبغى أن 
المستجد،  كورونا  فيروس  لمواجهة  به  تقوم 
المواطن  ملعب  فى  اآلن  الكرة  أن  موضًحا 
أكمل  على  بدوره  يقوم  أن  عليه  يجب  الذى 

وجه فى مواجهة فيروس كورونا.
الريادة،  وأعلن كمال حسنين، رئيس حزب 
األزمة  أن  المصرية،  األحزاب  تحالف  عضو 
المواطن  اقتناع  عدم  فى  تكمن  الحالية 
بخطورة فيروس كورونا، مشيًرا إلى أنه ألول 
مرة يشعر بمساهمة اإلعالم فى قضية وطنية 
مواجهة  فى  اآلن  الدولة  تعيشها  التى  مثل 

فيروس كورونا.
فى  كلمته  خالل  »حسنين«،  وأضاف 
األحزاب  لتحالف  التنفيذى  المكتب  اجتماع 
دعمه  يعلن  األحزاب  تحالف  أن  المصرية، 
للقوات المسلحة والشرطة المصرية والجيش 
دعمه  يعلن  الريادة  حزب  وكذلك  األبيض، 
للدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا.

تتحد  بأن  الريادة،  حزب  رئيس  وطالب 
أحزاب التحالف فى مواجهة فيروس كورونا، 
وليست مواجهة فردية، كل حزب على حدة، 
مع  التعايش  يتم  حتى  مسبًقا،  حدث  كما 

فيروس كورونا فى الفترة المقبلة.
رئيس  أبوالعطا،  حسين  الدكتور  قال 
األحزاب  تحالف  عضو  المصريين،  حزب 
طويلة  سنوات  منذ  مرة  ألول  إنه  المصرية، 
العالم  مستوى  على  ريادى  بدور  مصر  تقوم 
بفضل  المستجد،  كورونا  فيروس  أزمة  فى 
القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، 

والحكومة الرشيدة فى التعامل مع األزمة.
وأضاف »أبوالعطا«، خالل كلمته فى اجتماع 
المكتب التنفيذى لتحالف األحزاب المصرية، 
أزمة  فى  وفعال  كبير  بدور  قام  اإلعالم  أن 
التوعية  خالل  من  كورونا،  فيروس  انتشار 
السيسى،  للرئيس  الشكر  مقدًما  والتثقيف، 
على التصدى لهذا الوباء وقدرته على التنمية 

فى ظل هذه األجواء.
حزب  رئيس  السيد،  رؤوف  اللواء  وطالب 
األحزاب  تحالف  عضو  الوطنية،  الحركة 
الشعب  فئات  وكل  المواطنين  المصرية، 
المصرى، بالعمل واإلنتاج وعدم الجلوس فى 

المنزل فى انتظار المرتبات.
وأضاف »السيد«، خالل كلمته فى اجتماع 
المكتب التنفيذى لتحالف األحزاب المصرية، 
أن أغلب المصريين من الموظفين يرغبون فى 
أخذ إجازات ويفضلون الجلوس فى منازلهم، 
باالقتصاد  يضر  العمل  عدم  أن  إلى  مشيًرا 

المصرى ضرًرا كبيًرا.

اجتماع تاريخى للمكتب التنفيذى لتحالف األحزاب المصرية
تقييم خطط الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.. ودور األحزاب فى التوعية وإعالن 

مساندة ودعم القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة اإلرهاب

 تيسير مطر: نشكر الرئيس والقوات المسلحة والجيش األبيض لدورهم فى مواجهة فيروس كورونا  مدحت بركات: التعايش مع كورونا »ضرورة« 

لحماية االقتصاد  جمال التهامى: مصر تدفع فاتورة اإلرهاب نيابة عن العالم  عفت السادات: الوضع االقتصادى فى ظل انتشار كورونا »مقلق«

 كمال حسنين: حزب الريادة يدعم الدولة فى مواجهة الوباء  حسين أبوالعطا: مصر قامت بدور ريادى فى أزمة المرض

 اللواء رؤوف السيد: كثرة اإلجازات تضر باالقتصاد المصرى

فى اجتماع طارئ، 
التقى أعضاء المكتب 
التنفيذى لتحالف 
األحزاب المصرية، 
برئاسة المحاسب 
تيسير مطر رئيس 
حزب إرادة جيل، 
األمين العام لتحالف 
األحزاب المصرية؛ 
لمناقشة بعض 
الموضوعات الهامة 
التى شملت تقييم 
خطط الحكومة 
لمواجهة فيروس 
كورونا ودور األحزاب 
فى التوعية من 
أخطار الفيروس 
القاتل، وكذلك إعالن 
مساندة ودعم القوات 
المسلحة والشرطة 
فى مواجهة اإلرهاب 
فى ضوء حادث 
بئر العبد، وموقف 
التحالف تجاه مشروع 
الموازنة المالية 
الجديدة المعروضة 
على مجلس النواب.


