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محمد جمال الدين

رحمة سمير

رف��ق��ة ح��راس  المسجد  م��ن  وق��ت��ه��ا خ���رج 
نادر  عام  بظهور  يقوم  نايك  كان  شخصيين، 
ف��ى مسجد ب��وت��را ف��ى ال��ع��اص��م��ة اإلداري����ة 
مهاتير  صلوات  يشهد  ك��ان  ال��ذى  لماليزيا؛ 

محمد وأعضاء حكومته.
نايك، الذى تم حظر نشاطه فى بريطانيا، 
كبار  واحتضنه  دائمة،  إقامة  ماليزيا  منحته 
من  مقرب  وأصبح  الحكوميين  المسؤولين 

رجل السلطة.
ويرى المنتقدون لشخصه، أن حضور نايك 
فى ماليزيا هو عالمة أخرى على الدعم رفيع 
يضم  بلد  فى  د  المتشدِّ لإلسالم  المستوى 
والهندوس  المسيحيين  من  معتبرة  أقليات 
طويلة  لفترة  يظهر  أن  واستطاع  والبوذيين، 

صورة إسالمية معتدلة.
نايك، طبيب يبلُغ من العمر 55 عاماً، أثار 
اإلسالم؛  المتشددة من  الِجَدال عبر صيغته 
المثليين  بحق  اإلع��دام  بعقوبة  يوصى  حيث 
ومن يرتد عن اإلسالم، وفق تقارير إعالمية. 
ويُظِهر فيديو على موقع »يوتيوب« نايك وهو 
»يرهب  الدن  ب��ن  أس��ام��ة  ك��ان  إذا  إن��ه  يقول 

أمريكا اإلرهابية، أكبر إرهابى، فأنا معه.
العام 2017  نهاية  ماليزيا  إلى  فراره  وقبل 
تهماً  بالهند  اإلره��اب  مكافحة  وكالة  وجهت 
للعداء والكراهية  إنه يروج  نايك، قائلة  بحق 
بين مختلف الجماعات الدينية فى الهند من 

خالل الخطب العامة والمحاضرات.
تأثيره وصل إلى بنغالدش التى قامت بإيقاف 
بعد  خطبه،  تبث  التى  »السالم«  تلفزيون  قناة 
منفذى  أن  اإلعالمية  التقارير  بعض  ذكرت  أن 
دكا،  العاصمة  فى  المقاهى  أحد  تفجير  عملية 
ال��ت��ى أس��ف��رت ع��ن م��ص��رع 22 ش��خ��ص��اً، عام 
الهندي.  بالداعية  المعجبين  من  كانوا   ،2016
أعلن مسؤوليته عن  »داع��ش« قد   تنظيم  وكان 

الهجو وقتها.
ألنه  نايك؛  تستضيف  الماليزية  الحكومة 
»ال يزال شخصية شعبية إلى حد معقول بين 
الماليزيين« حسب قول المحلل لدى مدرسة 
الدولية  للدراسات  راج��ارات��ن��ام  سيناثامبى 
تصريحات  ف��ى  علي،  رش��اد  سنغافورة  ف��ى 
قامت  »إذا  وأض���اف:  »روي��ت��رز«  وكالة  نقلته 
سوف  ذلك  فأن  البالد  من  بطرده  الحكومة 

يؤدى إلى فقدان مصداقيتها الدينية فى نظر 
الجماهير.

وق���ال أح��م��د زاه���د ح��ام��دى ن��ائ��ب رئيس 
الوزراء الماليزى وقتها إن نايك، الذى حصل 
بمعاملة  يحظى  ال  ال��دائ��م��ة،  اإلق��ام��ة  على 

تفضيلية.

وأضاف خالل الفترة التى أقامها فى هذا 
البلد لم يخرق أى قوانين أو لوائح. ومن ثم 
القانونية  الناحية  م��ن  يدعو  م��ا  يوجد  ف��ال 
العتقاله أو القبض عليه. وتابع أن الحكومة 
لم تتلق أى طلب رسمى من الهند  فيما يتعلق 

بمزاعم اإلرهاب التى تدور حوله.
الماليزيين  النشطاء  من  مجموعة  ورفعت 
وقالت  لترحيله  العليا  المحكمة  أمام  دعوى 
إنه يمثل خطرا على السلم العام فى المجتمع 
متعدد األعراق حيث يمثل غير المسلمين 40 

% من سكان ماليزيا.
وقالت تلك المجموعة إنها ال تعلم شيئا عن 
اإلداري��ة  العاصمة  مسجد  إل��ى  نايك  ذه��اب 

بوتراجايا أو مكان إقامته فى ماليزيا.
نايك  إن  بوترا  مسجد  فى  مسؤولون  وقال 
كما  المسجد،  ف��ى  الجمعة  ص��الة  يحضر 
ومطاعم  ومستشفيات  مساجد  فى  شوهد 

أخرى بالعاصمة اإلدارية.
وسبق أن نفى نايك االتهامات الهندية. ففى 
مقابلة مع قناة تلفزيونية كويتية فى مايو 2017 
بزعامة  الهندوس  القوميين  حكومة  إن  ق��ال 

ناريندرا مودى تستهدفه بسبب شعبيته.

كما حث الحزب اإلسالمى الماليزي، الذى 
سبق أن دافع عن نايك فى الماضي، الحكومة 
الهند  م��ن  محتمل  ط��ل��ب  أى  ت��ج��اه��ل  ع��ل��ى 
تستهدف  االتهامات  إن  وقال  إليها  لتسليمه 
قطع الطريق على ما له من نفوذ وجهود نشر 

الوعى الدينى بين المجتمع الدولي.
واإلسالم هو الديانة الرسمية فى ماليزيا، 
غير أن القوانين علمانية ولكن توجد بالبالد 
المدنية  الدعاوى  فى  للنظر  شرعية  محاكم 

التى تخص المسلمين.
وكعادة  الماضى،  العام  من  أغسطس  وفى 
الهندى  الداعية  بدأ  اإلسالمى،  التيار  رموز 
هوية  ممارسا  الماليزى  الشأن  فى  التدخل 
ال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى ال��م��ج��ت��م��ع، وت��ص��اع��دت 
إن  ق��ال،  أن  بعد  بطرده  المطالبة  الدعوات 
تزيد  بحقوق  يتمتعون  ماليزيا  »الهندوس فى 
األقلية  بها  تتمتع  التى  تلك  عن  م��رة«   100«
طرد  يتعين  أن��ه  ورأى  الهند،  ف��ى  المسلمة 

الصينيين الماليزيين قبل أن يطرد هو. 
واستجوبته الشرطة إنذاك لمدة 10 ساعات 
التسبب  بهدف  عمدا  إهانة  توجيه  بشبهة 
أن منتقديه  بيان  السالم، وقال فى  بتقويض 

وأض��اف��وا  معناها  م��ن  تصريحاته  أخ��رج��وا 
»فبركات غريبة. 

واضاف »لم يكن بنيتى أبدا إثارة استياء أى 
شخص أو مجموعة«، وتابع »إن ذلك يخالف 
اع��ت��ذارات��ى  أق��دم  أن  وأود  اإلس���الم  تعاليم 

الخالصة عن سوء الفهم هذا. 
مهاتير  الماليزية  الحكومة  رئ��ي��س  وك���ان 
الكريم  عبد  نايك  ذاك��ر  إن  ق��ال  قد  محمد 
وزراء  من  ع��دد  طالب  فيما  ال��ح��دود  تجاوز 
من  الشرطة  حظرته  كما  بطرده،  الحكومة 
فى  مكان  أى  فى  علنية  خطابات  أى  إلقاء 

ماليزيا، وفق وكالة األنباء الرسمية »برناما 
وكانت الحكومة فى السابق قد ترددت على 
إغضاب  خشية  ض��ده  التحرك  فى  يبدو  ما 
بعض المسلمين، ونحو 60 بالمئة من سكان 
ال��ب��ال��غ ع��دده��م 32 م��ل��ي��ون نسمة  م��ال��ي��زي��ا 
مسلمون، إضافة إلى اتنيات صينية وهندية.

و قال مهاتير محمد، إن رفض ماليزيا تسليم 
نايك للهند يماثل موقف أستراليا التى رفضت 
السابق سر  استرداد ماليزيا ضابط الشرطة 
لقتل  ب��اإلع��دام  عليه  المحكوم  عمر  األزه��ر 

المعارضة المنغولية ألتانتويا شاريبو.
الهندي،   Dnaindia موقع  كشف  قد  وك��ان 
فى مايو الماضى، عن تلقى الداعية الهارب، 

تموياًل مستمًرا من كال من قطر وتركيا.
زال  م��ا  نايك  أن  الهندى  الموقع  كشف  و 
يحتفظ بالعديد من الحسابات المصرفية فى 
قطر، حيث يستغل هذه الحسابات فى التهرب 
يستخدم  بينما  الهندية،  الحكومة  تدقيق  من 
بشكل عام هذه الحسابات لتحويل األموال إلى 
االرهابية  المنظمات  من  عدد  وإل��ى  شركائه 
عليها  التى فرضت   IRF يرعاها السيما  التى 
لمدة خمس سنوات،  الهندية حظًرا  الحكومة 
موضحا أنه مؤخرا طلب من الدوحة مبلغ مبلغ 

500 ألف دوالر لدعم منظماته الخيرية.
وتركيا  قطر  استغالل  ح��ول  الشكوك  وتحوم 
للداعية الهارب لضمانة التواجد والدعم لجماعة 

اإلخوان فى الداخل الماليزى ودول شرق أسيا.

DR ZAKIR
NAIK

الداعية المطارد
ذاكر نايك.. داعية هندى مثير للجدل، يعتبره البعض »بن الدن« شرق أسيا، وتدور حوله 

شبهات حول عالقات مشبوهة مع قطر وتركيا، فيما يعتبره آخرون رمزا إسالميا كبيرا يجاهد 
فى سبيل نصرة الدين، فمن هو ذلك الرجل الغامض وما حقيقة ميوله المجهولة وهل هو 

ألة إلطالق الفتاوى المتطرفة؟ ترصد الطريق سيرته فى هذه السطور فى محاولة لالجابة 
بحيادية على جميع الشواغل.

وتبدأ فصول القصة منذ فبراير من العام ٢٠17، عند خروج ذاكر نايك من جامع ماليزى شهير، 
واحتشد حوله المعجبون، سعيًا وراء صور مع اللداعية الهندى المسلم الذى أثارت وجهات نظره 

المتشددة تحقيقا جنائيًا فى وطنه جلعته مطارد.

ذاكر نايك.. ذراع  قطر الطولى فى دول شرق أسيا
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احلدث

عبد الرحمن قناوي

عبدالرحمن قناوي

الجنسية  بإسقاط  الدكتور مصطفى مدبولى  الوزراء  رئيس  قرار  أثار 
عن غادة نجيب، زوجة الفنان الهارب المنتمى لجماعة اإلخوان اإلرهابية 
المضرة  الجنايات  إح��دى  فى  حكم بحقها  ص��دور  بعد  عبداهلل  هشام 
عن  الجنسية  إسقاط  إمكانية  حول  األحاديث  من  الكثير  الدولة،  بأمن 
أمثال حمزة  للجماعة،  والتابعين  تركيا وقطر  الهاربين فى  باقي الخونة 
زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر، والذين يعملون ليل نهار على إثارة البلبلة 
والشائغات واألكاذيب حول مصر.  وكان طارق محمود المحامى بالنقض 
إنذارا رسميا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس  العليا، أرسل  والدستورية 
هارًبا  عمياًل   16 عن  الجنسية  بإسقاط  ف��ورى  ق��رار  بإصدار  ال���وزراء، 
للخارج كاًل من: »محمد ناصر، عالء األسواني، عمرو واكد، معتز مطر، 
حمزة زوبع، بهى الدين حسن،  أيمن نور، محمد محسوب، عصام حجي، 
عبداهلل،  هشام  القرضاوي،  عبدالرحمن  شرابي،  وليد  الزمر،  ط��ارق 

مقاول الشائعات محمد علي، سالمة عبدالقوي، عالء صادق.
غادة نجيب وهشام عبداهلل

وغادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني، من مواليد القاهرة 1972، 
سورية الجنسية، أسقطت عنها الجنسية المصرية إلقامتها العادية خارج 
البالد، وصدور حكم بإدانتها فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة 
من جهة بالخارج، ظهرت على الساحة عقب ثورة يناير 2011، وارتبطت 
اإلخ��وان  جماغة  وتأييد  دعم  إلى  تحول  ال��ذى  عبداهلل  هشام  بالممثل 
اإلرهابية بعد أن كان يهاجمها، ثم هربا سويا إلى تركيا عقب ثورة 30 

يونيو 2013.

عقب هروبهما، عمال فى تقديم أحد البرامج التابع لجماعة األخوان، 
والتحريض ضد مصر،  العنف،  إلى  والدعوة  المصرية  الدولة  لمهاجمة 
وفى عام 2016، أصدر النائب العام السابق نبيل صادق قرارا بالموافقة 
على وضع كل من الفنان هشام عبد اهلل وزوجته الناشطة السياسية غادة 
نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى األراضى المصرية، بعد أن وجهت 
لهما اتهامات االنضمام لجماعة أسست على خالف القانون، والتحريض 
والدعوة  االجتماعي،  السلم  وتهديد  العام،  األمن  وتكدير  العنف،  على 
العام  النائب  أحال  وفي  أغسطس عام 2018  ترخيص.  بدون  للتظاهر 
28 متهما بينهم غادة نجيب وزوجها هشام عبداهلل الهاربين، إلى محكمة 
القضية رقم 1102  اتهامهم فى  بعد  العليا طوارئ،  الدولة  جنايات أمن 
لسنة 2017 والمعروفة إعالميا ب� »إعالم األخوان«، وفي 31 يناير 2019، 
5 سنوات  بالسجن  الجيزة،  جنايات  بمحكمة  إرهاب   14 الدائرة  قضت 

لكال من غادة محمد نجيب وهشام عبداهلل.
شروط إسقاط الجنسية

المادة 16 من قانون الجنسية المصرية حدد الشروط والحاالت التى 
يحق فيها سحب الجنسية أو إسقاطها، حيث تنص على أنه يجوز بقرار 
مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية، فى 7 حاالت، أولها 
الخارج  العادية فى  إقامته  كانت  إذا  الخارج،  من  الدولة  بأمن  اإلض��رار 
من  الدولة  بأمن  المضرة  الجنايات  من  جناية  فى  بإدانته  حكم  وصدر 
جهة الخارج. الحالة الثانية التى تجيز إسقاط الجنسية عن مواطن، إذا 
دخل فى جنسية أجنبية على خالف حكم المادة 10، والتى تنص على: 

»ال يجوز لمصرى أن يتجّنس بجنسية أجنبية إال بعد الحصول على إذن 
بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإال ظل معتبرا مصريا من جميع 
بالتجنس  الوجوه وفى جميع األحوال، ومع ذلك يجوز أن يتضمن اإلذن 
المصرية،  بالجنسية  القصر  وأوالده  وزوجته  له  المأذون  احتفاظ  إجازة 
فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خالل مدة ال تزيد على سنة من تاريخ 
رغم  المصرية  بجنسيتهم  محتفظين  ظلوا  األجنبية  الجنسية  اكتسابه 
اكتسابهم الجنسية األجنبية. الحالة الثالثة تكون إذا قبل دخول الخدمة 
وزير  من  يصدر  سابق  ترخيص  دون  األجنبية  ال��دول  إلحدى  العسكرية 
الحربية، والحالة الرابعة إلسقاط الجنسية عن المواطن، تتمثل فى حال 
قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات األجنبية أو 
الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء 
بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا 
للبالد، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره باألمر المشار إليه فى 

محل وظيفته فى الخارج.
الحالة الخامسة هى إذا كانت إقامة الشخص العادية فى الخارج وانضم 
إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام االجتماعى أو 
المشروعة،  غير  الوسائل  من  وسيلة  بأية  أو  بالقوة  للدولة  االقتصادى 
والحالة السادسة هى إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى 
معها،  قد قطعت  الدبلوماسية  العالقات  كانت  أو  مع مصر  حالة حرب 
الدبلوماسي أو  الحربي أو  مصر  بمركز  اإلض��رار  ذلك  شأن  من  وك��ان 
السابعة  والحالة  أخ��رى،  قومية  مصلحة  بأية  المساس  االقتصادي أو 

إذا اتصف فى أي وقت من األوقات  الجنسية عن شخص هى  إلسقاط 
بالصهيونية. وأضاف مجلس الوزراء فى المشروع الذي وافق عليه بتعديل 
بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حاالت إسقاط الجنسية، 
وهي إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائي فى قضايا تمس األمن 

العام أو النظام العام للدولة.
حاالت رد الجنسية 

المادة 18 من قانون الجنسية تقول إنه يجوز بقرار من وزير الداخلية 
رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى 5 
بقرار من  الرد قبل ذلك  أو اإلسقاط ويجوز  السحب  تاريخ  سنوات من 
رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار 

السحب أو اإلسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
ويحق للمسؤول عن إسقاط الجنسية التراجع عن إسقاطها مرة أخرى، 
ويستطيع من سقطت عنه الجنسية التقدم مرة ثانية بطلب إعادة حمله 
أسباب  على  بناء  الموافقة  أو  الرفض  للدولة  ويحق  المصرية  للجنسية 
يجوز  اإلدارة  جهة  رف��ض  حالة  وف��ى  الجنسية.  استعادة  راغ��ب  يبديها 
للمتضرر من قرار سحب الجنسية أو إسقاطها رفع دعوى قضائية أمام 
المحكمة للمطالبة باسترداد الجنسية، وإذا حصل على حكم باستردادها 

يكون على الدولة تنفيذ الحكم.

 إنذار رسمى للحكومة إلسقاط الجنسية عن 16 هاربا للخارج  العمل لمصلحة دولة أجنبية واالنضمام لهيئة خارجية من حاالت إسقاط الجنسية  قائمة 

الخونة تضم محمد ناصر وعمرو واكد ومعتز مطر وحمزة زوبع وبهى الدين حسن وأيمن نور ومحمد محسوب وعصام حجى وطارق الزمر و وليد شرابي

المساخيط.. هوالء خانوا الوطن

طفرة هائلة تعيشها القرى المصرية 
وعصر جديد دخلته خالل األعوام 
الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح 
السيسى حكم البالد فى عام ٢٠14، 
ووضعه تطوير القرية المصرية على 
رأس أولوياته، واستهداف خطته تطوير 
القرى لتصبح على طريقة الريف 
األوروبي، وإنهاء حالة العزلة التى كانت 
تعيشها عن مجتمع المدينة، ومدها 
بالوسائل الحديثة والطرق التكنولوجية 
التى تساعدها على تحسين الحياة 
وجودتها.

التى  ال��رؤي��ة  رؤي��ة مصر 2030، وه��ى  ف��ى ظ��ل 
إطالق  خ��الل  من  ال��واق��ع  أرض  على  ترجمتها  تم 
المصرية،  القومي لتنمية وتطوير القرى  المشروع 

مراحل   6 على   ،2014 ع��ام  فى  فى  انطلق  ال��ذى 
تنتهى فى عام 2030.

وعقب انتهاء المرحلة األولى من المشروع القومى 
 ،2018 عام  فى  الثانية  المرحلة  انطلقت  الكبير، 
ومن المفترض أن تستمر حتى عام 2022، إال أنه 
تم إطالق مشروع تطوير األلف قرية ضمن المرحلة 
الجديدة لمبادرة »حياة كريمة«، حيث كلف الرئيس 

السيسى بتوسيع نطاق مبادرة »حياة كريمة« إلحداث 
تطوير شامل فى 1000 قرية مصرية جديدة تضاف 
المرحلة  ضمن  فيها  العمل  ج��ار  قرية   375 إل��ى 
النجاحات  على  البناء  إطار  فى  للمبادرة،  الحالية 

التى تحققت حالياً فى المبادرة الرئاسية.
تضم  أنها  اختيارها  فى  روع��ى  الجديدة  القرى 
شمولها  مخططا  ك��ان  التى  القرى  من  ع��دد  أكبر 
بمبادرة »حياة كريمة« خالل األعوام المقبلة، حيث 
اختيار  فى  المهمة  المعايير  من  واح��ًدا  ذلك  كان 
 1000 تضم  والتى  المستهدفة  اإلداري���ة  المراكز 
قرية، ويستهدف البرنامج إحداث تطوير فى كافة 
التجمعات الريفية بالقرى الواقعة فى نطاق المراكز 
التى سيتم اختيارها من خالل توفير خدمات البنية 
األساسية، وتحسين االتصالية الجغرافية من خالل 
خدمات  وتوفير  العامة،  واإلن���ارة  ال��ط��رق  رص��ف 
المدارس والمرافق الصحية، فضاًل عن تبطين الترع 
وتحسين نظم الرى والصرف الزراعى ومشروعات 
التى  االجتماعية  والخدمات  االقتصادية  التنمية 
إلى  باإلضافة  بالرعاية،  األول��ى  الفئات  تستهدف 
الرأسى  التوسع  خ��الل  من  السكن  نمط  تحسين 

الذى يحد من التعدى على األراضى الزراعية.
االهتمام  واص��ل  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
تحققت  التى  اإلنجازات  بعد  وتوسعته  بالمشروع 
مدبولى  مصطفى  الدكتور  اجتمع مع  حيث  فيه، 
الجزار  عاصم  والدكتور  ال���وزراء،  مجلس  رئيس 
العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  وزي��ر 
واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية 
للتخطيط العمراني، الستعراض الموقف التنفيذى 
ال��م��دن  خ���اص���ًة  اإلس���ك���ان،  وزارة  ل��م��ش��روع��ات 
ال��ج��دي��دة وت��ط��وي��ر ق���رى ال��ري��ف ال��م��ص��رى على 
بسام  السفير  حسب  وذل��ك  الجمهورية،  مستوى 
راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
ووجه السيسى بتوسيع نطاق المرحلة األولى من 
مشروع »حياة كريمة« لتطوير قرى الريف المصرى 
فى  فقط،  قرية  ألف  من  بدال  قرية  لتشمل 1500 
محافظات  مختلف  داخ��ل  مدينة  مركزا   50 نطاق 
الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 
مليار جنيه، ذلك باالضافة الى عدد 400 قرية سبق 
»حياة  المشروع  ذات  تطويرها تحت مظلة  تم  وأن 
كريمة« فى إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى 

مصر خالل 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف 
النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية 
المياه  خ��اص��ًة  األس��اس��ي��ة،  وال��خ��دم��ات  التحتية 
والكهرباء والصرف الصحى وتبطين الترع وتطوير 

الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
باسم  المتحدث  راضى  بسام  السفير  كما كشف 
كريمة«  »حياة  مبادرة  أن  عن  الجمهورية،  رئاسة 
مصر،  مستوى  على  قرية  نحو 400  كفاءة  رفعت 
الفتا إلى أن مصر بها 4800 قرية بها توابع من عزب 
التجمعات  من  اآلالف  أي عشرات  ونجوع،  وكفور 
السكنية فى ريف مصر، موضًحا أن مبادرة الرئيس 
قرى  لكافة  لتصل  كريمة  حياة  عمل  نطاق  توسعة 
األولى  لتعمل على ثالثة مراحل، فالمرحلة  لمصر 
تبدأ فى يناير المقبل، وتهدف لتطوير 1381 قرية 
على مستوى الجمهورية، وتوابعها من عزب ونجوع 
ب�22 محافظة، قابلين للزيادة ليصلوا ل� 1500 قرية، 

يتبعها مرحلتان لتغطية كافة القرى.

قرار بتنمية 1500 قرية ضمن مبادرة »حياة كريمة«

 المشروع يغطى جميع قرى مصر خالل 3 سنوات

السيسى يطلق شرارة تطوير قرى مصر

إسقاط الجنسية عن غادة نجيب يفتح الباب لطرد العمالء
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تقارير

محمود معروف

رضوى ناصر

كثير من أصحاب الحرف والمهن اليومية 
التأمين  بهيئة  عليهم  غيرالمؤمن  والعمال 
التأثير  بسبب  الريح؛  مهب  فى  االجتماعي، 
جائحة  خلفته  الذى  االقتصاد  على  السلبى 
انتشارها  بداية  فمنذ   ،19 كوفيد  ك��ورون��ا  
فى مصر مطلع العام الحالى 2020 اتخذت 
المواطن  لحماية  الالزمة  التدابير  الحكومة 
بتخفيف  وقامت  للدولة،  العامة  والمصلحة 
الحكومية  ب��ال��م��ؤس��ات  الموظفين  أع����داد 
وصرف بدل خطر لموظفى القطاع الخاص 
المنتظمين  غير  العمال  ومنح  الشركات  من 
جنيها   500 عليهم  مؤمن  أو  ثابت  عمل  فى 
شهريا لمدة 3 أشهر بأمر من الرئيس عبد 
من  التوجيهات  ونفذت  السيسي،  الفتاح 
والتضامن  العاملة  ال��ق��وى  وزارت���ى  خ��الل 
وبدأوا  االجتماعية،  والتأمينات  االجتماعى 
فى الحصول على دفعة ثانية 500 جنيه لمدة 

3 شهور أخرى.
كبير  بشكل  التاجى  الفيروس  انتشار  بدأ 
ال�6 أشهر الماضية، وعلى إثره أعلن  خالل 
ال��م��اض��ى بدء  ال����وزراء ف��ى أك��ت��وب��ر  مجلس 
بقرار  المنتظمين  غير  للعمال  منحة  صرف 
من الرئيس السيسي، والمقدرة بنحو 1500 
جنيها تقسم على 3 أشهر أكتوبر- نوفمبر- 
المواطنين  كاهل  ع��ن  للتخفيف  ديسمبر؛ 
القوى  وزارة  موقع  عبر  التسجيل  من خالل 
المؤقت  العمل  ونوع  القومى  بالرقم  العاملة 
المواطن،  بيانات  من  الخ  التأمين..  ونظام 
وصرفها من خالل رسائل نصية عبر هاتف 
إلى  والتوجه  للصرف  المستحق   المواطن 
خدمة  أو  ال��زراع��ى  البنك  أو  البريد  مكتب 
فوري، وذلك منعا للتزاحم وتخفيف الضغط 
فيرو  ع��دوى  النتشار  ومنعا  الموظفين  عن 

كورونا.
وفى نهاية شهر نوفمبر الحالى وجه الرئيس 
بمد فترة دعم عمال اليومية ل�3 أشهر قادمة 

ديسمبر- يناير- فبراير، ووجهت وزارة القوى 
منظومة  على  المسَجلين  المواطنين  العاملة 
وقاعدة بيانات الوزراة المستحقين للصرف، 
التجهيز  أجل  من  بياناتهم  تحديث  بضرورة 
لصرف المرحلة الثانية بدفعتها األولى، وتم 
ديسمبر   6 ي��وم  فى  المنحة  ص��رف  بالفعل 
تأت  لم  كثيرة  مستحقة  فئات  هناك  أن  إال 
الشكاوى  كثرة  إلى  أدى  مما  المنحة،  إليها 
والتساؤالت، هل من الممكن أن يكون حدث 

خلل بقاعدة البيانات أم ماذا؟.
وأكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى 
لها  ليس  ال��وزارة  أن  العاملة،  القوى  ل��وزارة 
المنحة  صرف  من  الثانية  بالمرحلة  عالقة 
إال بالسالمة المالية فقط، وأن المعنيين هم 

وزارات المالية واالتصاالت والتخطيط.

ل�الطريق،  تصريح  فى  الدين  سعد  وأشار 
المرحلة  فى  مهمتها  العاملة  القوى  أن  إلى 
جنيه  مليار  نصف  بمبلغ  اإلس��ه��ام  الثانية 
المرحلة  ف��ى  إسهامها  على  منوعا  فقط، 

األولى ب�800 مليون جنيه.
مصطفى،  أسامة  الدكتور  قال  جانبه  من 
إن  األمنية،  والمعلومات  التكنولوجيا  خبير 
حذف  هو  المشكلة  لهذه  الوحيد  التفسير 
البيانات  قاعدة  على  من  المستحقين  غير 

السيستم.
العمالة  ومساندة  دع��م  لجنة  واستبعدت 
ال��م��ت��ض��ررة م��ن ال��ت��داع��ي��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
ألف  و740  3 ماليين  نحو  كورونا،  لفيروس 
عدم  بسبب  ال��ص��رف  م��ن  مسجل  م��واط��ن 
العاملة  القوى  وصنفت  للشروط،  مطابقته 

مستحقى صرف المنحة كما يلي:
من  الدعم  على  حاصل  عامل  أل��ف   690
عامل  آالف   110 األول��ى،  المرحلة  فى  قبل 
تنطبق  ول��م  األول���ى  بالمرحلة  ق��دم��وا  ممن 
التسجيل  نتيجة  ال��ص��رف  ش���روط  عليهم 
ال��خ��اط��ئ ل��ب��ي��ان ال��رق��م ال��ق��وم��ي، وح��دث��وا 
ألف  و60.541  الثانية،  بالمرحلة  بياناتهم 
تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل 
تقدموا بالتحديث خالل المرحلة الثانية، من 
أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم 
الصرف خالل المرحلة األولى، باإلضافة إلى 

1.4 مليون عامل متقدم ألول مرة للمنحة.
وحاورت الطريق بعض من أصحاب المهن 
عبد  مصلح  حسين  وبدأها  المنتظمة  غير 
والحال  بيومه  ال��ي��وم  بشتغل  أن��ا  ال��ع��زي��ز.. 
واقف وساعات بروح من غير شغل  خالص، 
صرفت أول 3 شهور وبعدين مكنتش أعرف 
مش  إلن��ى  أص��ال،  دى  الثانية  المرحلة  عن 
كان  زمايلى  ناس  من  عرفت  ولما  نت  معايا 

التقديم خلص.
وزارة  باسم  المتحدث  حنفي،  محمد  وقال 
من  إن  المعلومات،  وتكنولوجيا  االت��ص��االت 
يقوم بوضع حوكمة الصرف للمنحة هى وزارة 
وزارة االتصاالت  العاملة، ومهمتنا فى  القوى 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ه���ى 
النصية  ال��رس��ائ��ل  خ���الل  م��ن  المعلوماتية 

والموقع اإللكترونى الخاص بتجيل البيانات.
وأشار حنفى فى تصريح ل�الطريق، إلى أن 
كل حالة تستوجب دراسة الحالة التى بسببها 
وهذه  الصرف،  عملية  فى  إدراج��ه��ا  يتم  لم 
تضع  من  فهى  فقط،  العاملة  القوى  مهمة 
على  الدالة  واإلثباتات  والواجبات  الشروط 
أحقية المنحة، منوها على أن دور االتصاالت 

تقنى فقط وليس تنظيمي.
من  لجنة  قد شكل  ال���وزراء  مجلس  وك��ان 
وزارت القوى العاملة واالتصاالت والتخطيط 
المستحة  غير  الفئات  الستبعاد  والمالية؛ 
الزراعية،  وأم��الك  الحيازات  أصحاب  وهم 
منح  على  يحصلون  من  األطفال،  المتوفين، 
لم  م��ن  م��ع��اش��ات،  يتقاضون  م��ن  تأمينية، 
يحدثوا بيناتهم، غير المصريين، من يمتلكون 
سيارة، من يكون شريك فى إحدى الشركات، 
أبناء فى مدرسة دولية، من لديهم  من لديه 
القوى  بوزارة  المسجلين  تجاري، غير  سجل 

العامة المقيمين خارج مصر.

حق عمال اليومية مع مين؟
سقوط أسماء من كشوفات منحة العمالة غير المنتظمة  عمال اليومية لـالطريق: حدثنا البيانات ومستلمناش 

وال وصلتنا رسائل  القوى العاملة: أسهمنا بمليار و300 مليون جنيه فى دعم العمالة غير المنتظمة

الشيء يسود سوى أحاديث الفراق والفزع ووحدها 
فقط رائحة الموت من تحلق فى األفق، »استعداو 
لفراق األحباب« كانت نصيحة الدول لرعاياها فى 
أوروبا لنقف على حجم الكارثة هل تنته البشرية 
القاتل رأى أخر، وسط تحليالت  للفيروس  أن  أم 
ومتابعة  المختصين،  األطباء  قبل  من  متسارعة 
عاجلة من قبل منظمة الصحة العالمية، لم نستطع 
تنفس الصعداء ، التى حققها العالم بالوصول إلى 
لقاح لفيروس كورونا، حتى ظهرت ساللة جديدة 
من هذا الفيروس اللعين، ال يفهم األطباء ما الذى 
يحدث؟، كيف يمكن لفيروس أن يحدث كل ذلك، 
تتزايد الوفيات، ونفقد األحباء، تهدأ كل األصوات، 
فقط يعلو صوت واحد »الخوف«، إلى متى يستمر 
هذا، هل هناك حل جذري، أم يجب االستسالم؟.

لم يقتصر األمر على ذلك فحسب، فقد  أعلنت 
فيروس  من  اكتشاف ساللة جديدة  بريطانيا عن 
وقد  بريطانيا،  فى جنوب شرق  المستجد  كورونا 
بالمائة،   70 بنسبة  لالنتقال،  قابلية  أكثر  تكون 
ووفقا أحدث األرق��ام، فإن هذه الساللة مسؤولة 
عن 43 % من إصابات كورونا الجديدة فى الجنوب 
من    %  59 إلى  ترتفع  حيث  لبريطانيا،  الشرقى 
فى   % و62  إنجلترا  شرق  فى  الجديدة  الحاالت 

لندن.
هذه  انتشرت  الماضية،  القليلة  األي��ام  وخ��الل 
وهولندا  »الدنمارك  أخ��رى،  دول   3 فى  الساللة 
وأستراليا«، تلك الحادثة دفعت العديد من الدول 

إلى تعليق رحالتها الجوية القادمة من بريطانيا.
استشارى  الوهاب،  عبد  نهلة  الدكتورة  وقالت 
أمراض المناعة، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى 

جامعة القاهرة، إن الساللة الجديدة من فيروس 
منه،   متحورة  ساللة  وهى  خطورة،  أشد  كورونا، 
أنه  إلى  مشيرة   ، انتشارها  سرعة  إلى  باإلضافة 
نوع من ساللة ال� RNA VIRUS، وهو كثير التحور 
واالنتقال من شخص ألخر، فعندما يدخل الجسم 
بين  انتشارا  أكثر  ويصبح  عليه،  بالسيطرة  يقوم 

الناس.
وأشارت استشارى المناعة فى تصريح خاص ل� 
»الطريق« إلى أنه هناك احتمال قوى بوصول هذه 
مصر،  إلى  كورونا  فيروس  من  الجديدة  الساللة 
ال  الفيروس  على  السيطرة  نسبة  أن  عن  فضال 
ويخضع  جديد،  م��ازال  ألنه  اآلن  تحديدها  يمكن 
بهذه  الخاصة  الوفيات  نسبة  أن  مؤكدة  للدراسة، 
الساللة الجديدة من فيروس كورونا ترتفع بشكل 
األم��راض  من  يعانون  الذين  األشخاص  مع  كبير 
المزمنة مثل »السكري، والضغط، وأمراض القلب، 
والخاضعين  المناعية،  واألم���راض  وال��س��رط��ان، 

للعالج الكيماوي، إضافة إلى المدخنين«.
فيروس كورونا أمر واقع

»نهاية«  ي��وج��د  ال  أن��ه  نهلة  ال��دك��ت��ورة  أض��اف��ت 
لفيروس كورونا، فالفيروس سيستمر فى االنتشار 
الفيروس  أن  إلى  مشيرة  يقل،  أن  يمكن  ولكن    ،

ينتشر  أنه  طالما  للتحور،  دائما  عرضه  سيكون 
التعايش  يجب  ولذلك  آلخ��ر،  من شخص  وينتقل 
كفيل  الموسمية،  اإلنفلونزا  فيروس  فحتى  معه، 
أن يؤدى إلى الوفاة، إذا أصاب الشخص بصورة 

قوية.
لن  تصنيعها،  تم  التى  اللقاحات  أن  وأك��دت 
تقضى على فيروس كورونا، فهى تحت التجربة، 
اآلثار  من  تخوفات  هناك  أنه  عن  فضال 
أن  إل��ى  مشيرة  للفيروس،  الجانبية 
الفئات التى تحصل على لقاح فيروس 
االلتزام  فى  تستمر  أن  يجب  ك��ورون��ا، 
اللقاح  ألن  االح��ت��رازي��ة،  ب���اإلج���راءات 
أو ال  يؤثر  وقد  التجربة،  مازال تحت 

يؤثر على الفيروس. 
هل يمكن ان تنتشر سالالت جديدة من 

الفيروس
لفتت استشارى المناعة إلى أن فيروس كورونا 
بدرجة  واالن��ت��ش��ار  ال��ت��ح��ور،  ف��ى  يستمر  س��وف 
المتحورة،  طبيعته  بحكم  وذل��ك  خطيرة، 
ف��ع��ن��دم��ا ت��دخ��ل إل���ى ج��س��م اإلن��س��ان، 
جديد،  فيروس  منها  ويخرج  تتكاثر 
ب��اإلج��راءات  االل��ت��زام  يجب  ولذلك 
االحترازية، مثل ارتداء الماسكات 
بالتباعد  واالل���ت���زام  ال��ط��ب��ي��ة، 
االجتماعي، والبعد عن الماكن 
بالنظافة  وااللتزام  المزدحمة، 
مشاركة  وع���دم  الشخصية، 

األدوات الشخصية.
ك���م���ا أض��������اف ال���دك���ت���ور 
الصدر  أس��ت��اذ  عطية،  سيد 
بمستشفى صدر العباسية، إن 
بشكل  متحور  ك��ورون��ا  فيروس 
زي��ادة  يسبب  أن  ويمكن  سريع، 
اإلصابات  أع��داد  فى  جديد  من 
والوفيات، مؤكًدا أنه يمكن أن تصل 

هذه الساللة الجديدة إلى مصر.
وأش�����ار »ع���ط���ي���ة«، ف���ى ت��ص��ري��ح خ����اص ل� 
منتشًرا  سيظل  كورونا  فيروس  أن  إلى  »الطريق«، 
لفترة طويلة، نتيجة طبيعته المتحورة، مما قد يحتاج إلى 
فيروس  لقاح  نجاح  عدم  حال  فى  لقاحات جديدة،  عمل 

كورونا الصينى الذى حصلت عليه مصر مؤخًرا.
وأوضح أستاذ الصدر بمستشفى صدر العباسية 
أنه يتم عمل لقاح سنوًيا لعالج نزالت البرد خاصة 
وساللته  كورونا  فيروس  ولكن  الشتاء،  فصل  فى 
وت��أث��ي��ًرا م��ن اإلنفلونزا  ال��ج��دي��دة أش��د خ��ط��ورة 
من  بكثير  أخف  أعراضها  تكون  التى  الموسمية، 

الفيروس، فًضال عن إمكانية عالجها بسهولة.
فيروس كورونا خارج السيطرة

عضو  ب���دران،  مجدى  الدكتور  ق��ال  جهته  م��ن 
إن  وال��م��ن��اع��ة،  للحساسية  المصرية  الجمعية 
فيروس كورونا أصبح خارج السيطرة، مشيًرا إلى 
بنسبة  معدية  الجديدة  كورونا  فيروس  أن ساللة 

70%، أكثر من سالالت كورونا المعتادة.
إلى أن  »الطريق«  ل�  »ب��دران« فى تصريح خاص  وأشار 
المتاحة  للقاحات  مقاومة  غير  الجديدة  كورونا  ساللة 
المرة  تكون  لن  أن هذة  مؤكًدا  مؤخًرا،  تصنيعها  تم  التى 
األخيرة التى يقوم فيها الفيروس بتحوير نفسه، فًضال عن 
أن الساللة الجديدة أكثر خطورة من حيث نسب الوفيات 

واالحتجاز فى المستشفيات.

متى ينتِه 
الموت ؟!

هل تفارقنا الـ«كورونا«

أم تكِون أسرة فيروسية؟
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دعاء راجح

عبد الرحمن قناوي

حالة من الرعب والظالم تغيم على 
العالم من جديد، بعودة  فيروس 
كورونا المستجد فى صورة موجة 
ثانية، تضرب البالد مرة أخرى، 
وتعيد األزمات من جديد، بعد ظهور 
بارقة أمل فى االنتهاء من الوباء 
العالمى بابتكار عدد من اللقاحات 
من الدول الدول المختلفة.

ماهية الموجة الثانية من كورونا
الباسط صالح،  الدكتور عبد  فى هذا الصدد، قال 
لفيروس  الثانية  الموجة  إن  الصدر،  أم��راض  أستاذ 
كورونا، هى ارتداد حاالت اإلصابة بالفيروس بأعداد 
أكبر من الموجة األولى، ولكن بعد انحسارها، مبيًنا أن 
أحد أسباب عودة الموجة الثانية من فيروس كورونا، 
المواطنين  ع��ن ح��رك��ة  رف��ع حظر  ف��ى  اإلس����راع  ه��و 
المناشدة فى ضرورة  مع  المفروضة  القيود  وتخفيف 
كل  بتنفيذ  واإللتزام  االجتماعي،  بالتباعد  االستمرار 
اإلجراءات االحترازية الالزمة، والتى تم اإلتفاق عليها 

من قبل منظمة الصحة العالمية.
أن  ل�الطريق  خاصة  تصريحات  فى  وأضاف صالح 
يكن  لم  المستجد،  كورونا  الثانية من فيروس  الموجة 
فصل  دخول  أن  العلماء  أجمع  ولكن  للبدء  موعد  لها 
أنها  إلى  تصل  بل  قوية  بداية  يكون  أن  يمكن  الشتاء 
األسوء على اإلطالق، وخصوًصا طوال شهر ديسمبر.

أعراض الموجة الثانية من كورونا
الموجة  أعراض  أن  الصدر،  أمراض  أستاذ  وكشف 
الدم  يصيب  أن��ه  المستجد،  كورونا  لفيروس  الثانية 
ال��دم  ك���رات  م��ن  الحديد  إل��ى خ���روج عنصر  وي���ؤدى 
الحمراء ويرسبه فى العضالت، وهو ما يزيد اإلحساس 
وخصوًصا  الجسم،  كل  فى  العام  ووالوهن  باإلرهاق 
الشعور  أن  مبيًنا  والعضالت،  والمفاصل  العظام  فى 

باإلرهاق العام يحدث فى بداية اإلصابة بالعدوى.
وتابع استشارى األمراض الصدرية، أنه من األعراض 
فى  المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة  تكشف  التى 
الرئة  ف��ى  للتجلطات  التعرض  ه��و  الثانية،  الموجة 

كما  والقلب،  ك�المخ  أخرى  وأماكن  الهضمى  والجهاز 
أنه يسبب السكتات الدماغية واألزمات القلبية، نتيجة 

لتدميره للصفائح الدموية.
وأوضح أن الفئات األكثر عرضة لإلصابة بفيروس 
منظمة  أن  مبيًنا  ال��ش��ب��اب،  ه��م  المستجد،  ك��ورون��ا 
الصحة العالمية أشارت إلى أن فئة الشباب هم األكثر 
عرضة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد فى الموجة 
الوقائية،  ب��اإلج��راءات  إلتزامهم  عدم  بسبب  الثانية، 
إلى  مشيًرا  العالمية،  الوباء  فريسة  سيكونوا  ولذلك 
أن الموجة الثانية من الفيروس جاءت نتيجة لتراخى 
المواطنين فى التعامل مع اإلجراءات الوقائية، وعدم 
ارت��داء الكمامات م��رة أخ��رى وع��دم اإلل��ت��زام بتباعد 
االجتماعى أو االمتناع عن ممارسة النظافة الشخصية 
وغسل األيدى بالماء والصابون باستمرار، والتعامل مع 

الفيروس على أنه انتهى.
الفرق بين الموجة األولى والثانية

وأضاف االستشارى أن أعراض فيروس كورونا فى 

والتى  الثانية،  الموجة  فى  نفسها  هى  األولى  الموجة 
الحرارة  درجات  وارتفاع  الجاف،  السعال  على  تتركز 
أكثر من 38  درجة مئوية، وحالة وهن عام فى الجسم 
القلبية  السكتة  إل��ى  تصل  والتى  التنفس  فى  وضيق 

المفاجئ وتليف فى الرئة.
الصحة ومواجهة الموجة الثانية لكورونا

ومن جانبها، قال الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة 
ذروة  إن مصر أصبحت فى  األبحاث،  لشئون  الصحة 
الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، مبينًة أن 
هناك ما يدعو للحذر من انتشار الوباء نتيجة لتزايد 

أعداد اإلصابة.
اإلج���راءات  بإتباع  اإلل��ت��زام  ض���رورة  على  وأك���دت 
هذا  أن  مبينًة  كورونا،  فيروس  مواجهة  فى  الوقائية 
تواصل  ل��ذل��ك  ك��ورون��ا،  منحنى  على  ي��ؤث��ر  اإلل��ت��زام 
مشاركة  بضرورة  للمواطنين  مناشدتها  الصحة  وزارة 
بإتباع  ال��وب��اء  لمواجهة  المسئولية  ف��ى  المواطنين 

اإلرشادات الوقائية.

اإلصابة  ح��االت  من   %85 من  يقرب  ما  أن  وبينت 
أع��راض  عليهم  تظهر  ال  المستجد  ك��ورون��ا  بفيروس 
المرض، والنسبة المتبقية تظهر عليهم أعراض خفيفة 
جميع  فى  بحذر  التعامل  ض��رورة  على  مشددة  ج��ًدا، 
الحاالت سواء فى حالة الشعور بأعراض أو ال، وذلك 
من  تستمر  اإلنسان  جسم  فى  الفيروس  حضانة  ألن 

3-15 يوًما.
حاالت  أن  أوضحت  والسكان  الصحة  وزارة  وك��ان 
اإلصايبة بفيروس كورونا مستمرة فى التزايد، والذى 
بداية  م��ع  إص��اب��ة  ح��ال��ة  األل���ف  تسيجل  م��ن  يقترب 
الموجة الثانية من الوباء العالمي، مبينًة أن أخر تقرير 
أثبتت  والتى  ج��دي��دة،  إصابة  حالة   911 تسجيل  تم 
التحاليل المعملية إيجابيتها للفيروس، ضمن إجراءات 
الترصد والتقصى والفحوصات الالزمة التى تتم تحت 
إشراف الوزارة، وطبًقا لإلرشادات الصادرة من منظمة 

الصحة العالمية.
الصحة  منظمة  توصيات  أن  الصحة  وأوض��ح��ت 

العالمية، التى صدرت فى 27  من شهر مايو الماضي، 
أكدت على أنم زوال أعراض اإلصابة بالفيروس لمدة 
10 أي��ام م��ن اإلص��اب��ة ب��ال��ع��دوى، يعتبر م��ؤش��ًرا قوى 

للتعافى من المرض.
اإلصابة  إجمالى  أن  إل��ى  الصحة  وزارة  وأش���ارت 
بلغ   اآلن  حتى  األزم���ة  ب��داي��ة  منذ  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس 
127972حالة، وتم الوصول إلى تعافى 107961 حالة 

تم شفاءها، و7209 حالة وفاة.
الصحة العالمية والموجة الثانية من كورونا

ن��ي��ب��ث، مدير  بيير  ال��دك��ت��ور  ك��ش��ف  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
بالمكتب  الطوارئ  ببرنامج  المعلومات  إدارة  برنامج 
جائحة  تطورات  العالمية،  الصحة  لمنظمة  اإلقليمى 
فيروس كورونا المستجد »كوفيد-19« فى إقليم شرق 

المتوسط.
ظهور  أن  العالمية  الصحة  منظمة  مسئول  وأوض��ح 
سالالت جديدة من فيروس كورونا فى بعض البلدان، 
هو دليل واضح على بدء الموجة الثانية من الوباء فى 
بالموجة  تأثرت  التى  الدول  أبرز  العالم، مبيًنا أن من 
األولى من الفيروس هم: »فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا«.

ومن جانبه، قال أمجد الخولي، خبير الوبئيات فى 
منظمة الصحة العالمية إن مصر كانت ثانى الدول على 
كورونا،  بفيروس  تأثًرا  األوس��ط،  الشرق  دول  مستوى 
إلى  األولى  الموجة  فى  اإلصابة  حاالت  وصلت  حيث 
الذروة فى الموجة األولى فى شهر يونيو الماضي، ثم 

انخفضت الحاالت فى بداية شهر أغسطس.
أن  ل�«الطريق«  تصريحات   فى  »الخولي«  وأض��اف 
هو  األوس��ط،  الشرق  إقليم  فى  اآلن  السائد  االتجاه 
نتيجة  بالفيروس،  اإلصابة  ح��االت  زي��ادة  إلى  العودة 
وتزايد  اإلغ��الق،  إج��راءات  ورف��ع  السفر  لعودة حركة 
استشعار  إل��ى  أدى  م��ا  وه��و  االج��ت��م��اع��ي،  التفاعل 
يحدث  لم  وهو  انتهى  كورونا  فيروس  أن  المواطنين 
إلى  العودة  الوحيد هو  الحل  أن  مبيًنا  اإلط��الق،  على 

التشديد فى تنفيذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية.
المناخ له دور فى زيادة عدد  إلى أن عنصر  وأشار 
اإلصابات بفيروس كورونا، مبيًنا أنه عنصر المناخ يؤثر 
على مرضى الجهاز التنفسي، وبما أن الفيروس يؤثر 
المناخ،  وضع  يتأثر  كورونا  إذا  التنفسى  الجهاز  على 
وهو ما يثير القلق حول العديد من بلدان العالم بشأن 

زيادة عدد اإلصابات خالل الفترة المقبلة.

 استشارى أمراض صدرية: الشباب األكثر عرضة بكورونا فى النسخة الجديدة  خبير وبائيات منظمة الصحة العالمية: الفيروس 

يتأثر بحالة الطقس واألسوء قادم  هانى الناظر: اإللتزام باإلجراءات الوقائية الحل لمواجهة كورونا

رعب »الموجة الثانية«

التأثيرات االقتصادية 
التى مر بها العالم فى 
الموجة األولى لفيروس 
كورونا المستجد، ربما 
لن تقارن بالخسائر التى 
ستسببها الموجة الثانية مع 
اكتشاف الساللة الجديدة 
من الفيروس، والتى تسببت 
فى العديد من الخسائر 
االقتصادية حول العالم فور 
إعالن اكتشافها فى بريطانيا 
وانتشارها فى عدد من الدول 
حول العالم.

بريطانيا  مناطق  أغلب  إغ��الق  ب��دء  وم��ع 
بسبب الساللة الجديدة، انخفض خام برنت 
ثالثة دوالرات للبرميل، بما يعادل 5.7 فى 
حين  فى  للبرميل  دوالر   49.26 إلى  المئة، 
تراجع خام غرب تكساس الوسيط األمريكى 
2.92 دوالر للبرميل، أو ستة فى المئة، إلى 

46.18 دوالر للبرميل.
سوق  س��ار  اإلندبندنت،  ذك��رت  وحسبما 
الماضي،  الشهر  إيجابى  إتجاه  فى  النفط 
نطاق  على  اللقاح  توزيع  ب��أن  تفاؤل  وس��ط 
واس����ع س��ي��ح��ي��ى ال��ن��م��و ال��ع��ال��م��ي، إال أن 
تبخرت فجأة  لعام 2021  الوردية  التوقعات 

بسبب الساللة الجديدة.
أسهم أوروبا تتهاوى

األسهم  تراجعت  األوروبية  األس��واق  وفى 
السريع  االنتشار  أدى  حيث  كبير،  بشكل 
أكثر  إلى إجراءات إغالق  الجديدة  للساللة 
حظر  عليها  وف��رض  إنجلترا،  فى  ص��رام��ًة 
س��ف��ر م��ن دول ك��ث��ي��رة، ف��ى ح��ي��ن ال ت��زال 
ما  لمرحلة  التجارة  باتفاق  تحيط  الضبابية 

بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وبعد إنهاء األسبوع الماضى على زيادة، 
األوروب��ى   600 ستوكس  المؤشر  انخفض 
2.3 فى المئة بعد فرض اإلغالق، وإلغاء 
القيود فى فترة احتفاالت  خطط تخفيف 
فايننشيال  المؤشر  وتكبد  الميالد،  أعياد 
تايمز 100 فى لندن خسارة 2.1 فى المئة 
اإلسترليني، وهبط  الجنيه  نزول  حتى مع 

المؤشر داكس األلمانى 2.3 فى المئة.
هبطت  والرحالت  والترفيه  السفر  أسهم 
5.5 فى المئة، وهى فى طريقها إلى أسوأ 
يومى فى ثالثة أشهر، فى حين قادت  أداء 
فى  الخسائر  الكبرى  النفط  شركات  أسهم 
مخاوف  الجديدة  القيود  أث��ارت  إذ  أوروب��ا، 
أسعار  على  وضغطت  الطلب  تضرر  حيال 

الخام.
الذهب يتراجع

الذهب كذلك تأثر بالساللة الجديدة على 
الرغم من كونه المالذ اآلمن، حيث هبطت 
أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3 فى المئة 
، تحت ضغط من ارتفاع الدوالر، وانخفض 
المعدن األصفر فى المعامالت الفورية 0.3 
لألوقية،  دوالر   1874.91 إل��ى  المئة  ف��ى 
وذلك بعد وصوله فى وقت سابق إلى أعلى 
 1906.46 عند  نوفمبر،   9 منذ  مستوياته 
اآلجلة  األمريكية  العقود  وهبطت  دوالر. 
للذهب 0.6 فى المئة إلى 1877.70 دوالر.

الفضة والبالتين يرتفعان
األخ���رى،  النفيسة  ل��ل��م��ع��ادن  وبالنسبة 
المئة إلى 26.93  صعدت الفضة 4.5 فى 
أعلى  أن المست  بعد  وذلك  لألوقية،  دوالر 
 27.02 عند  ديسمبر   18 منذ  مستوياتها 
دوالر فى وقت سابق من الجلسة، كما صعد 
 1045.40 إل��ى  المئة  ف��ى   0.9 البالتين 
إلى  المئة  فى   0.7 البالديوم  وزاد  دوالر، 

2376.13 دوالر.
أسهم اليابان تهبط من قمة لم تصل إليها 

منذ 29 عاما
فى طوكيو، هبطت األسهم بشكل كبير فور 
إج��راءات  واتخاذ  الجديدة  الساللة  انتشار 
المؤشر  وهبط  بريطانيا،  إلى  السفر  حظر 
نيكى 0.18 فى المئة إلى 2617.42 نقطة 

بمبيعات  م��دف��وًع��ا   ،%2.83 بنسبة   30
مؤشر  هبط  كما  األج��ان��ب،  المستثمرين 
والمتوسطة  الصغيرة  لألسهم   EGX70
األوس��ع   EGX100 وم��ؤش��ر   ،%7.1 بنسبة 

نطاقا بنسبة %6.67.
أكد  المالية،  وزير  معيط،  الدكتور محمد 
بتوفير  رئاسًيا  تكليًفا  هناك  أن  جانبه،  من 
موازنة مفتوحة للقطاع الصحي، بما يُمكنه 
الموجة  مواجهة  فى  بفاعلية  دوره  أداء  من 
الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير 
الرعاية الطبية الالزمة للمواطنين، موضًحا 
أن األحداث االستثنائية التى يمر بها العالم، 
بما  اإلنفاق؛  أولويات  ترتيب  إع��ادة  تفرض 

يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.
االقتصادي،  الخبير  النظامي،  محمد 
أكد أن االقتصاد المصرى اتخذ إجراءات 
تداعيات  وج��ه  ف��ى  ال��ص��م��ود  م��ن  مكنته 

توجد  وال  اآلن،  ح��ت��ى  ك���ورون���ا  ف��ي��روس 
جديدة  اقتصادية  إج����راءات  إل��ى  ح��اج��ة 
وحقق  بقوة  يتمتع  ي��زال  ال  االقتصاد  ألن 
نسبة نمو 3.6% رغم األزمة التى عصفت 

باقتصاديات الدول.
للساللة  سلبية  نتائج  وج��ود  إل��ى  وأش��ار 
الجديدة، ظهرت فعليا على أداء البورصات 
العالمية وتحديدا لندن ودول أوروبية أخرى 
ال��دول  ات��ج��اه  م��ع  يظهر  السلبى  والتأثير 
ظهر  ما  وهو  مجددا،  االقتصادى  لإلغالق 
واضحا أيضا على أداء هذه البورصات ألن 
انهيار األسهم أدى إلى خسائر كبيرة لبعض 

الشركات.
المالذات  على  الطلب  فى  كبير  ارتفاع 
اآلم��ن��ة ظ��ه��ر م��ع األزم����ة ال��ج��دي��دة، ألن 
إلى  لجأوا  الكبرى  والشركات  المستثمرين 
الخسائر  نتيجة  به  الذهب لالحتماء  شراء 

السلبى  التأثير  أن  كما  لألسهم،  الكبيرة 
األوروب��ى  واليورو  االسترلينى  الجنيه  على 
فى  االستثمارات  بعض  ه��روب  فى  تسبب 
أخرى،  استثمارية  وأشكال  واألسهم  الدين 
نحو  يتجه  العالمى  االقتصاد  أن  متابًعا 
واضطرابات  االقتصادى  الركود  من  مزيد 
اإلغالق  ألن  االنكماش،  نحو  تدفعه  أخرى 
الذى تلجأ إليه الدول خاصة أوروبا يضرب 
وكذلك  واألسهم  واالستثمار  التجارة  حركة 

أداء العمالت.
من جانبه، حذر الدكتور مصطفى العمري، 
االقتصادى  التأثير  من  االقتصاد،  أستاذ 
والساللة  كورونا  لفيروس  الثانية  للموجة 
الغلقالتزام  احتمالية  أن  مؤكدا  الجديدة، 
ستكون لها توابع سلبية كبرى تهدد االقتصاد 
الوطني، مشيًرا إلى أن الموجة األولى سببت  
مستوى  على  الكبيرة  األض��رار  من  العديد 
لها  ستكون  الثانية  الموجة  أن  إال  العالم، 
أضرار مباشرة وغير مباشرة وأيضا أضرار 

صريحة وأضرار عميقة.
كورونا  المباشر ألزمة  التأثير  أن  وأوضح 
عن  ناتجة  اقتصادية  توفيرات  فى  يتمثل 
بتوفير  سمح  ما  والمطاعم،  المقاهى  غلق 
يشعر  يكن  لم  للمواطن  عديدة  مصروفات 
بها، ولكن خلف ذلك يظهر تأثير سلبى غير 
مباشر يتمثل فى زيادة البطالة وزيادة النسل 

ونسب الطالق أيضا.
أما التأثيرات الصريحة للساللة الجديدة 
السياحة  توقف  فى  تتمثل  الثانية  والموجة 
فيها  بما  واالستيراد  والتصدير  والطيران، 
أهمية  تمثل  التى  ال��دوائ��ي��ة  المستلزمات 
ك��ب��ي��رة، وك��ذل��ك ال��م��س��ت��ل��زم��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، 
فى  نقصا  يشمل  لألزمة  العميق  والتأثير 
السلع  فيها  بما  الخام  والمواد  السلع  جميع 
تأثيرات  إلى  باإلضافة  المواطن،  تهم  التى 
بكل  االقتصادية  الحياة  على  واسعة  سلبية 
مشتمالتها، والتى تؤثر بالسلب على الخزانة 
حسب  المواطن،  واقتصاد  للدولة  العامة 

الخبير االقتصادي.

البورصات العالمية تتهاوى والنفط يتراجع والمالذ اآلمن فقد هيبته
 كابوس اإلغالق يهدد بكساد جديد.. وتوقعات النفط الوردية انهارت بعد ظهور الساللة

وحش الساللة الجديدة

بعد أن المس أعلى مستوى منذ أبريل 1991 
األوسع  توبكس  المؤشر  وهبط  الفتح،  عند 
نطاقاً 0.23 فى المئة إلى 1789.05 نقطة.

ه��ب��وط ال��ب��ورص��ة ال��م��ص��ري��ة وم��ي��زان��ي��ة 
مفتوحة للصحة

ف���ى م���ص���ر، وب��م��ج��رد ظ���ه���ور ال��س��الل��ة 
عن  ابتعادها  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  ال��ج��دي��دة، 
مصر ولو قليال، هبطت البورصة المصرية 
الرئيسى  المؤشر  هوى  حيث  كبير،  بشكل 

للبورصة 
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طريقنا.. وهنكمله

املالعب

فاطمة الشاذلي

شريف كمال

 األهلى ال يتعاقد 

سوى مع من 

يستحق القميص 

األحمر.. والالعب 

ترتفع قميته بمجرد 

دخول النادى 

عدد ال بأس به من الصفقات 
الجديدة، التى أبرمها المارد 
األحمر خالل العام الجاري، 
والذى أثبتت أحقيتها بقميص 
النادى األهلى خالل مشاركتها 
فى عدد من المباريات، وإن 
كانت غير كافية للحكم على 
الالعبين الجدد، ولكنها أكدت 
أن فترة االنتقاالت الصيفية 
السابقة لعام ٢٠٢٠، هى 
األفضل منذ كبير من السنوات 
األخيرة.

عبد  ومحمود  بادجى  أليوم  السنغالى  بين 
البيضاوى  المنعم كهربا، وصواًل لقائد الرجاء 
األولمبى  المنتخب  ونجم  بانون،  بدر  المغربى 
طاهر،  محمد  طاهر  الجبل  ذئاب  من  القادم 
وابن األهلى البار أحمد رمضان بيكهام، أكدت 
قدرتها  على  األهلى  بالنادى  التسويق  إدارة 
لخطف النجوم وضمهم لقلعة التتش بالجزيرة.
وف��ى ه��ذا ال��ص��دد، تحدثت »ال��ط��ري��ق« مع 
نادر شوقي، وكيل الالعبين وخبير الصفقات، 

وخاصة  الكبار،  النجوم  مع  تعامل  من  وأشهر 
وجود  فى  سبًبا  وك��ان  الحمراء،  القلعة  أبناء 
غالى  ح��س��ام  منهما  التتش  بقلعة  أس��اط��ي��ر 
وعماد متعب ومحمد شوقى وغيرهما، وما زال 

للحديث بقية.. 
هل رحيل السنغالى أليو بادجى خسارة 

للخزينة الحمراء؟
ومهاجم  شاب  العب  بادجى  أليو  السنغالى 
واعد، لم يقضى فى األهلى سوى أشهر قليلة 

ولكنه ظهر بمستوى طيب، يؤهله لقيادة هجوم 
الخبرات  ينقصه  ولكن  األن��دي��ة،  من  ع��دد 
لم  واألهلى  الحمراء،  القلعة  فى  للتواجد 

يتخلى عنه، فقد خرج فى إعارة 
سيعود  بعدها  ومن  قصيرة 

لقيادة األهلي.
األول  فى  بادجى  صفقة 

يحدث  كما  استثمار،  واألخ��ر 
تأتى  العالمية،  األندية  كبار  فى 

ب��الع��ب ش���اب ص��غ��ي��ر ف���ى ال��س��ن 
وي���ذه���ب ل��م��واس��م إع������ارة الك��ت��س��اب 

الخبرات ومن ثم العودة من جديد، وهو 
بل  تتأثر،  لم  األهلى  خزينة  ح��دث،  ما 

عاد عليها األمر بالنفع.
ف��األه��ل��ى ب����داًل م���ن دف���ع رات���ب 
إذا  إع��ارة،  فى  فهو خرج  الالعب 
ويحصل  راتبه  من  معفى  أصبح 
زيادة »وفرت فلوسه  أموال  على 
جنيه   10 بدفعله  ماكنت  ب��دل 

ال� 10 جنيه وهاخد  وف��رت  أنا  ال 
عليها فلوس كمان«.. هو مهاجم جيد 

وسوف يظهر من جديد فى التتش ولكن 

بخبرات أكثر.
شاغًرا  مكاًنا  هناك  أصبح  إع��ارة  بخروجه 
قطاع  فى  بالفعل  الموجودة  المواهب  ألح��د 
ناشئين الفريق، أو التعاقد مع أحد المهاجمين 
قرر  األهلى  أن  ورأينا  مركزه،  فى  المميزين 
وجميعهم  المعارين  العبيه  م��ن  ع��دد  ع���ودة 

متألقون.
ما رأيك فى صفقات األهلى التى أبرمها 
رأسهم  وعلى  المقبل  للموسم  استعداًدا 

الدولى المغربى بدر بانون؟
يتعاقد سوى مع من يستحق  األهلى ال 
القميص األحمر، وجميعهما أثبتوا قدرتهم 

على رفع الشارة الحمراء.
ب��ان��ون ح��دث وال ح���رج، بانون  ب��در 
على  وجدراتها  قيمتها  أثبتت  صفقة 
ارت�����داء ت��ي��ش��ي��رت ال���ن���ادى األه��ل��ي، 
م��ش��ارك��ات��ه  ف��ى  ش��اه��دن��ا  وجيمعنا 
مجيئه  قبل  ومن  األهلي،  مع  القليلة 
للفريق، فبدر بانون كان قائًدا للرجاء 
مؤثر  دور  وله  المغربي،  البيضاوى 

مع الفريق.
هذا العب وصل مع فريقه لنصف 
وجاء  إفريقيا،  أبطال  دورى  نهائى 
ل��أله��ل��ى وه���و م��ح��ق��ق ب��ط��ول��ة دورى 
الجميع،  يعلمها  كبيرة  وأرق��ام  محلي، 
وبالتالى هى صفقة كبيرة وممتاز وموفقة 
وسنرى مرددوها قريًبا فى األهلى وبزيادة 

المشاركات.
طاهر  محمد  ط��اه��ر  ت��واج��د  ه��ل 
على  قادر  األهلى  النادى  صفوف  فى 

إحداث الفارق؟

طاهر  األوليمبى  المنتخب  نجم  بخصوص 
محمد طاهر، والذى تعاقد معه النادى األهلى 
وشاب  ج��ًدا  مميز  العب  هو  مواسم،   5 لمدة 
أمامه مستقبل واعد، صفقة كويسة جًدا، العب 
دولى ومتألق مع فريقه، وكان شايل المقاولون 
العرب فى لقاءات الموسم الماضي، ومتميز مع 
منتخب مصر األولمبي، وحقق معهم بطولة أمم 
إفريقيا ووصل معاهم أولمبياد طوكيو المقبلة.
كبيرة،  أرق��اًم��ا  األهلى  مع  يحقق  أن  أتوقع 
الخبرات  اكتساب  على  يحرص  أن��ه  خاصة 
من القامات الكبيرة الموجودة مع فى الفريق، 
وتعويض رحيل أى العب فى مركزه، هو العب 

متكامل ونوعيته يحتاجها األهلي.
لالعبين  ال��ت��س��وي��ق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ه��ل 
فى  ودخ��ول��ه  األه��ل��ى  ب��اس��م  مرتبطة 

الصفقة؟

بأكبر  التسويقية  القيمة  ترتبط  أن  طبيعى 
الزمالك،  أو  األهلى  اإلفريقية  ال��ق��ارة  أندية 
صفقة  ف��ى  الناديين  أح��د  يدخل  أن  بمجرد 
جديدة أو يرتبط اسمهما بالعب جديد لضمه، 
الحال  وهو  ف��وًرا،  له  التسويقية  القيمة  ترتفع 
ونرى  من صفوفهم،  الالعبين  رحيل  مع  ذات��ه 
يعنى  القطبين  من  أى العب  رحيل  أن  جميًعا 

تقلص القيمة الخاصة به. 
إب��راه��ي��م  محمد  بصفقة  وع��الق��ت��ه 

ورحيله لنادى سيراميكا كليوباترا؟
من  اسمه  ول��ه  كبير  الع��ب  إبراهيم  محمد 
التسويقية  القيمة  ول��ك��ن  م��ت��ع��ددة،  م��واس��م 
ال��خ��اص��ة ب��ه ارت��ف��ع��ت لمجرد دخ���ول ال��ن��ادى 
المارد  أن  أنباء  تردد  أو  الصفقة،  فى  األهلى 

األحمر يسعى لضمه.
كليوباترا  سيراميكا  لنادى  انتقل  الالعب 
مع مجموعة أخرى من العبى مصر المقاصة 
مقابل تقريًبا 20 مليون جنيه، فى المقابل كان 
للحصول  األهلى  من  ج��ًدا  كبير  مبلغ  مطلوب 
مصمم  كان  لو  األهلى  والنادى  خدماته،  على 

على الالعب كان ضمه مقابل أى مبلغ يطلب.
األهلى بلغ الالعب بعدم التعاقد معه قبل أن 
قال  وبمجرد  الرسمية،  المفاوضات  حتى  تبدأ 
األهلى ال لن نضمه القيمة التسويقية قلت، وبناء 
المقاصة  ومصر  سيراميكا،  لنادى  انتقل  عليه 
تعرف  تسويق محترمة  إدارة  ويملك  كبير  فريق 
جيًدا كيف تسوق العيبها بأسعار ضخمة، بدليل 
أنه كان هيبيع محمد إبراهيم لألهلى باألسعار 
لسيراميكا  عنه  التنازل  ت��م  المقابل  ف��ى  دي، 

بالسعر ده، وفى جميع األحوال هو العب كبير.

فى حواره عن صفقات 2020

نادر شوقي: بادجى »استثمار«.. وبدر بانون أثبت جدارته

عبد اللطيف أبو رجيل ابن مدينة إسنا، التابعة لمحافظة 
األقصر، والذى ولد فى مدينة أم درمان بالسودان، قبل 
أن يخوض مرحلة تعليمه فى القاهرة وبعد ذلك يسافر 

إلى إيطاليا ومن ثم العودة إلى مصر.
الزمالك  ن��ادى  رئاسة  رجيلة  أب��و  اللطيف  عبد  تولى 
ولم  الشواربي،  الحميد  لعبد  خلًفا   1956 عام  بالتعيين 
يكن يطمح على اإلطالق فى الفوز بالبطوالت، وإن كان 
نجح فى ذلك، إذ حصل األبيض فى عهده على أول دورى 
فى تاريخه، ولكن فى الوقت ذاته كان أبو رجيله منشغاًل 
مقر  انشاء  فكره  مستهل  وكان  المؤسسة،  انشاء  بفكرة 

على مستوى عالي.
كان  الزمالك  أبو رجيلة مهمة  اللطيف  تولى عبد  قبل 
نيل  وم��درج خشبى على  النادى مجرد ثالث غرف  مقر 
ميت  منطقة  واخ��ت��ار  خطته  ف��ى  رجيلة  فبدأ  العجوزة 
العشوائية  المساكن  بين  وقتها خليًطا  كانت  والتى  عقبة 

والمزارع، قبل أن يشرع فى البناء.
بناء ميت عقبة

لسكان  والمياه  الكهرباء  يمد  أن  وقتها  رجيلة  أبو  قرر 
المنطقة على نفقته، ثم بدأ بناء النادي، تعثر قلياًل بسبب 
عجز فى الميزانية، لكنه وجد الحل بطريقة ذكية، تواصل 
فى  تطمح  شركة  م��ن  أكثر  م��ع  األتوبيسات  أم��ب��راط��ور 
توريد الغاز لشركة حافالته الضخمة واستطاع تخفيض 
عن  ونتج  منفردة،  بالصفقة  شركة  كل  لتحظى  األسعار 
هذا التنافس تخفيض فى ميزانية الوقود بلغت 10.000 

جنيه استخدمها الرجل فى بناء مدرجات النادى.
فكر مختلف

ل��م ي��ت��وق��ف ط��م��وح أب���و رج��ي��ل��ة، ب��ل وخ��ط��ط الم��ت��الء 
المدرجات عن آخرها يوم االفتتاح بالناس لتزداد الفرحة، 
فوجد الفكرة بأن تكون مباراة افتتاح الملعب أمام فريق 
أوروبى حضر على نفقة أبو رجيلة وهو فريق نادى دوكال 

براج التشيكي.
وكانت ضربة البداية من السماء وليست على األرض، 
إذ اتفق أبو رجيلة مع طائرة على أن تحلق فوق الملعب 

حديث العهد، وتلقى الكرة من السماء لتكون ضربة البداية 
المصريين  حياة  فى  استثنائًيا  يوًما  وكان  مبتكر،  بشكل 

صنعه أبو رجيلة وأنتهى بفوز الزمالك بهدفين دون رد.
ابو رجيلة

ك��ان��ت مسيرته حافلة  أب��ورج��ي��ل��ة  ل���  ال��ظ��ل  ف��ى ح��ي��اة 
بالنجاحات اإلقتصادية واألدوار الوطنية، حيث كان رجل 
أعمال ناجح، ويملك واحدة من أكبر شركات الحافالت.

مصر تحتاج أبو رجيلة
كانت مصر تعانى العوز فى مسألة صفقات األسلحة، 
تلك  ت��م��وي��ل،  ف��ى  ي��س��اه��م  أن  رج��ي��ل��ة  أب���و  م��ن  فطلبت 
الصفقات فلم يتأخر، وعندما وقع العدوان الثالثي، وضع 
لنقل  المسلحة  القوات  تصرف  تحت  شركته  أتوبيسات 
السائقين  بأجور  هو شخصياً  وتكفل  القناة  إلى  الجنود 

والبنزين وخالفه، وبعد انتهاء الحرب قرر أبو رجيلة أن 
يهدى الحكومة مصنًعا لألسمنت أسسه بمشاركة آخرين 
الهدف منه تخصيص إنتاجه إلعادة تعمير بورسعيد بعد 

العدوان. 
كان ألبورجيلة عماًل ناجًحا فى إيطاليا، وعندما سعى 
إلى تحويل باقى أمواله من إيطاليا إلى مصر واجه تعسًفا 
من الجانب اإليطالى حرًصا منهم على استمرار استثمار 
بن مدينة األقصر، وكعادته تصرف عبد اللطيف بذكاءه 
المعهود فوجه للسلطات اإليطالية مهمة استرداد أمواله 

فى صورة بضائع عبارة عن ماكينات ألعمال الطرق.
وبين ليلة وضحاها استيقظ أبو رجيلة على قرار تأميم 
شركاته وتحويل شركة »اتوبيساته« التى سخرها لخدمة 
مصر وقت العدوان، إلى هيئة النقل العام المستمرة حتى 

األن، لينه التأميم مهمة أبو رجيلة فى البالد ويقرر الرجل 
من  جديد  من  رحلته  ويبدأ  إيطاليا  إلى  السفر  الوطنى 
الصفر، سافر إلى دول كثيرة، أسس بها الطرق وشركات 

النقل ثم عاد إلى مصر فى نهاية السبعينيات.
أبو  ت��ول��ى  ف��ت��رة  خ��الل  ال��زم��ال��ك  ن���ادى  اقتصاد  تمتع 
رجيلة بمرحلة إزدهار توضح وتبرز فرق األوضاع، فبين 
ألقاها  األموال  وغسيل  بالسرقة  واتهامات  ادارات  تغير 
مسؤولى القلعة البيضاء على بعضهم البعض فى السنوات 
األخيرة، مر النادى العريق بمراحل تدهور مالية بعد نعيم 

عاشت فيه ميت عقبة بأيدى أبورجيلة.

»أبو رجيلة« .. قصة  الزملكاوى والمالك الحقيقى لـ»هيئة النقل العام«
 استلم نادى الزمالك 3 غرف ومدرج خشبى على نيل العجوزة واختار منطقة ميت عقبة العشوائية ليشرع فى البناء

ارتبط اسم عبد اللطيف 
أبو رجيلة، على الدوام 
بنادى الزمالك، بعد أن 
حفر اسمه بحروف من 
نور كأحد أبرز رؤساء 
األندية فى تاريخ القلعة 
البيضاء، وعلى مستوى 
أندية مصر بشكل عام، 
كما أعتبره البعض واضع 
أسس نادى الزمالك الذى 
يعرفه الجميع، مؤسس 
مقر القلعة البيضاء بميت 
عقبة، وبانى ملعب الفارس 
األبيض والذى سمى 
مؤخًرا على أسمه، بعد أن 
تبره بمبلغ كبير لإلنشاء.

ألقت جائحة فيروس كورونا 
المستجد »كوفيد-19«، بظاللها 
على عدد كبير للغاية من 
الفعاليات الرياضية فى شتى 
أنحاء العالم.

وتسببت أزمة إنتشار الوباء 
حول العالم فى إلغاء وتأجيل 
العديد من المنافسات العالمية، 
ومن أبرزها كأس األمم األوروبية 
.٢٠٢٠

يقدم »الطريق« أبرز البطوالت 
التى تم تأجيلها أو إلغاءها بسبب 
جائحة فيروس كورونا.

كأس األمم األوروبية:
األمم  تأجيل كأس  كورونا، فى  تسببت جائحة 

األوروبية »يورو 2020« لمدة 12 شهرا، لتقام فى 
صيف عام 2021.

بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية
أثرت جائحة كورونا على إقامة كأس أمم أمريكا 

الجنوبية »كوبا أميركا 2020« فى موعدها، وتم 
تأجيلها لمدة عام.

األلعاب األولمبية:
المتسجد  ك���ورون���ا  ف���ي���روس  أزم����ة  ت��س��ب��ب��ت 

»كوفيد-19«، فى تأجيل بطولة أولمبياد »طوكيو 
2020« الذى كان من المقرر أن تقام فى فترة بين 
24 يوليو و9 أغسطس، لتقام فى العام المقبل فى 

الفترة ما بين 23 يوليو  و8 أغسطس.

إلغاء الدورى الفرنسى لكرة القدم:
شهر  فى  القدم،  لكرة  الفرنسى  االتحاد  أعلن 
إبريل الماضي، عن إلغاء منافسات بطولة الدورى 
انتشار  أزم��ة  بسبب  الموسم،  هذا  نهائى  بشكل 

فيروس كورونا.
وقرر االتحاد الفرنسى لكرة القدم، إعالن فريق 

باريس سان جيرمان، بطاًل للمسابقة.
سباق الدراجات بالمملكة المتحدة:

فى  ال��دراج��ات  سباقات  عن  المسؤولون  ق��رر 
بريطانيا، إلغاء بطولة »سباق الدراجات بالمملكة 
ف��ى سبتمبر  لها  م��ق��رًرا  ك��ان  ال��ت��ى  ال��م��ت��ح��دة« 

الماضي.
ألعاب القوى:

المستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ج��ائ��ح��ة  تسببت 
»كوفيد-19«، بتأجيل بطولة العالم أللعاب القوى 
داخل الصاالت التى كان من المقرر إقامتها فى 

الصين، الصيف الماضي.
إلغاء ماراثون بكين:

أعلنت اللجنة المنظمة ل�«ماراثون بكين 2020«، 
عن إلغاء نسختها هذا العام؛ بسبب تفشى جائحة 
فيروس كورونا، للمرة األولى فى تاريخه الممتد 

40 عاما.

حصاد عام الوباء

 2020 سنة إلغاء أبرز األحداث الرياضية بسبب كورونا

طاهر محمد
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طريقنا.. وهنكمله

خارجى

اختراق سيبرانى مفاجئ 
تعرضت له الواليات المتحدة 
األمريكية، تمكن من الوصول 
ل�18٠ مؤسسة حيوية، 
متخصصون يوجهون أصابع 
االتهام ضد روسيا، أما الرئيس 
األمريكى المنتهية واليته 
ترامب فيلقى باللوم على الصين 
ويتوعد لها، لكشف مالبسات 
األمر ولإلجابة على عالمات 
االستفهام، حاورت »الطريق«  
المحلل السياسى وعضو الحزب 
الديمقراطى األمريكى مهدى 
عفيفي، فإلى نص الحوار..

االختراق  تركه  الذى  التأثير  مدى  ما 
مؤسسات  ع��ل��ى  األخ��ي��ر  ال��س��ي��ب��ران��ى 

أمريكا؟
عند الحديث عن االختراق السيبرانى الذى 
البد  األمريكية،  المتحدة  الواليات  فى  حدث 

من التأكيد إذا على أن مثل هذه االختراقات 
ت��ح��دث ط���وال ال��وق��ت بين أم��ري��ك��ا وروس��ي��ا 
وال��ع��دي��د م��ن ال����دول األخ����رى ف��ى ال��ع��ال��م، 
أمريكا،  على  تتجسس  نفسها  ف��إس��رائ��ي��ل 
واألزمة فى هذه االختراقات يكمن فى مدى 
التأثير الذى تتركه وما إذا كانت تسببت فى 
ومشكلة  حدوث مشاكل ألى مؤسسة حيوية، 
االختراق األخير الذى حدث أنه استمر لفترة 
معلومات  على  استحوذ  أن��ه  ويعتقد  طويلة 
دقيقة تتعلق بمؤسسات حيوية فى البالد، لكن 
على الرغم من ذلك فإنه لم يمس أى مؤسسة 
وبعض  العامة  المخابرات  مثل  قوية  أمنية 
اإلدارات فى البنتاجون، فهذه المؤسسات لها 

شبكات منفصلة.
الرئيس  إدارة  تقييم  يمكن  ك��ي��ف 
دون��ال��د  والي��ت��ه  المنتهية  األم��ري��ك��ى 

ترامب بعد هذا االختراق؟
االختراق الذى حدث يدل على إهمال إدارة 
دونالد  والي��ت��ه  المنتهية  األمريكى  الرئيس 
المؤسسات  على  ع��الوة  ع��ام،  بشكل  ترامب 
لسياسة  يعود  وه��ذا  خ��اص،  بشكل  األمنية 
يركز  ك��ان  فقد  حكمه،  ف��ت��رة  طيلة  ت��رام��ب 
شعبيته  على  والحفاظ  صورته  تحسين  على 
وشعبية الحزب الجمهورى دون النظر لعناصر 
أخرى ذات أهمية، لكن وعلى الرغم من ذلك، 
فالبد من األخذ فى االعتبار بأن المؤسسات 
التى تعرضت لالختراق هى قوية وعريقة وال 

يؤثر فيها ما حدث.
الصين  اتهام  على  ترامب  يصر  لماذا 

بأنها هى من نفذت هذه االختراقات؟
من  هى  بأنها  للصين  ترامب  دونالد  اتهام 
لسلسلة  استكمال  هو  االختراق،  هذا  نفذت 
ضدها،  يوجهها  م��ا  دائ��م��ا  التى  االت��ه��ام��ات 
وهو  أيضا خلط لألوراق، فجميع المؤسسات 
أن  أك���دوا  المتخصصين  والبحثية  األمنية 
أصابع االتهام توجه ضد روسيا، ونفى دونالد 
شيئا،  يمثل  ال  روسيا،  عن  االتهامات  ترامب 
عنها  الشبهات  يبعد  أن��ه  على  ي��ؤك��د  لكنه 
والتواطؤ معها، لكن فى النهاية المتخصصين 
وأعضاء إدارته مثل وزير الخارجية األمريكى 
مايك بومبيو أكدوا أن االختراقات التى نفذت 
المستمر  ترامب  دونالد  ودفاع  روسية،  كانت 
عن روسيا الذى بدأ منذ توليه السلطة، أثار 

مزيدا من الشكوك مما قد يفتح التحقيقات 
بعد خروجه من البيت األبيض لمعرفة أبعاد 

وطبيعة عالقته مع روسيا.
من  روسيا  له  تطمح  ال��ذى  الهدف  ما 

تنفيذ مثل هذه االختراقات األمنية؟
ت��ح��دث  االخ���ت���راق���ات  ه����ذه  م��ث��ل  أوال 
باستمرار بين أمريكا وروسيا، التى قررت 
القيام بها اآلن ضد العديد من المؤسسات 
هنا  نحن  تقول  لكى  األمريكية  الحيوية 
منظوماتكم،  ضد  التجسس  على  وقادرين 
أس��رار  سرقت  قد  تكون  أن  الممكن  وم��ن 
فى  المتحدة  الواليات  لكن  بالفعل  معينة 
مثله  بإختراق  القيام  على  ق��ادرة  المقابل 
فإن  وللتوضيح  بكثير،  منه  أق��وى  ورب��م��ا 

دونالد  رحيل  قبل  برسالة  تبعث  روس��ي��ا 
ترامب وهى أن لديها من األسرار والخفايا 

الخطيرة  للتفاوض عليها.
األمريكى  الرئيس  إدارة  ستتمكن  هل 
مع  التعامل  م��ن  ب��اي��دن  ج��و  المنتخب 

التأثير الذى تركه هذا االختراق؟
إدارة الرئيس األمريكى المنتخب جو بايدن 
لمواجهة ما حدث، فهى  االستعداد  أتم  على 
إدارة تتسم بالخبرة وليس بالثقة، ويمثلها رموز 
يعملون فى مؤسسات أمريكية حيوية، واعتقد 
أنها ستقوم بدور مهم فى قضية االختراقات 
التى حدثت من أول يوم فى تسلم السلطة، وال 
استبعد أبدا أن تكون بالفعل بعثت رسائل إلى 

روسيا لبحث مالبسات األمر.

للرد  بايدن  به  يقوم  أن  المتوقع  ما 
على االختراقات؟

بايدن نفسه تقريبا أجاب على هذه النقطة، 
فقد قال فى تصريحات سابقة إن الرد على 
مع  بالمثل  سيكون  نفذت  التى  االختراقات 
النهاية مهما  أخذ االحتياطات الالزمة، وفى 
فلن  نفذت  التى  االخ��ت��راق��ات  طبيعة  كانت 
هو  والسبب  الكامل  اإلض��رار  حد  إلى  تصل 
الخوف من رد الفعل األمريكى الذى بالتأكيد 
أو  اقتصاديا  من  س��واء  ج��دا  عنيف  سيكون 
عسكريا، وهذا ال يعنى أنه لن يكون هناك رد، 
اإلضرار  منها  الهدف  أختراقات  نفذت  فقد 
باإلدارة األمريكية، لكن فى النهاية هذا الرد 
لن يكون قاسيا، وروسيا تعى هذا جيدا، لذلك 
تخطى  تعمدت  تكون  أن  جدا  المستبعد  من 
الخطوط الحمراء، ربما تمكنت من الحصول 
الذى  بالغباء  ليست  لكنها  هامة  أس��رار  على 
يوقع بها فى أزمات مع الواليات المتحدة لن 

تتحملها.
هل من الممكن أن تكون الصين شاركت 
لإلضرار  االختراقات  ه��ذه  تنفيذ  فى 

بواشنطن؟
القيام  فى  تفكر  أن  المستبعد  من  الصين 
الصين  فاهتمامات  االختراقات،  هذه  بمثل 
اق��ت��ص��ادي��ة أك��ث��ر م���ن ك��ون��ه��ا س��ي��اس��ي��ة أو 

استخباراتية.

التجسس ضرورة استخباراتية بين الدول الكبرى.. وإسرائيل تخون أمريكا
 مهدى عفيفى : الهجوم اإللكترونى على الواليات المتحدة وصمة عار فى حكم ترامب

عضو الحزب الديمقراطى األمريكي:

المنطقة  فى  الفرنسية  التحركات  وتيرة  تسارعت 
أجل  فمن  م��ل��ح��وظ،  نحو  على  األخ��ي��رة  ب��ال��س��ن��وات 
لم  المنطقة  فى  مؤثراً  فاعاًل  موقعها  على  الحفاظ 
تكتف بتقديم مختلف أنواع الدعم لحفتر فى ليبيا، بل 
عززته بحضورها الالفت فى الملف اللبناني، إذ كانت 
التى سارعت إلى زي��ارة بيروت بعد  ال��دول  أوائ��ل  من 
االنفجار الذى دّمر مرفأ المدينة فى مطلع أغسطس 
2020، محاولة فرض أجندة سياسية واقتصادية ينظر 
ملفات  توظيف  ف��ى  جهودها  ضمن  أنها  على  إليها 
المنطقة من أجل تنشيط دورها المتراجع فى منطقة 

الشرق األوسط، خصوصاً فى ملف شرق المتوسط.
-أبعاد التحركات الفرنسية فى المنطقة

يبحث تقدير الموقف فى الدوافع الفرنسية المحركة 
على  ومآالتها  التحركات،  هذه  وأبعاد  الجهود،  لهذه 
أمن  وعلى  المنطقة  فى  الفرنسى  الحضور  مستوى 

المنطقة ككل.
ولفهم أبعاد التحركات الفرنسية فى المنطقة يجب 
إذ  تاريخياً،  المنطقة  فى  وجودها  طبيعة  إلى  النظر 
الدول  باستحداث  الضالعة  الدول  إحدى  فرنسا  تعد 
القائمة حالياً، منذ سقوط الدولة العثمانية، من خالل 

اتفاقية سايكس بيكو، كما أن وجودها االستعمارى مدة 
طويلة فى المنطقة مكنها من بناء تحالفات سياسية/
ال���دول  ث����روات  ��رت عليها اس��ت��غ��الل  ي��سَّ اق��ت��ص��ادي��ة 

المسيطرة عليها.
وقد تراجع دورها فى المنطقة فى السنوات األخيرة 
لعدة أسباب؛ منها تنامى الدور األمريكى فى المنطقة 
بعد انتهاء حقبة االستعمار، ومنها تبنى سياسة انعزالية 
من قبل بعض الرؤساء الفرنسين كجاك شيراك، ومنها 
شهدتها  التى  المتسارعة  التحديات  بطبيعة  يتعلق  ما 
واألمنية  السياسية  التوترات  الزدي��اد  نتيجة  المنطقة 
المتنافسة  المشاريع  من  كثير  تقاطع  بسبب  القائمة 

فيها.
ومما يعين على فهم أبعاد وجودها حالياً النظر إلى 
ككل،  المنطقة  مشهد  تشكل  التى  التحالفات  طبيعة 
الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  فهم  إلى ض��رورة  إضافة 
وبشكل عام شهد  المنطقة،  تحركاتها فى  تحكم  التى 
الدور الغربي- فى عقوده األخيرة- فى المنطقة تراجعاً 
كبيراً خصوصاً بعد ثورات الربيع العربي، إذ إن معظم 
من  استخدمت  لطالما  التى  الديمقراطية  ش��ع��ارات 
أجل تنويم الشعوب ُكشفت حقيقتها بعد أن أجهضت 

محاوالت التحرر من ربقة االستبداد فى هذه المنطقة. 
منافسة؛  مشاريع  بروز  الغربى  الدور  تراجع  وصاحب 

على غرار المشروع التركى واإليرانى والروسي.
وأمام هذه التحديات تعتمد فرنسا فى تحركاتها فى 
المنطقة على عالقاتها االستراتيجية والتكتيكية على 
التى  االستراتيجية  عالقاتها  ناحية  فمن  س��واء،  حد 
حضورها  تستعيد  أن  تحاول  الغربية  بالقوى  تجمعها 
فى المنطقة من أجل الحفاظ على نفوذ هذه القوى، 
الداخلية  أوضاعها  بترتيب  بريطانيا  النشغال  ونظراً 
بعد البريكست، وانشغال الواليات المتحدة األمريكية 
الطرف  تغض  القوى  هذه  نرى  القادمة،  باالنتخابات 
فى  فرنسا  بها  تقوم  التى  المتسارعة  التحركات  عن 
المنطقة؛ على غرار التغاضى األمريكى عن التحركات 
حزب  م��ع  وتحالفها  لبنان  ف��ى  األخ��ي��رة  الفرنسية 
العقوبات  رغم  المنطقة-  فى  اإليرانية  ال��ذراع  اهلل- 

االقتصادية المفروضة.
على  تحركاتها  ف��ى  فرنسا  تعتمد  آخ��ر  جانب  م��ن 
المنطقة  التكتيكية من أجل توظيف ملفات  تحالفاتها 
اس��ت��ع��ادة  إل���ى  خ��الل��ه��ا  م��ن  تسعى  أه����داف  لتحقيق 

حضورها فى المنطقة.

القوة  نقاط  من  بجملة  الفرنسية  التحركات  وتتسم 
التى تتلخص فيما يأتي:

مجلس  فى  دائماً  مقعداً  لها  بأن  فرنسا  تتميز    -
ونظراً  عالية،  عسكرية  بقدرات  تتمتع  وأنها  األم��ن، 
تستعيد  أن  تحاول  األخيرة  العقود  فى  دورها  لتراجع 
دورها مستفيدة من هذه السمات التى يمكن أن تعزز 
حضورها فى المنطقة، خصوصاً فى ملف صراع شرق 

المتوسط.
النفوذ،  واسعة  المنطقة  فى  الفرنسى  الوجود    -
فإن  تاريخياً  االستعمار  حقبة  انتهاء  من  الرغم  فعلى 
كان  المستعمرة  البلدان  حصدته  ال��ذى  االستقالل 
الفرنسى  النفوذ  ي��زال  فال  ثم  ومن  شكلياً،  استقالالً 
واسعاً خصوصاً فى منطقة غرب إفريقيا، وهذا يفسر 
من  يمثله  ما  مع  حفتر  لقوات  المستميت  دعمها  سر 
إذ تخشى من حدوث  الديمقراطية،  لرمزيتها  تناقض 
تغير حقيقى فى المنظومة السياسية فى ليبيا بشكل 

يهدد نفوذها فى إفريقيا.

ماذا تريد فرنسا؟

فى غفلة من التاريخ تمكن اإلسالم 
السياسى من فرض سيطرته على أغلب 
الدول فى المنطقة العربية، نمن خالل 
ثورات الربيع العربى فى ٢٠11، وباتت 
األنظمة الحاكمة تحت سطو وسيطرة 
حفنة من المتأسلمين الذين يتسترون 
تحت راية عباءة الدين، ويرددون 
أحاديث نابعة من القرآن والسنة 
يخفوا بها أطماعهم التى تتمركز فقط 
فى فنون الهيمنة على السلطة.

تبعات كارثية
لم تستفد أيا من دول المنطقة العربية باإلسالم السياسى 
القول بأن األمر ترك  بأى شكل من األشكال، وربما يمكن 
أنهم  أثبتوا  السياسى  اإلسالم  رموز  فجميع  كارثية،  تبعات 
غير جديرين على اإلطالق بتولى مسؤولية الحكم ، ومدى 
معرفتهم بالشؤون السياسية معدومة، ويكتسب األمر أهمية 
كبيرة حينما يأتى االعتراف بهذا الشأن على لسان رموزهم 

أنفسهم.
اعترف القيادى والمستشار السياسى المستقيل من حركة 
النهضة اإلسالمية فى تونس، لطفى زيتون ، بفشل اإلسالم 
السياسى فى بالده، الفتا إلى أنه تسبب فى حالة انقسام 
فى وقت ضاعت فيه مطالب الثورة بين ِركاب السياسيين، 
موضحا أن األحزاب األنسب لحكم تونس هى »البراجماتية«، 

بحسب تعبيره.
أزمة الحزب اإلخوانى فى تونس

جاءت استقالة زيتون، مستشار راشد الغنوشي، والقيادى 
المستقيل من حركة النهضة اإلسالمية لتكشف عن أحدث 

داخلية  خالفات  يشهد  الذى  اإلخوانى  الحزب  داخل  أزمة 
ل�100  رسالة  تسريب  مع  اتساعا  وازدادت  للعلن،  خرجت 
قيادى تطالب بإصالحات ديمقراطية وعدم التمديد لوالية 
جديدة للغنوشي، الذى يقود الحركة منذ تأسيسها قبل نحو 

50 عاما.
كبير  فشل  أثبتت  النهضة  حركة  لواقع  اإللتفات  وعند 
بسبب  ال��ث��ورة،  بعد  األول��ى  الفترة  خ��الل  الحكم  إدارة  فى 
الثورة،  قبل  ما  لفترة  السياسى  الخط  بنفس  االستمرار 
إضافة إلى عجزها عن االستجابة إلى الضغوطات المطالبة 
بتحولها إلى حزب وطنى باعتبارها الحزب األكبر فى البالد.

وللكشف عن مدى صحة ما قاله مستشار راشد الغنوشى 
اإلس��الم  أثبت  بالفعل  ك��ان  ما  وإن  زي��ت��ون،  لطفى  األسبق 
السياسى فشل فى المنطقة العربية، قال الباحث فى شؤون 
تيارات اإلسالم السياسى واألمن القومي، عمرو فاروق إنه 
أنهم  نجد  الحكم  فى  اإلسالميين  لتجارب  اإللتفات  عند 
أثبتوا فشل ذريع، موضحا أن هناك أمثلة عديدة تؤكد هذا 
الذى  تركيا  فى  الوفاق  حزب  تجربة  رأسها  على  الفشل، 
كان يترأسه نجم الدين أربكان، وحزب ما قبل العشيرة فى 
الجزائر فحينما تولى رموز جماعة اإلخوان اإلرهابية الحكم 
أثبتوا فشل ذريع وسقطوا، ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، 

بل ظهرت الميليشيات المسلحة التى شكلت أزمة خطيرة.
إلى أن  »الطريق«  ل�  وأشار فاروق فى تصريحات خاصة 

فترة  ذريع خالل  السودان حققوا فشل  فى  أيضا  اإلخ��وان 
اإلسالميين  وص��ول  تجربة  أن  منوها  البشير،  عمر  حكم 
األردن  فى  بقوة  تمثلت   2011 بعد  ما  السياسى  للمشهد 
والمغرب والكويت، وجميعها تجارب أثبتت فشل كبير، ويعد 
السبب الرئيسى وراء فشل اإلسالم السياسى فى المنطقة 
أنهم  على  أنفسهم  ق��دم��وا  رم���وزه  جميع  أن  ه��و  العربية، 
أصحاب الوصاية على البشرية، لكنها لم تقدم أى مقترحات 

جدية تساعد على تحقيق إصالح سياسى حقيقي.

تقدم اإلسالميين على المتخصصين
وأكد الباحث عمرو فاروق أن األزمة تكمن فى أنه حينما 
البرلمان،  المثال مهندس متخصص فى  يحاول على سبيل 
لتقديم مقترح إيجابى يساعد على تحسين األوضاع سياسيا، 
يتقدم عليه جاهل ربما ال يملتك مؤهل متوسط، لمجرد أنه 
يمثل قائمة اإلسالميين، والسبب فى تقدم مثل هذه الرموز 
رغم جهلها هو متاجرتهم بالدين، لكن جون تقديم شخصيات 

وعناصر مؤهلة على مستوى التكنوقراط السياسي.
أنهم  وأك��د  ف��ى مصر،  اإلخ���وان  لتجربة  ف���اروق  وت��ط��رق 
حققوا فشل ذريع خالل عام واحد، وكذلك حققوا فشل كبير 
التجارب  وهذه  ليبيا،  فى  تجربتهم  على  عالوة  تونس،  فى 
كافة تؤكد أن اإلخوان عجزوا عن تقديم أى برنامج سياسى 
جيد أو شخصيات تصلح لتولى المسؤولية، منوها أن رموز 
يريدون  فهم  خطيرة،  أزم��ة  من  يعانون  السياسى  اإلس��الم 
الحكم،  على  سيطرتها  تفرض  أن  تريد  االستحواذ  فقط 

ولديهم مبدأ رئيسى وهو : »المغالبة ال المشاركة«.
وبحسب عمرو فاروق فإن رموز اإلسالم السياسى يتمركز 
يخضعون  وجميعهم  الخالفة،  دول��ة  تشكيل  فى  جهودهم 
الوطنية  الدولة  لمفاهيم  وليس  الدولى  التنظيم  لمفاهيم 
بصرف  األصولية«،  »األممية  فكرة  أعينهم  نصب  ويضعون 
النظر عن األمور والمتطلبات التى تفرضها األمة الوطنية، 
الخالفات  يراعوا  لم  السياسى  اإلس��الم  رم��وز  أن  وأوض��ح 
التى تميز المجتمعات عن بعضها البعض، فالمغرب العربى 
مجتمع  ولكل  أسيا،  ق��ارة  وع��ن  إفريقيا  ق��ارة  عن  يختلف 
ظروفه االقتصادية والبيئية والنفسية التى تميزه عن األخر، 
ورموز اإلسالم السياسى يطبقون اجندة واحدة فقط وهى 
»اإلسالم هو الحل«، وال يراعون هذه الخالفات المجتمعية، 
ستار  تحت  إيجابى  شئ  أى  يقدمون  ال  أنهم  إل��ى  مشيرا 

اإلسالم هو الحل.
اسقاط النظام السياسي

السياسى فى  رم��وز اإلس��الم  أن  ف��اروق  وأض��اف عمرو 
المنطقة العربية وقبل الوصول للحكم ال تتركز جهودهم فى 
تقديم أى خدمات للمجتمع تدعمهم، وإنما فقط يعملون على 
إسقاط األنظمة السياسية، مع بذل جهود لخلق مجتمعات 
مثلما حدث فى  الصحوة اإلسالمية  موازية تحمل مفاهيم 
السبيعنات والثمانينات، وهذه المفاهيم بالفعل تغلغلت فى 

المنطقة العربية بالكامل.
أن  السياسي،  اإلس��الم  فى  المتخصص  الباحث  ورأى 
اعتراف لطفى زيتون مستشار راشد الغنوشى بفشل اإلسالم 
أمر طبيعى  بفشلهم  التوجه  السياسى وهو أحد رموز هذا 
المراجعة  يشبه  بما  قاموا  منهم  شخصيات  فهناك  ج��دا، 
الذاتية، حيث تقييم الكيانات التى خرجت من عباءتها بعد 
الوصول للسلطة والسيادة، فيتضح لهم أنهم بالفعل فاشلين 
الحكم  فى  اإلسالميين  تجارب  إذا  ش��ئ،  أى  يقدموا  ول��م 

تساوى صفر.
ونوه فاروق أن تجارب اإلسالميين بعد الوصول للحكم 
دائما تؤدى لنتيجة واحدة وهى االنقسامات بين بعضهم 
البعض وحدوث أزمات بين رموز أحزابهم وخالفات على 
السلطة، وهو ما حدث فى السودان والمغرب والجزائر 
وغيرهم من دول المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الغريب 
الحرية  تطبيق  على  يعملون  بأنهم  المستمرة  ادعاءتهم 
وأن تنعم الشعوب بمباديء الديمقراطية فى حين أنهم 
أنفسهم،  على  المفاهيم  ه��ذه  يطبقون  ال  أنفسهم  هم 
فتنظيم اإلخوان أو أى تنظيم أخر تابع للسلفية الجهادية 
تعتمد بشكل أساسى على الفكر القمعى يمارس قادتها 
والمبدأ  لها،  تنتمى  التى  العناصر  على  الديكتاتورية 

الرئيسى لهم »السمع والطاعة«.
تجاوزات اإلخوان فى مصر

واعتبر عمرو فاروق أن تجربة اإلخوان فى مصر أكبر 
القمع، فقد وصل  بهم األمر  أنهم يمارسون  دليل على 
عن  خارجين  مرسى  لمحمد  المناهضين  أعتبروا  أنهم 
اإلسالم، مما يوضح أنهم توحدوا مع اإلسالم، وحاولوا 
ترويج أن ما يقوله محمد مرسى هو ما ينص عليه الدين 
يصح  فال  خطيرة،  إشكالية  وهذه  والشريعة  اإلسالمى 
ربط اإلسالم بالعمل السياسي، موضحا أن لطفى زيتون 
الكثيرون  انتقد اإلسالم السياسى فهناك  ليس أول من 
قبله ممن كانوا ينتمون لإلسالم السياسى انتقدوه بشدة 
بعد أن تبين لهم أنه ال يستوجب اإلعتماد على هذا النهج 

ليكون نظاما سياسيا حاكما.

 خبراء اإلسالم السياسي: إخوان مصر أحرقوا الدولة وخططوا لحرب أهلية لكن هللا سلم  حركة النهضة اإلسالمية .. حماقة 

الغنوشى دمرت بالد الزناتى خليفة  حزب الوفاق فى تركيا حول البالد لساحة حرب سياسية وصراع مع الجيران

 ماكرون يبحث عن نفوذ باريس الغائب فى منطقة المتوسط  الرئيس الفرنسى اقتحم ملفات ليبيا ولبنان وشرق المتوسط الستعادة الهيبة المفقودة

اإلسالم السياسي.. سقوط مدوى لمشروع ولد ميتا

حوار – عواطف الوصيف

عواطف الوصيف

نهلة المحرقي



هدير أبوالعال

حوار - أحمد أيمن

 اخلميس 31 / 12 / 2020
طريقنا.. وهنكمله

اقتصاد

»معلش يافندم أصل السيستم واقع« 

 وزير المالية لـ»الطريق«: مستعدين للتحول الرقمى فى جميع جهات الدولة 

لماذا تتعرض األنظمة الهامة فى الدولة لألعطال الفنية؟

»فوت علينا بكرة يا سيد«، »معلش 
أصل السيستم واقع«، عبارتين تم 
استخدامهما فى حقائب زمنية 
مختلفة، ورغم التقدم التكنولوجى 
والتطور والتحول الرقمى الذى 
تسعى له الدولة، إال أن كلمة »تعالى 
وقت تاني« لم تتغير، فى المصالح 
الحكومية، قديما كانت يستخدمها 
الموظف الذى يتكاسل فى انهاء 
عمله، ولكن فى الوقت الحالى 
وبالرغم من التقدم والتطور، فلماذا 
ظلت تلك الكلمة تردد فى أورقة 
الجهات الحكومية؟.

إن  المالية،  وزي��ر  محمد  الدكتور  ق��ال  جهته  وم��ن 
تحتية،  بنية  انشاء  على  سنوات،  منذ  جاهدة  الدولة 
لتهيئة أنظمتها المالية على التحول إليكترونيا، بداية 
من إعدام الشيكات الورقية، مؤكدا أن وزارته على أتم 
االستعداد لتطبيق النظام االليكترونى فى مصر، الذى 

بدأت فيه منذ 2018.
»ال��ط��ري��ق« أن  ل���  وأك��د معيط، ف��ى تصريح خ��اص 
االليكتروني،  التحول  خطة   2018 منذ  بدأت  وزارت��ه 
إلغاء  الوزارة  قررت  الورقية، حيث  الشيكات  بإلغائها 
جميع  وغيرت  نقديا،  أو  ورقيا  حكومية  تعامالت  أى 

التعامالت المالية ل�«اليكترونية«.
لورقية،  المالية  التعامالت  تحويل  أن  معيط،  وتابع 
قد  أنه  كما  الشيكات،  طباعة  ثمن  الدولة  على  وفر 
ساهم فى عنصر هام، وهو تقليل الفساد، مؤكدا أن 

النظام اإلليكترونى به شفافية عن نظيره الورقي.
جميعات  أهلت  قد  ال��وزارة  أن  المالية،  وزير  وأكد 
الوزرات والجهات الحكومية للتعامل مع هذا النظام، 
مضيفا أن الدولة تسعى لرقمنة جميع أجهزتها، كما 
متابعة  ف��ى  الحكومة  يساعد  الديجتال  النظام  أن 
اإليرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.

التحول  خطة  من  »نستهدف  المالية،  وزي��ر  وتابع   
االليكتروني، تقليل استخدام العمالت النقدية، والعمل 

على تحقيق الشمول المالي«.
أك��ب��ر ع���دد من  ل��ض��م  ال��ح��ك��وم��ة تسعى  أن  وأك���د 
غير  القطاع  ودمج  المصرفى  النظام  فى  المواطنين 
المتحصالت  وزي��ادة  الرسمي،  القطاع  إلى  الرسمى 
المالى  بالنظام  االرت��ق��اء  على  والعمل  الضريبية، 

الرقمى فى مصر.

الضرائب،  بمصلحة  قال مصدر مسؤل  ومن جهته 
التعامل  القادم سيتم  يوليو  إنه بداية من  ل�«الطريق«، 
بالفاتورة االلكترونية، فى جميع المصالح الحكومية. 

ال��ف��ات��ورة  بغير  يتعامل  ل��ن  أن���ه  ال��م��ص��در،  وت��اب��ع 

مع  أو  وبعضها،  ال��ج��ه��ات  بين  س���واء  االل��ك��ت��رون��ي��ة، 
الممولين والمقاولين، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعطى 

الدولة مزيدا من الرقابة، وتعمل على تقليل الفساد.
سيستم البنوك ودفع الفواتير واقع

وف���ى ه���ذا ال��س��ي��اق ي��ق��ول ك��ري��م س���وس، الرئيس 
األه��ل��ى  ب��ال��ب��ن��ك  ال��م��ص��رف��ي��ة،  للتجزئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذى 
المصري، إن اإلقبال على الخدمات اإللكترونية التى 
فى  يساهم  مما  جدا،  كبير  للمواطنين  البنك  قدمها 
المشاكل  بنكه يحل  أن  الخدمة، موضحا  بطء تقديم 

الفنية فى النظام على مدار ال�24 ساعة فى اليوم.
فى  السيستم  بطء  مشكلة  إلى  كريم سوس،  ولفت 
ماكينات الصراف اآللي، مؤكدا أن تلك المشكلة تواجه 
الكبير  واإلقبال  التكدس  بسبب  عامة،  البنوك  جميع 

على الماكينات. 
الخبير  ك��م��ال،  ه��ان��ى  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول  وم��ن جهته 
أصل  »معلش  ع��ب��ارة  إن  ل���«ال��ط��ري��ق«،  االق��ت��ص��ادي، 
المصالح  فى  كثيرا  تتردد  أصبحت  واق��ع«،  السيستم 
بالرغم  الدولة  و مختلف جهات  والبنوك،  الحكومية، 

من البدء فى التحول الرقمي. 
الغاز  فواتير  دف��ع  أن  االق��ت��ص��ادي،  الخبير  وأك��د 
ال��م��دارس  مصاريف  وحتى  وال��ه��وات��ف،  وال��ك��ه��رب��اء، 

اليومية، أصبحت  والجامعات، وغيرها من الخدمات 
المواطن  ذهاب  وعند  الكتروني،  سيستم  طريق  عن 
بعد ساعة  وتعالى  »روح  عبارة،  مايسمع  غالبا  للدفع 

عشان النظام مش بيجمع«. 
مقبولة، خاصة  تعد  لم  العبارة  تلك  أن  كمال  وأكد 
وأن الدولة تتجه حاليا إلى التحول الرقمى فى جميع 

أنظمتها بشكل كبير.
الدولة لألعطال  الهامة فى  تتعرض األنظمة  لماذا 

الفنية؟
يرى الدكتور خالد حجاج خبير أمن المعلومات، أن 
سبب وقوع السيستم، هو مشاكل تقنية فى الشبكات، 
فجميع األنظمة، مرتبطة بالشبكة واإلنترنت، وتتحكم 

بها شركات االتصال. 
ال��م��ع��ل��وم��ات، أن أس��ب��اب وق��وع  أم���ن  وأك���د خبير 
السيستم عديدة، فبعض األنظمة مثل نظام التابليت، 
يحتاج عدة سيرفرات، بسبب الضغط الذى يتم عليه 

خالل االمتحانات. 
يتعرض  اإلس��ك��ان  وزارة  م��وق��ع  أن  ح��ج��اج،  وت��اب��ع 
اإلسكان  لوحدات  الحجز  باب  فتح  أثناء  فنى  لعطل 
االجتماعي، واستمر العطل خالل فترة الحجز األخيرة 
لنحو أسبوعين، ويرجع ذلك إلقبال المواطنين عليه، 
كما أن الحل األمثل هو وضع أكثر من سيرفر، بحيث 

يكون الضغط متفرع وليس على سيرفر واحد. 
ماكينات  أن  المعلومات،  تكنولوجيا  خبير  وأض��اف 
الصراف اآللى وأجهزة دفع الفواتير، تتعرض لمشاكل 
واإلنترنت،  االتصال  شركات  بسبب  األنظمة،  وق��وع 
االنترنت،  م��ن  جديد  لجيل  تحتاج  المشكلة  وه��ذه 
التحول  خطة  ف��ى  ال��دول��ة  احتياجات  م��ع  ليتواكب 

الرقمي.

»وزارة التجارة والصناعة 
كانت تعمل حتى الواحدة بعد 
منتصف الليل، من أجل مراجعة 
طلبات المصدرين للحصول 
على الدعم النقدى العاجل، 
ضمن خطة سداد المستحقات 
المتأخرة لدى صندوق تنمية 
الصادرات، وكان رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي، يتابع معنا 
صباح كل يوم، عدد الشركات 
المتقدمة للمبادرة«.. هكذا 
استهلت نيفين جامع، وزيرة 
التجارة والصناعة، حوارها 
مع »الطريق«، وكشفت خالله 
عن أبرز مجهودات الوزارة 
خالل ٢٠٢٠، لسداد مستحقات 
المصدرين ودعم التجارة 
والصناعة فى مصر، وإلى نص 
الحوار: 

*كيف كانت عملية متابعة الشركات 
المتقدمة؟

مستحقات  م��ن   %85 ص���رف  م���ب���ادرة 
الشركات المصدرة المتأخرة لدى صندوق 
المباردات  أصعب  تعد  ال��ص��ادرات،  تنمية 

وأسرعها  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  ب��دع��م  ال��خ��اص��ة 
ال��وزارة  فى  العاملين  وك��ان  االٕطالق،  على 
كافة  لمراجعة  صباحا  للواحدة  يسهرون 
الطلبات، نظرا لسرعتها ووقتها القليل، كما 
الدكتور  من  شديد  اهتمام  هناك  كان  أنه 
بشكل  ال���وزراء  رئيس  مدبولي،  مصطفى 

يومي، لمتابعة كل جديد بالمبادرة.
*م��ا ه��ى ال��ب��ن��وك ال��ت��ى دخ��ل��ت مع 

الوزارة فى السداد؟
وبنك  وال��ق��اه��رة  وم��ص��ر  االٔهلى  ب��ن��وك 
تنمية الصادرات، وأيضا بدعم وتوجيه من 
مع  تعاون  الذى  المصري،  المركزى  البنك 

الوزارة منذ البداية، ولوال البنك لما خرجت 
المبادرة االٓن.

المستحقة  ال��ش��رك��ات  ع���دد  *م���ا 
للدعم؟

للمبادرة  تقدمت  ش��رك��ة   1800 ه��ن��اك 
تنمية  صندوق  من  الدعم  على  للحصول 
نهاية  فى  تقدمت   300 منهم  ال��ص��ادرات، 
صغيرة،  شركة   300 بينهم  وم��ن  نوفمبر، 
وفى ديسمبر تم صرف بقية المستحقات، 
 2020 فى  المقدم  الدعم  اجمالى  ليرتفع 

للصادرات لنحو 23 مليار دوالر .
لدعم  ج��دي��دة  ب��رام��ج  هناك  *ه��ل 

الصادرات؟
ه��ن��اك ب��ال��ف��ع��ل ب��رن��ام��ج��ا ج���دي���دا ل��دع��م 
ال�����ص�����ادرات، ل���ص���رف ال���دع���م ل��ل��ش��رك��ات 
االٔسواق  فى  للمنافسة  للدعم  المستحقة 
هناك  سيكون  كما  االٔوروبية،  الخارجية 
لتوفير  الٕفريقيا،  الشحن  لدعم  مبادرة 
الدعم للشركات المتوجهة الٕفريقيا، ويتم 
تقديم الدعم للشركات التى لديها نسبت 
أوروبية  أسواق  مكون محلى معين ولديها 
جديد  برنامج  ضمن  منتجاتها،  لها  توجه 

لصندوق تنمية الصادرات.
مبادرات  من  الشركات  حصلت  *كم 

دعم الصادرات؟
م��ب��ادرات   6 نحو   ،2020 منذ  أطلقنا 
وحصلت  الفوري،  السداد  آخرها  مختلفة، 
الشركات على 3 مليارات جنيه قبل مبادرة 
ال��س��داد ال���ف���وري، وي��ت��م ص���رف ن��ح��و 20 
مليار جنيه ضمن المبادرة االٔخيرة، ليكون 

االٕجمالى 23 مليار جنيه.
»نهاية  الحكومة  خصصت  *لماذا 

العام« لصرف مستحقات الصادرات؟
اس��ت��ه��دف��ن��ا ت��وف��ي��ر ال��س��ي��ول��ة ال��م��ال��ي��ة 
للشركات للحفاظ على االٔسواق الخارجية، 
االٔسواق  ف��ى  المصرية  المنافسة  ودع��م 
معدالت  على  للحفاظ  وأيضا  ال��ك��ب��رى، 
االٕنتاج والعمالة فى ظل حالة عدم النشاط 

التجارى والصناعى بالشكل الفعال.
لنمو  نسبة  ت��ح��دي��د  يمكن  *ه���ل 
خالل   ٢٠٢٠ ف��ى  الصناعى  القطاع 

جائحة كورونا؟

فترة االٔزمة يصعب معها تحديد أو تنفيذ 
نحدد  أو  الصناعى  للقطاع  شامل  حصر 
نسبة نمو، فمعدل زيادة الصناعة المصرية 
يتحسن وينمو، وإذا أردنا تحديد نسبة نمو 
للصناعة علينا أن نعمل على فترات طويلة 
وفترات مقارنة حتى نستطيع تحديد نسبة 

نمو للقطاع الصناعي.
النمو  أن  ال���ق���ول  ي��م��ك��ن��ن��ا  *ه���ل 

الصناعى تأثر بأزمة كورونا؟
وليس  تأثر،  الصناعى  القطاع  بالطبع 
لكل  ح��دث  التأثر  ف��ه��ذا  فقط  مصر  ف��ى 
العالم،  مستوى  على  الصناعية  القطاعات 
ال��دول  ف��ى  المشروعات  توقفت  فعندما 
على  ذل��ك  أثر  االٕغالق  بسبب  ال��م��ج��اورة 
نمو  على  أث���ر  كما  االٕنتاج،  مستلزمات 
المشروعات، أما لو كان الوضع مستمر كما 
هو بدون هذه الجائحة لكنا رأينا القطاع 

الصناعى فى صورة أفضل.
بالصادرات  الوصول  نستطيع  *هل 

ل�1٠٠ مليار دوالر؟
هو  دوالر  مليار  ل����100  ال���ص���ادرات  زي���ادة 
والصناعة  التجارة  لوزارة  وليس  للدولة،  توجه 
فقط، فنحن نعمل مع كافة الجهات الحكومية 
عبر  الهدف،  ه��ذا  لتحقيق  الخاص  والقطاع 
الصناعة  لدعم  المناسبة  ال��ق��رارات  إصدار 
والخطط  المبادرات  وإقرار  المصنعين  ودعم 
االٔكثر  والقطاعات  االٕنتاج  لدعم  المالئمة 

حاجة للدعم.

وزيرة التجارة تضع روشتة الوصول بالصادرات لـ100 مليار دوالر

نيفين جامع لـ»الطريق«: نجهز مبادرة لدعم الشحن الٕفريقيا
 النمو الصناعى فى تحسن.. و1800 شركة استحقت دعم الصادرات  كنا نعمل للواحدة صباحا إلنهاء أزمة متأخرات الشركات لدى صندوق تنمية الصادارات
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الشاشة

أربعة مشاهد قادتها لنهايتها 
المأساوية، التى أبكت الكثيرين، 
وهى ممثلة قدمت أول وآخر 
مشاهدها الكوميدية التى تركت 
بصمة ليس فقط على الشاشة 
ولكن أيًضا داخل الكواليس.
تميزت بالروح الخفيفة وأثرت فى 
أحداث فيلم »سالمة فى خير« بدور 
»أم ستوتة«، بإفيهاتها التى مازال 
يتذكرها الكثيرين خالل المشاهد 
القليلة، التى ظهرت بها أثناء 
تجسيدها حماة الفنان الراحل 
نجيب الريحاني، عندما قالت له: 
»أحمر لك فرخة واستناك بيها 
قدام السجن ياخويا.

للمرة  مثلت  التى  ذهني،  أمينة  الفنانة  وه��ى 
الوحيدة فى حياتها أمام الشاشة وكانت السبب 
اإلسالم  فى  الفنان  اعتناق  جدل  فى  الرئيسى 

الذى يثار حتى اآلن.
وتبنى  ال��ذئ��اب  أكلتها  التى  الفنانة  ه��ى  م��ن 

الريحانى حفيدتها
العال  عبد  أحمد  أمينة  ه��و  الكامل  اسمها 

ذه��ن��ي، ه��ى س��ي��دة بسيطة م��ن م��وال��ي��د ع��ام 
تركت  وع��ن��دن��ا  ال��ش��رق��ي��ة،  بمحافظة   1860
الشعرية  باب  حى  إلى  انتقلت  وعائلتها  منزلها 
الحال  متوسط  عامل  من  وتزوجت  القاهرة  فى 
السرطان  بمرض  إصابته  عقب  الكثير  وعانت 

إلى أن تركها هى وابنتها الوحيدة.
ولم يكن لديها وقتها أى مصدر رزق فى ظل 

م��س��اع��دات من  ال��ت��ام ألي��ة  رفضها 
وكانت  األصدقاء،  أو  الجيران 

بعيدة تماًما عن عالم الفن 
دخولها  وك��ان  والسينما 
ال��م��ج��ال صدفة  ل��ه��ذا 
نجيب  بسبب  غريبة 

الريحاني.
وك������ان������ت أم���ي���ن���ة 
منزل  ب��ج��وار  ت��س��ك��ن 
نجيب  الكبير  الفنان 

ال���ري���ح���ان���ي، ف��ه��و من 
الشعرية  ب��اب  حى  مواليد 

مصرية  تكن  ل��م  عائلته  لكن 
األص��ل ف��وال��ده ع��راق��ى ك��ان يعمل 

بتجارة الخيل وتزوج من امرأة مصرية وأنجب 
منها ثالثة أبناء.

وح����اول ال��ري��ح��ان��ى أك��ث��ر م��ن م���رة أن يقدم 
المساعدة للسيدة التى تعيش حياة صعبة خاصًة 
عقب وفاة ابنتها أثناء والدتها وهروب زوج ابنتها 
من تربية حفيدتها التى صارت تعيش معها بعد 
الخضار،  بيع  م��ن  عليها  تصرف  وك��ان��ت  ذل��ك 
ليخطر للفنان الراحل فكرة لمساعدتها بطريقة 

غير مباشرة.
على  ذهنى  ألمينة   واألخ��ي��ر  األول  الظهور 

الشاشة
فيلمه  مشاهد  أح��د  ف��ى  تعمل  أن  وأقنعها 
خير«،  فى  »سالمة  اس��م  يحمل  ال��ذى  الجديد 
وأعطاها أجًرا كبيًرا والذى بلغ قيمته 50 جنيًها 
وكان ذلك أجر أكبر فنان وقتها وهو محمد كمال 

المصري.
فى  ذه��ن��ى  أمينة  وج��س��دت 
فيلمها الوحيد شخصية »أم 
»سالمة«  حماة  ستوتة« 
شخصيته  لعب  ال���ذى 
ال���ري���ح���ان���ى وأث�����رت 
أح��داث  م��ج��رى  على 
العمل الذى شارك به 
مثل  كبار  نجوم  أيًضا 
وف��ؤاد  ري��اض،  حسين 
فهمي،  ومنسى  شفيق، 
المصري،  ك��م��ال  ومحمد 
وروحية خالد ، وراقية محمد، 

وحسن فايق وفردوس محمد.
وبدأت قصة هذه السيدة تثير الجدل وتخرج 
الذى كشف  الريحانى  نجيب  مذكرات  مع  للنور 
بتخليد ذكراها بسبب حياتها  من خاللها قراره 
طلبها  وك��ان  بنفسه،  شهدها  التى  المأساوية 
فى ظل ظروفها  الريحانى  من  واألخير  الوحيد 
هروب  بعد  بحفيدتها  يتكفل  أن  هو  القاسية، 

والدها ووفاة ابنتها الوحيدة.
وروى فى مذكراته أنه فوجئ بتصرف الجميع 

وخفة  الشاشة  على  وقبولها  لها  وحبهم  نحوها 
دمها التى مألت الكواليس بالضحك على الرغم 

من حياتها المأساوية.
نهايتها  وتفاصيل  ذهنى  أمينة  اختفاء  لغز 

المأساوية
وتابع أنه بعد إعطائها الفلوس ورحيلها للمنزل 
فوجى فى صباح اليوم التالى أن لم تعود لمنزلها 
تاركة حفيدتها وحيدة، وتكفل بابنتها بالفعل حتى 
ألمانيا وتوفى نجيب قبل  إلى  تزوجت وسافرت 
أن يعلم لغز اختفائها الذى كان يثير حيرة ودهشة 

بالوسط الفنى كله لسنوات طويلة.
وفوجئ الجميع بعد مرور حوالى 27 عاًما أن 
حكم  صدور  عقب  اعترف  تاكسى  سائق  هناك 
إنه  األشخاص،  أحد  قتله  بسبب  عليه  باإلعدام 
قتل سيدة عجوز بعد أن ركبت معه التاكسى من 

أمام استوديو التصوير.
السيارة وهى سعيدة  رآها فى مرآة  إنه  وقال 
يغير  أن  وق��رر  يدها،  فى  كبير  مالى  مبلغ  وتعد 
اتجاهه إلى أن وقف فى صحراء وخنقها وتركها 
فى  سبًبا  كانت  السيدة  هذه  إن  ويشار  للذئاب. 
إثارة الجدل حول ديانة الراحل نجيب الريحانى 
مترجم  القرآن  »قرأت  مذكراته:  فى  كتب  الذى 
ب��اإلم��ام  اتصلت  ث��م  ع��دي��دة  م���رات  بالفرنسية 
المراغى شيخ األزهر فسهل لى قراءته بالعربية.. 
كما تعلمت منه الصبر والشجاعة والجلد وحب 

الفقير.

تريند سىء السمعة

رانيا يوسف
 من »البطانة« لـ»مؤخرتى مميزة« 

قصة فنانة غاوية »إثارة«

شهد عام ٢٠٢٠، أزمات عديدة للنجمة رانيا 
يوسف، بسبب مواصلتها للجدل بإطاللتها 
الجريئة وتصريحاتها المثيرة التى تقولها من 
حين آلخر، ما جعلها تصدرت التريند بشكل 
كبير خالل هذا العام.
وأثارت رانيا يوسف، الكثير من الجدل فى 
آخر تصريح لها، فى برنامج »مع الفارس« 
من تقديم نزار الفارس عبر قناة »الرشيد« 
العراقية، حيث ردت الفنانة على سؤال 
المذيع لها حول اإلطالالت الجريئة التى 
ترتديها فى المهرجانات، وظهور أحد أجزاء 
جسمها بشكل بارز، لترد عليه بجرأة: »هى 
مؤخرتى أنا بس، ما كل الفنانات كده، بس أنا 
يمكن مؤخرتى مميزة شوية.

عن  تصريحها  بسبب  أيضا  مؤخرا  التريند  تصدرت  كما 
أثار جدال واسعا، حيث تحدثت رانيا  فيروس كورونا، والذى 
الجونة  م��ه��رج��ان  فعاليات  ح��ض��وره��ا  ه��ام��ش  على  ي��وس��ف 
السينمائى أن اإلنسان فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، 
لذلك نستطيع محاربة كورونا، قائلة: »أنا مبسوطة جًدا إنهم 
البنى  أى ظرف،  نحارب  الزم  إننا  وشايفة  المهرجان،  عملوا 
مش  احنا  الديناصورات،  بيحارب  كان  الغابة  فى  اتخلق  آدم 
هنحارب الكورونا؟ هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت 

معانا شوية.
االنتقادات،  من  الكثير  إلى  التصريح  هذا  عقب  وتعرضت 
لها، عبر حسابها الرسمى  التريند، فكتبت تغريدة  وتصدرت 
جماعة  »ي��ا  قائلة:  تويتر،  االجتماعى  التواصل  موقت  على 
أقوياء  احنا  ما  طول  حاجة  أى  نحارب  قادرين  إننا  قصدى 

هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كده.
وأكدت رانيا يوسف فى أكثر من لقاء لها خالل هذا العام، 
إنها لم تتأثر بأية تعليقات سلبية على الفساتين التى ارتدتها 
سابًقا فى المهرجانات السينمائية، مشيرة إلى أنها لم تشاهد 

أى مشكلة فى أى فستان ارتدته قبل ذلك، ووصفت المشاكل 
ودمها  حلوة  »مشاكل  قائلة:  فساتينها،  بسبب  طالتها  التى 

خفيفة وشقية، ومش الزم كله يبقى غم غم، مفيش فرفشة.
السماح  عقب  شديد  لهجوم  يوسف،  رانيا  أيضا  وتعرضت 
البنتها بارتداء فستان البطانة الشهير فى حفل ختام مهرجان 
أيضا،  ترتدى  كانت  التى  والدتها  بجانب  وظهرت  الجونة، 

فستان مثير باللون األسود.
للجدل  المثير  لفستانها  ابنتها  ارت��داء  على  الفنانة  وعلقت 
شايفاه  والفستان  الشقاوة،  على  بيشجعونى  »عيالى  قائلة: 

كويس ومش مفتوح زيادة، واللى شايفه زيادة مايبصش عليه.
سجاال  سعيد  إبراهيم  الكرة  ولعب  يوسف  رانيا  بين  ودار 
البرامج  أحد  فى  صرحت  بعدما  الماضية،  السنوات  خالل 
أن  ويجب  كريهة  رائحتهم  المصريين  الرجال  أن  التلفزيونية 
فى  عليها  سعيد  إبراهيم  ليرد  الشخصية،  بنظافتهم  يعتنوا 

برنامج آخر، متسائال إن كانت تستحم من األساس.
وتتصدر رانيا يوسف، قائمة الموضوعات األكثر تداوال على 
الفستان  منذ  مصر  فى  »تويتر«  االجتماعى  التواصل  موقع 
السينمائى  القاهرة  مهرجان  ختام  حفل  فى  به  أطلت  الذى 

الدولى ال�40 لعام 2018.
مكشوف  طويال  فستانا  الحفل  فى  يوسف  رانيا  وارت��دت 
الكتفين والساقين، باللون األسود، ويتكون من القماش الجوبير 

الشفاف الالمع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه »المايوه.
وأعلن عدد من المحامين عن تقديم بالغ إلى النائب العام 
رانيا، بسبب ظهورها بشكل غير الئق فى حفل  الفنانة  ضد 

ختام المهرجان، وهو ما اعتبروه جريمة ارتكاب فعل فاضح.
التحقيق  إل��ى  المصرية  الفنانة  باستدعاء  البالغ  وطالب 
العاجل، خاصة وأن ظهورها بهذا الشكل وصل إلى الماليين 
إلى  الفتيات  بعض  يدفع  قد  ما  وهو  والفتيات،  الشبان  من 

تقليدها ويخل بتقاليد المجتمع وأعرافه.
وأكد المحامون أن هذا الفعل يعاقب عليه القانون بالحبس 
مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة، كما أن ما قامت به رانيا يمثل 

أكثر من جريمة.
وأمام الجدل الكبير الذى حدث، أصدرت الفنانة بيانا أكدت 
يثير حفيظة وغضب  بشكل  الظهور  تقصد  تكن  لم  أنها  فيه 
من  أنه  موضحة  الئق،  غير  الفستان  اعتبروا  ممن  الكثيرين 
الممكن أن يكون قد خانها التقدير، خاصة وأنها المرة األولى 

التى ترتدى فيها الفستان، ولم تتوقع أن يثير هذا الغضب.

األزياء  مصممى  آراء  إلى  حدث  ما  يوسف  رانيا  وأرجعت 
خاصة وأنها تؤثر على قرارات اختيار المالبس، ويبدو أنهم 
وضعوا فى اعتبارهم أنها ستظهر فى مهرجان دولي، مشيرة 

إلى أنها لم تتوقع ردود األفعال.
عليها  تربى  التى  واألخ��الق  بالقيم  تمسكها  على  وأك��دت 
تفهم  الجميع  من  وتمنت  المصري،  المجتمع  فى  الجميع 

حسن نيتها وعدم رغبتها فى إغضاب أى حد.
ودافعت رانيا يوسف فى برنامج »الحكاية«، من تقديم عمرو 
أديب، عن نفسها وعن الشكل الذى ظهرت به، وقالت إن سبب 
ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين فى 
حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو بطانته.
لى  مناسبا  وك��ان  بناتي،  مع  الفستان  »اخترت  وقالت: 
ونال إعجابهما، وبعد نزولى من السيارة وتوجهى للسجادة 
رفعت،  الفستان  بطانة  كانت  المهرجان  ف��ى  ال��ح��م��راء 

وبالتأكيد لم ألحظ ذلك ألن الفستان ثقيل ومطرز.
أم���ا ع��ن إط��الل��ت��ه��ا ب��ال��ه��وت ش���ورت ف��ى ح��ف��ل »دي��ر 
ج��ي��س��ت«، ف��أك��دت ران��ي��ا ي��وس��ف ف��ى م��داخ��ل��ة هاتفية 
لبرنامج »الحكاية« أن »البطانة موجودة هذه المرة، وهى 

عبارة عن شورت، وهذه هى موضة العام الحالي.
العب  أزم��ة  على  يوسف  رانيا  علقت   ،2019 يونيو  وف��ى 
المنتخب المصرى عمرو وردة، بعد إعالن عودته إلى صفوف 

الفريق.
ونشرت رانيا يوسف صورة لها بفستانها الذى أثار أزمة فى 
المحامين  إلى  سؤاال  ووجهت  السينمائي،  القاهرة  مهرجان 
قائلة »فستانى خدش الحياء العام ودعى للرذيلة وعمل فعل 
فاضح فى الطريق العام وبالغ تالت صفحات للنائب العام، 

لكن التحرش ال؟ ليه الكيل بمكيالين.
وتستمر رانيا يوسف فى إثارة الجدل لتستمر فى »ركوب 
»السوشيال  عبر  دائما  حديثا  نفسها  من  وتجعل  التريند« 

ميديا« بمختلف منصاتها.

منى رجب

 سيدة

البطانة: أنا شقية 

وبحب الفرفشة واللى 

مش عاجبه

ما يبصش 

 تجاهلت
غضب السوشيال 

ميديا.. وأكدت »الهوت 
شورت موضة وبنتى 

تلبس اللي
هى عايزاه«

50  جنيه قادتها لنهاية مأساوية.. حكاية فنانة أكلتها الذئاب وأحبها الريحاني
 »أم ستوتة« عاشت حياة مأساوية وماتت بعد أول ظهور لها على الشاشة بجانب الريحاني

 أكلتها الذئاب وأثارت جدال حول ديانة الريحاني.. أمينة ذهنى ضحية جريمة الـ 50 جنيه
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طريقنا.. وهنكمله

حوادث

 السائق للمباحث: »أنا مسرقتهومش ولقيتهم فى 

عربيتى وافتكرت طاقة القدر اتفتحتلي«

 الشرطة عثرت على المبلغ فى صندوق داخل البيت

محمد جمال الدين

محمد جمال الدين

شهدت مصر والعالم كله عاما 
استثنائيا، كان له تأثير سلبى على 
غالبية القطاعات والمؤسسات،  
إال أن وزارة الداخلية  تحت قيادة 
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية 
كعادتها فى الظروف االستثنائية، 
اثبتت جدارة فى التعامل الظرف 
الصعب المرهق،  وعلى مدار ما 
يقرب من 1٠ أشهر هما بداية انتشار 
الفيروس القاتل فى مصر، جسدت 
األجهزة األمنية فى مصر على رأسها 
قطاع األمن العام  بقيادة اللواء 
عالء سليم ، ملحمة وطنية، حيث 
قامت الوزارة بالمهام الموكلة إليها 
باإلضافة إلى مهام أخرى انجزتها 
الوزارة باألضافة إلى عملها األمنى 
الذى ادته بأحتراف يشهد له، 
كما تمكن رجال الوزارة من عبور 
المرحلة األولى  من انتشار »كورونا«  
بحكمة وانضباط، حيث تم شن 
حمالت على مستغلى األزمة من 
تجار وأصحاب مصانع.

  ضربات استباقية 
بالمرصاد  العام والداخلية تقف  منذ بداية 
للجماعات اإلرهابية وداعميها، وترجمت هذا 
إلى أفعال على أرض الواقع، حيث وجه وزير 
للكيانات  استباقية  ضربات  بتوجيه  الداخلية 
مخططاتهم،  وإح��ب��اط  اإلرهابية  والعناصر 
وك��ان��ت أب���رز ال��ض��رب��ات ال��وج��ع��ة ل��إلره��اب 
حيث قضت  أب��ري��ل  شهر  منتصف  ف��ى  ف��ى  

األجهزة األمنية على خلية إرهابية ضمنت 7 
عناصر  اختبأت بحى األميرية، كنت تخطط 
مخزن  ضبط  ت��م  كما  الكنائس  الس��ت��ه��داف 
كانت تستعد الستخدامها  أسلحة ومتفجرات 

فى عمليات عدائية.
الداخلية  وزارة  أعلنت  م��ارس  شهر  وف��ى 
إطالق  تبادل  فى  إرهابًيّا  عنصًرا   18 مقتل 
النار مع قوات الشرطة بالعريش فى محافظة 
ال��رد بعد م��رور  72  شمال سيناء، جاء ذلك 
ساعة على استشهاد وإصابة ضابط وضابط 
المسلحة،  القوات  أبطال  من  جنود  و8  صف 
العناصر  زرعتها   - ناسفة  عبوة  انفجار  إثر 
جنوب  المدرعة  المركبات  بأحد  اإلرهابية 

مدينة بئر العبد.
الداخلية،  استكملت  سبتمبر  شهر  وف��ى 
خلية  من  الفارين  على  القضاء  فى  أعمالها 
تمكنت  أمنية  حملة  وجهت  حيث  األميرية، 
العناصر اإلرهابية  اثنين من  القضاء عل  من 
تبادل  عقب  مصرعهما،  ال��خ��ط��ورة  ش��دي��دة 
المتورطين  ومن  بالقليوبية،  النيران  إلطالق 
فى استهداف المسيحيين، واستشهاد المقدم 

محمد الحوفى بقطاع األمن الوطني. 
ب��أس��ع��ار مخفضة  ت��وف��ي��ر س��ل��ع أس��اس��ي��ة 

للمواطنين
نظمت وزارة الداخلية، العديد من الفعاليات 
واحد«  »كلنا  مبادرة  أهمها   كان  والمبادرات، 
لرفع األعباء عن كاهل المواطنين إنطالقاً من 
الداخلية، والتى  لوزارة  المجتمعية  المسئولية 
ومبادئ  قيم  نشر  على  ال���وزارة  ح��رص  تؤكد 
فى  وتسهم  كرامته،  وص��ون  اإلن��س��ان  حقوق 
توطيد العالقة مع المواطنين ورجال الشرطة 
لتحقيق مزيد من التعاون الذى لعب دوراً مهماً 
كبيرة  أمنية  إن��ج��ازات  تحقيق  فى  وأساسياً 

خالل اآلونة األخيرة.
ضربات قوية لتجار المخدرات  

وجهت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود 
فى  المخدرات،  لتجار  قاسية  توفيق ضربات 
من  خير  »الوقاية  فى   المتمثل  نهجها  إط��ار 
العالج«، وكبدت وزارة الداخلية خالل أقل من 
شهر تجار«السموم« خسائر بلغت مليار جنيه 
فى 3 ضربات متتالية، حيث تمكنت من ضبط 

حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء 
دولة أخرى، وصواًل إلى ميناء دمياط البحرى 
أل���واح  المستندى  ومشمولها  )ت��ران��زي��ت(، 
كبيرة  كمية  الشأن  أصحاب  وإخفاء  خشبية، 
بلغت   مشمولها،  ضمن  الحشيش  مخدر  من 
30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 
6 أطنان، وقدرت  القيمة المالية للمضبوطات 

ب�  480 مليون جنيه.
العامة  اإلدارة  ضبطت  ب��أي��ام   وب��ع��ده��ا 
لمكافحة المخدرات  )ثالث حاويات( قادمة 
من ميناء إحدى الدول إلى ميناء اإلسكندرية 
البحرى ومشمولها المستندى )ورق غار »ورق 
اإلستيراد  ش��رك��ات  إح��دى  لصالح  ل���ورى«( 
والتصدير الكائنة بمحافظة الشرقية ، وقيام 
أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر 
الحاويات  وبتفتيش  بداخلها،   الحشيش 
بميناء اإلسكندرية البحرى، تم ضبط )كمية 
 2,500 تقريباً  وزن��ت  الحشيش  مخدر  من 
كيلو ج��رام«(؛ قدرت   »إثنان طن وخمسمائة 
قيمتها ب� 200.000.000 مائتان مليون جنيه 

تقريباً. 
م��ن مخدر  ك��ب��ي��رة  ت��م ض��ب��ط شحنة  ك��م��ا 
طن   2 وزنت  الكبتاجون،  وأق��راص  الحشيش 
المهربين  سعى  ق��رص،  ماليين   8 من  وأكثر 
الدخالها البالد داخل الحاويات عبر المنافذ 
لحساب  وترويجها  بورسعيد  بميناء  الشرعية 
من  يقرب  بما  ثمنها  وقدر  التشكيل،  عناصر 

280 مليون جنيه
ميراث االجيال القادمة

فى  الداخلية  وزارة  ان��ج��ازات  تنحصر  لم 
ح��م��اي��ة وت��أم��ي��ن ال��ح��اض��ر ف��ق��ط، ب��ل سعت 
خام  من  القادمة«  االجيال  »ميراث  لحماية 
لضبط  الحمالت  من  العديد  فشنت  الذهب، 
المنقبين غير الشرعيين فى نطاق محافظتى 
قوات  حيث ضبطت  األحمر،  والبحر  أس��وان 
التى  م��ن األح���ج���ار   األم���ن اآلف األط���ن���ان 

يستخلص منها خام الذهب.

ضربات استباقية ألوكار اإلرهاب.. صفعات قوية لتجار المخدرات 
 توفير سلع أساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.. وحماية المواطنين من مستغلى أزمة كورونا

كشف حساب وزير الداخلية 2020 

شن حمالت 

مستمرة 

لحماية »ميراث 

األجيال 

القادمة« 

بالبحر األحمر

»ألحقونى ..أنا عايز أقابل رئيس المباحث«، بهذه 
إلى  ذهبية  مشغوالت  محل  هرول صاحب  الكلمات 
قسم رشطة الجمالية،  كان فى غضب وقلق فسمح 

له المقدم محمد علوى بالدخول لسماع شكواه.
بدأ الرجل فى حكى ما حدث:« أنا كنت نازل من 
البيت ورايح على المحل بتاع فى الجمالية وكان معايا 
كرتونة  فيها مليون جنيه ونصف، استوقفت تاكسى 
لكى يقلنى إلى وجهتي.. ومع التليفونات المتكررة من 
العمالء وصلت إلى المكان وأعطيت السائق أجرته 

ودخلت إلى المحل«.
نسيت  إن  افتكرت  شوية  بعد  »ال��ص��ائ��غ«،  وت��اب��ع 
الكرتونة بالفلوس فى التاكسى والسواق لحد دلوقتى 
معايا  الشنطة  شاف  أنه  من  الرغم  على  مرجعش 

وعارف أنها بتاعتى .. شكله طمع فيهم«.
مباحث  مدير  سليم  نبيل  اللواء  أم��ر  الفور  على 
التوصل  لسرعة  بحث  ف��ري��ق  بتشكيل  العاصمة، 
لهوية السائق، وقام ضباط مباحث القاهرة بفحص 
الكاميرات المحيطة بخط سير التاكسى بالجمالية 
إلى أن تم تحديد أرقام اللوحة الخاصة بالتاكسي، 
وبالتنسيق مع مباحث المرور تم التوصل إلى صاحبه.
التاكسي،  مالك  إلى  للوصول  مأمورية  توجيه  وتم 
الذى تبين أنه يقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، 
أحد  بحيازة  السيارة  بأن  قرر  وسؤاله  وباستدعائه 

أكمنة  بنصب  المباحث  ضباط  فقامت  ال��س��ائ��ق، 
لضبط السائق إلى أن تم القبض عليه واقتياده إلى 

ديوان القسم.
المال  على  استيالءه  بتهمة  السائق  وبمواجهة 
الراجل  ما  بعد   »: بعثوره عليه  أقر  المبلغ بسرقته، 
نزل ببص فى العربية كعادتى عقب نزول أى زبون..
كتيرة  فلوس  لقيت  فتحتها  ولما  دى  لشنطة  لقيت 
جدا.. حسيت إن طاقة القدر اتفتحت وقلت خالص 

هودع الفقر«.
أنا مسرقتهومش  اعترافاته:«  فى  »السائق«  وتابع 
أنا لقيتهم فى عربيتي.. فقلت دول من حقي.. واللى 
معاه الفلوس دى أكيد معاه تانى أكتر.. فجريت بيهم 

على البيت وخبيتهم هناك«.
واق��ت��اد رج���ال ال��م��ب��اح��ث ال��س��ائ��ق إل���ى م��ن��زل��ه ، 
ت��م ضبطه  ال��ذى  وأرش���د المتهم ع��ن »ال��ص��ن��دوق« 
بمكان  عليه  الُمستولى  ال��م��ال��ى  المبلغ  وب��داخ��ل��ه 
على  ت��ع��رف  عليه  المجنى  وب��اس��ت��دع��اء  إخفائها، 
تحرير  فتم  بالسرقة،  وإتهمه  والمضبوطات  المتهم 
محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة 

التحقيق.

»نسيت  1.5 مليون جنيه فى التاكسي«.. 
قصة جواهرجى »نساي« وسواق »طماع«

وجهه يوحى بالبؤس وثيابه رثة، 
وصوته واهن وخطى ثقيلة مترنحة 
تسندها عصا عتيقة، هكاذا اعتاد 
رواد وموظفى محطة قطارات 
اإلسكندرية رؤية عم عبد الحميد 
الشحات، وكان المشهد كفيال 
بأن يحرك قلوب أالف وآالف من 
مرتادى المحطة والركاب ليعطفوا 
عليه ببضع جنيهات، دون أن يدروا 
أن تلك الجنيهات القليلة كانت 
تكدس طيلة عشر سنوات كاملة 
لتصنع ثروة طائلة تخطت ال�٢٠ 
مليون جنيه أموال سائلة وعقارات 
وأسطول سيارات.

لم يكن االبن ي�أنف من مهنة والده فى الشحاتة 
ما  وال��ده وحجم  نشاط  يعلم  كان  ألنه  والتسول 
يجنيه يوميا وأنه سوف يتمتع فى النهاية بذلك 
المال قصر األجل أم طال، وقد كان فقد رحل 
»األب الشحات«، وترك لنجله الثروة لكن حدث 
جدد  طامعون  ظهر  بعدما  الوريث  يتوقعه  مالم 

فى التركة من أبناء العمومة.
شحاتة السنين

10  سنوات كانت كافية ليجمع خاللها »عبد 
الجنيهات،  من  ماليين  عدة  الشحات  الحميد« 
أقاربه  من  ثروته  على  والصراع  الموت  كشفها 
لتصبح سيرة » شحات السبنبة«، حديث الشارع 

اإلسكندراني.
النيابة  محقق  فوجئ  عندما  القصة  ب��دأت 
ال��ع��ام��ة ب��ب��الغ م��ن ن��ج��ل م��ت��س��ول ف��ى منطقة 
من  أف���رادا  فيه  يتهم  باإلسكندرية،  العطارين 
والده  وأم��وال  ممتلكات  على  باالستيالء  أقاربه 
الذى كان يتسول لمدة 10 سنوات قبل وفاته منذ 

شهرين.
والذى  البالغ  مقدم  ألق��وال  المحقق  واستمع 

أكد أن والده توفى وترك له مبلغ 2 مليون جنيه 
عليها  يعمل  ك��ان  ميكروباصا  و14  البنك  ف��ى 
والبحيرة  باإلسكندرية  بمناطق مختلفة  سائقين 

باإلضافة إلى 12 شقة يؤجرها.
المبلغ أن والده »عبد الحميد.ك« جمع  وأكد 
تلك الثروة من عمله وتسوله فى محطة القطار 

باإلسكندرية.
الشاكى كان  والد  أن  تبين  التحريات  وبإجراء 
يتخصص فى التسول فى قطارات السكة الحديد، 
القطارات  س��ي��ارات  م��ن  معينة  ان���واع  ويختار 
لقدرته على استعطاف مستقليها، حيث أنه كان 
يختار دائما التسول فى قطارت الدرجة الثالثة 
»والسبنسة«، حيث أن تلك ركاب تلك القطارات 
الحال  ومتوسطى  الفقراء   من  يكونوا  ما  عادة 
كان  حيث  عواطفهم،  اس��ت��درار  يسهل  ال��ذي��ن 
المتسول يستغل كبر سنه وهئيته الرثة باإلضافة 
إدعائه اإلصابة بشلل، حيث يدخل منحنى  إلى 
 15 طيلة  رع��اش،  بشلل  إصابته  مظهرا  الظهر 
اليوم بتجميع  اليوم، فيقوم فى نهاية  ساعة فى 
حصيلة تسوله، ويستقل تاكسى إلى منزله، وعلى 
ثورة  السبنسة«  »شحات  كون  سنوات   10 مدار 

بماليين الجنيهات.

المتسول فكر فى  التحقيقات، أن  كما أفادت 
أعلى،  دخ��ل  عليه  ي��در  بشكل  أم��وال��ه  اسثتمار 
وشقة  ميكروباص  سيارة  البداية  فى  فاشترى 
التسول  س��ن��وات  م���دار  وع��ل��ى  بتأجيرها،  ق��ام 
سيارات  »أسطول  تكوين  من  »الشحات«  تمكن 
التى  السيارات  عدد  وصل  حيث  ميكروباص«، 
شقة   12 إل��ى  باإلضافة  سيارة،   14 ل�  يمتكلها 

سكنية اشتراها وقام بتأجيرها.
فى  جنيه   مليون   2 مبلغ  على  ابنه  عثر  كما 
إال  البنوك،  أح��د  وال��ده فى  اس��م  يحمل  رصيد 
بوفاته  المتوفى  أق��ارب  أح��د  معرفة  عقب  أن��ه 
يده  بوضع  االستيالء  حاول  كونها  التى  والثروة 
ابن  ح��اول  وعندها  المستأجرة،  الشقق  على 
»الشحات« منعه وبعدا ذهب إلى قسم الشرطة 
وحرر محضرا الذى تسبب فى كشف ثروة والده 

»الشحات.
وطلبت النيابة التحريات الالزمة حول الواقعة، 
النيابة  وأم���رت  االب���ن،  ق��ال��ه  م��ا  صحة  وتبين 
»إعالن  واالستعالم عن  المتوفى  ورثة  استدعاء 

الوراثة« الصادر لهم من المحكمة الجزئية.

شحات السبنسة.. كيف كون متسول 

السكة الحديد ثروة طائلة؟

عاش شحات ومات مليونير

 2  مليون جنيه 14سيارات ميكروباص و12 شقة تمليك.. حصيلة كفاح »10 سنين تسول«

محمد جمال الدين
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طريقنا.. وهنكمله

صناعة الكذب

الدولى نفسها  للسالم  كارنيجى  تعرف مؤسسة 
بالمؤسسة الفكرية الدولية األقدم ومركز األبحاث 
األول فى العالم، بينما تمول قطر وتركيا المؤسسة 

لخدمة أغراضهما فى الشرق األوسط.
ووف���ق ال��ب��اح��ث��ة ف��ى م��ن��ت��دى ال��ش��رق األوس���ط 
بالعاصمة األمريكية واشنطن، سينثيا فرحات، فإن 
مركز  مثل  العالم  فى  مراكز  عدة  افتتح  كارنيجى 
كارنيجى للشرق األوسط فى بيروت 2006 والذى 

تموله قطر وتركيا بشكل أساسى.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز فضحت فى تقرير 
لها، تمويل جهات تابعة لقطر لمؤسسات إعالمية 

وبحثية لتحقيق أهداف الدوحة السياسية.
ووت��ش،  راي��ت��س  هيومن  لمنظمة  ال��ح��ال  كذلك 
ت��ح��ول��ت ت��ق��اري��ره��ا إل���ى م��ج��رد آل���ة ل��ل��دف��اع عن 
تنظيمات متطرفة من بينها اإلخوان بذريعة حقوق 
من  الحرام  األم��ول  لتلقى  وسبيل  كغطاء  اإلنسان 
الداعمين، من بين ضحاياها الدولة المصرية التى 
بجميع  والتربص  العداء  مناصبتها  على  اعتادت 

قراراتها الرامية لتحصين األمن القومى للبالد.
ال��ط��رف ع��ن ممارسة  ذات���ه تغض  ال��وق��ت  ف��ى 
الفلسطينى،  الشعب  بحق  اإلسرائيلى،  االحتالل 
فى  العمال  معاناة  عن  تتحدث  يوما  نسمعها  ولم 
ديفيد  بريطانيا  وزراء  رئيس  قال  وحينما  قطر، 
كاميرون حينما قال عبارته الشهيرة: عندما يتعلق 
األمر باألمن القومى فال يحدثنى احد عن حقوق 

اإلنسان«.
الدولية  المنظمات  تاجرت  تاريخها  مدار  على 
اإلنسانية،  بالقضايا  اإلن��س��ان  بحقوق  المعنية 
والمنظمات  اإلره��اب��ي��ة  التنظيمات  م��ع  وتتحول 
المشبوهة إلى مجال للتسييس والتالعب، خاصة 
حقوق  قضية  تتحول  حيث  العربية  المنطقة  فى 
اإلنسال إلى مجال للمزايدة السياسية بل إن بعض 
وليس  والضغط  للتدخل  سبياًل  تتخذها  ال��دول 
بهدف الدفاع عن حقوق اإلنسان، كما يدعون فى 

تقاريرهم الزائفة. 
هيومن  لمنظمة  المسيسة  التقارير  وتكشف   
قضية  تحولت  كيف  التحديد  وج��د  على  رايتس 
حقوق اإلنسان إلى مجال لترويج أفكار التنظيمات 
اإلرهابية من  اإلخوان  وتمكنت جماعة  اإلرهابية، 
مصر،  لتشويه  دولية  حقوقية  منظمات  استغالل 
وإصدار تقارير مشبوهة ممولة ومدفوعة من قطر 
أوض��اع حقوق  أك��اذي��ب ح��ول  فيها  ت��ردد  وغيرها 
اإلرهابية،  للجماعات  وتنحاز  مصر  فى  اإلنسان 
بمنظمات  اإلره��اب��ى  اإلخ���وان  تنظيم  ويستعين 
حقوقية ممولة مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة 

العفو الدولية.
 صناعة الكذب

على وجه التحديد تحولت هيومان رايتس ووتش 
سياسية  منظمات  إل��ى  الدولية،  العفو  ومنظمة 
وأكاذيب  عامة  اتهامات  عن  عبارة  تقارير  تصدر 
ك��أداة  توظفها  ال��دق��ة،  م��ن  خالية  وأرق���ام 
للتشويه والفبركة وبث األكاذيب للتحريض 
الدول  من  وغيرها  المصرية  الدولة  ضد 
التى  ال��م��ع��ت��دل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

الرضا  ع��دم  من  حالة  خلق  إل��ى  تقاريرها  سعت 
بشأن حقوق اإلنسان فى مصر.

 عناصر إخوانية 
المنظمات  أغ��ل��ب��ي��ة  أن  للعجب  ال��م��ث��ي��ر  م��ن 
عناصر  صفوفها  فى  توغل  المشبوهة  الحقوقية 
فى  الحال  مثل  اإلره��اب��ي،   الفكر  تدعم  إخوانية 
العفو  ومنظمة  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المنظمة 
بها،  تعمل  إخوانية  أن عناصر  ثبت  التى  الدولية، 
بل تساعد هذه العناصر فى كتابة تقارير مفبركة 
تحوى معلومات مغلوطة عن حالة حقوق اإلنسان 

فحسب  ذل��ك  ليس  مصر،  ف��ى 
المنظمات  بعض  عكفت  ب��ل 

ال��م��ش��ب��وه��ة وع�����دد من 

فى  وأعمدة  صفحات  لحجز  اإلخوانية  العناصر 
على  للهجوم  العالمية  والمجالت  الصحف  بعض 
بشأن  واألك��اذي��ب  الشائعات  من  عدد  وبث  مصر 

حالة حقوق اإلنسان فى مصر.
 وتطلق كثير من فضائيات اإلخوان والمنظمات 
الحقوقية التابعة للجماعة اإلرهابية يوًما تلو اآلخر 
مصر،  فى  عليهم  المقبوض  عن  مفزعة  أرق��اًم��ا 
وأقسام  للسجون  األخ��ي��رة  ال��زي��ارات  م��ن  وتبين 
الشرطة أنه ال توجد ولو حالة اعتقال واحدة بل أن 
كل من تم القبض عليهم جاء بسبب أحكام جنائية 

صادرة بحقهم.
 إرهاب ممول 

أيمن  الدكتور  بعلق 
أب������و ال����ع����ال ع��ض��و 

المشبوهة  المنظمات  بعض  إن  ال��ن��واب،  مجلس 
أن  ومعروف  التمويل  جهات  لصالح  مصر  تهاجم 
التى  الحقوقية،  المنظمات  من  كثيًرا  تمول  قطر 
وذلك  بعينها  لدول  موجهة  تقارير  فبركة  اعتادت 
المقام  ف��ى  وتمويالت  سياسية  توجهات  بسبب 
لحالة  العادلة  التقارير  يخص  فيما  أم��ا  األول، 

حقوق اإلنسان فلن تجدها بسهولة.
تقارير مدفوعة 

المنظمة  رئيس  النعيم،  عبد  محمد  يؤكد  فيما 
المتحدة لحقوق اإلنسان، أن كثيًرا من المنظمات 
ومعلومات  تقارير  تبث  المتطرفة  والتنظيمات 
مغلوطة بشأن حالة حقوق اإلنسان بهدف اإلساءة 
لمصر، تقارير مدفوعة األجر بهدف الهجوم على 
دول بعينها، الفتا إلى أن هناك منظمات حقوقية 
لمعاداة  وتركيا  قطر  من  تمويالت  على  تحصل 

مصر.
فى  اإلسالمية  الجمعيات  بعض  أن  إلى  الفتا   
قطر  مؤسسة  من  تمويالت  على  تحصل  أوروب���ا 
الخيرية منها جمعيات فى فرنسا والنرويج وبلجيكا 
فيها  ليس  قطر  أن  إلى  ولفت  وإنجلترا،  وألمانيا 
بالمنطقة  سجن  أكبر  وتضم  لإلنسان  حقوق  أى 
على  والسجن  البسيط،  السكان  عدد  من  بالرغم 
الكثير  به  ويحدث  الجزيرة  قناة  من  بعد خطوات 
تحرك  ال  الجزيرة  أن  إال  التعذيب،  ح��االت  م��ن 

ساكًنا، وتكتفى بترويج األكاذيب ضد مصر.
من  ع��دد  يطلقها  التى  المزاعم  من  وبالرغم   
حقوق  ح��ال��ة  ب��خ��ص��وص  الحقوقية  المنظمات 
المصرية  الحكومة  أن  إال  م��ص��ر،  ف��ى  اإلن��س��ان 
ال��م��زاع��م  ه���ذه  تفنيد  ف��ى  كبير  بشكل  نجحت 
والرد عليها بشكل قاطع مما كان له أثر كبير فى 
مواجهة أكاذيب وشائعات تلك المنظمات المعروفة 

بدكاكين حقوق اإلنسان.
المجلس  ل��وف��ود  السجون  فتح  ت��م  أن��ه  وأش���ار   
القومى لحقوق اإلنسان، وكذلك فتح أكثر من سجن 
لزيارات من قبل العاملين فى الملف الحقوقى منهم 
أجانب، وقام عدد من نواب البرلمان أيًضا بزيارة 
مختلف  فى  الشرطة  وأقسام  السجون  من  ع��دد 
المحافظات والتعرف على ماهية معاملة الشرطة 
للمسجونين ولم توجد ولو حالة واحدة تدلل على 
حالة  بشأن  األجنبية  المنظمات  بعض  أطلقته  ما 

حقوق اإلنسان فى مصر.
فريق من  أجرى  الذى  الوقت  فى  ذلك  ويأتى   
إلى سجن  زيارة  العليا  الدولة  أمن  نيابة  أعضاء 
وأحوالهم  بطرة  السجناء  أوض��اع  لتفقد  ط��ره، 
التى  اإلج���راءات  كل  على  واالط���الع  المعيشية، 
النيابة  فريق  واط��م��أن  ال��ق��ان��ون،  إط��ار  ف��ى  تتم 
لهم،  الشرطة  ومعاملة  المساجين  أوض��اع  على 
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى المساجين 
أو  تعذيب  ألى  اليتعرضون  أنهم  أك��دوا  وال��ذي��ن 
ضغوط، وأنهم يحصلون على حقوقهم فى الطعام 
والفسحة والزيارات والرعاية الصحية، بما ينفى 
المزاعم الكاذبة لمنظمات الممولة من قطر مثل 

هيومان رايتس أو العفو الدولية.
الحكومية  الجهات  وك��ل  الحكومة  وأك���دت   
مصر  اح��ت��رام  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  بملف  المعنية 
والمواثيق  والمعاهدات  االتفاقيات  لكل  الدائم 
يتم  حيث  اإلن��س��ان،  بحقوق  الخاصة  الدولية 
متابعة كل شكوى وأى تقرير حقيقى، ويتم الرد 
على التقارير المشبوهة للمنظمات الممولة من 
قطر وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش والعفو 

الدولية.
الدولية  والمنظمات  اللجان  مخاطبة  وأيًضا   
ذلك  إلى  يضاف  اإلنسان،  حقوق  بملف  المعنية 
أن مصر توسع مفهوم حقوق اإلنسان بما يتجاوز 
المفهوم الضيق الذى يتم توظيفه سياسًيا، حيث 
يتضمن  اإلنسان  حقوق  مفهوم  أن  مصر  اعلنت 
تم  هنا  ومن  واالقتصادية،  االجتماعية  الحقوق 
السيسى،  الفتاح  عبد  الرئيس  م��ب��ادرة  إط��الق 
مبادرة  وإط��الق  سى،  لفيروس  والعالج  للكشف 
العشوائيات  سكان  نقل  وتم  صحة،  مليون   100
إلى مدن إنسانية وحضارية فضاًل عن منح األسر 
الفقيرة رواتب تكافل وكرامة، باعتبار أن مواجهة 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  م��ن  ج��زء  والعشوائيات  الفقر 

بمفهومها الشامل.

صناعة الكذب

منظمات فى خدمة اإلرهاب

 كارنيجى    رايتس ووتش     العفو الدولية 

 تقارير مزيفة وأرقام مضللة لـ صناعة الكذب عن مصر  المنظمات الحقوقية المأجورة ترفع شعار »نكتب لمن يدفع«.. وجهات معادية 

تحجز مساحات ثابتة فى الصحف لمهاجمة مصر  مفاجأة عناصر إخوانية تكتب تقارير عن حقوق اإلنسان فى مصر لمنظمات دولية 

أسماء معاهد بحثية 
براقة ومنظمات حقوقية 
دولية، تستهدف ما تشاء 
بتقارير تدعى الحيادية 
وتدس السم فى مداد 
األقالم، ليتحول الحبر 
إلى رصاص يصب أجساد 
الدول ويهدد استقرارها، 
هناك من ينخدع فيها 
بعض الوقت لكن فى 
نهاية المطاف لم تنجح 
فى خداع الشعوب طول 
الوقت.

هكذا الحال على مدار 
السنوات الماضية منذ 
عام ٢٠11، بات هدم 
استقرار الدول الهدف 
األعظم لما يسمى 
معهد كارنيجى البحثى، 
ويسانده فى المهمة ما 
تدعى منظمة تدعى 
هيومن رايتس ووتش، 
ال األول يمت لألبحاث 
بصلة، وال الثانية تدافع 
عن حقوق اإلنسان.

المركز البحثى 
كارنيجى على سبيل 
المثال مجرد بوق إعالمى 
منمق لمن يدفع أكثر، ال 
غضاضة لديه فى الدفاع 
عن جماعة اإلخوان 
اإلرهابية، ما دام يتلقى 
التمويالت القطرية.

كيف مولت 
قطر هيومن 

رايتس والعفو 
الدولية 

لتشويه الدولة 
المصرية

سينثيا 
فرحات: 

كارنيجى افتتح 
عدة مراكز 
فى العالم  
وتموله قطر 
وتركيا بشكل 

أساسى

التقارير 
المسيسة 
لمنظمة 

هيومن رايتس 
حولت قضية 

حقوق اإلنسان 
إلى مجال 

لترويج أفكار 
التنظيمات 

اإلرهابية
محمد على
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دعاء راجح

وتركز مضمون البحث العلمى إللهام فضالى على أن 
خصائص  لها  الرمال-  من  السيليكون-المصنعة  مادة 
إل��ك��ت��رون��ي��ة ج��ي��دة إال أن��ه��ا غ��ي��ر ق����ادرة ع��ل��ى إش��ع��اع 
المنطلق عملت فضالى  ومن هذا  كبير،  بشكل  الضوء 
وفريقها العلمي، على تغيير خصائص مادة السيليكون، 
يسمح  ما  وهو  الضوء،  انبعاث  على  ق��ادرة  تكون  لكى 
أو  الهاتف  من خالل  سواء  الضوء  عبر  البيانات  بنقل 
األجهزة اإللكترونية، لذلك يعد هذا إنجاز علمى كبير 
يفتح الطريق نحو مفاهيم األجهزة المتكاملة وتقنيات 

معالجة المعلومات.
حياة العالمة إلهام فضالي

فى قلب الصعيد يُولد النبوغ والعبقرية، وهو ما حدث 
عالمة  رأس  مسقط  سيوف  بنى  محافظة  فى  بالفعل 
عاما،   29 العمر  من  البالغة  فضالي،  إلهام  الفيزياء 
والتى كشفت عن مشوارها العلمى بحصولها على منحة 
تنمية وإعداد القادة لدراسة البكالوريوس فى الجامعة 
األميركية بالقاهرة عام 2008، والتى تخرجت من قسم 
مع  امتياز  بتقدير   ،2013 ع��ام  اإللكترونية  الهندسة 

مرتبة الشرف الممتازة.
واستكملت فضالى حديثها عن نفسها، بأنها فى عام 
2011، نالت منحة من الجامعة لدراسة فصل دراسى 
كامل فى جامعة »دريكسل« فى والية بنسلڤانيا بالواليات 

المتحدة األمريكية.
ق���اد ال��ش��غ��ف ال��ع��ل��م��ى ل���دى ال��دك��ت��ورة »ف��ض��ال��ي«، 
المفوضية األوروبية لدراسة  لحصولها على منحة من 
النانوتكنولوچى  علوم  ف��ى  ال��م��زدوج��ة  »الماجستير« 
»لوڤن  جامعتى  من  الدقيقة  اإللكترونيات  تخصص 
بدولة  للتكنولوجيا  تشالمرز«  وجامعة  الكاثوليكية 
حتى   2013 سبتمبر  شهر  من  الفترة  خ��الل  السويد 

بخطوات ثابتة وقلب مليء باألمل 
والشغف فى حب علوم الفيزياء، تمكنت 
من خوض الطرق الوعرة، لتنال التقدير 
العالمي، بالرغم من أنها لم تكمل عامها 
الثالثين، إنها الدكتورة إلهام فضالي، 
الباحثة فى الفيزياء التطبيقية من جامعة 
»أيندهوفن«، الحاصلة على جائزة   إنجاز 
العام ٢٠٢٠  فى مجال الفيزياء من مجلة 
physics world الشهيرة.

على خطى العالمة المصرية الراحلة 
سمير موسى، صارت ابنة بنى سويف 
الدكتورة إلهام فضالي، فى العمل والدراسة 
بمجال الفيزياء باختالف التخصصات، 
فقد كانت »موسى« تعمل فى الفيزياء 
النووية ولكن »فضالي« كانت فى الفيزياء 
التطبيقية، والتى قدمت فيها العديد من 
األبحاث والدوريات، والتى كانت أخرها، 
فى شهر إبريل الماضي، حيث نشرت 
دورية »نيتشر« رفيعة المستوى بحثا 
علميا للدكتورة إلهام فضالى مع فريق من 
الباحثين من جامعة »أيندهوڤن« التقنية 
فى هولندا.

سبتمبر 2015.
إل��ه��ام فضالي، فى  ال��دك��ت��ورة  ال���درب ص���ارت  على 
درجة  على  عقب حصولها  العلمى  مشوارها  استكمال 
الماجستير، وهو ما أهلها للعمل كباحثة فى قسم العلوم 
بأبحاث  الخاصة  البحثية  المجموعة  فى  التطبيقية 
بهولندا  التقنية  »دلفت«  الكمية« فى جامعة  »الحوسبة 
لمدة 18 شهر فى الفترة من سبتمبر 2015 حتى يناير 
2017، ثم واصلت رحلتها العملية فى فبراير 2017 فى 
الفيزياء  قسم  فى  بهولندا  التقنية  أيندهوڤن  جامعة 
بها  دكتوراه  وطالبة  باحثة  تعمل  تزال  وال  التطبيقية، 

إلنهاء عامها األخير فى الدكتوراه.
فضالى والتحديات

العملى  اإلنجاز  أن  فضالى  إلهام  الدكتورة  وكشفت 
العديد  على  يحتوى  فريقها،  برفقة  إليها  وصلت  التى 
من الفوائد التى ستعود بالنفع على البشرية، مبينًة أنه 
فى  عليها  عملت  التى  األبحاث  نتائج  استخدام  يمكن 
اختراع أساليب لنقل البيانات عبر الضوء ومن الشرائح 
األجهزة  بين  وم��ا  اآللية،  الحواسيب  فى  اإللكترونية 
وبعضها فى مراكز البيانات والتى تحتاج إلى سرعة 
عالية فى نقل البيانات وليس هناك سرعة فائقة فى 

الكون أسرع من الضوء.
وأوضحت أن التقنية الجديدة يمكن استخدامها 
فى تطبيقات السيارات ذاتية القيادة، والتى تعتمد 
على اإلشارات الضوئية باألشعة تحت الحمراء غير 
الضارة للعين، والتى تساعد على مسح األشخاص 
فى  طويلة  لمسافات  ال��س��ي��ارات  ح��ول  واألش��ي��اء 
التقنية  هذه  استخدام  يمكن  أنه  كما  القيادة،  أثناء 
البيولوجية  المجسات  أو  المستشعرات  تطبيقات  فى 

للكشف عن المركبات التى تعمل بالصمة.
التى  التحديات  من  العديد  هناك  أن  إلى  وأش��ارت 
تسعى إلى تجاوزها بالتعاون مع فريقها البحثى إلمكانية 

تطبيق هذه التقنيات الجديدة على أرض الواقع، كما أنه 
من أبرز التحديات أيًضا هى القدرة على تصنيع ليزر 
من المواد التى تم تخليقها، وهى »السيلكون چرمانيوم 
ذات البناء السداسي«، إال أنها ال تزال تعمل على هذا 
بروفيسير  إش��راف  تحت  أيندهوڤن  جامعة  فى  األمر 
أن  بالرغم  التطبيقية،  الفيزياء  قسم  فى  باكرز  إيريك 

نتائج البحث ال تزال فى مرحلة أولية.
إنجاز ٢٠٢٠

 physics« مجلة  بتكريم  يبدأ  العالمية  نحو  السير 
هذه  منح  يتم  حيث  فضالي،  إلهام  للدكتورة   ،world
الجائزة بعنوان إنجاز العام، وهيى جائزة شرفية ألهم 
ينطبق  والتى  العام،  خالل  حدثت  فيزيائية  إنجازات 
معرفية  نقلة  يحدث  »إنجاز  التالية:  الشروط  عليها 
تطبيقات  فى  استخدامه  ويمكن  الفيزياء،  مجال  فى 
أحد  المجلة  هذه  وتتبع  الواقع،  أرض  على  تكنولوجية 
أعرق المجامع الفيزيائية فى إنجلترا، وتقوم  كل عام 
بترشيح أفضل عشرة إنجازات يتم اختيار واحد منهم 

للفوز بالجائز.
آنا فونتكبرتا مورال، فى مقالها  ووصفت بروفيسور 
المواد  وعلوم  الفيزياء  أستاذة  وهى  نيتشر،  دورية  فى 
الذى  البحث  للتكنولوچيا   الفيدرالى  ل��وزان  بمعهد 
ثورة  من  يحدثه  بأنه  فضالي،  إلهام  الدكتورة  قدمته 
وخصوًصا  اإللكترونيات  مجال  ف��ى  تكنولوجية  ف��ى 

التطبيقات اإللكترونية.
ترجع العالمة إلهام فضالى الفضل بعد اهلل عزو جل 
والدتها  إلى  والعلوم  الدراسات  بين  فى مشوار حياتها 
والملهمة  بالقدوة  إياها  واصفة  كساب،  أمال  السيدة 
التى دعمتها طوال حياتها الستكمال طريقها فى عالم 
عليها  الثقة  روح  إضفاء  إلى  باإلضافة  والبحث،  العلم 
منذ نعومة أظافرها، فلم تكن تدخر وقتًا او جهد فى 
جعلها ذات شخصية مختلفة عمن حولها ومن هم فى 
ما  بكل  أمامها  الفرص  فتح  على  وتساعدها  عمرها، 

تمتلكه من إمكانيات.
عملها  فضالى  إلهام  الدكتورة  تواصل  الختام،  وفى 
تنتظر مناقشتها فى  التى  الدكتوراه،  إنهاء رسالة  على 
العام المقبل، ولذلك ال تحدد خطواتها المقبلة، متمنيًة 
مكان  أى  فى  التكنولوجية  اإلمكانيات  لها  تتوفر  أن 
تذهب إليه لكى تتمكن من تحقيق إنجازها على أرض 
الواقع، مؤكدًة أنه فى حالة توافر كل اإلمكانيات التى 
فى مصر  التطبيقية  الفيزياء  بمجال  فى عملها  تلزها 

فإنها ستعود مسرعة إلى وطنها.

الدكتورة إلهام فضالي

بنت بنى سويف رائدة 

»الفيزياء التطبيقية« 

تحصد أرفع جائزةعلمية 

بالواليات المتحدة

نوبل مصرية فى الطريق
»مصرية« تكتشف تقنية جديدة تغير وجه الحياة فى »علم البيانات«

إلهام فضالي: 

الفضل األكبر 

لوالدتى ولو 

توفرت لى 

االمكانيات 

العلمية 

هرجع مصر 


