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جنيه منذ أزمة كورونا«

العنانى:

من  العديد  األدويـــة  صناعة  قطاعات  تعاني 
الذي  الوقت  في  التطوير،  ومعوقات  المشاكل 
تستعد فيه مصر لتعميم استخدام لقاح فيروس 
وهناك  الصين،  من  المستورد  المستجد  كورونا 
ــجــمــارك في  ــات كــبــيــرة مــع الــضــرائــب وال ــ أزم
بين  كبيرة  مناقشات  ودارت  األدويـــة،  استيراد 
النواحي  هذه  في  المالية  ووزارة  األدويــة  صناع 

خالل الفترة الماضية.
كورونا،  فيروس  بوضع  االهتمام  لكثرة  ونظرا 
قل االهتمام والنظر للمعوقات األخرى أمام تجارة 
لـ»الطريق«  كان  لذا  في مصر،  األدوية  وصناعة 
حوارا مع الدكتور علي عوف رئيس شعبة األدوية 
أبرز  لمعرفة  التجارية،  للغرف  العام  باالتحاد 

الخالفات التي تحدث في قطاع الدواء:

األدوية  أن قطاع  أكد عوف على  البداية  وفي 
المشاكل،  مــن  كبير  عــدد  مــن  يعاني  مصر  فــي 
وهناك نقص بعدد من األدويــة األخــرى، لبعض 
وبعضها  تجارية  لمشاكل  يرجع  بعضها  األسباب 
يرجع لخالفات بين تجار ومستوردي األدوية في 
الجمارك، خاصة في األدوية الخاصة باألمراض 

المزمنة.
وعن مدى مسؤولية الجمارك في مشكلة نقص 
مشكالت  هناك  أن  الشعبة  ريئس  أكد  ــة،  األدوي
يومية تقابل قطاع الدواء في مصر في الجمارك، 
المعفاة  ــة  األدوي بعض  رفــض  في  أغلبها  تتمثل 
من ضريبة القيمة المضافة من عبور الجمارك 
أن  نصادف  فأحيانا  الموانئ،  أو  المطارات  في 
في  كبير  نقص  بها  المزمنة  األمـــراض  ــة  أدويـ

أبو  مستشفى  مــع  هــذا  وحــدث  المستشفيات، 
بها نقص كانت  التي كان  الريش، وهذه األدويــة 
مسؤول  خــالف  بسبب  الجمارك  في  محجوزة 
اإلفراج على كلمة مستعصية في الكشف، وكان 
يطالب بأن تكون كلمة مزمنة مكتوبة في الكشف 
بدال من مستعصية، لذا حجز هذه األدوية خالل 
الفترة الماضية، ولم يتم اإلفراج عنها إال بكشف 
من  عــدد  أن هناك  عــوف  وأوضــح على  جديد. 
األدوية ومدخالتها غير معفاة من ضريبة القيمة 
مع  فيها  الجمارك  وتشتبه  الــــ%14،  المضافة 
المكمالت أو بسبب المسميات، وهو ما يتسبب 

بحجز بعض األدوية.

شعبة األدوية: الجمارك تعامل أدوية األمراض المزمنة »معاملة البسلة«

الكئيب، الذي يرتبط باسم  الموت  الرعب والفزع والخوف من 
كوفيد-19، أو فيروس كورونا، ما زال يلقي بظالله على كل من تابع 
صورة ممرضة مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، وهي تجلس 
في حالة من الذعر يصاحبها العجز وقلة الحيلة بعد وفاة عدد من 
المرضى بوحدة الرعاية المركزة، التابعة للمستشفى، نتيجة انقطاع 

إمداد األكسجين عنهم.
الخطورة  في  غاية  أمرين  عن  يكشف  الــحــادث  أن  والحقيقة 
واألهمية، يتعلق األول بأن الحكومة وأجهزتها المعنية ليست على 
مستوى التوجيهات الرئاسية، التي أساسها الصرامة والجدية التي 

يتمتع بها الرئيس السيسي.
ويتعلق األمر الثاني باالستهتار المستفز و«تهريج« المصريين في 
التعامل مع هذا الفيروس القاتل، ويظن الكثيرون أن عدم اتخاذ 
إجراءات الحماية وااللتزام بما يفرضه بروتوكول الوقاية في مثل 

هذا الوضع الوبائي، سواء بارتداء 
الكمامات أو التطهر بالكحول أو 
االجتماعي  التباعد  أو  الصابون 
وعـــدم الــخــروج مــن الــمــنــزل إال 
للضرورة القصوى، يظن الكثيرون 
أن في عــدم االلــتــزام بمثل هذه 
التعليمات داللة على  »الشبحنة« 
واالستهتار  الفارغة  و«الجدعنة« 
الشديد بصحته وصحة من حوله 
من كبار السن، إلى أن يقع القدر 
يبحثون  ــه  وأســرت نفسه  ويــجــد 
في ظل  مركزة  عناية  عن غرفة 

الضغط الرهيب على األطقم الطبية والمستشفيات في مصر، ومما 
يزيد الطين بلة أن بعض أصحاب المقاهي والكافيهات يستغلون 
هذا الوضع لتقديم »الشيشة« في الخفاء لزبائنهم، في منطق شاذ 

وغير  إنساني يعلي من قيمة الربح على حياة اإلنسان.
الحقيقة أن البلد كلها في حالة حرب شرسة مع كورونا،  يحتاج 
معها األطباء والممرضون والممرضات، وكافة األطقم الطبية إلى 
رعاية و دعم، خصوصاً في مستشفيات الحكومة،  فهم يتعاملون 
مع الموت يوميا، في الوقت الذي يحتاج فيه المريض إلى أضعاف 
مضاعفة من الرعاية واالهتمام في اللحظة التي يواجه فيها مثل 

هذا الفيروس المميت.
لكن.. هل هذا وحده كاف؟ بالتأكيد ال، ألن أول مراحل الوقاية 
من هذا الفيروس هي الشارع الذي يحتاج إلى صرامة من كافة 
األجهزة المعنية وتطبيق القانون وتفعيل الغرامات على المخالفين 
في المترو والمواصالت العامة والهيئات والمصالح الحكومية، وأن 
أقول  داعي ألن  وال  بجدية وحزم شديدين،  كل هذا  مباشرة  يتم 
الوزراء والمسئولين ورؤساء األحياء  هنا وأذكر من جديد السادة 
ومديري المستشفيات والمصالح الحكومية العامة، أن يتعلموا ولو 
قليال من صرامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسلوبه في مواجهة 
مثل هذه الظروف، فالحقيقة الواضحة اآلن أن السادة المسئولين 
التكليف  مستوى  على  ليسوا  الجماهيرية  القطاعات  كافة  في 
توجيهاته  الرئيس وتحقيق  وليسوا قادرين على مسايرة  الرئاسي 
التي تعبر عن آمال المصريين، وليس لنا في النهاية إال أن ندعو اهلل 

أن »يطبطب« علينا ويرحمنا برحمته من هذا الوباء.

الحقيقة أن البلد كلها 
في حالة حرب شرسة 
مع كورونا  يحتاج معها 
األطباء والممرضون 
والممرضات وكافة 
األطقم الطبية إلى 
رعاية و دعم

محمد عبدالجليل
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حوار – وائل عبد العزيز

وائل عبد العزيز

هناك مثل شعبي منتشر في بحري، ومنطقة 
الدلتا وضواحيها بالتحديد، وهو )ما أسخم 
من زفتى إال ميت غمر(، ويُذكر هذا القول 
عندما يكون هناك خيار بين أمرين كالهما 
سيئ، ولكن حقيقة هذا المثل الشعبي تعبر 
عن موقف مختلف تماًما، ال يعلمه الكثيرون.

التابعة  زفتى  مدينة  أن  األمـــر..  حقيقة 
عن  استقاللها  أعلنت  الغربية  لمحافظة 
المملكة المصرية المحتلة من قبل بريطانيا 
تنصيب  وتــم  ــورة 1919،  ث أثناء  مــارس  في 
اسمها  وأصبح  لها،  رئيًسا  الجندي،  يوسف 
معنوي  االستقالل  وكــان  زفتى(،  )جمهورية 
الحرب  بسبب  ذلــك  وحــدث  مـــادي،  وليس 
اإلنجليزي  والجيش  المصريين  بين  الدائرة 

بعد اعتقال سعد زغلول ورفقائه.
أرسلوا  حــدث،  بما  اإلنجليز  علم  عندما 
على الفور قوة لالستالء على مدينة زفتى، 
وكان ذلك عن طريق كوبري ميت غمر، ولكن 
تصدى أهالي ميت غمر، للقوات اإلنجليزية، 
فعادت وتمركزت في ميت غمر، وصُعب األمر 
الذي كان يظن اإلنجليز أنه سهاًل، ومن هنا 
أطلقوا القول )ما أسخم من زفتى إال ميت 
غمر(، وإن كان ذلك يدل على بسالة وشجاعة 
أبناء ميت غمر؛ إال أن المثل أُستُخدم فيما 
بعد للداللة على االختيار بين أمرين كالهما 

سيئ، كما ذكرنا ُمسبًقا.
 تعرضت »زفتى« للظلم من ِقبل اإلنجليز، 
جعلها  الـــذي  الشعبي  المثل  فــي  وظلمت 
رمًزا للسوء بداًل من اإلشــارة إلى الشجاعة 
واإلقدام، وكان ذلك أبان ثورة 1919.. واليوم 
وبعد أكثر من مئة عام نستيقظ  على فيديو 
منتشر على »السوشيال ميديا«، يعلن اإلهمال 
في مستشفى زفتى العام؛ ما أدى إلى حدوث 
وفيات في غرف العناية المركزة بالمستشفى، 

األمر الذي نفته وزارة الصحة بالغربية.
حلت  الشرقية،  محافظة  في  »الحسينية« 
محل »ميت غمر« في المثل الشعبي القديم، 
ليصبح »ما أسخم من زفتى إال الحسينية«، 
أن  يعلن  آخــر  فيديو  انتشر  بعدما  وذلـــك 
مستشفى الحسينية شهدت وفاة كل المرضى 
في العناية المركزة بسبب نقص اسطوانات 
األكسجين، األمر الذي نفاه محافظ الشرقية، 
مــؤكــًدا أن الــوفــاة حــدثــت لــعــدد 4 مرضى 
ــك بسبب ســوء حالتهم  بــكــورونــا، وجـــاء ذل

الصحية وليس بسبب نقص األكسجين.
المهم  الـــدور  ينكر  أن  يستطيع  أحــد  ال 
والوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة بشكل 
عام، ووزارة الصحة على وجه الخصوص، في 
فاألطباء  كــورونــا،  فيروس  انتشار  مواجهة 
والممرضين وكل الفرق الطبية، بمثابة حائط 
اللعين،  الــفــيــروس  هــذا  األول ضــد  الــصــد 
يدفعون في سبيل ذلك أرواحهم، وليس هناك 
ثمًنا أغلى من ذلك، وأخيًرا تبقى النصيحة 

المهمة جًدا )الوقاية خير من العالج(.

»ما أسخم من زفتى«

ببساطة

في البداية نريد أن نتعرف عليك؟
أسمي الحاج حسين سالمة من قرية أبنهس 
التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، 

وأقيم أنا وأسرتي في هذه القرية.
متى اكتشفت موهبة محمد حسين؟

بدأت أكتشف موهبة محمد في وقت مبكر، 
فهو مواليد 2010، وفي عام 2016 أي وهو يبلغ 
من العمر 6 سنوات الحظت أنه يتحكم في الكرة 
بشكل الفت لالنتباه ويمتلك مهارات ال يحظى 

بها الكثيرين، ولمسته للكرة تشبه رونالدينهو.
لموهبة  اكتشابك  بعد  فعلت  مـــاذا 

صغيرك؟
باهر  الكابتن  على  بعرضه  البعض  نصحني 
السباعي، نجم غزل المحلة سابًقا، وهو أول من 
أكتشف محمد، وتنبأ بموهبته، واستمر مع كابتن 3 
سنوات في أكاديمية التدريب الخاصة به، ونصحني 

بضمه إلى نادي كبير كاألهلي أو الزمالك.
باهر  كــابــتــن  بنصيحة  أخـــذت  ــل  ه

السباعي وألحقته بناٍد كبير؟
بالفعل.. أخذت محمد وذهبت به إلى نادي 
كأحد  البيضاء  بالقلعة  تأييده  وتم  الزمالك 
وهو  سنتين،  منذ  هــذا  وكــان  الــنــادي،  براعم 
زملكاوي صميم، وأذكر أنه حينما ولد تم »لفه« 

في علم نادي الزمالك.
الزمالك  ألشبال  محمد  انضمام  هل 

أحدث فارق؟
ســالمــة،  حسين  محمد  انــضــمــام  بــعــد 

لبراعم الزمالك؛ كل المواقع والجروبات 
ــخــاصــة بـــنـــادي الــزمــالــك نــشــرت  ال
فيديوهات تظهر مهارته، وله فيديو 
تعدى 3 مليون و600 ألف مشاهدة، 

ــر حــقــق أكــثــر من  وفــيــديــو آخـ
ومن  مشاهدة،  ونصف  مليون 

ــدأ االنــتــشــار،  ــ ــا ب هــن
محقق  اآلن  وهو 
مشاهدات على 
صفحة ترك آل 

شــيــخ، أعــلــى من 

الزعيم عادل إمام، والهضبة عمرو دياب.
 كيف تم التواصل مؤخًرا مع ترك 

آل شيخ؟
شــيــخ،  آل  ــرك  ــ تـ  الــمــســتــشــار 
التواصل  وتــم  محترمة،  شخصية 
المعلومات  بعض  مني  وطلب  بيننا، 
الخاصة  والفيديوهات  والــصــور 
إليه  أرســلــت  وبالفعل  بــابــنــي، 
والــفــيــديــوهــات،  الــصــور  بعض 
ابني  بموهبة  إعجابه  وأبـــدى 

وأعلن دعمه وتبنيه كروًيا.
ــوة  ــط ــخ مـــــاذا عـــن ال

المقبلة؟

سنجري  اهلل،  شــاء  إن  كورونا  جائحة  بعد 
اجتياز  من  وواثق  ألميريا،  لنادي  االختبارات 
هنسافر  اهلل  وبعون  االختبارات،  لهذه  محمد 

بعدها إلى إسبانيا لبدء رحلة االحتراف.
من قدوة محمد في المالعب المحلية 

والعالمية؟
المحلي  المستوى  على  يعشق  ابني  محمد 
البعض  وكــان  )الكبير(،  إمــام  حــازم  الكابتن 
على  أمــا  محمد،  مصطفى  بالكابتن  يشبهه 
الكبير  الالعب  يعشق  فهو  العالمي  المستوى 
رونالدينهو، فهو دائما يتعلم منه ويعتبره مثله 
األعلى في اللعبة، والبعض يلقبه بـ«رونالدينهو 

الصغير«.

 محمد لما اتولد لفيناه في علم الزمالك وهو مجنون بالقلعة البيضاء

 محمد حسين سالمة: سأكون سفيرا للزمالك في إسبانيا

 والد الطفل الموهوب: إسبانيا ستكون بداية 

رحلة االحتراف الخارجي  تركي آل شيخ يرسل 

له دعوة رسمية لالنضمام إلى ألميريا

ينعى الحاج على ومحمد عبد العظيم الجمسى 

واألستاذ خالد الجمسى

 وجميع أفراد عائلة الجمسى ببالغ الحزن واألسى 

وفاة اللواء ممدوح رياض مساعد وزير الداخلية األسبق 

 ويتقدمون بخالص العزاء والمواساة للعائلة 

وابنه المستشار شادي رياض نائب رئيس اللجنة العليا لالنتخابات 
في مصابهم الجلل، سائلين اهلل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الراحل بواسع رحمته.

»الطريق« في منزل 
رونالدينهو المصرى

من جديد، لفت ترك آل شيخ، رئيس هيئة 
الترفية بالمملكة العربية السعودية، وئيس 
نادي ألميريا اإلسباني، انتباه المتابعين له على 
صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، بعد حديثه عن تبني موهبة الطفل 
محمد حسين سالمة، ابن قرية أبنهس في 
محافظة المنوفية.

ووجه »آل شيخ«، رسالة للطفل الموهوب كروًيا، 
دعوة جاء فيها: »بعثلي والدك مقطع الفيديو 
لك وصور من تمارينك، ادعوك ووالدك بعد 
زوال جائحة كورونا لخوض اختبارات ناشئي 
نادي الميريا، إذا نجحت في االختبارات سأتبنى 
موهبتك شخصًيا... بالتوفيق«.

وتابع رئيس نادي ألميريا، »هدفي دعم أي 
موهبة عربية وأكثر ما يسعدني نجاح أي شخص 
أقدم له الدعم ألن نجاحه من نجاحي.. أحب 
النجاح أكثر من حبي لنفسي«.

»الطريق« أجرى حواًرا مع الحاج حسين سالمة، 
والد الالعب الصغير محمد حسين سالمة، الذي 
أعلن أنه سيكون سفيرا لنادي الزمالك في إسبانيا، 
للتعرف أكثر عن موهبة الالعب وكواليس التواصل 
مع ترك آل شيخ، وردود األفعال حول رسالته 
الموجهة للناشئ الصغير.. وإليكم نص الحوار..

عزاء واجب لعب كرة القدم

تدريب فى أكاديمية

انضم لنادى الزمالك
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طريقنا.. وهنكمله

احلدث

نصر الدين عبد المنعم

حالة من الذعر عّمت األركان، بعد انتشار مقاطع 
إلى  تشير  االجتماعى،  التواصل  مواقع  على  فيديو 
وفاة عدد من الحاالت المصابة بفيروس كورونا في 
مستشفى زفتى العام، نتيجة انقطاع إمداد األكسجين 
العام  المستشفى  في  المركزة  العناية  غرف  داخل 
مقطع  وينتشر  قليلة  ساعات  إال  تمر  ولــم  بزفتى، 
بالشرقية،  الحسينية  مستشفى  داخــل  آخر  فيديو 
الحاالت  كل  وفــاة  الفيديو  خــال  من  ناشره  يعلن 
بسبب  بالمستشفي  العزل  عناية  داخــل  المحتجزة 

نقص األكسجين.
وعلى الرغم من تأكيد الدكتور عبد الناصر حميدة 
على  رسمى  بيان  فى  بالغربية  الصحة  وزارة  وكيل 
أن شبكة األكسجين في مستشفى زفتى العام تعمل 
المرضى  إمداد  إيقاف  يتم  لم  وأنه  الكفاءة  بمنتهى 
باألكسجين فى أى وقت من األوقات داخل المستشفى، 
باإلضافة إلى نفي الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة 
الصحة بالشرقية، صحة ما ورد في الفيديو الذي تم 
الحسينية ويّدعي  إلى مستشفى  والمنسوب  تداوله 
ناشره مصرع جميع الحاالت المحتجزة داخل عناية 
بالمستشفي بسبب نقص األكسجين؛ إال أن  العزل 
أزمة »األكسجين« أصبحت الشغل الشاغل والحديث 

الدائر هذه األيام.
وفي هذا الصدد.. قال الدكتور محمد عوض تاج 
الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، 
استهاك  في  كبير  بشكل  واضحة  زيــادة  هناك  إن 
للحاالت  نتيجة  إما  وذلــك  الفترة،  هذه  األكسجين 
المصابة بفيروس كورونا، أو أن فترة الشتاء تحدث 
بعض المضاعفات أو المشكات لمرضى األمراض 
الصدرية المزمنة تكون أكثر، مثل النزالت الشعبية 
الرئوية  أو االلتهابات  أو حاالت الحساسية  الربوية 

لغير المصابين بكورونا.
وأضاف »تاج الدين« في تصريحات له، أن حاالت 
اإلصابات التي تحتاج للدخول للمستشفيات أصبحت 
أكثر وبالتالي فهي تحتاج الستعمال األكسجين ونتيجة 
لكثرة الحاالت التي ال تحتاج لدخول المستشفيات 
ويتم عاجهم في المنازل لكنهم يحتاجوا أكسجين 
فــي الــمــنــازل، مشيًرا إلــى أنــه تــم الــبــدء فــي زيــادة 
أو  تنتج  تكن  لم  شركات  وهناك  األكسجين،  إنتاج 
كانت ليست في حاجة ألن تنتج ألن الكميات كانت 
كافية ولكن فتحت هذه الشركات بالتنسيق مع وزارة 

الصحة وأصبحت تنتج بشكل أكبر.
الذي  األكسجين  »كمية  الرئيس،  مستشار  وتابع 
أو  الطبية  والــمــراكــز  المستشفيات  فــي  ضخه  تــم 
حتى المنازل زادت، وهناك توصية بشدة أن نضمن 
تماًما أن يكون هناك إنتاج أكسجين يكفي الحاجة 
إليه، وهناك توصيات شديدة من الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من 

األكسجين سواء الغازي أو السائل«. 

أن  إلى  الدين،  تاج  الدكتور محمد عوض  وأشــار 
شهد  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  مع  اجتماعه 
والتي  األكسجين  مركزات  أجهزة  بتوفير  التوصية 
الجوي  الــهــواء  من  األكسجين  استخاص  يمكنها 

وبالتالي يمكن للمريض أن يستخدمه.
ومن حديث الدكتور تاج الدين، يتضح مدى أهمية 
وازدياد الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى بالنسبة 
لبعض الحاالت المصابة بفيروس كورونا، وما ترتب 
عليه من زيادة اإلقبال بشكل كبير جدا على مصانع 
الغازات الصناعية التى تنتج غاز األكسجين، والتي 
أصبحت تحتاج إلى زيادة إنتاجها بشكل كبير جدا 
ألنها لم تعد توزع على المستشفيات المتعاقدة معها 
فقط؛ بل أصبحت تتعامل مع الكثير من الموزعين 
والمرضى الذين يحتاجون إليها من مختلف المراكز 
والمحافظات لتعبئة أسطوانة األكسجين التي أصبح 
الحصول عليها حاليا أمًرا في منتهى الصعوبة، ما 

أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.
تعبئة  وإعـــادة  إنتاج  مراحل  »الــطــريــق«،  وترصد 
اسطوانات األكسجين الفارغة، حيث تبدأ رحلة إنتاج 
الهواء الجوى عن  األكسجين الصناعي بسحبه من 
طريق مكبس توربينى الذى يشبه الماسورة الضخمة، 
ثم يتم تمريره بوصات إلى مكبس هواء لضغطه عند 
نسبة معينة وتبريده وتنقيته من الشوائب الموجودة 
أكسيد  ثانى  غــاز  أو  مــاء  بخار  أو  غبار  ســواء  بــه 
الكربون، ثم يتم تحويله لعمود الفصل المسئول عن 
فصل الغاز عن السائل، حيث يتم التحكم فى درجة 
حرارة األكسجين وضغطه، فكل غاز له درجة غليان 

معينة بمجرد وصوله لها يتحول مباشرة لسائل.

ويعمل عمود الفصل بشكل أوتوماتيكى، من خال 
وبناًء  سائل(،  أو  )غــاز  اختياره  يتم  التحكم  غرفة 
عليها ضبط الحرارة والضغط، ومن ثم يتم الفصل، 
وبعد فصل األكسجين، يتم تحويل السائل منه إلى 
فيتم  الغاز  أمــا  مباشرة،  للعميل  ومنها  »تانكات«، 
األكسجين  أسطوانات  فى  لتعبئته  بشبكات  تمريره 

الفارغة التى يأتى بها المستشفى أو الموزعون.
بأحد  إنــتــاج  عــن خــط  كيميائي مسئول  وأوضـــح 
مصانع تعبئة األكسجين، عن الفرق بين األكسجين 
بينهما ســواء فى  فرق  يوجد  أنه ال  والسائل،  الغاز 
اإلنتاج أو االستخدام، وإنما االختاف يتحدد وفقاً 
الحتياج العميل، إذ تحتاج بعض المستشفيات التى 
وتحويله  السائل  لألكسجين  تبخير  شبكة  لديها 
أسطوانات  فى  تعبئته  ثم  لغاز  شبكتها  خــال  من 
األكسجين، لكن أغلب المستشفيات تفضل التعامل 

مع األسطوانات الجاهزة.
أنبوبة  وصـــول  بمجرد  ــه  أن الكميائي،  ــاف  وأضـ
بياناتها  وقــراءة  تعقيمها  يتم  للمصنع،  األكسجين 
المكتوبة عليها، فكل أسطوانة يحفر عليها ضغطها 

ووزنها وتاريخ آخر اختبار أجرى لها، إذ ال بد أن 
تخضع لاختبار كل 5 سنوات للتأكد من أنها 

وفى  األكسجين،  ضغط  لتحمل  صالحة 
لمعمل  تحويلها  يتم  المدة  انتهاء  حــال 
االخــتــبــارات  جميع  ــراء  إلجــ المصنع 
فــى قياس  تتمثل  والــتــى  لها  الــازمــة 
ــوانـــات مع  ــا، فــبــعــض األســـطـ ــهـ وزنـ
االســتــعــمــال تــتــآكــل مـــن الـــداخـــل، 
وزنها  من   %5 أقل  وزنها  كان  فإن 

وإن  رفــضــهــا،  يتم  األســاســى 
كان وزنها سليم يتم اختبارها 
»الهايدروتيست«  جهاز  على 
لقياس مدى تحملها لضغط 

األكسجين.
ملء  يتم  ــع،  ــاب وت
بمياه  األســطــوانــة 
للنسبة  وضغطها 
المكتوبة عليها، 
فـــــإذا انــكــســر 
العلوى  الجزء 
لألسطوانة 
ــى غــيــر  ــ ــهـ ــ فـ

صالحة 
إذا  أمــــا  ــدام،  ــخـ ــتـ لـــاسـ

تحملت الضغط، فهى صالحة ويتم تحويلها لقسم 
االختبارات،  بعض  الستكمال  أخــرى  مرة  االختبار 
يدوياً  فحصها  إلكترونيا،  اختبارها  بعد  يتم  حيث 
منعاً  بكفاءة  يعمل  األنبوبة  صمام  أن  من  للتأكد 
أو  كدمة  أى  من  يخلو  جسمها  وأن  الغاز،  لتسرب 

صدأ يؤثر عليها.
اختبارها  بعد  األكسجين  أسطوانات  وضع  ويتم 
خط  كل  لخطين،  تنقسم  التى  التعبئة  شبكة  على 
وفًقا  واحــدة  مرة  تعبئتها  تتم  أسطوانة  يتحمل 25 
يتحكم  حيث  العميل،  قبل  من  المطلوب  للضغط 
الفنيون فى الضغط بعداد، وبمجرد أن يتم الوصول 
للضغط المحدد يتم إغاق األسطوانة يدوياً وتحويل 
الشبكة على الخط اآلخر، علما بأن مدة تعبئة الـ25 

أسطوانة ال تستغرق سوى 15 دقيقة.
مصانع تعبئة األكسجين تعمل على مدار 24 ساعة 
والموزعين، خاصة  المستشفيات  احتياجات  لتلبية 
كورونا،  أزمــة  بداية  من  عليها  اإلقــبــال  زاد  بعدما 
وبعد التعبئة تأتى المرحلة األخيرة لعملية إنتاج غاز 
األكسجين، التى تتمثل فى اختبار نقاوته، حيث يتم 
أخذ عينة عشوائية بعد تعبئتها الختبارها فى قسم 
الجودة الذى يضم عدة أجهزة من بينها جهاز لقياس 
مخصص  وآخــر  األسطوانة  داخــل  الرطوبة  نسبة 
الغاز، إذ ال بد أن تكون نسبة نقاوته  لقياس نقاوة 
99.5 فيما فوق وفى حالة عدم مطابقته تتم إعادة 

تصنيعه والوقوف على مشكاته وحلها.
وبخصوص سعر أو تكلفة إعادة تعبئة اسطوانة 
األكسجين، أكد مصطفى همام، أحد المتعاملين 
مع شركات تعبئة األكسجين، أن سعر االسطوانة 
لكن  جنيها،  الحكومية 40  التعبئة  مصانع  في 
الشركات  في  مــرة  من  أكثر  تضاعف  سعرها 
كورونا،  أزمــة  بعد  خاصة  الموزعة  الخاصة 
كان  )حديد(  االسطوانة  سعر  أن  إلى  مشيرا 
700 جنيه قبل أزمة كورونا وبعد عام وصل سعرها 

3300 جنيه وأكثر من ذلك.
وأكد محمد أبو هريجة عضو شعبة الكيماويات 
باتحاد الصناعات المصري، فإن عدد 
صناعة  في  المتخصصة  المصانع 
في  والــمــرخــصــة  الطبية  الـــغـــازات 
الشعبة يصل إلى 30 مصنعا فقط، 
الورش  من  مئات  هناك  أن  مشيًرا 
تصنع  المرخصة  غير  والمصانع 
تلك الغازات، وال تلتزم بالمواصفات 
وال  والتنقية  التعبئة  خال  القياسية 
يوجد بها  وحدة مراقبة إنتاج، وال يتم الرقابة 

من الجهات المسئولة عنها.

 تاج الدين: لدينا احتياطي من األكسجين.. والسيسي وجه بتوفير أجهزة دعم المستشفيات    عضو شعبة الكيماويات:  عدد المصانع المتخصصة في صناعة الغازات الطبية 30 مصنعا

 مواطن: سعر إعادة تعبئة اسطوانة األكسجين تضاعف عدة مرات بعد أزمة كورونا

 زحام الخصومات  في فروع المتجر يهدد بإصابة آالف المصريين بكورونا.. واألطباء يضحون بأنفسهم إلنقاذ المصابين في الحرب ضد الفيروس   276 طبيبا 

استشهدوا في صراع البقاء.. والسالسل التجارية تخرج لسانها للحكومة  زيادة أعداد اإلصابات بعد التجمعات.. والبحث عن المسؤول
نعي يعقبه نعي في قافلة الموت التي 
ال تنته برجال البالطو  األبيض والذين 
سقطوا في المعركة الشرسة مع فيروس 
كورونا اللعين، لتطرز وفاتهم وجه 
الوطن بتضحيات ال يمكن نسيانها،.. 
نحو 276 طبيبا من أكفأ وأمهر أطباء 
مصر سقطوا حتى اآلن شهداء في 
الصراع الشرس مع الفيروس القاتل.

يكافح عشرات اآلالف من األطباء  المقابل  في 
إنقاذ  أجل  من  بالنهار  الليل  ويصلون  مصر  في 
حياة المصابين بكورونا، وعلى الرغم من معرفتهم 
الذي  الفيروس  أن يسقطون في شرك  يمكن  أنه 
يــوم يكشف أطــبــاء مصر عن  اليــرحــم، وفــي كــل 
ليبروا  المعركة،  فــي  وثباتهم  األصــيــل  معدنهم 
وواجبهم  لوطنهم  بالوالء  أقسموه  الــذي  بالقسم 

الوظيفي واإلنساني.
 الدكتور أسامة عبد الحى، األمين العام لنقابة 

يضحون  األطباء  من  مصر  أبناء  أن  أكد  األطباء، 
المواطنين  مناشدا  المصابين،  إلنقاذ  بأرواحهم 
ــراءات  االجــ بــكــافــة  وااللـــتـــزام  االزدحــــام  بتجنب 
الطبية،  األطــقــم  كاهل  عــن  للتخفيف  الوقائية، 
وطالب  يومي،  بشكل  شهداء  منها  يسقط  والتي 
األطــبــاء  كــبــار  مــن  لجنة  بتشكيل  الــحــي«  »عــبــد 

المتخصصين بأمراض الصدر واألمراض الُمعدية، 
المتوفيين جراء  األطباء  وتحاليل  ملفات  لمراجعة 
إلثبات  الجائحة،  بداية  منذ  كورونا،  من  اإلصابة 

تحديد أن كان الوفاة بسبب كورونا من عدمها.
الطبية صرفت  المهن  اتحاد نقابات  وأوضح أن 
ألسر  كدعم  جنيه  مايين   10 حوالى  اآلن  حتى 
شهداء  باعتبار  مطالبا  ــاء،  األطــب مــن  الــشــهــداء 
والشرطة،  الجيش  شــهــداء  مثل  الطبية،  الــفــرق 
تقديرا لدورهم فى جائحة كورونا، مشيرا إلى أن 
الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بجهود األطباء 
ولم  يتخاذلوا  لم  أنهم  حيث  الجائحة،  بداية  منذ 
يتراجعوا عن دورهم فى تقديم الخدمات الطبية، 
محاربى  كدور  التوقيت  ذلك  فى  دورهم  معتبرين 
وخاضوها  اإلنسانية،  لحماية  ومعركة  اإلرهــاب، 

بشجاعة وإخاص.
حينما  االستهتار  مشاهد  تجسدت  المقابل  في 
أعلن هايبر ماركت كارفور بساسله في كل مكان، 
عن عروضه السنوية في عيد مياده برأس السنة 
بتجنب  الحكومة  تعليمات  الحائط  بعرض  ضاربا 
األدنــي من االجـــراءات  بالحد  الــزحــام وااللــتــزام 
الذي  الوباء  لحالة  مباالة  أدني  ودون  االحترازية، 

تعيشه الباد ويقتل منها العشرات من المواطنين 
يوميا.

كارفور  أتت من زحام فروع  التي  الصور  وتكفي 
السلع  على  الخصومات  مع  الجمهورية  بأنحاء 
المواطنين  بــحــيــاة  االســتــخــفــاف  حــجــم  ليظهر 
الــفــروع  زوار  مــن  األالف  مــئــات  حــيــاة  وتــعــريــض 
وذويهم للموت أو العدوى من الفيروس جراء هذا 

الزحام.
الزحام  كــان    %70 لـ  وصلت  الخصومات  وألن 
من  نفسه  يفرض  ــذي  ال الــســؤال  وهنا  منطقيا، 
لقواعد  انتهكها  عــلــى  كــارفــور  إدارة  يــحــاســب 
تسببهم  على  يحاسبهم  ومن  المواطنين،  سامة 
فيه  تموت  الذي  الوقت  في  بالعدوي  اإلصابة  في 
ومرافق  بالمستشفيات  والعاملين  الطبية  األطقم 

اإلسعاف خال معالجة المصابين بكورونا.
إلى  وصــوال  كارفور  فــروع وساسل  بكل  مــرورا 
المشهد  كان  حيث  باإلسكندرية  استانلس  كوبري 
تجمعوا  فــــاآلالف  ــا  رعــب أكــثــر  ــه  أنـ إال  مــشــابــهــا 
الحائط  السنة ضاربين عرض  برأس  لاحتفاالت 
بكل تحذيرات اإلصابة بفيروس كورونا، أو االلتزام 

باالجراءات االحترازية.

تضاعف اإلصابات
تنعكس  بشائرها  بدأت  وستانلي  كارفور  كارثة 
وزارة  تعلنه  الــذي  اليومي  اإلصــابــات  عــداد  على 
اإلصابات،  في  الكبير  االرتفاع  مع  يوميا  الصحة 
المعلن،  مــن  بكثير  أســـوأ  الـــقـــادم  أن  مــايــبــشــر 
التحقيق ومحاسبة كل من تسبب  مايستدعي معه 
في هذا الزحام أو تراخي في منعه مسببا كل تلك 
اإلصابات المحتملة وانتشار الوباء أكثر وأكثر بين 
طبقا  يوم  كل  الوفيات  عشرات  مخلفا  المصريين 
لاحصائيات الرسمية فضا عمن يموت في بيته 

متأثرا بالفيروس القاتل.
استهتار شعب

اليمكن إلقاء اللوم على فقط على متاجر كارفور 
أو على كوبري استانلس فالبطبع المتجر لم يرغم 
المواطنين على الحضور والزحام ولكن يبقي وعي 
المخيف  المشهد  هــذا  في  األســاس  هو  الشعب 
أن  اليمكن  الشعب  استهتار  أن  كما  الوباء،  وسط 

يحاسب عليه سوى المواطن نفسه.

الموت في فروع كارفور وعلى كوبري استانلس

اسطوانة األكسجين.. كارثة حقيقية أم صناعة أزمة

ما أصعب من زفتى إال.. الحسينية

كارثة رأس السنة

وائل عبد العزيز
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تقارير

»أحلم بنهاية حقيقية لإلخوان 
وهسيب مصر لو حصلت مصالحة 
معاهم«.. كلماٌت ربما تكشف 
العالقة بين الراحل وحيد حامد 
وجماعة اإلخوان اإلرهابية، تلك 
العالقة التاريخية التي ترجمتها 
كتابات وأعمال وأفالم ومسلسالت 
وحيد حامد على مدار عقوٍد 
طويلٍة.

بطولة   ،1995 عام  الظالم«  »طيور  فيلم  في 
عادل إمام ويسرا ورياض الخولي وجميل راتب 
عن  تصوًرا  الراحل  الكاتب  قدم  راتــب،  وأحمد 
تلك  السابق،  والنظام  الجماعة  بين  العالقة 
العالقة التي كانت تقوم على المنفعة المتبادلة 
بــاآلخــر،  منهما  كــل  ــود  وجـ وارتـــبـــاط  بينهما، 
أحدهما عن  استغناء  وعدم  بالشعب  والتالعب 

اآلخر حتى وإن بدا العداء بينهما ظاهريا.
في  اإلخــوان  بسجن  تنبأ  حامد  وحيد   

طيور الظالم
بكتاباته،  عصره  سبق  ــذي  ال حــامــد،  وحيد 
بتنويه  بدأ  الذي  الظالم«،  فيلم »طيور  تنبأ في 
الفيلم خيال سينمائي بحت.. وأي  يقول: »هذا 
تشابه بين الخيال والواقع يكون مجرد صدفة«، 
الفيلم  إنتاج  بعد  وقع  الذي  السياسي  بالمشهد 
بأكثر من 13 عاًما، حين توقع اجتماع رموز نظام 

اإلخوان ورموز النظام السابق في السجن.
العالقة بين النظام السابق وجماعة اإلخوان 

في  حامد  وحيد  لها  أشــار  التي  اإلرهابية 
ــا، تــحــدث عنها  ــاًط ــور الــظــالم« إســق »طــي
يناير 2020 خالل حــواره في  صراحًة في 
برنامج »حديث المساء«، قائاًل: »رموز نظام 
الجماعة،  لمسلسل  يتحمسوا  لم  مبارك 

قالوا إحنا واإلخوان سمن 
ــى عــســل، ومــش  عــل

عاوزين نزعلهم«.
ومسلسل 
»الجماعة« 
الـــتـــاج  درة  ــان  ــ كـ

اإلخوان  بجماعة  الراحل  السيناريست  لعالقة 
المسلمين، فالراحل كلّل تلك العالقة التاريخية، 
يسرد  بكتابة مسلسل  بينهما،  الوثيق  واالرتباط 
تاريخها منذ نشأة مؤسسها حسن البنا، مروًرا 
في  الهضيبي  بقيادة حسن  منها  الثاني  بالجيل 
كان  الذي  الثالث  للجزء  وصــواًل  الثاني،  الجزء 

يكتبه ولم يمهله القدر إلتمامه.
بين  للعالقة  تتويج  الجماعة  مسلسل 

وحيد حامد واإلخوان
التفكير في كتابة »الجماعة« بدأ بعد األحداث 
عام  األزهـــر  جامعة  فــي  وقعت  التي  الشهيرة 
2006 عندما قدم طلبة منتمون لإلخوان عرضا 
عسكريا داخل الجامعة، ارتدوا خالله زيا موحدا 
لميليشيات  عــرض  بأنها  الــحــادثــة  فاشتهرت 
اإلخوان، وهو ما أثار شغفه وأراد أن يعرف أكثر 
عن تاريخ اإلخوان فبدأ يقرأ فيه، ومن ثم قرر 
كتابة المسلسل لتعريف الناس بتاريخ الجماعة.

التفكير الذي بدأ في عام 2006، اكتمل بالجزء 
األول عام 2010، قبل سقوط نظام مبارك، فلم 
عالقته  فالنظام  للمسلسل،  مهيأة  األرض  تكن 
واعترض  حاالتها  أســوأ  في  ليست  بالجماعة 
الجماعة  أن  كما  المسلسل،  على  رمــوزه  بعض 
المصري،  الشارع  في  وصوتها  وزنها  لها  كانت 
المسلسل،  على  البنا  حسن  أســرة  واعترضت 
ورفع نجله سيف االسالم دعاوى قضائية لوقف 
العمل بوصفه مخالفا للوقائع التاريخية وبشكل 
يقصد به تشويه صورة البنا والتسبب في أضرار 
حينها  عــرض  المسلسل  أن  إال  ألسرته،  أدبية 

وحقق نجاًحا ساحًقا.
الجزء  قدم  حامد  وحيد  الهجوم..  رغم 

الثاني من الجماعة وكان يستعد للثالث
بعد 7 سنواٍت مرت على عرض الجزء األول 
شهدت  »الجماعة«،  مسلسل  من 
خاللها مصر تحقق ما تنبا به 
الظالم«  »طيور  في  الراحل 
مــن جــمــع الــســجــون لــرمــوز 
وجماعة  الــوطــنــي  ــحــزب  ال
اإلخوان اإلرهابية، 7 سنواٍت 
ــظــام مــبــارك  ســقــط فــيــهــا ن
اإلخوان  وصعد 
لحكم 
مصر 
أن  ــل  ــ ــب ــ ق
يسقطوا 

سريًعا في هوٍة سحيقٍة.
أنكروه  ما  اإلخــوان  خاللها  أثبت  سنواٍت   7  
على وحيد حامد في الجزء األول، أثبتوا والءهم 
سنواٍت،   7 والترويع،  والتخويف  واإلرهاب  للدم 
قرر بعدها وحيد حامد أن يعود  بالجزء الثاني 
ليروي فصاًل جديًدا من فصول تاريخ الجماعة 
األسود الدموي، الفصل الذي كان بطله المنظر 
األول للجماعات اإلرهابية في العالم سيد قطب.

في الجزء الثاني من مسلسل »الجماعة« عام 
بين  العالقة  عرض  حامد  وحيد  واصل   ،2017
األول  الجزء  في  بدأت  التي  والسلطة  الجماعة 
ليعرض  ــاروق،  ــ ف والــمــلــك  البنا  حسن  بعالقة 
جمال  الــراحــل  بنظام  الجماعة  عالقة  بعدها 
عبدالناصر، والتي بدأت بوٍد ثم خالف فعداوٍة 
تاريخية لم يستطع الزمن محو آثارها، ليتعرض 
انضم  التي  الجماعة  من  حينها  مــزدوٍج  لهجوٍم 
إليها الناصريون، إال أن وحيد حامد وقف ثابًتا، 
يؤكد أنه حرص على تنحية كل رأٍي من التأثير 
في أحداث المسلسل، وإن كان رأيه الشخصي.

وحيد حامد: اإلخوان مصدر التخلف
يتعلمون من شــيء«..  وال  ينسون شيئا  »هم ال 
كلماٌت وصف بها المفكر الراحل جمال البنا وشقيق 
حسن البنا، جماعة اإلخــوان، وهو الوصف الذي 
الراحل  انطبق عليهم حين أطلقوا سهامهم نحو 
تماًما كما حدث في الجزء األول من المسلسل، 
إال أنهم تناسوا حينها أن األرض لم تعد كما كانت 
سابًقا، فقوتهم اندثرت وشعبيتهم تهاوت وتاريخهم 
الدموي اصبح مكشوًفا للجميع، والمشاهد التي 
كانت في السابق مجرد كتابات علىورق أو صورة 
تليفزيونية، جسدوها بأنفسهم على أرض الواقع 

بعمليات إرهابية منذ عام 2013.
»اإلخـــــوان مــصــدر الــتــخــلــف، ويـــريـــدون جر 
المصريين إلى الحياة البدائية«.. كلماٌت واصل 
بها وحيد حامد وصفه للجماعة في حواٍر أجراه 
طويٍل  تاريٍخ  عن  معبًر خالله  واحــد،  منذ شهٍر 
بينما كان مستمًرا في كتابة  بينهما،  العداء  من 
الجزء الثالث من المسلسل، الذي كان مقرًرا له 
يكن  ولم  المقبل،  رمضان  شهر  في  يعرض  أن 
قرر بعد تحديد نهايته، لتظل نهاية العالقة بين 
وحيد حامد واإلخوان مفتوحة، حتى بعد رحيله 

ومفارقته للحياة عن عمر ناهز الـ77 عاًما.

»فرق اختيار التوقيت« هكذا يمكن أن 
يوصف ما حدث في اليمن مؤخرا، فلم تكن 
تفجيرات مطار عدن من قبيل الصدفة، فقد 
كان مخطط تم التفكير لتنفيذه مع لحظة 
وصول رموز الحكومة اليمنية الجديدة 
مما يطرح العديد من عالمات االستفهام، 
خاصة وأن أصابع االتهام تتوجه جميعها 
إلى ميليشيا الحوثيين الذين يعدوا الذراع 
الرئيسي إليران في اليمن.

حكومة بموجب اتفاق الرياض
إذا  يستلزم  اليمني  عدن  مطار  واجهه  ما  مالبسات  ولكشف 
تشكلت  التي  الجديدة  اليمنية  الحكومة  تشكيل  ألصل  الرجوع 
وقيادة  رعاية  تحت  حكومة  كانت  فقد  الرياض،  اتفاق  بموجب 
كافة  إتــمــام  على  حــرصــت  الــتــي  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة 
الخطوات لتشكيل حكومة جديدة في اليمن تساعد على استقرار 
األوضاع ومواجهة خطر الحوثيين الذين تقودهم إيران، وتسببوا 

في العديد من العمليات اإلرهابية وإلحاق الضرر بالمدنيين.
والمجلس  اليمنية  الحكومة  وّقعت  نوفمبر من 2019،   5 ففي 
االنتقالي الجنوبي، وهو هيئة سياسية تشمل عدًدا من محافظات 
جنوب اليمن، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة تحالف 
العربي«،  »التحالف  السعودية  بقيادة  اليمن  في  الشرعية  دعم 
سلمان  السعودي،  الملك  برعاية  الرياض  في  التوقيع  وجــرى 
والرئيس  العهد محمد بن سلمان،  ولي  بن عبدالعزيز، وحضور 
اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد 
بن زايد، ورئيس المجلس االنتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

تفجيرات مع الوصول
لحظة  وفي  مدوية  تفجيرات   3 لـ  اليمني  عدن  مطار  تعرض 
وصول الطائرة التي كانت تقل رموز الحكومة اليمنية الجديدة، 
أن  إال  الجديدة،  اليمنية  الحكومة  رموز  نجاة  من  الرغم  وعلى 
وصل  الضحايا  أعــداد  في  ارتفاع  نتيجة  مروعة  كانت  النتيجة 

ألكثر من 135 ما بين قتيل وجريح.
التفجيرات  التي تسببت في  أثبتت أن الصواريخ  والتحقيقات 
من  تعاني  تــزال  ال  التي  اليمنية  بتعز  نجد  منطقة  من  وجهت 
سيطرة ميليشيا الحوثي ذراع إيران في اليمن، مما يثبت أكثر بأن 

ما حدث تم بإييدهم.
أنهم  الحوثيين  عــن  الــمــعــروف  مــن  وألنـــه 
إليـــران  ــوع  ــرجـ الـ دون  خــطــوة  يــخــطــون  ال 

ــاال ألوامـــــرهـــــا تــوجــه  ــ ــث ــ ــت ــ وام
للكشف  االستفهام  عــالمــات 
ــي حــاولــت  ــت ــة ال ــرســال عــن ال

كانت  إذا  ــا  ومـ تــوجــيــهــهــا، 
محددا  شيئا  قــول  أرادت 
سواء للحكومة الجديدة أو 
للمملكة العربية السعودية.

إطــار  فــي  تفجيرات 
جهود إيرانية

ــفــهــام حـــول رســالــة  ولــلــكــشــف عـــن عـــالمـــات االســت
اليمني،  عــدن  مطار  طالت  التي  األخــيــرة  التفجيرات 
قال إسالم المنسي الباحث السياسي والمتخصص في 
الشأن اإليراني، إن ما حدث يعد واحدة من المحاوالت 
تنفيذها  على  الحوثي  ميليشيا  تعمل  التي  اإليــرانــيــة 
إلفشال الدولة اليمنية وإفشال أي جهود تبذل من أجل 
ترسيخ السالم في اليمن، موضحا أن الحوثيين يريدون 
استمرار حالة الفوضى التي تعاني منها اليمن وذلك من 
بتوجهات  الحوثيين  بها  يقوم  تخريبية  ممارسات  خالل 
المنسي فــي تصريحات  إيـــران.  وأوضـــح  ــر مــن  وأوامـ
خاصة لـ »الطريق« أن تحميل الحكومة اليمنية ميليشيا 
الحوثي مسؤولية ما حدث يعد إعالن دبلوماسي، مشيرا 
إلى أنه من المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة بعد ذلك 
ثمن  الميليشيات  هذه  لتدفع  عسكرية،  تحركات  تنفيذ 
استهداف  تعمدوا  فالحوثيين  اإلرهــابــي،  الهجوم  هــذا 
أي  له  وليس  عسكريا  وليس  األســاس  في  مدنيا  موقع 
 ، السياسي  الباحث  وبحسب  القتال.  بساحة  عالقة 
الماضية  السنوات  طيلة  الحوثي  ميليشيا  اعتادت  فقد 
بسبب عجزها  األساس  في  مدنية  أهداف  على ضرب 
في مواجهة الجيش اليمني في ساحات القتال، ولذلك 
توجه أسلحتها في صدور األبرياء من المدنيين بأوامر 

وتوجهات من إيران.
الفعل  ورد  األخــيــر  الحوثي  المخطط  فشل 

السعودي
حصيلة  ارتــفــاع  مــن  الــرغــم  على  أنــه  المنسي  ورأى 
لكن  الغاشم،  الهجوم  هــذا  ثمن  دفعوا  ممن  الضحايا 
توجيه  من خــالل  ــران  إي إليه  تسعى  كــان  الــذي  الهدف 
الحوثيين لضرب مطار عدن قد فشل بالفعل، فقد نجا 
جميع رموز الحكومة اليمنية الجديدة، مؤكدا أن المملكة 
هذه  بعد  قــوي  فعل  رد  لها  سيكون  السعودية  العربية 
خطوة  إتمام  تولى  الذي  القائد  بإعتبارها  التفجيرات، 
تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وألنها قائد التحالف 
العربي الذي لم يقصر طيلة الفترة الماضية في مواجهة 

وردع الحوثي.
مشاركة الحوثيين في الحكم

السياسي  الباحث  وحوش  أبو  محمود  أكد  جانبه  من 
بمركز جدار للدراسات أن التفجيرات التي لحقت بمطار 
عدن هي رسالة إيرانية للحكومة اليمنية الجديدة، فهي 
تريد أن تفرض الحوثيين  كشريك أساسي في السلطة، 
منوها أن ما حدث يعد تهديد بأن الحوثيين سيتدخلوا 

إلفشال أي محاولة للتسوية السياسية في اليمن.
وأكد الباحث السياسي محمود أبووحوش أن المملكة 
الفترة  طيلة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
عسكري  بشكل  ترد  الماضية 
ــى االنــتــهــاكــات الــتــي  عــل
في  الحوثيين  يمارسها 
جدا  المتوقع  ومن  اليمن، 
حاسم  رد  لــهــا  يــكــون  أن 
المقبلة  ــة  الــمــرحــل خــــالل 
هذه  بعد  إيران  ميليشيات  على 

التفجيرات.

نبوءة حامد
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 لغز العداء التاريخي بين سيناريست مصر األول والجماعة اإلرهابية

ضابط الغالبة.. 

فخر البدلة الميري

النقيب شريف عزازي.. أعاد كرامة سيدة األحذية وأطلق مبادرة تقليل نفقات الزواج

 كيف توقع السيناريست الراحل فشل حكم اإلخوان وسجنهم في »طيور الظالم«

كيف ستغير »هجمات المطار« مصير اليمن؟

الــوطــن  دروع  مــن  درعـــا  ستبقى  الــمــصــريــة  الــشــرطــة 
وحامية لمقدراته على مر العصور، وستبقي مضحية في 
سبيل البالد طيلة الزمن، في اإلسماعيلية نسجت الشرة 
المصرية بطوالت جديدة في شرف الوطن حينما واجهت 
الرصاص،  عنها  يرتد  قوية  بصدور  البريطاني  المحتل 
حتى سقطوا شهداء من وقتها وإلى عصرنا الحالي تقدم 
للتضحية  وفخرا  حية  ونماذج  رجــاال  المصرية  الشرطة 

والمساعدة واإليثار.
شريف عزازى عيسى، نقيب شرطة من القناطر الخيرية 
البدلة  بها  تفخر  الــذي  المصرية،  الشرطة  نماذج  أحــد 
الميري، والذي كرس ماله وخياته لخدمة الفقراء والغالبة 

من ماله الخاص.

النقيب شريف عزازى عيسى، صار رمزا لرجل الشرطة 
الشهم والخلوق، بعد تداول قصته مع سيدة تعمل ماسحة 

أحذية.
وكانت البداية صورة متداولة للسيدة وهي تمسح األحذية 
أحد  حذاء  »تورنش«  وعي  خاللها  ظهرت  فيسبوك،  على 
ناحية  رجله  بوضع  إهانتها  على  أقدم  والــذي  األشخاص 
التواصل  مواقع  رواد  أغضب  الذي  المشهد  وهو  وجهها، 

االجتماعي بشدة من هذا التصرف البغيض.
الضابط بدوره بحث عنها وطلب أن يلتقط معها الصور 
بجوارها  جلس  وجدها  وحينما  بها،  فخره  على  كدليل 
وتبادل معها الحديث قائال لها »أنت أجدع أم وأشرف من 
ناس كتير ولو عوزتى أى حاجة أو حد ضايقك رقمى معاكى 

رنى عليا هتالقينى عندك فى ثوانى وربنا يقدرنى وأحاول 
ادبرلك دكان والبلد دى للناس النظيفة بس« وقعت الكلمات 
الحقته  والتي  السيدة  نفس  على  والسحر  البلسم  وقــع 

بالدعاء من قلبها بأن يحفظه.
مافعله النقيب عزازي مع السيدة كان سببا في اكتشاف 
العالم األخر لهذا الضابط، فخر الشرطة المصرية فسجله 
مليء بأعمال الخير والتضامن مع الفقراء واأليتام ، فهو 
الزواج،  تكاليف  تقليل  مبادرة  فى  نجح  المثال  على سبيل 
ويبذل قصارى جهده لتلبية طلبات المساعدة، وهو يدعو 

الجميع للتكاتف لمساعدة الغالبة والفقراء.
 كما اعتاد النقيب عزازي  زيارة  المرضى وعمل جلسات 
الصلح كما يحضر مع تالميذ  المدراس، ويشجعهم على 

غارمة  اليترك  أنه  كما  المسابقات،  فى  ويكرمهم  التعليم 
والمدينا والمحتاجا والمتعثرا إال ويحاول مساعدته .

شريف  النقيب   « فيسبوك  على  متابعيه  أحــد  يــقــول 
عزازي عمره مازعل حد وال أذى حد وال اتخلى عن حد 
وهو يزور أقربائه فى كل المحافظات.. والصغير والكبير 
والغريب والقريب بيدعوله وال هو ليه مصلحة وال مرشح 
وال أى حاجة والبيتكلم ولوال أنا نكشت صفحته وشاركت 
البشر  كل بوستاته كان فضل مدارى مالك مدارى وسط 

فصممت اسلط الضوء عليه«.
a
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طريقنا.. وهنكمله

تقارير

 شركات اإلنتاج تجاهلت تعليمات »لصق األسعار«.. الستغالل المستهلك 

 غرامة من 10 آالف إلى مليون جنيه.. والسجن لبيع المنتجات المغشوشة

ال يزال الترويج للمنتجات على صفحات مواقع 
التي  بالقوانين  يضرب  االجتماعي،  التواصل 
وضعها جهاز جماية المستهلك »عرض الحائط«، 
ــن شــركــات  ــن خـــال اســتــمــرار بــعــض م وذلـــك م
الخاصة  المنتجات  أسعار  إخفاء  في  المنتجات 
بها. »الرد على الخاص«.. تلك العبارة التي تتردد 
يتم  التي  المنتجات  اإلعانات  من  العديد  في 
ترويجها على صفحات السوشيال ميديا، من أجل 
أسعار  لمعرفة  وجذبهم  المواطنين  انتباه  إثارة 

هذه المنتجات.

قصة السعر »إنبوكس«
يتم  التي  المنتجات،  أسعار  اخفاء  ظاهرة  انتشرت  األخيرة  األونــة  في 
كبيرة  أزمة  شكل  ما  وهو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  إليها  الترويج 
عبر  المنتجات  شراء  على  اعتادوا  الذين  األشخاص  من  العديد  وجه  في 
األسعار  المستهلكين من  الصدمات على  توالت  اإللكتروني، حيث  التسوق 

من  المنتج  على  التعرف  بعد  الخاص  على  يتلقونها  التي 
الشركة والتواصل معها من أجل معرفة السعر.

في أعقاب المشاكل التي تعرض لها المستهلكين نتيجة 
جهاز  أصدر  منتجاتها،  أسعار  الشركات  إلخفاء 

حماية المستهلك قراره في يوليه عام 2020، 
بإلزام كل الجهات التي تعرض منتجاتها للبيع 
بضرورة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
الرئيسية  والتفاصيل  المعلومات  كل  عرض 

للمنتج والتي من أهمها سعر المنتج.
وتــســتــمــر اإلعـــانـــات الــمــخــالــفــة لــقــانــون 
إخفاء  بــشــأن  قـــراره  فــي  المستهلك  حماية 
»أوكازيونات  شركة  ومنها  المنتجات،  أسعار 

على  عروضها  عن  تكشف  والتي  وتخفيضات«، 
المابس دون إعان سعر منتجها للمتابعين.

في نوع أخر من التسويق على المنتجات الخاصة بالمابس، 
تعلن إحدى رواد السوشيال ميديا عن خدمتها في بيع مابس 

مواصفات  أي  أو  السعر  عن  اإلعــان  دون  ولكن  مناسبة  بأسعار  رجالي 
خاصة بالمنتج، والتي ينص عليها القانون.

عقوبات مخالفة قرار حماية المستهلك
 وأصدر حماية المستهلك قراره بتوقيع الغرامة على أصحاب المنتجات 
التي ترفض إعان أسعارها، بحيث تتراوح الغرامة من 10 آالف إلى مليون 
الجهة  أنه على  أو مؤسسة، كما  الُمعلن شركة  كان  جنيه، وذلك في حالة 

المنوط بها أو المختصة بمحاكمة المتهمين في هذه الجرائم.
وفي المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 في جهاز حماية المستهلك، 
تم النص على إلزام أي جهة أو كيان يقوم بعرض المنتجات التي تتضمن 
البيانات  بكل  المستهلك  إعــام  بــضــرورة  واضــح،  بشكل  معلنة  األســعــار 
»مصدر  تتضمن:  التي  المعلومات  وخصوًصا  المنتجات،  عن  األساسية 
بيانات  أي  إلى  باإلضافة  األساسية«،  وخصائصه  وصفاته  وثمنه  المنتج 

أخرى تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب »طبيعة المنتج«.
وكشف كشف مصدر في حماية المستهلك أنه األن يتم العمل على عدد 

من الملفات الهامة، 

متابعة  على  عمل  إدارة  هناك  أن  للطريق  خاصة  تصريحات  في  الفتا 
اإلعانات التي يتم ترويجها على السوشيال ميديا.

ولفت انه في حالة وجود مخالفة يتم استدعاء المسئول عن اإلعان وفي 
حالة عدم االستجابة يتم تحويله للنيابة، التخاذ اإلجراءات الازمة.

المخالفين  القانون ضد  في  متعددة  عقوبات  هناك  أن  المصدر  وأشار 
تتراوح ما بين 10 آالف جنيه وتصل لمليوني جنيه.

تدوين  يتم  أن  أنه البد  المستهلك،  قانون حماية  المادة 5 من  وتضمنت 
شخصيته،  عن  وتكشف  للمستهلك  المنتج  هوية  تحدد  التي  البيانات  كل 
وبيانات  به،  االتصال  وطرق  للمنتج  الموردة  الشركة  »عنوان  وخصوًصا: 
التجارية في حالة وجودها«،  بنشاطه، وعامته  الخاص  السجل  قيده في 
كما يمكن أن تكون هذه البيانات مدونة بأكثر من لغة مع التأكيد على أن 
تكون اللغة األساسية هذه اللغة العربية. وبينت المادة 6 من القانون ذاته، 
أنه البد من إلزام المورد بأن يضع على المنتجانات البيانات التي تكشف 
يمكن  واضح  وبشكل  العربية،  باللغة  المصرية  القياسية  المواصفات  عن 
الغرض بحسب طبيعة  به  يتحقق  الذي  النحو  على  وذلك  بسهولة،  قراءته 
كل منتج وطريقة اإلعان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، كما يجب على 
التي يقدمها، وأهميتها  للبيانات  بأن يحدد طريقة واضحة  الخدمة  مقدم 
من   7 المادة  وفي  ومواعيدها.  تقديمها  وأماكن  وخصائصها،  ومميزاتها، 
قانون حماية المستهلك، البد على المورد إعان أسعار السلع أو الخدمات 
بها  يُلزم  التي  المالية  الفروض  ما  السعر  يتضمن  أن  على  يقدمها،  التي 
التي  الضوابط  بحسب  أخــرى،  مالية  فرائض  أو  الضرائب  مثل  القانون 

تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون.
التي  والتجارية  المدينة  المنازعات  الفصل في  أن  المادة 2 على  وتنص 
المحاكم  اختصاص  من  تكون  المرافق،  القانون  أحكام  تطبيق  عن  تنشأ 
االقتصادية، كما تختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل في 

المنازعات اإلدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه. 
وفي المادة 64، تم تحديد العقوبات التي تقع على المورد 
الذي ل يعلن عن أسعار منتجاته أو الخدمة التي 
يقدمها، وهي الغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف 
جنيه وال تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج 
محل المخالفة أيهما أكبر، كما أن كل مورد خالف 
أحكام أي من المواد في هذا القانون، يتم معاقبته 
بالعقوبة ذاتها في حالة مخالفة القرارات الصادرة 
وفًقا لما تنص عليه الفقرة األولى من المادة 33 من 
هذا القانون، ويكون على المحكمة إصدار حكمها 
بإغاق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة ال تجاوز  
6 أشهر. وفي حالة مخالفة حكم المادة 19 من قانون 
حماية المستهلك، يتم معاقبته بما جاء في المادة 70 
من هذا القانون، وهي الغرامة التي ال تقل عن 500 
ألف جنيه وال تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة 
البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كما أنه في حالة أن ترتب على مخالفة حكم 
المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه لإلصابة بمرض 
مزمن، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي ال تقل عن 100 ألف جنيه وال تجاوز 2 
مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود إلخفاء أسعار المنتجات 
أو تعريض حياة المستهلك للخطر، يتم معاقبة المتسبب في ذلك بالحبس مدة 
ال تقل عن سنتين وال تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وتقضي 
المحكمة بمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار 
بنشر  المحكمة  تقضي   75 المادة  وبحكم  عليه.   المحكوم  نفقة  على 
الحكم الصادر باإلدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة 
تفصيليا  باإلعان  الجهاز  ويلتزم  االنتشار،  واسعة  اإللكترونية  والمواقع 
في موقعه اإللكتروني عن األحكام النهائية الصادرة باإلدانة وفقا ألحكام هذا 

القانون.

مع بدء انكشاف خطورة فيروس كورونا 
المستجد وانتشاره في العالم كله وتسببه 
في سقوط أالف الوفيات صارت الكمامة 
الدرع األول في الوقاية من الوباء فبعد أن 
في  األطباء  على  مقتصرة  الكمامة  كانت 
يشكون  ولمن  الجراحية  العمليات  غرف 
وأمــراض  التنفس  في  مزمنة  أزمــات  من 
الــصــدر، صـــارت تــرافــق كــل شخص في 
العالم بل وأصبح عدم اتداؤها جريمة في 
كل الدول يعاقب عليها القانون.. لكن ترى 
ما هي قصة الكمامة تاريخيا ومن أول من 

استخدمها وحكاية أول كمامة.
للكمامة التاريخية  الرحلة 

من  انــطــاقــا  الكمامة  اســتــخــدام  ــدأ  ب
عليهم  كــان  الــذيــن  األثــريــون   المرممون 
التعامل مع المومياوات الملكية المدفونة 
عمال  استخدم  كما  السنين،  آالف  منذ 
لوقايتهم  الــرأس  عمامة  األثــري  الحفائر 
من الغبار وقت العمل، وقيل أن الفراعنة 
أول من استخدموها في عمليات التحنيط 

نفسها.
األطــبــاء  لقيام  سببا  الــطــاعــون  وكـــان 
مغطي  طويل  ملبس  بــارتــداء  أوروبـــا  في 
مغطى  كان  الطبيب  وجه  بينما  بالشمع، 
بقناع طبي، لكي يتقي الوباء اثناء معاملته 

للمرضى.
ثاثينيات  في  أيضا  الكمامة  وشاعت 
وزع  حيث  أمــريــكــا،  فــي  الماضي  الــقــرن 
من  للوقاية  الكمامة  األحــمــر  الصليب 
العالية  الحرب  وزادت شيوعاً في  الغبار، 

الثانية.
بالتحديد  الكمامة  ارتداء  تاريخ  ويرجع 
ل.  فريدريك  للبروفسيور  مقال  بحسب 
الجراحة«  »جــنــرال  موقع  نشره  جــريــن، 
أواخر  إلى  المتخصص فى الطب،  العالم 
القرن التاسع عشر، خاصة عندما انتشر 
ــم يــتــرجــم بشكل  مـــرض الــســل، ولــكــنــه ل
روتيني إلى االستخدام في غرفة العمليات 

حتى عشرينيات القرن العشرين.
ويذكر أن الجراح الفرنسى بول بيرجر، 
بشكل  القناع  باستخدام  أوالً  األمــر  بــدأ 
في  الجراحية  العمليات  أثــنــاء  روتــيــنــي 
المبكرة  األقنعة  هذه  وكانت   ،1897 عام 
الدقيق،  الشبكي  الشاش  من  مصنوعة 

وتستخدم لتغطية الفم فقط.
 مصائب قوم عند قوم

ــان سعر  قبل أزمـــة فــيــروس كــورونــا،  ك
واحــدا  جنيها  إلــى  يصل  بسيطا،  الكمامة 
وكانت في متناول الجميع، ولكن مع تفشي 
على  اإلقــبــال  زاد  عالميا،  كــورونــا  مــرض 
حوالي  سعرها  وزاد  الــكــمــامــات،   شـــراء 
انتعاش  إلـــى  أدى  مــمــا  ــاف،  أضــع عــشــرة 
عاما   11 فبعد  الواقية،  الكمامات  ســوق 

انتعاشة  الكمامات  الركود، شهد سوق  من 
كبيرة لم يشهدها منذ القضاء على أنفلونزا 

الخنازير في مصر.
بالسوق  الكمامات  من  أنواع   3 وهناك 
بفلتر   »N95« يسمى  ــى  األول المصرية، 
داخلي وخارجي كان سعرها بـ 8 جنيهات 
وأصبحت بـ 40 جنيه، ووصل سعر العلبة 
والتي تحتوي  إلى 1200 جنيه،   الواحدة 
على 20 كمامة فقط وهي تستخدم بشكل 
وذلك  والعيادات  المستشفيات  في  أكبر 
العلبة  أن كان سعر  العالية، بعد  لجودتها 
والثاني  جنيه،   200 يتخطى  ال  الواحدة 
يسمى الماسك الكب العادي، وكان سعره 
بـ جنيه ونصف وأًصبحت بأربع جنيهات. 
ذات  البيضاء  القماش  الكمامة  وهناك 
استخداما  األكثر  وهي  الخلفية،  األربطة 
ولكنها  بجنيه،  تــبــاع  كــانــت  الــســوق،  فــي 
الكمامات،  أســعــار  ــفــاع  ارت مــع  ارتــفــعــت 
وأصبح يتراوح ما بين  4  إلى 20 جنيه، 
أكثر من  إلى  الواحدة  العلبة  ووصل سعر 
بـ12 جنيها  تباع  كانت  بعدما  250 جنيه، 
منذ أقل من 3 أشهر، وأكد البائع أن سعر 

العلبة للتجار يزيد بشكل يومي.
اإلقبال على الكمامات

بعد أن أعلنت وزارة الصحة المصرية، 
بفيروس  مــصــابــة  ثــانــيــة  حــالــة  تسجيل 
لشخص  مــصــر   فــي  المستجد  ــا  ــورون ك
أجنبي، زاد  اإلقبال على شراء الكمامات 
بنسبة قاربت الـ90%، مقارنة بالفترة التي 
شركات  وكانت  الفيروس،  انتشار  سبقت 
الخاصة  والمدارس  والطيران  السياحة 
خال  شراءالكمامات  الجهات  أكثر  هي 

تلك الفترة.
جشع التجار

لم يتوان البعض في استغال الموقف، 
في  الطبية  المستلزمات  تجار  بعض  بدأ 
من  المواطنين  قلق  يستغلون  ــســوق،  ال
على  الكبير  وإقــبــالــهــم  ــا  كــورون فــيــروس 

الكمامات، ويرفعون  شراء 
أضعاف  األســعــار 
مضاعفة، 
أن  ــن  ــي ــل ــغ مــســت
فــيــروس كــورونــا 
أعـــــــاد الــــــروح 
مـــــــرة أخـــــرى 
فـــــي الـــســـوق 
والصيدليات 
لخوف 

من  المواطنين 
اإلصابة. 

تاريخ الكمامةأوكازيونات السوشيال ميديا.. النصب على عينك ياتاجر

سماعها  على  اعــتــاد  جملٌة  قــوطــة«..  يــا  »مجنونة 
المصريون عاًما تلو اآلخر، وخال كل موسٍم زراعي، 
مع التقلب في أسعار الطماطم باستمرار، وهو التقلب 
أزمة  ويمثل  معلوم  غير  الطماطم  أسعار  يجعل  الذي 
المواطن،  على  مرتفًعا  السعر  كان  ســواء  باستمرار، 
تكلفة  تصبح  الذين  للمزارعين  بالنسبة  منخفًضا  أو 
الجملة  أن  إال  النهائي،  الناتج  مــن  أغلى  الــزراعــة 
يمر  التي  البطاطس،  على  تنطبق  مــؤخــًرا  أصبحت 
مزارعوها بأزمة كبيرة أدت إلى خسائر كبيرة نتيجة 
تدهور أسعارها، لتمثل أزمة كبيرة بسبب االنخفاض، 
بعد أن كانت خال السنوات الماضية تمثل أزمة كبرى 
البطاطس  مــزارعــو  وتكبد  أسعارها.  ارتــفــاع  نتيجة 
خسائر فادحة بعد تراجع األسعار بنحو 400% خال 
العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وبلغت خسائرهم 
ــة، حسب   ــ بــدايــة األزم مــنــذ  مــلــيــارات جنيه  نــحــو 6 

الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، التي أكدت أن كل 
مزارع خسر في الفدان الواحد ما ال يقل عن 45 ألف 
تصل  الواحد  الفدان  زراعة  تكلفة  أن  جنيه، موضحاً 
إلى نحو 50 ألف جنيه، بينما باع المزارعون هذا العام 
الفدان بأقل من 5 آالف جنيه، حيث يباع الكيلو حاليا 
بأقل من 70 قرشا، مقارنة بنحو أربعة جنيهات لسعر 
الكيلو في العام الماضي، باإلشارة إلى أن التوسع في 
البطاطس غير المحسوبة من  عمليات استيراد بذور 
بالبذور  الباد  أغرقت  والمستوردين  األعمال  رجال 

المستوردة التي تفوق حجم االستهاك المحلي.
3 أسباب لانخفاض

الفاحين،  نقيب  أبــوصــدام،  عبدالرحمن  حسين 
أزمة  لحل  قـــرارات  اتخاذ  بــضــرورة  الحكومة  ناشد 
المستقبل  يهدد  ما  أسعارها،  انهيار  بعد  البطاطس، 
القمح  بعد  مصر  فى  محصول  أهــم  لثالث  الــزراعــى 

الــصــادرات  فــى  الــثــانــى  الــمــركــز  واألرز، وصــاحــب 
التى  األسباب  أهم  أن  مؤكًدا  الموالح،  بعد  المصرية 
أدت لتدني أسعار البطاطس زيادة المساحة المزروعة 
التصدير،  وعقود  المحلية  الحاجة  عن  العام  هــذا 
فزادت المساحة المنزرعة من البطاطس فى العروات 
ألف   400 عن  والنيلي«  والصيفي  »الشتوي  الثاث 
فدان بمتوسط إنتاجية 11 طنا للفدان الواحد، فيما 
انخفضت الكميات المصدرة عن العام الماضي بسبب 

»كورونا«.
رئيس  عــطــا،  محمود  المهندس  ــد  أك جانبه،  مــن 
اإلدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة أن هناك 
هذا  البطاطس  أسعار  النخفاض  رئيسية  اسباب   3
العام، السبب األول هو زيادة المساحة المنزرعة هذا 
العام مقارنة بالماضي، والسبب الثاني زيادة إنتاجية 
والسبب  الــزراعــة،  وزارة  جهود  فضل  بسبب  الفدان 

من  جزء  أن  موضًحا  الوسطاء،  حلقات  تعدد  الثالث 
في  يُطرح  والباقي  الــخــارج،  في  يُصدر  المحصول، 
منه  وجــزء  المباشر،  لاستهاك  المحلية  األســواق 
للعروة الشتوية، والذي يؤدي إلى زيادة اإلنتاج  يُخزن 
مع خروج المحصول الجديد، الفتا إلى أن أحد اسباب 
التقليد«  بـ»عدوى  يسمى  فيما  تكمن  البطاطس  أزمة 
الجميع بطاطس فيرتفع  يزرع  المزارعين، حيث  عند 

المحصول.
غرفة الخضروات: أزمة كورونا السبب

ــحــاد فــي أســعــار  وظــهــر ســبــٌب آخـــر لــانــخــفــاض ال
والفاكهة  الخضراوات  غرفة  أشــارت  حيث  البطاطس، 
باتحاد الغرف التجارية إلى أن زيادة المعروض عن الطلب 
أدى النخفاض أسعار البطاطس، وذلك بسبب وجود 50 
مليون طن  تنتج  البطاطس،  لزراعة  ــادة  زي فــدان  ألــف 
بطاطس زيادة عن المعدالت الموجودة في كل عام، كما 

أن التصدير انخفض 100 ألف طن، إذ كانت مصر تصدر 
نحو 800 ألف طن، وهذا االنخفاض ليس سببه رفض 
دول استيراد البطاطس من مصر، ولكن بسبب اإلغاق 
الذي حدث جراء كورونا. أزمة االنخفاض غير المسبوق 
في أسعار البطاطس في نهايات عام 2020 ومطلع عام 
2021، مختلفة عن تلك األزمة التي كانت تسببها أسعار 
البطاطس خال السنوات الماضية، ولكن بسبب االرتفاع 
الجنوني فيها، ففي عام 2018 وصلت أسعار البطاطس 
إلى مستويات غير مسبوقة وجنونية، حيث تخطى سعر 
الكيلو حاجز 14 جنيًها، واختفت بشكل كبير من األسواق 

في ذلك الوقت وتحكمت السوق السوداء فيها.

 الكيلو بـ  70 قرًشا و6  مليارات جنيه خسائر االنخفاض  توقعات بارتفاع األسعار المقبل بسبب االنخفاض الشديد

»السعر إنبوكس« VS »حماية المستهلك«

مجنونة يابطاطس

الفراعنة أول من استخدموها في التحنيط 

.. وظهرت في أوروبا في عام الطاعون

رضوى ناصر

 عبد الرحمن قناوي

دعاء راجح
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طريقنا.. وهنكمله

املالعب

 إيمان محمود:

وعد صالح سليم

مطاردات عابرة للحدود..

الخطيب يسير على خطى المايسترو

بعد فشل محاربته محليًا.. هل يخطط آل الشيخ الستغالل المالعب السودانية لمواجهة األهلي؟

 األهلى يتوج بلقب القرن اإلفريقي واألكثر تتويًجا في الشرق األوسط من »جلوب سوكر«  األحمر يغرد خارج السرب في سباق بطل القرن الـ21

 بين حلم االستاد والرئاسة الشرفية.. وصولًا لرفع اسمه من القوائم الفخرية ورد هداياه.. أل الشيخ يعاني

بدأ فصل جديد يسيطر على 
الساحة الرياضية المصرية في 
ديسمبر 2017، ومنذ اللحظة التي تم 
اإلعالن فيها عن فوز قائمة األسطورة 
محمود الخطيب في انتخابات مجلس 
إدارة النادي األهلي، ليعلن مستشار 
هيئة الترفيه بالمملكة العربية 
السعودية تركي آل الشيخ، دعمه 
ومساندته للمجلس األحمر الجديد، 
واستعدادته لتقديم الغالي والنفيس 
لخدمة الكيان وجماهيره.
ولكن سرعان ما نشبت الخالفات 
بين آل الشيخ ومجلس اإلدارة األحمر، 
واألحداث التي سارت على مرآى 
ومسمع من الجميع، لتتسبب في 
غضب الشارع المصري وجماهير 
النادي األهلي بشكل خاص، ليؤدي 
لقطع العالقات بشكل تام بينهما، 
ويتجه بعدها الستغالل منصات أخرى 
لمحاربة النادي، تارة بخطف نجومه 
وأخرى بدعم المنافس، ولكن باءت 
كل مخططاته بالفشل وظل النادي 
األهلي على صدارة األندية المصرية 
واإلفريقية.
ليتجه مؤخًرا لرئاسة أحد األندية 
اإلفريقية وتواجده في المشهد 
بالمالعب السوادنية بعد أن تعيينه 
رئيًسا شرفًيا لنادي الهالل، ولكنه لم 
يلبث أن تقدم لهم بالوعود أن يجعلهم 
على رأس القارة السمراء.

دعم الخطيب مادًيا في االنتخابات
ظهر آل الشيخ في البدايات عندما روى إن األمر بدأ 
بدعمه لقائمة محمود الخطيب لرئاسة النادي، وعندما 
قام بتمويل حملته االنتخابية بمبلغ 6 ماليين جنيه، ضد 

محمود طاهر، رئيس األهلي السابق.
الرئاسة الشرفية وحلم االستاد

في  الخطيب  قائمة  فوز  عن  الرسمي  اإلعــالن  عقب 
بتقديم  الشيخ  آل  تركي  األهلي، سارع  النادي  انتخابات 
أتلتيكو  ــادي  ن مع  مــبــاراة  إلقامة  ودعــا  الكامل،  الدعم 
جاءت  والتي   ،2017 نهاية  في  ــا،  ودًي اإلسباني  مدريد 
تحت مسمى »السالم ضد اإلرهاب«، وأقيمت على ستاد 
العربي  والوطن  األهلي  نجوم  بين  العرب،  ببرج  الجيش 

ضد الفريق اإلسباني.
األهلي  الــنــادي  إدارة  مجلس  أعلن  الــمــبــاراة،  وعقب 
الرئاسة  الشيخ  آل  منح  الخطيب،  محمود  بــرئــاســة 

الشرفية لألهلي، والتخطيط لبناء ستاد القرن.
حيث استغل تركي آل الشيخ مخطط األسطورة محمود 
الخطيب لبناء استاد خاص بالنادي األعظم على مستوى 

القارة السمراء، وتوعد بإنشاؤه في أقرب وقت يمكن.
في يناير 2018، بدأ أل الشيخ تدعيم األهلي في عقد 
مستقبلهم  بتأمين  القدامى  ووعد  الجديدة،  الصفقات 
محسن،  مع صالح  تعاقده  أبرم  حيث  عقودهم،  وزيــادة 
في مقابل مادي مبالغ فيه ليثير غضب عبد اهلل السعيد، 

العب األهلي حينها.
والذي وعده أل الشيخ بتأمين مستقبله وتعديل عقده، 
ولكن الالعب قرر توقيع عقود للزمالك رغم أنه ما زال 
على ذمة األهلي، ليتدخل ويقنعه بالبقاء وتمديد عقده، 
ليعلن األهلي بعدها بيعه للدوري السعودي، ومن ثم ضمه 

أل الشيخ فيما بعد لبيراميدز.

وخالل 5 أشهر، تقدم أل الشيخ بدعم النادي بـ 260 
مليون جنيه بين الهدايا والدعم غير المباشر.

وبعد  األحــمــر،  المجلس  غضب  فــي  تسبب  مــا  وهــو 
تدخالته في قرارت المجلس، ليكون أول صدام بينهما، 

ويعلن أل الشيخ تنازله عن الرئاسة الشرفية لألهلي، 
قائاًل: »وأضاف »كنت حريًصا أن تكون مصلحة هذا 

أولوياتي  أهــم  من  هي  وجمهوره  العريق  الــنــادي 
وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، 
إال أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل 
الشديد  وبحبي  وبطبيعتي  نية  بحسن  فيها 

للنادي األهلي، ويتم دائما تفسيرها بشكل 
كبير  بشكل  استخدامها  ويــســاء  خاطئ 

أمر  وهــو  ــي،  ل بالنسبه  مفهوم  وغــيــر 
أحزنني كثيرا ومع ذلك لم 
النادي األهلي  أتأخر عن 

رغم كل شيء«.
وبداية  األسيوطي 

الحروب الباردة
الشيخ  أل  تركي  قام   2018 يوليو  في 
مسماه  وتغيير  األسيوطي  نــادي  بشراء 
وتدعيم  ــدز«  ــرامــي ــي »ب ــرام  ــ األهـ ــادي  ــن ل
المالعب  في  الالعبين  بأقوى  صفوفه 
األول  هدفه  وكــان  والعالمية،  المصرية 
واألخير خطف صفقات األهلي وأهدافه، 
الــضــربــة األولـــى مــن خالل  كــانــت  حيث 
عبد اهلل السعيد، فضاًل عن تعاقدهم مع 

محمد مجدي أفشة ومحمد حمدي.
حسن  وأحــمــد  ــدري  ــب ال حــســام  وتعيين 
وهادي خشبة »رموز األهلي السابقين« في 

إدارة النادي.
لكيد  الزمالك  استغالل  وساسي..  جــروس 

األهلي
الزمالك  نــادي  لدعم  ذلــك  بعد  الشيخ  أل  اتجه 
برواتبهم،  وتكفله  الصفقات  مــن  عــدد  وعقد 
الــتــونــســي فرجاني  ــي  ــدول ال وعــلــى رأســهــا 
ســاســي، وحــمــدي الــنــقــاز والــســويــســري 
كريستيان جروس؛ المدير الفني األسبق 
للفريق، فضاًل عن دعم شهري للنادي، 
وعقد تؤأمه مع رئيس النادي السابق 
في  والــتــفــاوض  منصور،  مرتضى 
عـــقـــود كـــل مـــن طـــــارق حــامــد 
ومصطفى 
وانتقل  فتحي، 
النادي  من  عدد 
بيراميدز،  لناديه 
المادي  الدعم  ووصــل 
مليون   332.5 لـــ  الفترة  تلك  فــي 
 203.5 ــع  ــواق ب اآلن،  حــتــى  جنيه 
مليون  و129  كهدايا،  جنيه  مليون 
جنيه مقابل شراء أو استعارة العبين.

الشرفية  الرئاسة  الزمالك  وقــدم 
آلل الشيخ قبل أن يرفضها، معلًنا عن 
انتماءه لألهلي وحفاظه على مشاعر 
جماهيره، وقال بعدها : »أشعر كأسد 
عندما  بــالــيــابــس،  ولــيــس  البحر  فــي 
بيئة  خـــارج  بيئة  فــي  اإلنــســان  يــكــون 
بغربة،  يشعر  يدعمه،  الــذي  الــنــادي 
واألسد في البحر كأن ليس له قيمة«.

اللي يلعب معانا يستحمل
وفي أكتوبر من العام ذاته، أعلن أل الشيخ عن عودته 
للنادي األهلي من جديد، قائاًل: »أحذر جماهير األهلي 
وتغريدات  هاشتاجات  من  منهم  بأني  أتشرف  الذين 

مضروبة تهدف إلى اإلساءة لعالقتنا كشعوب ودول«.
العظيم،  األهــلــي  الــنــادي  بكيان  »عالقتنا  وأضـــاف: 
احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العالقة بيننا.. 
األهلي  إلى  أعود  أخــرى،  مرة  الخبيثة  تجربتهم  وتكرار 
مسامًحا للجميع.. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد 
كل من يحاول اإلساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه 

ال يُلدغ مؤمن من جحر مرتين«.
وأكد: »اللي يلعب معانا يستحمل، 4 صفقات من العيار 

الثقيل في النادي األهلي«.
ولكن ظل أل الشيخ في مطاردته مع اإلدارة الحمراء 
الصامتة، والتي قررت أن ال تقحم اسم الكيان في تلك 
للغريم  اتجه  السعودي  المستشار  أن  رغــم  ــداث،  األحـ

التقليدي الزمالك.
الهالل السوداني والحروب القارية

عبرت أهداف أل الشيخ حدود الدول لتنتقل إلى دولة 
السودان الشقيق، من خالل بوابة نادي الهالل السوداني، 
والذي أعلن المستشار السعودي عن دعمه وتقديم كل ما 
يملك لرفعة النادي وتقدمه وجعله في أوائل أندية القمة.

بيان  في  السوداني  النادي  إدارة  مجلس  يعلن  أن  قبل 
رسمي مطلع األسبوع الماضي عن تعيينه رئيًسا شرفًيا 
للهالل السوداني، تقديًرا إلنجازاته وما قدمه للفريق في 

الفترة األخيرة.
وكرر أل الشيخ ما فعله مع جماهير األهلي، وسرعان 
ما قدم له الوعود ببذل قصارى جهده في سبيل النادي، 
األلقاب  وحصد  اإلفريقية  األندية  قمة  على  وجعله  بل 

والبطوالت، وهو ما يعد رسالة إلى النادي األهلي.
أزمة سيرينو الضربة األولى

صن  نــادي  العب  سيرينو،  جاستن  األورجواياني  كان 
للقلعة  األنضمام  مشارف  على  إفريقي  الجنوب  داونــز 
الحمراء، بعد انهاء كافة المفاوضات الخاصة بالصفقة، 
الصفقة  فشل  يعلن  رسمًيا  بياًنا  النادي  يصدر  أن  قبل 

نهائًيا وعدم بيع الالعب.
أو  بشكل  الشيخ  أل  تدخل  األنباء حول  بعض  تــرددت 
بأخر في تلك الصفقة، خاصة بعدما عرض خدماته على 
األهلي للتدخل وضم الالعب، وقال: »ال أعلم أي شييء 
الصفقة  أتدخل في  ولــم  اإلطــالق  األمــر على  هــذا  عن 
من قريب أو بعيد، وإذا ُطلب مني خدمة النادي األهلي 

سأكون أول الداعمين«.
»أنا  النادي، قال أل الشيخ:  وفي أخر تصريحاته عن 
مشجع للنادي األهلي المصري ومحب للنادي من القدم، 
أنا لن أتدخل ولم أتدخل في أي صفقة، بدأ الناس اليوم 
يصطادوا في الماء العكر ويدخلوني في صفقة سيريني 
أو إفساد أو تحويل مسار الصفقة أنا ال أعرف ليه اسمي 
يتحط في جمل مفيدة غير حقيقية اهلل يسامح الي قاعد 
مني  طلب  ولو  شيء  مني  يطلب  لم  أنا  بإسمي،  يكذب 
األهلي  للنادي  ومحبتي  لمصر  لمحبتي  سأساهم  شيء 
اللي أتمنى إن شاء اهلل أنه يحقق نتائج جدا ممتازة في 

كأس العالم لألندية«. فاطمة الشاذلي

في يوم 22 مايو 2001 ورغم 
مرضه الشديد سافر صالح سليم 
إلى جوهانسبرج الستالم الجائزة.. 
ومرض بيبو لم يمنعه من اعتالء 
المنصة 

للكرة  سفيًرا  يكون  أن  دائًما  يحاول  األهلي  »النادي 
والقيام  الــدولــيــة،  المحافل  فــي  واإلفــريــقــيــة  العربية 
علق  الكلمات  بهذه  العالمية«،  الكرة  تضاهي  بإنجازات 
محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة األهلي، على تتوجه 

بجائزة »جلوب سوكر«.
فالنادي األهلي تمكن على مدار تاريخه الطويل منذ عام 
1907، من كتابه اسمه بحروف من نور في تاريخ كرة القدم 
حول العالم أجمع وليس على المستوى اإلفريقي، بعدما 

تمكن من مناطحة كبار القوم في األلقاب والبطوالت.
األهلي  توج  بالبارحة«  الليلة  أشبه  »ما  شعار  وتحت 
تتويًجا  واألكثر  القرن  كنادي  سوكر«،  »جلوب  بجائزة 
بالبطوالت في إفريقيا والشرق األوسط في الـ20 عاًما 

األولى لـ2020، المقدمة من مجلس دبي الرياضي.
تواجد صالح سليم أسطورة  عاًما من  فبعد عشرين 
جائزة  يتسلم  جوهانسبرج  في  السابق  ورئيسه  األحمر 
نادي القرن في إفريقيا، المقدمة من االتحاد اإلفريقي 
أمام  مشابهه  جائزة  يتسلم  الخطيب  عاد  القدم،  لكرة 

كبار الكرة العالمية.
ورغم اختالف المشاهد بين الخطيب وصالح سليم، 
إال أن األهلي كان الثابت الوحيد متوًجا مجهود أكثر من 
مائة عام من العرق والجهد والسفر في أدغال إفريقيا 

لتحقيق البطوالت ورفع اسمه بين كبار القوم كروًيا.
فتتويج األهلي بجائزة »جلوب سوكر«، أعاد لألذهان 
جنوب  في  االحتفال  منصة  على  سليم  صالح  وقــوف 
إفريقيا، وإلقاء كلمته الشهيرة: »األهلي سيكون متواجًدا 

بعد 100 عام، للتتويج باللقب من جديد«.
الشديد  يوم 22 مايو عام 2001، ورغم مرضه  ففي 
الجائزة،  إلى جوهانسبرج الستالم  سافر صالح سليم، 
باللغة  كلمته  وألــقــى  أنــيــق،  بشكل  المايسترو  وظــهــر 
اإلفريقية،  الكرة  نجوم  كبار  حضور  وسط  اإلنجليزية 

من  الجائزة  نفس  الستالم  األهلي  عــودة  على  مــؤكــًدا 
جديد بعد مئة عام.

وتستعرض »الطريق« في السطور التالية كيف بدأت 
بها  تــوج  والتي  اإلفريقي،  القرن  نــادي  اختيار  حكاية 

األهلي في نهاية المطاف؟..
قررت  عندما   ،1993 أواخــرعــام  في  جــاءت  البداية 
الــقــدم وضع  لكرة  اإلفــريــقــي  بــاالتــحــاد  األنــديــة  لجنة 
كل  لنتائج  طبقا  السمراء،  القارة  في  لألندية  تصنيف 
داخل  األنــديــة  بطولتي  في  مشاركته  خــالل  من  ــادي  ن
القارة، ولم يكون في الحسبان ذلك الوقت فكرة إعالن 

نادي القرن األفريقي.
هي  بطوالت  ثــالث  على  تصنيفه  في  كــاف  واعتمد 
كأس األندية لألبطال – دوري أبطال أفريقيا - بالنظام 
القديم وكأس أبطال الكؤوس وكأس االتحاد اإلفريقي، 

وتم احتساب النقاط موسم 1993- 1994 كالتالي:
 4 نقاط للفريق البطل، 3 للوصيف، 2 للفريق الذي 
يصل إلى نصف النهائي ونقطة واحدة للفرق التي تودع 
السوبر  بطل  يحصل  كما  النهائي،  ربــع  من  البطوالت 

اإلفريقي نقطة واحدة أيضا.
النظام حتى  بهذا  العمل  األندية في  واستمرت لجنة 
التعديالت  بعض  إجراء  تم  حيث   ،1997-1996 موسم 
بسبب تغيير نظام البطوالت، بحيث يحصل البطل على 
5 نقاط والوصيف 4 نقاط و3 للمركز الثالث، ونقطتين 

لثالث المجموعات، ونقطة لبطل السوبر األفريقي.
األهلي األول والزمالك سادسا

وبناء على األرقام السابقة احتل النادي األهلي صدارة 
على  بناء  نقطة   34 برصيد  اإلفريقية  الــقــارة  تصنيف 
البطوالت التي حققها حتى ذلك الوقت، فيما جاء كوتوكو 
ياوندي  كانون  ثم  نقطة،  بـــ33  الثاني  المركز  في  الغاني 
الغيني 24، وجاء  كوناكري  نقطة، هافيا  الكاميروني 27 
مازيمبي بـ20 نقطة، فيما حل الزمالك سادًسا بـ19 نقطة.

األهلي ينسحب والزمالك يتقدم
الموازين،  لتقلب  ذلك  بعد  التي حدثت  المفاجأة  لكن 
باالنسحاب  األهلي  النادي  رئيس  قرار صالح سليم  كان 
من المشاركة في البطوالت االفريقية لمدة خمس سنوات، 

بسبب اعتراضه على عدم وجود جوائز مالية للبطل.
البطوالت  فــي  الــزمــالــك  شـــارك  الفترة  تلك  خــالل 
اإلفريقية بعد انسحاب األهلي، وتمكن الفارس األبيض 
في  مراكز  عــدة  وتقدم  بطولة،  من  بأكثر  التتويج  من 
التصنيف، حيث وصل للمركز الثاني برصيد 37 نقطة، 

خلف النادي األهلي متصدر الترتيب بـ40 نقطة.
فاألهلي لم يحصل سوى على 6 نقاط في الفترة بين 
1995 حتى 2000 بسبب مقاطعة البطوالت اإلفريقية، 

في الوقت الذي حصل فيه الزمالك على 18 نقطة.
لماذا فاز األهلي بنادي القرن؟

لكرة  اإلفــريــقــي  االتــحــاد  أعلم   2001 مايو   22 فــي 

القدم تتويج األهلي بقلب نادي القرن العشرين في قارة 
إفريقي، بعدما جمع 40 نقطة من خالل مشاركاته في 
البطوالت األفريقية المختلفة، التي تصدر بهما القائمة، 
رغم غيابه عن البطوالت األفريقية لمدة 6 سنوات في 
أواخر التسعينيات، ليحتل بها المركز األول بين جميع 

أندية قارة أفريقيا.
األهلي يغرد خارج السرب

فــراغ،  مــن  تــأتــي  لــم  سليم  مقولة صــالــح  أن  يــبــدو 
باالستمرار  ناديه  قدرة  من  يقين  على  كان  فالمايسترو 
الكرة اإلفريقية، فبعد مرور 20 عاًما على  على عرش 
نادي  بلقب  علي  في  القرن  نــادي  بلقب  األهلي  تتويج 
على  متربًعا  األحمر  المارد  مــازال  إفريقيا،  في  القرن 

عرش القارة ومغرًدا بمفرده خارج السرب.
نــقــاط لــرصــيــده في  وتمكن األهــلــي مــن إضــافــة 5 
الذي  الـــ21،  القرن  لبطل  المحدد  التراكمي  التصنيف 
حددها  التي  للمعايير  وفقاً  ـــ21،  ال القرن  بطل  يحدد 
نقطة  يضيف  أن  الممكن  من  حيث  األفريقي،  االتحاد 
جديدة حال التتويج بكأس السوبر في المباراة المرتقبة 

أمام نهضة بركان المغربي.

وجاء ترتيب األندية عقب تتويج 

األهلى بالنجمة التاسعة كالتالى:

76 نقطةاألهلي 1
مازيمبي الكونغولي

النجم الساحلي التونسي

الترجي التونسي

الزمالك

الوداد المغربي

54 نقطة

50 نقطة

49 نقطة

31 نقطة

30 نقطة

2
3
4
5
6
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طريقنا.. وهنكمله

املالعب

في حوار ساخن لـ »الطريق« 

موسم كورونا

شطة: أحمد أحمد فاسد.. وطرد المصريين من الكاف

ماذا فعل المحترفين المصريين عام 2020؟
  كوكا يحصد الثنائية المحلية في اليونان.. والنني يهدي الدرع الخيرية ألرسنال صالح يساهم بـ 36 هدفا بـ44 مباراة وحجازي يلفت األنظار في السعودية

■ كيف رأيت خروج أحمد أحمد من االتحاد 
الموجهة  االتهامات  من  سنوات  بعد  اإلفريقي 

إليه؟
نتيجة مستحقة نظًرا لألفعال التي يقوم بها، أحمد 
أحمد شخصية فاسدة ومعروف عنه هذا األمر منذ 
سنوات طويلة، ووجهت إليه اتهامات متعددة ولكن من 
كان يمكنه إثبات ذلك على الرأس الكبيرة في االتحاد.

أخرى  مــرة  الملغاشي  يعود  أن  يمكن  هل   ■
لرئاسة الكاف؟

االتحاد  أقرها  التي  الرياضي  التوقف  فترة  بعد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« على المدعو أحمد أحمد، 
ال يمكن العودة من جديد لالتحاد اإلفريقي، ألنه بتلك 
االتهامات هو مذنب ومدان، ولكن إذا طعن على الحكم 
يترشح  أن  يمكن  بعد  فيما  براءته  إثبات  من  وتمكن 
مرة أخرى لرئاسة االتحاد، وحينها ال يستطيع أحد 

الوقوف أمامه.
ولكنه في تلك اللحظة وحتى انتهاء فترة إيقافه من 
ممارسة النشاط فهو مذنب، ويمنع طوال حياته من 
العودة لالتحاد، ألن أي شخص يترشح لمنصب مثل 
هذا ال بد أن يقدم ميثاق شرف، وهو بتلك األفعال 
دمر كل مواثيق الشرف المتعارف عليها، فهو خرج من 
الكاف بفضيحة وقضايا خارجة.. وأنا متيقن أنه ال 
عودة له، وإال كان الفاسدون األخرون عادوا مثال بالتر 

وبالتيني.
الفخرية  الرئاسة  منح  مقترح  في  رأيــك   ■
لعيسى حياتو بعد رحيله بـ 3 سنوات؟؟ ولماذا 

جاء في هذا الوقت بالتحديد؟
هذا أكبر دليل على فساد أحمد أحمد، رأينا جميًعا 
وهو  رحيله،  بعد  االتــحــاد  ــرارات  قـ أول  كانت  كيف 
تقدير وتكريم إنجازات أعظم من تولوا رئاسة االتحاد 
اإلفريقي عيسى حياتو، الرجل الذي أفنى عمره في 

خدمة الكرة اإلفريقية على مدار 30 عاًما.
ولكن هل كان يجروأ أحد على اتخاذ مثل هذا القرار 
كــان هو  يمكن طبًعا،  أحــمــد؟.. ال  في وجــود أحمد 
المسيطر والعقل المدبر للكاف، أحمد أحمد »شخص 
وجوده،  في  حياتو  عيسى  تكريم  رفض  كويس«  مش 
رغم أنه كان يجب أن يكون أول قرار منذ توليه الرئاسة 
في 2017، ولكنه شخص فاسد، وأثبت أكثر في أكثر 

من موقف أنه ضد حياتو وكاره له وإلنجازاته.
االتحاد  مقر  من  المصريين  طرد  تم  لماذا   ■
اإلفريقي في القاهرة بعد استالم أحمد أحمد 

لمنصبه؟
الجناح  دولة مكسورة  ألن مصر ضعيفة، أصبحت 
يحفظ  وال  حقوقها  عن  يدافع  قوي  اتحاد  لها  ليس 
سيطرة  ظهرت  ولهذا  أنديتها،  أو  موظفيها  كرامة 

اتحادات أخرى على كاف.
وقاطعت االتحاد اإلفريقي منذ تلك الواقعة، ألنني 
البلد،  هذه  في  ولكني عشت  غير مصري  كنت  وإن 
ورأيت أفضالها على الكرة اإلفريقية ككل منذ سنوات 

ولهذا  ومكانتها،  بمصر  يليق  ال  وما حدث  وسنوات، 
ابتعدت عن االتحاد وقاطعت أخباره.

االتــحــاد  أو  ــقــوي،  ال الــمــســؤول  دور  تفتقد  مصر 
الذي  التنفيذي  المكتب  أو عضو  الحاسم،  الرياضي 
يثأر لحقوقها والقادر على  مواجهة هذا الفساد، ولكن 

مصر بال أي فرد من هؤالء منذ فترة طويلة.
■ هل كان الراحل عمرو فهمي محقا فيما قاله 

عن أحمد أحمد قبل وفاته؟
الرجل،  هذا  عن  تخلينا  جميعنا  أننا  أثبت  الزمن 
ولكن حلت عدالة السماء، واأليــام أثبتت أنه هو من 
كان الصواب ونحن الخطأ، ونحن ظلمناه وجنينا عليه، 
في  وهو  له حقوقه  ترد  أن  اهلل  أرادت مشيئة  ولكن 
دار الحق، يكفي أنه كان الوحيد الذي وقف في وجه 
الفساد عندما كان في عز قوته ومجده.وأنا متأكد إذا 
كان بيننا حتى األن وتمسك بما قاله لم تكن األمور 

تصل لهذا الدرجة والتخبطات التي نشهدها أبًدا.
التي  الدائمة  االتهامات  استقبلت  كيف   ■
وجهت لك مع مصطفى فهمي بمساندة األهلي 

في التتويج ببطوالته اإلفريقية؟
إطــالًقــا،  ذاكرتنا  على  تعدي  ولــم  بها  ننشغل  لــم 

سمعناها مراًرا وتكراًرا.
بالنسبة لي.. إذا كنت حًقا أملك حق تغيير مصير 
كنت  األهلي  أساند  أن  من  بداًل  والمنتخبات  األندية 
أساند األندية السودانية ومنتخبي القومي، هم أولى 

بدعمي من النادي األهلي، ولكن هذا لم يحدث.
أم عن مصطفى فهمي ونجله الراحل.. فقد وضحوا 
دائًما أن ال دخل لهم بتلك األشياء، وفي أخر تصريح 
لمصطفى فهمي أكد أن األمور داخل الكاف ال تدار 
ولن يجامل طرف  لم  وأنه شخصًيا  بذلك األسلوب، 
على حساب األخر، وفي النهاية هي اتهامات ظالمة 

هدفها واضح.
النادي  شخصية  هو  األهلي  بطوالت  في  السبب 
دائًما وحصد  األول  المركز  تلعب على  التي  األهلي، 
إدارتــه  ومجالس  بالعيبيه  قــوى  األهلي  البطوالت، 

المختلفة وحضوره في المسابقات القارية والمحلية.
الفوز  يستحق  األهــلــي  الــنــادي  ــرى  ت هــل   ■
كما  حظ  ضربة  هي  أم  إفريقيا  أبطال  بــدوري 

قال المنافس؟
التي  إفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  على  نحمدهلل 
حققها األهلي، للمرة التاسعة في تاريخه، كان مجهوده 
من أول مباراة في المسابقة جبار ومبشر للظفر بلقبها 
تمكن من تحقيق  األهلي  ما حققه،  النهاية وهو  في 
فيها  وخسر  أجلها  من  وقاتل  يستحق  ألنه  البطولة 

الغالي والنفيس.
جهد  بــأي  عليها  يبخلوا  لم  الفريق  العبي  جميع 
تتويج  كل  وعقب  التاسع،  بالتتويج  تعبهم  تكلل  لذلك 
لألهلي نسمع تلك التصريحات التي سئمنا منها، وهي 
لن تنتهي طالما األهلي مستمر في طريق البطوالت 
يأخذ  ودائــمــا  قــوى  األهــلــي  الــنــادي  ولكن  والتتويج، 

  الرئاسة الفخرية 

لعيسى حياتو 

مستحقة.. وفساد 

الكاف سبب تأجيلها

 األهلي بطوالته 

»بدراعه«.. وفيروس 

كورونا سبب أزمة السوبر

  منتخب الشباب 

»مظلوم«.. والكاف لم 

يجبرهم على قبول الالئحة

بطوالته بعد تعب مستحق وبالدراع.
من  المقبلة  النسخة  من  األهلي  حظوظ   ■

بطولة دوري األبطال؟
عالية جًدا في ظل الصفقات المميزة التي أجراها 
اإلفريقية  القيادة  به مع  الذي يظهر  واألداء  الفريق، 
الجديدة، نرى األهلي يكسب بالنتيجة واألداء، وعدد 
المستوى سوف  ذلك  استمر على  إذا  كبير،  أهــداف 

نحقق العاشرة بإذن اهلل.
مرة  لقطر  اإلفريقي  السوبر  مباراة  نقل   ■
إفريقيا  شمال  دول  سيطرة  على  دليل  أخــرى 

على الكاف؟
بطولة السوبر اإلفريقي ال دخل لها بسيطرة دول 
شمال إفريقيا على الكاف، هذا أمر مختلف، وإن كن 
نرى أن هناك بعد التحكمات للدول ولكنها غير دائمة 
وفي أمور معقولة، ولكن القرارت الحاسمة مثل ذلك ال 

يمكن ألي شخص التدخل فيها.
لثالث  تنظيمها  قــررت  للبطولة  الراعية  فالشركة 
سبب  وهــو  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  في  مواسم 
النقل، أما عن تراجع الكاف في قراره بعد اإلعالن 
الرسمي عن نقل المباراة لمصر، ليس لها مبرر سوى 
تمسك الشركة الراعية ببنود التعاقد مع الكاف، وفي 
النهاية الفريق الذي يستحق سوف يتوج بالبطولة أينما 

أقيمت المباراة.
■ ما رأيك في أزمة منتخب مصر للشباب التي 

لحقت به مؤخًرا في بطولة شمال إفريقيا؟
أمر خارج عن إرادة الجميع، والكل كان يعلم جيًدا 
كورونا،  فيروس  بسبب  استثنائية  الحالية  الفترة  أن 
فهي ظروف قهرية ال دخل ألحد بها، تم إلغاء مبارتين 
لمنتخب مصر وبالتالي خروجه من البطولة، وال أحد 
يلوم الكاف على ما حدث ألنه وإن كان المشرف العام 
اتحاد  وهــي  إلدارتــهــا،  مختصة  لجنة  فهناك  عليها، 

شمال إفريقيا.
■ من المسؤول عن تلك األزمة.. وهل تسببت 

في دمار جيل كامل؟
والمسؤولين  البعثة  أعضاء  هم  عنها  المسؤول 
من  الالئحة  على  وافقوا  والذين  المنتخب،  عن 
الــبــدايــة، فــاتــحــاد شــمــال إفــريــقــيــا وضــع الئحة 
مجمعة  بطولة  باعتبارها  البطولة  بتلك  خاصة 
من مباريات وحيدة في فترة زمنية محددة، وبناء 
عليه تم وضع عدد محدد من الالعبين المفترض 
فيه  تسبب  ما  وهو  البدالء  مقاعد  على  تواجدهم 

كورونا. فيروس 
ال يوجد مصطلح تدمير العب كرة قدم، وإال كان 
كأس  بطوالت  في  المشاركة  والمنتخبات  الالعبين 
بسبب   1950 وحتى   1938 مــن  الفترة  فــي  العالم 

الحروب العالمية تدمروا وانتهى أثرهم.
يحالفهم  لم  بطولة  كانت  وهي  شباب  العبين  هم 
أنديتهم  مع  طويل  المستقبل  وأمامهم  فيها  الحظ 

والمنتخبات الوطنية ذات األعمار المختلفة.

من  الكثير   ،2020 في  العالم  حول  الرياضة  شهدت 
الهبوط والصعود، وذلك بسبب انتشار فيروس »كورونا« 
جاء  ــذي  ال ــر  األم العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي  المستجد 
بالسلب على جميع األندية الكبيرة، منها الذي قّدم أداًء 
قوياً رغم كل الظروف، ومنها الذي كان األسوأ في هذا 

العام الصعب.
للمحترفين  تاريخية  لحظات  عام 2020، شهد  ولكن 
العب  صــالح،  محمد  النجم  رأسهم  وعلى  المصريين، 
فريق ليفربول اإلنجليزي، بعد أن ساهم في فوز فريقه 
بلقب البريميرليج، الغائب عن صفوف الريدز منذ 30 

عاًما.
وواصل محمد صالح، تألقه مع صفوف ليفربول، بعد 
أن ساهم بأهم لقب جماعي مع الريدز، وهو الفوز بلقب 
الدوري اإلنجليزي الممتاز »البريميرليج« للمرة األولى في 

تاريخ النادي منذ 30 عاًما، وتحديًدا منذ عام 1990.
 أبرز أرقام محمد صالح، في عام 2020:

- لعب 44 مباراة مع ليفربول في جميع البطوالت
البطوالت،  - سجل 26 هدًفا مع ليفربول في جميع 

وصنع 10 أهداف
- ساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري اإلنجليزي 
الممتاز في موسم 2019-2020، للمرة األولى منذ 30 

عاًما، وتحديًدا منذ عام 1990.
بــالــدوري  يتوج  مصري  العــب  أول  صــالح  أصبح   -

اإلنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة.
- بات  ثاني العب عربي ينال لقب الدوري اإلنجليزي 

بعد الجزائري رياض محرز.
- أصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال 
أوروبا، برصيد 22 هدًفا، متفوًقا على ستيفن جيرارد، 

أسطورة الريدز السابق.
- أصبح صالح أسرع العب عربي وأفريقي يسجل في 
دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في ميتييالند في الثانية 

55 من زمن اللقاء بدوري أبطال أوروبا.
- تريزيجيه

ومن جانبه، قدم محمود حسن تريزيجيه، المحترف 
جيد  أداء  اإلنجليزي،  فيال  أسون  فريق  ضمن صفوف 
للغاية، مع فريقه، حيث ساعدهم بالبقاء ضمن النخبة 
أهداًفا  تسجيل  من  تريزيجيه  وتمكن  البريميرليج.  في 
الــدوري  في  فيال  أستون  فريقه  بقاء  ضمنت  حاسمه 
الممتاز، ولعل أبرزها الذي جاء في شباك نادي أرسنال، 
في المباراة التي أنتهت بفوز أستون فيال بهدف نظيف.

وسجل تريزيجيه 7 أهداف في موسمه األول مع أستون 
فيال، ونجح في الوصول مع فريقه لنهائي كأس رابطة 

األندية اإلنجليزية للمحترفين، قبل أن يخسر الفريق أمام 
مانشستر سيتي بنتيجة 1-2.

- محمد النني
وبدأ محمد النني عام 2020، معاًرا من نادي أرسنال، 
التركي، حيث قدم مستويات رائعة  إلى فريق بشكتاش 
في بالد األناضول، قبل أن ينال إشادة الجميع مما دفع 
انتهاء  بعد  مجدًدا  »الجانرز« الستعادة جهوده  مسئولي 
إعارته. وبعد عوودة النني إلى أرسنال، فاز معهم بلقب 
الخيرية »السوبر اإلنجليزي«، على حساب  الدرع  كأس 
فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه مواطنه محمد 
مع  مميز  مستوى  حالًيا  النني،  محمد  ويقدم  صــالح. 
فريقه أرسنال، هذا الموسم 2020 - 2021، رغم تخبط 

نتائج الفريق.
- أحمد حسن كوكا

يقدم أحمد حسن كوكا، مستوى مميز للغاية مع فريقه 
فريقه  اعتالء  كوكا  ساهم  حيث  اليوناني،  أولمبياكوس 
التتويج. ونجح أحمد حسن كوكا، في اعتالء  لمنصات 
منصات التتويج مع فريقه أولمبياكوس، حيث تّوج الفريق 
بالثنائية المحلية »الدوري اليوناني  كأس اليونان« ليسجل 
المتوجين  المصريين  المحترفين  قائمة  ضمن  اسمه 

بالبطوالت في أوروبا.

- أحمد المحمدي
لم يشارك أحمد المحمدي، المحترف ضمن صفوف 
مع  كثيرة  مباريات  في  اإلنجليزي،  فيال  أستون  فريق 
الــدوري  في  الفريق  مع  البقاء  من  تمكن  ولكنه  فريقه، 

اإلنجليزي الممتاز »البريميرليج«.
- أحمد حجازي

وست  فريقه  مع  الصعود  في  حــجــازي،  أحمد  نجح 
الممتاز  ــدوري  ال إلى  اإلنجليزي،  ألبيون  بروميتش 

»البريميرليج«.
وفي مطلع هذا الموسم، انتقل أحمد حجازي 
نادي  لصفوف  وانضم  السعودي،  الــدوري  إلى 
اتحاد جدة، حيث ظهر نجم الفراعنة بأداء جيد 
للغاية خالل المباريات التي خاضها مع الفريق 

السعودي حتى اآلن.
- عمرو وردة

اليوناني  الريسا  فريقه  مع  وردة،  عمرو  شــارك 
في 23 مباراة مع فريقه، سجل 7 أهداف ووصنع 6 

آخرين، وخاض 2063 دقيقة لعب.
a

توج النادي األهلي باللقب التاسع من بطولة دوري 
أبطال إفريقيا، وسط حالة من التشكيك من قبل 

جماهير ومسؤولي الغريم التقليدي المنافس، نادي 
الزمالك، والذي كان الطرف الثاني في المباراة النهائية 

التاريخية لحسم لقب األميرة السمراء. ويستعد 
حالًيا لخوض مباراة السوبر اإلفريقي ضد نظيره 

نهضة بركان المغرب، الذي حسم لقب الكونفدرالية 
اإلفريقية، والتي أصبحت غير واضحة المعالم، بعدما 

أصدر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« فرماًنا 
بنقلها من مصر وإقامتها في قطر، مع عدم تحديد 

موعد نهائي لها. وعلى الجانب األخر، يشهد منتخب 
مصر للشباب مواليد 2001 حالة من عدم االستقرار 

وتحطيم المعنويات، بعدما تمت اإلطاحة بأمالهم 
وطموحاتهم بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي 

غزا صفوف الفراعنة الصغار بـ 16 العًبا ومديرهم 
الفني، وتسبب في استبعادهم من بطولة شمال 

إفريقيا. وفي السياق ذاته، تعيش القارة السمراء في 
الفترة الحالية حالة من التخبط اإلداري في عالم 

الساحرة المستديرة، وال سيما عدم االستقرار الذي 

يسود االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، بعدما 
تم عزل الملغاشي أحمد أحمد من منصب الرئاسة 
على خلفية القضايا التي نسبت إليه، والتي تشوه 

السجل المهني ألي شخص في المنظومة الرياضية. 
ليؤكد بعد سنوات أن المصري مصطفى مراد فهمي 

ونجله الراحل عمرو فهمي كانا على حق، وأيًضا حالة 
الضعف اإلداري في مقعد مصر في االتحاد اإلفريقي، 
والذي جعلها »لقمة سهلة« لألقوياء وأصحاب النفوذ، 
والذي يعود بالسلب على األندية والمنتخب الوطني. 
وفي هذا الصدد توجهنا بالحوار لرجل عاش في قلب 

االتحاد اإلفريقي لسنوات متعددة، وعانى مراًرا وتكراًرا 
من فساد الملغاشي المعزول، ومات عشًقا في الكرة 

المصرية وقلعة التتش بالجزيرة حيث نادي القرن 
اإلفريقي النادي األهلي، ومن غيره النجم عبد المنعم 

شطة، العب المارد األحمر األسبق، وعضو المكتب 
الفني للكاف السابق. وإليكم نص الحوار..

فاطمة الشاذلي

شريف كمال

الحفاظ  بعد  موسيماني،  بيتسو  أهلي  هــو  هــا 
على األرقام القياسية في دوري الموسم المنقضي، 
واقتناص  افريقيا،  أبــطــال  دوري  ببطولة  والــفــوز 
كأس مصر،  يبدأ نزيف النقاط في بطولة الدوري 
المصري هذا الموسم بعد 3 انصارات متتالية، على 

يد وادي دجلة بتعادل سلبي. 
مفضوح  كان  مباراة  دجلة في  استضاف  األهلي 
أمرها بأنها لن تكون سهلة، ولن يُمسي ابناء النادي 
القبرصية  القيادة  تحت  يلعب  الــذي  االستثماري 
بطل  فــم  فــي  سائغة  لقمة  فاسيليو  بابا  للمدرب 
والفائز على 3 خصوم متتاليين من قبله  الثالثية، 

خالل الموسم ذاته.
بدأ األهلي مباراته بتشكيل متوقع، حسم الكثير منه 
الفريق بسبب تفشي فيروس  التي تضرب  الغيابات 
كورونا الذي أسفر عن عزل 11 العب أهالوي وطريقة 
لعب معهودة لألحمر، قابلها فاسيليو بطريقة غير معتاد 
عليها من دجلة، الفريق الذي يعتمد على بناء اللعب بداًية 
من محمد عبد المنصف حارس المرمى، جاء اليوم 
ليعتمد على طريقة »ركن األتوبيس«. تلك الطريقة التي 
تعتمد على الدفاع البحت بالـ10 العبين، وتحديد اللعب 
في الـ20 متر األخير من الملعب، وصنع تكتالت بشرية 
في تلك المساحة الصغيرة، لصعوبة استقبال األهداف، 
ومحاولة صناعة هجوم مرتد.. حاول األهلي بشتى 
الطرق فك طالسم الدفاع الدجالوي وحل شفرات 
بابا فاسيليو ولكن تألق عبد المنصف تارة واستماتة 

الالعبين تارة أخرى حال دون ادراك هدف واحد.
بها القتال  يقصد  ال  هنا  الالعبين«  و«استماتة 
فقد  الموت،  بتصنع  استماتة  ولكنها  الكرة،  على 
بطريقة  الــوقــت  ــدار  إهـ دجلة  وادي  العبي  تعمد 
في  المباراة، خاًصة  فترات  أغلب  مشروعة  غير 
األهلي  العبي  دفعت  التي  للدرجة  الثاني،  الشوط 
الخــراج الكرة مــرات، وتجاهل األمــر مــرات أخرى 
االعتماد  على  التمثيلية  صاحب  الالعب  إلجبار 
المباراة الستدعاء  توقف  دون  والنهوض  ذاته  على 
يفعل شــيء لالعب  ــدوره ال  ب الــذي  الطبي  الجهاز 
الغير مصاب أصاًل، -وبالفعل كان يستكمل الالعب 
اللقاء بشكل طبيعي-، ليس هذا فحسب، بل وزادت 
اعتراضات إداريو األهلي وسيد عبد الحفيظ، على 
السقوط المتكرر، ومعه صيحات عدد من الجماهير 
القليلة الحاضرة، إلى أنت انتهت المواجهة بتعادل 

سلبي ونقطة ثمينة لوادي دجلة.
ــن األزمــــــة،  ــم ــك ــزي الــــقــــارئ هـــنـــا ال ت ــ ــزي ــ  ع
لعب  طريقة  فاسيليو  إنكار  حول  المشكلة تتمحور 
فريقه، والذي رأها كل مبصر، وسمعها كل ضرير 
المباراة،  نقل  وسائل  عبر  المعلقين  أصــوات  من 
اللقاء، سألنا  أعقب  الذي  الصحفي  المؤتمر  ففي 
وإداريــي  ما غضب العبي  على  رده  القبرصي عن 
المتكرر،  العبيه  ســقــوط  بسبب  الــيــوم  منافسه 
ليفاجئ الرجل الجميع بأن العبيه لم يتساقطوا اثناء 
ولماذا  تتحدث  مواجهة  أي  عن  مــاذا!؟  المواجهة! 

اعترض منافسيك إًذا.
وينكر  يتجمل  فاسيليو  ظننت  األمــر  بداية  في 
األسلوب الذي حصل به على نقطة التعادل، لعدم 
رضاه عنه، ولكنني فوجئت به يستطرد في اجابته 
الوقت  اهــدار  كان يحرص على  فريقه  أن  ويوضح 
ولكن بطريقة شرعية وهي نقل الكرة ولكن العبي 
ادعائه  القبرصي  كرر  السقوط..  يدعوا  لم  فريقه 

لدرجة انه كان ينقصه ُمصحف ليقسم عليه.
ما لبث فاسيليو أن يهدأ من اجابة السؤال، حتى 
قابل سؤال تالي من زميل إعالمي دخل لتوه قاعة 
المؤتمر، يسأله عن سبب إهدار العبيه الوقت خالل 
المباراة، خاًصة وأن تلك الطريقة ليست المعتادة من 
فريقه، ليكرر القبرصي ادعائه عدم تساقط العبيه 
بمزيد من الغضب وبعدها يترك المؤتمر الصحفي 

وغادر منفعاًل.

فاسيليو.. ال يتجمل ولكنه يكذب 

الحريف

طاهر محمد
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طريقنا.. وهنكمله

اقتصاد

أزمة نقص أدوية األمراض المزمنة.. من المسؤول؟

اشتروا الذهب.. اآلن

الداعمة  الــمــبــادرات  ضمن   ،٢٠٢١ فبراير 
للقطاع السياحي.

الجاهزة  األثــريــة  المشروعات  ما   ■
لالفتتاح خالل عام 2021؟

المشروعات األثرية التي ستفتتح هي:
وتم  المصرية،  للحضارة  القومي  المتحف 
ومعبد  وترميم  تطوير  مشروع  من  االنتهاء 
لالفتتاح،  جاهز  وهو  اســوان  بمدينة  ايزيس 
كما تم االنتهاء من مشروعي تطوير منطقتي 
بسوهاج  األثريتين  والــحــواويــش  حمد  شيخ 
االنتهاء  تم  وأيضا   ،٢٠٢١ خــالل  واالفتتاح 
الكباش  طــريــق  مــســار  وتجهيز  كــشــف  مــن 
وافتتاح  بالكامل،  اإلشغاالت  وإزالة  باألقصر 
متحفي صالة 3 بمطار القاهرة الدولي يناير 
٢٠٢١، أيضا افتتاح أول مصنع للمستنسخات 
األثرية بالمشاركة مع شركة كنوز خالل عام 
متحف عواصم  افتتاح  إلى  باإلضافة   ،٢٠٢١
بالعاصمة اإلدارية الجديدة بداية عام  مصر 
٢٠٢١، افتتاح قصر محمد على بشبرا حيث 
تم االنتهاء من ترميم كشك الجبالية بالكامل 
و بنسبة تنفيذ 76% بقصر الفسقية في أبريل 
الروماني  اليوناني  المتحف  وافتتاح   ،٢٠٢١
تنفيذ  نسبة  وصــلــت  ــي  ــت وال بــاألســكــنــدريــة 
األعمال بداخلة حوالي 77% ومتوقع افتتاحه 

في يونيو ٢٠٢١.
في  األجنبية  الخبرات  شاركت  هل   ■

أي من اكتشافات سقارة المقبلة؟
خالصة،  مــصــريــة  ــاد  ــأي ب ــم  ت الــكــشــف  ال، 
األمين  وزيـــري  مصطفى  الدكتور  ويرأسها 
أعمال  أن  كما  لآلثار،  األعلى  للمجلس  العام 
بعد  حتى  أيــضــا،  مستمرة  ــزال  ت ال  الكشف 

إيجاد التوابيت األخيرة.
إدارة  مجلس  انتخابات  سيتم  متي   ■

غرفة شركات السياحة؟
السياحة  قانون  إصــدار  تنتظر  لن  ــوزارة  ال
عاما  يستغرق  أن  الممكن  من  الذي  الجديد 

واآلثــار،  السياحة  قطاع  يواجه 
تــحــديــات كــبــيــرة فــي ظــل أزمــة 
وتأثير  المستجد،  كورونا  فيروس 
على  للجائحة  الثانية  الموجة 
في  وتسببها  الــعــالــم  دول  كــافــة 
من  لعدد  جديدة،  إغــالق  حــاالت 
السياحة  وزارة  أن  كــمــا  الــــدول، 
بحل  المعنية  الجهة  هي  ــار،  واآلث
بعد  خاصة  والعمرة،  الحج  مشكلة 
عودتها مرة أخرى وفتح السعودية 
أواخر  في  الوفود  الستقبال  الباب 
ــادرات  ــب م هــنــاك  أن  كــمــا   ،2020
فترة  خالل  السياح  لجذب  للوزارة 
التفاصيل  كافة  ولعرض  الشتاء.  
من  السياحة  وزارة  تخبئة  ومــا 
تطورات جديدة، أجرت »الطريق«، 
العناني  خالد  الدكتور  مع  ــواًرا  ح
وزير السياحة واآلثار، والذي كشف 
األثرية،  الكشوفات  تفاصيل  عن 
قطاع  على  كورونا  أزمة  تأثير  وعن 
السياحة، وعن المتاحف الجديدة 
وتكلفتها  حاليا  إنشاؤها  يتم  التي 
المقبلة  األثرية  االكتشافات  وعن 
نص  وإلـــى  ســقــارة،  آثـــار  بمنطقة 

الحوار:

لجذب  جديدة  مبادرات  هناك  هل   ■
ودخول  الحالية  األزمة  ظل  في  السياح 

2021؟
جــديــدة  ــادرة  ــب م ــوزارة  ــ الـ أطــلــقــت  بالفعل 
»شتي  اسم  تحت  العالمية،  السياحة  لجذب 
وزارة  أطلقتها  مــبــادرة  وهـــي  مــصــر«،  فــي 
الطيران  وزارة  مع  بالتعاون  واآلثــار  السياحة 
وذلك  الفندقية،  المنشآت  وغرفة  المدني 
تذاكر  أسعار  من   ٪٥٠ نسبة  تخفض  بمنح 
والمتاحف  بالمناطق  الكاملة،  المصريين 
األثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر 
تذاكر  سعر  وهــو  المصريين  لجميع  موحد 
الطالب المصريين والذي يمثل ٥٠٪ من سعر 
يناير  شهري  خــالل  وذلــك  الكاملة،  التذكرة 

وفبراير ٢٠٢١.
■ هل هناك دعم جديد للكافيتريات 

والبازارات خالل 2021؟
ــس مــجــلــس الــــــوزراء الــدكــتــور  ــي ــق رئ ــ واف
التام  اإلعــفــاء  مــد  على  مــدبــولــي،  مصطفى 
بالمتاحف  ــبــازارات  وال الكافيتريات  لجميع 
دفع  من  للمجلس  التابعة  األثــريــة  والمواقع 
و  يناير  شهري  خــالل  لها  اإليجارية  القيمة 

انــتــخــابــات مجلس  ونــصــف الجــــراء 
وفور  السياحة،  شركات  غرفة  إدارة 
انتهاء عمل لجنة تسيير األعمال التي 

المشكالت  من حل  حاليا  الغرفة  تدير 
ــراء  ــة ســيــتــم إجــ ــي ــون ــان ــق ــة وال الــالئــحــي

االنتخابات.
للحج  العليا  اللجنة  إلغاء  يتم  هل   ■

والعمرة التابعة للوزارة؟
عملها،  فــي  ومستمرة  إلغائها  يتم  لــن  ال 
والشئون القانونية بالوزارة تبحث موقف بعض 
أعضاء اللجنة الذين مازالت صفتهم بعد حل 
وعمل  السياحة،  إدارة غرفة شركات  مجلس 
قرار  فعلي حال صدور  اللجنة سيبدأ بشكل 
ببدء العمل فى تنظيم رحالت العمرة والحج.
■ ماذا عن قرار أداء المصريين للعمرة؟

العام  هــذا  للعمرة  المصريين  أداء  قــرار 
الوزارة وحدها بل هو قراراللجنة  ليس قرار 
ــا برئاسة  الـــوزاريـــة الــتــي تــديــر أزمـــة كــورون
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التى 
اإلصابات  ومعدالت  الفيروس  تطورات  تتابع 

بشكل يومي.
على  المستجد  كورونا  فيروس  أثر   ■
دخل  بلغ  فكم  واآلثــار..  السياحة  قطاع 

األماكن اآلثرية خالل فترة الجائحة؟
أثناء بداية الجائحة تم غلق األماكن اآلثرية 
في األشهر الماضية، لظروف الحظر، ووفقا 
»وال  لآلثار  يدخل  لم  االحترازية،  لإلجراءات 

جنيه واحد«.
■ كم بلغت تكلفة متحف شرم الشيخ، 
والمتحف  الملكية،  المركبات  ومتحف 

المصري الكبير؟
افتتاحها  سيتم  التي  الجديدة  المتاحف 
مليار  منها  المال،  من  كثيرا  احتاجت  قريبا 
وربع المليار جنيه للمتحف المصري الكبير، 
وما زالت األعمال جارية بداخله، وبلغت تكلفة 
متحف شرم الشيخ 8٠٠ مليون جنيه، وبلغت 

 4٥ حوالي  الملكية  المركبات  متحف  تكلفة 
مليون جنيه.

■ هل صرفت اآلثار رواتب العاملين بها 
أم كانت من  خالل كورونا من ميزانيتها، 

ضمن منحة العمالة المنتظمة؟
مرتبات العاملين باآلثار منذ بداية كورونا، 
المنتظمة،  العمالة  منحة  ضمن  صرفها  يتم 
تضرر  بسبب  الــمــالــيــة،  وزارة  طــريــق  عــن 
وزارة  ومــعــارض  أعــمــال  وقــف  بعد  القطاع، 
علي  تساعد  كانت  والتي  خــارج مصر  اآلثــار 
األعلى  بالمجلس  العاملين  مرتبات  ســداد 
باآلثار شهريا  العاملين  وتبلغ مرتبات  لآلثار، 

نحو ١٥٠ مليون جنيه.
ــص  ــي ــراخ ــت ال مـــــاذا عـــن قـــانـــون   ■

السياحية؟ 
قطاع السياحة هو أحد الدعائم الحيوية 
التراخيص  وقانون  المصري،  لالقتصاد 
قريًبا  عليه  الموافقة  سيتم  السياحية 
االستثمار  في  تسهيالت  يقدم  وســوف 
الدولة  كــورونــا  فترة  ومنذ  السياحي، 
المستمر  الــدعــم  تقديم  على  تــحــرص 
وزارة  بـــدور  مــشــيــًدا  الــســيــاحــة،  لقطاع 
القطاع  بجانب  لوقوفهما  والمالية  الصحة 

السياحي.
داخل  للسياح   PCR تحليل  عن  ماذا   ■

المطارات المصرية؟ 
 الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التي 
حساب  على  مــجــاًنــا   PCRالــــ تحليل  تــجــري 
دوالر،   3٠ بــحــوالــي  قيمته  وتــقــدر  ــة،  ــدول ال
يشترك في دفعها وزارة السياحة واآلثار مع 
السياحة  فتحنا  »إحنا   : السياحة،  شركات 
انتقدنا  محدش  كــده  علشان  خطوة  خطوة 

بدأنا من ٢٥% ثم إلى ٥٠% ثم إلى %7٥«.
المتحف  فــي  ــتــطــورات  ال آخـــر  مــا   ■

المصري الكبير؟
حجم  إجمالي  من   %96 حوالي  انجاز  تم 
مــن١٠٠%  االنتهاء  وتــم  الهندسية،  األعــمــال 
لمباني  والمعدني  الخرساني  الهيكل  مــن 
التشطيبات  أعــمــال  مــن   %96 و  المتحف 
الداخلية و96% من أعمال أرضيات الساحات 
أنظمة  أعمال   %9٥ و  والزراعات  الخارجية 
الطرق  أعمال  من   %9٠ و  اإللكتروميكانيك 
ووصــل  بــالــمــشــروع،  المحيطة  الــخــارجــيــة 
للمتحف  المنقولة  األثــريــة  القطع  إجمالي 
ترميمه  تم  ما  إجمالي  وبلغ  قطعة،    ٥4٢٢3

وصيانته ٥3٠7١ قطعة أثرية.
التحتية  البنية  أعــمــال  مــن  االنــتــهــاء  ــم  وت
)الخدمات   %9٠ بنسبة  بالمتحف  الرقمية 
المتحفي  العرض  وسائل  تخدم  التي  التقنية 
  digital Museum الــرقــمــي  المتحف  مــثــل 
أعمال  من  واالنتهاء  االفــتــراضــي(،  والــواقــع 
أنظمة االتصاالت الذكية )ICT( بنسبة %8٠، 
ومن المحتمل أن يتم افتتاحه خالل منتصف 

هذا العام. 

■ بكم تم إقراض المنشآت السياحية؟ 
تم التنسيق مع وزارة المالية إلصدار ضمانة 
للبنك المركزي بثالثة مليارات جنيهاً، لصالح 
البنوك الوطنية إلقراض المنشآت السياحية 

والفندقية، ألول مرة، بدون أية ضمانات.
عام  في  المستردة  اآلثــار  عدد  كم   ■
بيع  عرضت  التي  الـــدول  ومــن  2020؟ 

القطع؟
إمــارة  من  اثرية  قطعة    4٥٠ اســتــرداد  تم 
الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة بناء 
الشارقة  إمــارة  حاكم  من  كريمة  مبادرة  على 

الشيخ سلطان القاسمي.
أثرية  آلنية  إلكترونية  بيع  وقف عملية  وتم 
ــان يــعــرضــهــا أحــد  ــفــخــار، كـ ــن ال مــصــريــة م
الــتــشــيــك، وتــم  ــة  الــمــواطــنــيــن للبيع فــي دولـ
وتم  البيع  وإيــقــاف  السلطات  مــع  الــتــواصــل 

تسليم اآلنية للسفارة المصرية في التشيك.
■ متي سيتم نقل المومياوات الملكية 
متحف  ــي  ــ إل ــر  ــري ــح ــت ال مــتــحــف  ــن  مـ

الحضارة؟
غير  ألجــل  تأجيله  تــم  الــمــومــيــاوات  نقل 
لكي  كورونا  أزمــة  من  االنتهاء  حتي  مسمي، 
ال يتسبب في إصابات الكثير من المواطنين 

بالشارع أثناء عبور الموكب الملكي.
■ ما الدليل أن مصر دولة أمنة للسياح 

خالل أزمة كورونا؟
  WTTC والسفر  للسياحة  الدولي  المجلس 
في   Safe Travels stamp خاتم  مصر  منح 
أيضا  المجلس  قـــام  كــمــا  الــمــاضــي،  يــونــيــو 
واالحــتــرازيــة  الوقائية  ــراءات  اإلجــ باعتماد 
اتخذتها  التي  الصحية  السالمة  وضــوابــط 
بالتعاون  المصرية  واآلثـــار  السياحة  وزارة 
ووفقا  المصرية  والسكان  الصحة  وزارة  مع 
الستئناف  العالمية  الصحة  منظمة  لمعايير 
سالمة  يضمن  بما  اليها  الــوافــدة  السياحة 
وأمن السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

تم  التي  الجديدة  اللجان  هــي  مــا   ■
تشكيلها؟

عام  خالل  لجنتين  واستحداث  تشكيل  تم 
للسياحة  الوزارية  اللجنة  هي  األولى   ،٢٠٢٠
واآلثار، والثانية هي اللجنة الدائمة لتراخيص 

المنشآت الفندقية والسياحية.
■ ما أهمية اللجنة الدائمة لتراخيص 

المنشآت الفندقية والسياحية؟
اللجنة، ألول مرة، في فبراير  تشكلت هذه 
٢٠٢٠ بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتنسيق 
بالتراخيص  الصلة  ذات  الجهات  كافة  بين 
السياحة  وزيـــر  بــرئــاســة  وذلـــك  السياحية، 
القطاعات  الهيئات  رؤســاء  وعضوية  واآلثــار 
بكافة الوزارات والجهات المعنية بالتراخيص 

السياحية.

العناني في حواره مع »الطريق«:»األثار مدخلش جيبها جنيه منذ أزمة كورونا«

وزير األثار: تأجيل »موكب الملوك« ألجل غير مسمي
 مصر هي الدولة الوحيدة التي تجري تحليل الـPCR مجانًا على حساب الدولة   افتتاح 8 مشروعات أثرية عمالقة جديدة خالل 2021

 علي عوف: نطالب بوجود منافذ خاصة لعبور الدواء لسد حاجات السوق بشكل عاجل

 اكتشافات 

سقارة تمت 

بأياد مصرية.. 

وقرار »العمرة« 

في يد مدبولي

 استردينا 450  

قطعة أثرية من 

إمارة الشارقة 

اإلماراتية..ونقل  

54 ألف قطعة 

أثرية للمتحف 

الكبير

من  العديد  األدويــة  صناعة  قطاعات  تعاني 
الذي  الوقت  في  التطوير،  ومعوقات  المشاكل 
تستعد فيه مصر لتعميم استخدام لقاح فيروس 
كورونا المستجد المستورد من الصين، وهناك 
ــات كــبــيــرة مــع الــضــرائــب والــجــمــارك في  ــ أزم
بين  كبيرة  مناقشات  ودارت  األدويــة،  استيراد 
النواحي  هذه  في  المالية  ووزارة  األدوية  صناع 

خالل الفترة الماضية.
لكثرة االهتمام بوضع فيروس كورونا،  ونظرا 
أمام  األخــرى  للمعوقات  والنظر  االهتمام  قل 
ــذا كان  ــة فــي مــصــر، ل ــ تــجــارة وصــنــاعــة األدوي
لـ»الطريق« حوارا مع الدكتور علي عوف رئيس 
التجارية،  للغرف  العام  باالتحاد  األدويــة  شعبة 
قطاع  في  تحدث  التي  الخالفات  أبرز  لمعرفة 

الدواء:
وفي البداية أكد عوف على أن قطاع األدوية 
المشاكل،  من  كبير  عــدد  من  يعاني  مصر  في 
لبعض  األدوية األخرى،  بعدد من  وهناك نقص 
األسباب بعضها يرجع لمشاكل تجارية وبعضها 
يرجع لخالفات بين تجار ومستوردي األدوية في 
الجمارك، خاصة في األدوية الخاصة باألمراض 

المزمنة.
مشكلة  فــي  الــجــمــارك  مسؤولية  مــدى  وعــن 
هناك  أن  الشعبة  ريــئــس  أكــد  ــة،  ــ األدوي نقص 
مصر  في  ــدواء  ال قطاع  تقابل  يومية  مشكالت 
بعض  رفــض  في  أغلبها  تتمثل  الجمارك،  في 
المضافة  القيمة  ضريبة  من  المعفاة  األدويـــة 
الموانئ،  أو  المطارات  في  الجمارك  عبور  من 
فأحيانا نصادف أن أدوية األمراض المزمنة بها 
مع  هذا  وحــدث  المستشفيات،  في  كبير  نقص 
كان  التي  ــة  األدوي وهــذه  الريش،  أبو  مستشفى 
بسبب  الجمارك  في  محجوزة  كانت  نقص  بها 

مستعصية  كلمة  على  اإلفـــراج  مسؤول  خــالف 
في الكشف، وكان يطالب بأن تكون كلمة مزمنة 
لذا  مستعصية،  من  بــدال  الكشف  في  مكتوبة 
ولم  الماضية،  الفترة  األدويــة خالل  هذه  حجز 

يتم اإلفراج عنها إال بكشف جديد.
وأوضح على عوف أن هناك عدد من األدوية 
ومــدخــالتــهــا غــيــر مــعــفــاة مــن ضــريــبــة القيمة 
مع  فيها  الجمارك  وتشتبه  الــــ١4%،  المضافة 
المكمالت أو بسبب المسميات، وهو ما يتسبب 

بحجز بعض األدوية.
من  األدويــة  بإعفاء هذه  وبسؤاله هل طالبتم 
الضريبة، أجاب رئيس شعبة األدوية نعم »أرسلنا 
من  المالية،  وزير  معيط  للدكتور محمد  مذكرة 
وعد  والوزير  الجمارك،  مع  األزمــات  حل  أجل 
برفع الضريبة عن األدوية ومدخالت صناعتها«.

الجمارك  مع  والتشابك  ــة  األزم حل  وبشأن 
طالب »عوف« بوجود منفذ خاص في الجمارك 
وعدم  الــخــارج،  من  المستوردة  األدويـــة  لمرور 
تمر  فاألدوية  األخرى،  البضائع  بسب  تأخيرها 
مثل  المستوردة  السلع  كافة  بها  صفوف  فــي 

لها  يلجأ  التي  اآلمنة  المالذات  أكثر  الذهب  يعتبر 
البنوك وكبار المستثمرين والبنوك المركزي للدول على 
مستوى العالم، لتأمين احتياطاتهم من التضخم، وهو ما 

سبب االرتفاع الكبير خالل ٢٠٢٠.
ويرى الخبير االقتصادي هاني توفيق، أن توجه كافة 
دول العالم يجب أن تستعد لمواجهة التضخم المحتمل، 
بسبب طباعة العمالت المحلية، منها الواليات المتحدة 
التي طبعت أرقاما فلكية لتغطية االحتياجات المحلية.

فيوضح الخبير االقتصادي: »انتظروا أسعار الذهب 
النقود  دوران  إعادة  بدء  عند  القادمة-  الفترة  -خالل 
المطبوعة فى ٢٠٢٠ مرة أخرى، معلال: »أنت تستطيع 
أن تطبع 3٠ تريليون دوالر، ولكنك التستطيع أن تطبع 

أوقية ذهب واحدة«.
الذهب  رئــيــس شعبة  أمــيــن،  الــدكــتــور وصــفــي  أمــا 
ــغــرفــة الــتــجــاريــة  ــال والــمــصــوغــات والـــمـــجـــوهـــرات ب
بالقاهرة،فيرى أنه إذا كان هناك تغير ألسعار 
الذهب في السوق الدولي للتداول؛ فإن ذلك 
الــدول، كما أن  يؤثر على السعر في باقي 
في  تتغير  التي  للذهب،  العالمية  األسعار 
السوق  على  تأثر  التعامالت،  من  يوم  كل 

المحلي في مصر.
وتابع أمين، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على 
األحوال االقتصادية، وأن الفيروس تسبب في 

الجاري ٢٠٢٠  العام  منتصف  الذهب خالل  أسعار  رفع 
لمستوى تاريخي أعلى ٢٠٠٠ دوالر لألوقية، موضحا أن 
تعميم اللقاحات المضادة لكورونا سيكون له تأثير على 
أسعار الذهب، ويؤدي لتراجعها، مشيًرا إلى أن الذهب هو 
المالذ اآلمن ألي شخص، وال ينخفض كثيًرا، مناشًدا بعدم 

مقاطعة شراء الذهب في هذه الفترة.
الكويت،  سبائك  مجموعة  أصــدرتــه  تقرير  ويــقــول 
كل  ظل  فى  األكبر  الرابح  كان  األخيرة  الفترة  فى  إنه 
األصفر  المعدن  هو  والسياسية  االقتصادية  الظروف 
على  اإلقــبــال  أن  نجد  االنتعاش  قبل  االنكماش  فمع 
الذهب دوما فى ازدياد والشاهد على هذا أزمة فيروس 
األسهم  بــورصــات  معظم  معها  تراجعت  التى  كــورونــا 
قياسية  أرقام  الذي حقق  الذهب  عدا  فيما  والعمالت 
عند  اإلطــالق  على  تاريخي  رقم  إلى  باألونصة  وصلت 
مستوى ٢٠74 دوالرا منتصف أغسطس الماضى، وقفز 
الجرام بالسوق المحلى أكثر من ١٠٠٠ جنيه ألول مرة 
على اإلطالق، وقتها فاألسعار مازالت أعلى بكثير عن 
عام ٢٠١9 والجرام مازال يتربع فوق سعر 9٥٠ جنيها 
الذهب  مستوى  هو  هذا  أن  يــدرك  والجميع   ٢4 لعيار 
حاليا ويعتبر فرصة شراء لمن ينظر إلى المدى الطويل.

يستبب  مما  والــمــأكــوالت،  والمالبس  الزبيب 
في تأخيرها عن السوق المحلي، والدواء سلعة 
استراتيجية هامة البد من توفيرها بشكل عاجل 
نريد  الحرجة، فنحن ال  الظروف  في ظل هذه 
الناس،  بحياة  تتعلق  فــاألدويــة  ذلــك،  من  أكثر 

والبد من التعجيل بها.
وحول  المشكالت األخرى التي يواجهها قطاع 
األدويــة، قال رئيس الشعبة، »لدينا مشكالت مع 
كورونا  أزمــة  بسبب  تكلفته  زادت  الــذي  الشحن 
لـ3 أضعاف، وال نستطيع تغطية تكلفته، وهناك 
أيضا زيادة كبيرة في سعر مدخالت اإلنتاج منذ 
بــدايــة اإلغـــالق فــي مـــارس ٢٠٢٠، وأيــضــا دفع 

ضريبة القيمة المضافة على منتجات 
الصناعة«.

أحمد أيمن

أحمد أيمن
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الشاشة

 أحداث المسلسل حقيقية.. ولم أقابل أشخاصا ممسوسين من الجن 

 لم أرفض تجسيد أي مشهد في جمال الحريم.. وأنا دكتورة بشرية في »ضل 

راجل« رمضان المقبل  لهذا السبب توقف تصوير »عمر الناجي« مع أمير كرارة

لم تخل األفالم المصرية من 
القبالت في عالم السينما حيث 
يرى المخرجون ضرورتها في بعض 
األحيان وال يزال الحديث عن مشهد 
القبلة في السينما مثيًرا للجدل 
خاصة لتصريحات بعض الفنانين 
حول المشاهد الساخنة، وهناك 
بعض النجمات الالتي صرحن أنهن 
يرفضن القبالت والبعض اآلخر يتقبل 
األمر ويؤكد بعض النجوم أنهم ال 
يستشعروا القبالت حيث يروا أنها 
مجرد تمثيل.

إحدى  في  »قبلة«  تتسبب  أن  المتوقع  غير  من  لكن 
عن  شائعات  خــروج  في  بالستينيات  األفــام  مشاهد 
زواج نجمان أديا المشهد حيث أن اندماجهما  في تأدية 
المشهد  أن  تعلم  وحينما  للشائعات،  عرضهما  القبلة 
سعاد  السندريا  بين  كان  شائعات  لخروج  أدى  الذي 

حسني والنجم صاح ذو الفقار، الذي يعد أحد جانات 
السينما، حتما سيزداد فضولك حول معرفة التفاصيل 

حول الموضوع.
كانت زيادة مدة القبلة في المشهد الذي جمع 
صاح ذو الفقار وسندريا الشاشة سعاد حسني 
عن الوقت المفروض حيث استغرقت ثاث دقائق 
زواجهما،  عن  شائعات  خروج  في  سببا  كاملة، 

الفقار  ذو  صــاح  الفنان  جعل  ــذي  ال ــر  األم
يشعر بالحرج واضطر إلنهاء المشهد وأمر 

عليها  ليبني  التصوير،  بإيقاف  المصور 
فيما بعد عامل اإلضــاءة هذه اإلشاعة 

بسبب هذه اللقطة.
في  حدثت  المثيرة  القبلة  حكاية 
البرج«، الذي رشح  فيلم »موعد في 

ذو  الدين  عز  السينمائي  المخرج  له 
الفقار  ذو  صــاح  الفنان  شقيقه  الفقار 

أمام الفنانة فاتن حمامة، إال أنها بعدما قرأت 
السيناريو رفضت المشاركة فيه بسبب عدم 

اقتناعها بالشخصية.
حمامة  فاتن  بإقناع  مــحــاوالت  بعد 
الدين  عز  الفنان  قرر  بالفشل،  بــاءت 
الشاشة  سندريا  ترشيح  الفقار  ذو 

سعاد حسني لتجسيد البطولة أما صاح 
تصوير  وتــم  الشاشة،  سيدة  من  بــداًل  الفقار،  ذو 

مشاهد الفيلم في مقر برج القاهرة، على ظهر الباخرة 
»عايدة« وبعد انتهاء التصوير، تفاجئ الجمهور بخروج 
شائعات عن وجود عاقة بين نجمي الفيلم وصلت إلى 
الفقار وسعاد  ذو  الفنان صاح  بين  الزواج  حد 
حسني، وانتشرت تلك األقاويل عبر المجات 

والصحف وأصبحت مادة متداولة.
كانت  التي  الشائعات  تلك  خــروج  بعد 
ذو  صــاح  عــاد  الفيلم  لنجوم  صــادمــة 
بعد  بزوجته  واحتفى  منزله  إلى  الفقار 
أنها  إال  المنزل،  عن  أسبوعين  غياب 
ظنت أنه يفعل ذلك ليخفي زواجه من 
سؤالها  بعد  وتفاجئ  حسني،  سعاد 

عن صحة الخبر.
الــفــقــار  ذو  ــاح  صـ ــفــنــان  ال وألن 
حياته  بدأ  حيث  أمني  حس  صاحب 
سحر  يجذبه  أن  قبل  شرطة،  ضابط 
عن صاحب  الكشف  استطاع  السينما، 
شائعة زواجه من سعاد حسني، بعدما 
في  ــاءة  اإلضـ عامل  أن  ليتأكد  بحث 
أن  بعد  الشائعة  صاحب  هو  الفيلم 
تم تصوير لقطة قبلة بين ذو الفقار 
القبلة  طالت  حيث  حسني،  وسعاد 

لمدة 3 دقائق.
فيلم »موعد في البرج« من تأليف وإخراج 

كبيرة  بطولته مجموعة  الفقار، وشارك في  ذو  صاح 
ثريا  شوقي  احمد  المهندس  فــؤاد  منهم  الفنانين  من 

حلمي زينب صدقي ومجموعة كبير من نجوم زمان.
أزواج سعاد حسني

مرات،  خمس  حياتها  خال  حسني  سعاد  وتزوجت 
العندليب  من  مثبت،  غير  عرفًيا  لها،  زواج  أّول  كــان 
األسمر عبد الحليم حافظ الذي أثاره بعض من عائلتها 
والمقربين منها وأكده بعض الصحفيين المصريين مثل 
الــزواج، كما  قيام هذا  أكد  الذي  مفيد فوزي صديقه 
أكدته شقيقتها جانجاه عبد المنعم، وأكدت أن زواجهما 

العرفي دام قرابة ستة أعوام حيث افترقا عام 1965.
بعد ذلك بعام تزوجت »سعاد« من المصور والمخرج 
عام  في  تطلّقا  تقريًبا حيث  عامين  لمدة  كريم  صاح 
أحمد  المخرج  ابن  بدرخان  بعلي  اقترنت  ثم   ،1968
طيلة  منُه  زواجــهــا  واستمر   ،1970 عــام  في  بــدرخــان 
افترقا في عام 1981، وفي  أن  إلى  أحد عشر عاًما، 
السنة ذاتها، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى 
مراد وقد كان طالًبا في السنة النهائية بقسم اإلخراج 
أشهر  عدة  بعد  انفصا  أّنهما  إال  السينما،  معهد  في 
أما  »فطين«،  والــدة  معارضة  بسبب  الــزواج  من  فقط 
آخر زيجاتها فكانت في عام 1987 من كاتب السيناريو 

ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته.
زوجات صالح ذو الفقار

أما صاح ذو الفقار فتزوج 4 مرات، وكانت زوجته 

قرابة  صلة  على  وهــي  بهجت«  »نفيسة  هــي  األولـــى 
في  تزوجها  وقد  االجتماعي،  العمل  رائــدات  ومن  به، 
شكلياً  االنفصال  قــررا  الخافات  وبعد   ،1947 عــام 
أم  أنها  الرسمي، خصوصاً  االنفصال  يتم  أن  من دون 
قلبي«  »رد  فيلم  تصويره  وأثناء  ومنى«،  نجليه«أحمد 
تعرف على الممثلة زهرة العا وأثناء مشهد زواجهما 
بالفيلم طلب منها أن يتزوجها في الحقيقة وهو ما حدث 
ولكن  الزفاف،  الفيلم  عمل  فريق  كل  ليحضر  بالفعل 

انتهى األمر بالطاق بعد عام من دون أية خافات.
فيلم  في  شادية  مع  شــارك  الخمسينيات  نهاية  في 
من  متزوجة  وقتها  وكانت   1957 عام  »عيون سهرانة« 
حيث  متوترة،  كانت  العاقة  لكن  حمدي  عماد  الفنان 
مع صاح  بعدها  حب  بعاقة  وارتبطت  االنفصال  تم 
فيلم  بعد عــرض  الـــزواج  اإلعــان عن  وتــم  الفقار  ذو 
»أغلى من حياتي«، وبعد عام كانت شادية قد أوشكت 
بتعليمات  والتزمت  باألمومة  حياتها  حلم  تحقيق  على 
طبيبها ولم تخرج من المنزل طيلة خمسة أشهر لكن 
تم االجهاض وهو ما جعل العاقة بينهما تتوتر لتطلب 
الرابع واألخير في حياة صاح  الزواج  االنفصال، أما 
ذو الفقار كان من السيدة »بهيجة مقبل« وهي من خارج 

الوسط الفني، ودام الزواج 18 عاما حتى وفاته.

نور لـ»الطريق«: »جمال الحريم« تعبنى

استطاعت الفنانة اللبنانية نور أن تثبت نفسها على 
الساحة الفنية وقدمت عدد من األعمال الناجحة واحتلت 
تريند مواقع التواصل االجتماعي، حتى أن شخصيتها في 
مسلسل »البرنس« في موسم رمضان الماضي حققت من 
خاللها نجاحا كبيرا.

وتواجه نور تحديا جديدا هذا العام من خالل تواجدها 
بمسلسل رعب يحمل اسم »جمال الحريم« ويدور في إطار 
من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت، 
ويشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم منهم خالد 
سليم والفنان القدير صالح عبد اهلل، والفنان أشرف 
مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى.

هل قرأت نور قصص عن الجن قبل أن تدخل العمل؟ هل 
تؤمن بهذا العالم؟ ماذا فعلت لتتقن شخصيا؟ وما الصعوبات 
التي واجهتها؟ كل هذه األسئلة أجابت عنها نور من خالل 
حوارها معنا. وإلى نص الحوار:-

■ في البداية ما هي األسباب وراء موافقتك على المشاركة في مسلسل 
جمال الحريم؟

تحمست جدا للفكرة، وهذه المرة األولى التي يتم فيها مناقشة قصة الجن 
بهذا الوضوح، وأحداث كل المسلسل حقيقية، والسيناريست الذي كتب الحلقات، 
أخرجها جميعها على الورق بطريقة درامية جيدة جدا، وشركة سينرجي لم تبخل 
على كل المتواجدين في المسلسل بتوفير ما يحتاجه العمل، وسعيدة جدا بالعمل 

مع المخرجة منال الصيفي، فهي تعرف كيف تخرج التفاصيل من كل ممثل.
■ كيف كان تحضيرك للشخصية؟

الحقيقة أنني لم أحضر واعتمدت على االسكريبت المكتوب، وبدأت أركز على 
التفاصيل المكتوبة، وجلست مع المخرجة منال الصيفي وعملنا سويا على الدور، 
إلى جانب أنني اعتمدت على مخزوني الشخصي من الحكايات التي سمعناها، 

وكنت حريصة على خروج الشخصية بشكل جديد.
■ كيف كانت ردود الفعل بعد عرض الحلقات األولى من العمل؟

ردود الفعل كانت قوية جدا، وتابعت أغلبها على مواقع التواصل االجتماعي 
وهذا أمر يسعدني جدا، إلى جانب أن المسلسل تصدر تريند السوشيال ميديا، 
وبعد كل حلقة أجد المشاهدين منتظرين لألحداث في الحلقة التي تليها، وهناك 

عدد آخر من المتابعين كانوا حريصين على توقع األحداث.
■ في حياتك هل تعاملِت مع أشخاص ممسوسين كما يقولوا.. وهل 

ترى أنهم مرضى؟
على المستوى الشخصي لم أقابل أشخاص هكذا، وال أحد يمكنه أن يقول 
عليهم مرضى، ولم أكن أحتاج لمقابلة أحد من تلك الحاالت ألن السيناريست 
سوسن عامر كتبت كل التفاصيل المطلوبة، والعمل يحمل رسالة قوية فيها علم، 

وأقول للناس الذين يدعون مسهم من الجن ال تتعلقوا بقشاية قد تسقطكم.

■ بما تنصحي من يدعي المس من الجن؟
أنصحهم بأن يذهبوا إلى الدكاترة النفسيين، وهناك حاالت تحتاج إلى 

أشخاص يفهمون جيدا في أمور الدين.
■ ماذا عن الصعوبات التي واجهتك؟

المشاهد جميعها صعبة، واحتاجت مني مجهود نفسي كبير، 
وأنا استهلكت كثيرا، وفقدت جانب كبير من طاقتي لتجسيد 

تلك الشخصية، فقد كانت مرهقة جدا.
من  النوعية  هــذه  بمثل  يوما  مهتمة  كنت  هــل   ■

الموضوعات؟
تصوير  من  انتهيت  وبعدما  تشغلني،  ولم  بها  يوما  أهتم  لم 

هذا العمل زاد بعدي عنها، وأنا انزعجت جدا من القصص التي 
قرأتها وجسدتها في العمل، وفي لبنان هناك عدد من الناس 

مهتم بهذه النوعية من القصص مثلما يحدث في مصر ألن 
حب االطاع متواجد، وأنا كنت أريد أن أقدم العمل في 
لكل من  قوية  ليكون رسالة  المخرجة  أحسن صورة مع 

يفكر في تلك األمور.
■ هل هناك مشاهد قررتي أال تقدميها؟

نهائيا، كل المشاهد جسدتها، والعمل به رسائل مهمة، 
أو  اثنين  أو  حلقة  الجمهور  من  أحــد  شاهد  إذا  حتى 
جزء بسيط من العمل سيحصل على رسالة مهمة منه، 
والمسلسل دسم وبه الكثير من الحكايات، صورناها في 

انتهينا من 45  فقد  وطويلة،  أوقــات صعبة 
حلقة بعد خمس شهور فقط.

رمضان  موسم  في  تشاركين   ■
جالل  ياسر  النجم  مع  القادم 

»ضــل  مسلسل  بــطــولــة  ــي  ف
راجل«.. ماذا عن تفاصيله؟

أجسد شخصية دكتورة بشرية 
بــدأوا  وقــد  مستشفى،  في  تعمل 

بالفعل في تصوير العمل ولكن أنا 
أن  وأتمنى  بعد،  مشاهدي  أصور  لم 

ينال إعجاب الجمهور.
مسلسل  فــي  مشاركتك  عــن  ومـــاذا   ■

»عمر الناجي« مع الفنان أمير كرارة؟
أحد  على  يــعــرض  حلقات   8 مــن  مــكــون  مسلسل  هــو 

المنصات اإللكترونية وقد توقف التصوير فترة بسبب انشغالنا 
بعدد من األعمال ونعود إليه بعد موسم رمضان.

مازال  هل  الخارج..  في  العمل  تصوير  يتم  أن  المفترض  من  كان   ■
األمر قائما بعد وجود فيروس كورونا؟

من المفترض أننا سنسافر ولكن ال نعلم اآلن بعد وجود الموجة الثانية من كورونا ماذا سيحدث.
■ كيف تقومي باختيار أدوارك؟

أحب التنوع في األدوار التي أجسدها ولذلك هناك فترات طويلة أجلس فيها في 
المنزل وال أقبل بأي أدوار.

 أقول لمن 

يدعون مسهم 

من الجن: ال 

تتعلقوا بقشاية 

قد تسقطكم

حكاية »أطول بوسة« في السينما المصرية
 قُبلة مثيرة بين سعاد حسني وصالح ذو الفقار استمرت 3 دقائق كاملة تسببت في شائعات زواجهما  المشهد رفضته فاتن حمامة.. وعامل إضاءة كشف الكواليس
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حوادث

نيفين مصطفي ورمضان جمال:

محمد جمال الدين

إيمان إبراهيم

الصيدلي 

فك طالسم 

الجريمة.. 

رجعتلي 

دواء وقف 

نزيف 

للسيدات

خالفات زوجية
المصريين  حديث  الجريمة  صــارت  دقائق  وخــال 
نظرا لبشاعة الواقعة وبركة الدماء التي تتوسطها جثة 
أمام  العيان،  شهود  أقوال  وكشفت  الضحية،  الزوجة 
الشارع  في  الُمدرسة  مقتل  تفاصيل  التحقيق،  جهات 
على يد زوجها ببوالق الدكرور، بسبب مشاكل زوجية 

بينهما.
قبل  بينهما  نشبت  مــشــاجــرة  إن  الــشــهــود،  ــال  وقـ
الجريمة بعدة ساعات، بعدها غادرت الزوجة المنزل 

متوجهة لعملها في مدرسة ببوالق الدكرور.
وأكمل الشهود أن زوج الضحية تتبعها إلى المدرسة 
المدرسة  إلى  ووصــل  شديدة،  غضب  حالة  فى  وهو 
التى تبعد عدة كيلو مترات عن المنزل، وهناك تجددت 

المشاجرة بينه وبين زوجته.
وتابع أن الزوج حاول االعتداء عليها بالضرب والسب 
إال أن العاملين في المدرسة تدخلوا لمحاولة الفصل 
التدخل  عــدم  منهم  وطلب  معهم  فتشاجر  بينهما، 

بينهما، وحينما طالبوه بمغادرة المدرسة.
منزلها  قرب  بزوجته  المتهم  تربص  خروجه  وفــور 
وسدد عدة طعنات لزوجته في الرقبة والبطن، وتركها 

غارقة في بحر من الدماء وفر هارًبا.

مباحث الجيزة
الجيزة،  لمباحث  العامة  اإلدارة  ضباط  وأجـــرى 
مديرالمباحث،  السبيلي  محمود  اللواء  إشراف  تحت 
مشاكل  نشوب  عــن   كشفت  الــي  األولــيــة،  التحريات 
بينهما، بسبب فقده عمله بدولة عربية كمدرس فيها، 

كورونا  فــيــروس  أزمــة  بسبب  عنه  االستغناء  نتيجة 
المستجد كوفيد 19، ومروره بضائقة مالية، مما أدى 
تتبعها  إلــى  أدت  بينهما،  كامية  مشادة  نشوب  إلــى 

للمدرسة، ثم تربصه بها وقتلها في الشارع.
ست محترمة

أهل المنطقة والجيران كلن لهم رأي أخر في أسباب 
الجريمة وقال الحاج رمضان جار الضحية أن المجني 
النفس  بطيبة  والجيران  األهالي  بين  عرفت  عليها 
وبنت  ومحترمة  جميلة  »دي ست  واالحترام، مضيفا: 
ناس ومدرسة ازاي تتجوز المجرم دا وفي اآلخر يعمل 

فيها دا كله«.
تزوج  وأنــه  بـــ30 سنة،  يكبرها  زوجها  أن  وأضــاف: 
المجني عليها منذ عشرين عاماً وأنجب منها فتاتين، 
األولى في الثانوية العامة والثانية في إعدادي والجاني 
متزوج من سيدة أخرى ولديه شابان في سن العشرين 

ومنذ فترة قصيرة ُطردوا من الشقة.
جريمة في الشرقية

ولم تمض ساعات على جريمة بوالق الدكرور البشعة 
حتي شهدت قرية في محافظة الشرقية جريمة  أبشع 
من  بزوجته  المعاش  على  موظف  ألقى  عندما  منها، 
بسبب  منها  للتخلص  األول،  الــدور  من  شقته  شرفة 

الخافات األسرية، إال أن القدر أنقذها من الموت.
تفاصيل الجريمة 

عبد  إبــراهــيــم  ــواء  ــل ال الشرقية  مــديــرأمــن  تلقى 
الغفار، إخطارا من مستشفي الزقازيق العام بوصول 
ســيــدة مــن قــريــة كفر الــشــاويــش مــركــز الــزقــازيــق، 
مصابة بكسور متعددة وكدمات في الجسد، وحالتها 

. الصحية مستقرة 
مدير  عليها  ــرف  أشـ الــتــي  الــتــحــريــات  وكــشــفــت 
ورئيس  رؤوف،  عــمــرو  الــلــواء  الجنائية  المباحث 
أن  ضيف،   أشــرف  الرائد  الزقازيق  مركز  مباحث 
وأنه  المعاش  على  الموظف  زوجها  الواقعة  وراء 
وأنه  طويلة،  فترة  من  بينهما  أسرية  مشاكل  توجد 
بينهما  كــامــيــة  ــحــادث حــدثــت مــشــادة  ال يـــوم  فــي 
تطورت لمشاجرة  فقام المتهم بحملها وإلقائها من 

شرفة شقته بالدور األول .
تم ضبطته وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيقات 
الشرقية  جنوب  لنيابات  العام  المحامي  بــإشــراف  

المستشار محمد الجمل.

جريمة بشعة هزت وجدان المصريين 
يوم األحد الماضي حينما فوجيء 
المواطنين على فضاء السوشيال ميديا 
برجل يقتل زوجته طعنا على الهواء 
مباشرة ويصفي جسدها من الدماء في 
وسط الشارع.
المشهد كان بشعا ليس في طريقة 
تنفيذه فقط ولكن أيضا نتيجة تصرف 
القاتل الذي وقفه ولم يهتز له جفن 
بعد قتله زوجته المدرسة، حيث أخرج 
في هدوء علبة سجائره وسيحب واحدة 
منها وأشعلها واستمتع بأنفاس الدخان 
في هدوء وكأنه في حفل وليس مسرح 
جريمة.

وقت  مــســاًء  الخامسة  ــى  إل تشير  كــانــت  الــســاعــة  عــقــارب 
صاة المغرب، هدوء يطبق على منطقة شبرا الخيمة التابعة 
ما  وسرعان  العاصفة،  يسبق  هدوء  لكنه  لمحافظةالقليوبية، 
تبدلت األجواء، قبل ساعات معدودة من حلول العام الميادي 
الجديد، وتجمع الجيران من كل حدب وصوب أمام عقار بات 
محط أنظار الجميع، بعد خروج شاب ثاثيني العمر إلى شرفة 
الشقة سكنه، يصرخ ليستنجد باألهالي، بعد عثوره على جثة 
شقيقته وأحد طفليها مذبوحين وسط بركة دماء داخل غرفتها 

بمسكن والدها، وإختفاء طفلها الثاني.
دقائق معدودة كانت كفيلة بأن تضج منطقة عزبة الجباية، 
العقار الكتشاف  توافدوا على  الذين  الشرطة  بسكانها ورجال 
األرض  على  ملقاه  سيدة  جثة  على  ليعثر  الغامضة،  الجريمة 
بالرقبة،  ذبح  آثــار  وبها  مابسها  كامل  ترتدي  غرفتها  داخــل 
وبجوارها جثة طفلها األكبر صاحب الخمس سنوات وإختفاء 

نجلها األصغر.
باعت شباشب بالستيكية لتوفر قوت يومها 

عمرها  سيدة  »تيسير«  تعيش  الحجم  غرفة صغيرة  »داخــل 
26 سنة، مطلقة رفقة طفليها )4 - 5( سنوات، بمنزل والدها 
وقررت  اآلخير،  زوجها  عن  إنفصالها  بعد  شقيقيها،  بصحبة 
يومها  قــوت  لتوفر  الباستيكية  الشباشب  بيع  في  تعمل  أن 
في  وجمعت  لشقيقيها،  تتذلل  ال  حتى  طفليها،  على  لتصرف 
الباستيكية،  للشباشب  بيعها  من  مالي  مبلغ  اآلخيرة  الفترة 
وإشترت مركبة توك توك، ليعمل عليه شقيقها األصغر »المتهم« 
وإعطائها اإليراد آخر كل يوم، وإستمرت على ذلك عدة أشهر 
حتى بدأ ينقص اإليراد يوماً عن ما قبله، وعندما كانت تسأله 
عن سبب ذلك.. »التوك توك عطان وكل شوية بصلحه، أعملك 

إيه يعني«، لتقرر السيدة بيع مصدر رزقها.
ساعة شيطان

جلس الشقيقان األكبر واألصغر في ساعة شيطان يخططان 
لطريقة للتخلص من شقيقتهما، وكان لكل منهما دافعه الرتكاب 
توك،  التوك  لبيعها  منها  إنتقاماً  األصغر  مراد  فكان  جريمته، 
الرتكاب  األصغر  شقيقه  إقناع  بعد  الجو  له  ليخلو  واألكــبــر 

الجريمة، ويتزوج في شقة والده بعد تخلصه من شقيقيه.
جثة سيدة وطفلها وسط بركة دماء

يوم الجريمة إستغل الشقيق األصغر »محمد« تواجد شقيقته، 
بدعوى  بجوارها  ليجلس  إليها،  وتوجه  طفليها،  رفقة  بغرفتها 
تطعهم  كانت  حديثه  وأثــنــاء  عليها،  لإلطمئنان  معها  تحدثه 
طفليها، ليستغل ذلك ولف إيشارب حول رقبتها، أسقطها أرضاً، 
ثم أخرج من بين طيات مابسه، وذبحها ليتأكد من وفاتها، ثم 
ذبح طفلها األكبر، وتركه بجوار جثة والدته وسط برطة دماء، 
ليتوجه إلى الطفل الصغير، وذبحه هو اآلخر والطعام في فمه، 
ثم وضعه داخل جوال ليتخلص من جثته بمجرى الترعة، لتورط 

والده في الجريمة.

كوبري  لغاية  مشوار  في  عايزك  لصديقه:  الجاني 
سرياقوس

بصديقه،  هاتفياً  إتصاالً  الـ 21 سنة،  القاتل صاحب  أجرى 
لحمل  مسكنه،  العقار  أمام  قيادته  توك  بالتوك  إليه  ليحضر 
لغاية كوبري سرياقوس«، وبعد  .. »عايزك في مشوار  الجوال 
يكمل  لم  الــذي  الطفل  داخله  الموجود  الجوال  حمل  حضوره 
عامه الرابع، ليلقي به من أعلى الكوبري، بترعة اإلسماعيلية، 
إلى  وعــاد  الترعة،  في  بإلقائها  الجريمة  أداة  من  تخلص  ثم 
منزله مرة آخرى، ليصعد إلى مسرح الجريمة ليتعاطى سيجارة 
شرفة  إلــى  خرجا  ذلــك  وبعد  األكــبــر،  شقيقه  رفقة  حشيش 
شقيقتهما  جثة  على  وعثورهما  بجيرانهما  ليستنجدا  سقتهما 
حضرت  التي  الشرطة  إبــاغ  وتــم  اآلخـــر،  وإخــتــفــاء  وطفلها 

وكشفت جريمتهما.
بنت محترمة بـ100 راجل

وداخل الشارع الذي شهد الجريمة كان يقف رجل تجاوز الـ 
من  هنا طول عمري  »أنــا ساكن  بدأ حديثه:  الــذي  عاماً،   60
منها  شفت  ما  عمري  صغيرة،  بنت  دي  تيسير  كانت  ما  أيــام 
حاجة وحشة واللي يقول أنها سئية السمعة يتقطع لسانه، ربنا 
الشارع  في  قعدت  راجل،   100 بـ  محترمة  بنت  كانت  يرحمها 
عيالها،  على  تصرف  تعرف  علشان  باستيك  شباشب  تبيع 
ومتحتاجش لحد من أخواتها، وأخوها الكبير هو العقل المدبر 
ميدخلش  أنه  بنطالب  إحنا  الشقة..  ياخد  علشان  للجريمة، 
البيت تاني والشرطة تحقق معاه، ألنه هو السبب وكان بيحرض 
أخوه من وهو صغير«، وإلتقط الحديث منه، جاره، الذي أكد 
على حسن سمعة السيدة.. »ذنبها إنها ملهاش حد في الدنيا، 
واتجوزت مرتين بسبب إخواتها، كان بيقف مع جوزها ضدها، 
ويقعد معاه يشرب حشيش في الشقة، منه هلل أخوها الكبير هو 
السبب، وقالوا أنهم شاكين في سلوكها علشان يهرب من حبل 

المشنقة، لكن البنت عمرنا ما شفنا منها حاجة وحشة«.
في  فشلها  بعد  عيالها  تربي  علشان  عايشة  كانت 

جوازها
لكبر سنه، وظهرت على وجهه  إنحنى ظهره  وإستكمل رجل 
عامات الشيخوخة، أطراف الحديث قائًا: »تيسير إبنتي، لو 
كانت سلوكها وحش مكنتش هقول إبنتي، لكن هي أحسن من 
عيالها  تربي  وكانت عايشة علشان  وفي حالها،  متربية  إبنتي، 
بعد فشلها في جوازها، إحنا مش قادرين نشوف وش أخوها 
تاني من يوم اللي حصل، يومها كنت قاعد قدام بيتي وشايف 
محمد »المتهم«، كل عشر دقائق يطلع الشقة وينزل تاني، وبعد 
ساعة وصل أخوه وطلعوا شقتهم، شربوا حشيش وبعدها بعشر 

دقائق طلعوا البلكونة يستنجدوا بينا.

لي  »قالت  فجرا  والثانية  الحوامل-  للسيدات 
عايزة أي دواء يفوق أختي أغمى عليها«.  

الجريمة لغز  الصيدلي يكشف 
ــى  ــ األول ــرة  ــمـ الـ كــوالــيــس  ــي  ــدل ــصــي ال وروى 
منين؟«  جبتيه  دا  »الــدواء  للفتاة  سؤاله  متذكرا 
من  حد  دا  منك  جبته  اللي  أنــا  »مــش  فأخبرته 
اشترى  الذي  أن  وتذكر  نرجعه«،  وعايزين  البيت 
الدواء شاب يدعى »عبد الرحمن« ليمسك رجال 
المباحث بطرف الخيط الذي قداه لحل لقضية.

الفتاة القبض على 
شقيقة  أن  إلى  بالجيزة  األمن  أجهزة  توصلت 
ارتكاب  وراء  سنة،   19 عمرها  الكبرى  الضحية 
دون  المنزل  غادرت  الواقعة  يوم  وأنها  الجريمة، 
منحها  يوم  ذلك  في  لقاء  وجمعهما  والدها،  علم 
عبوة الدواء التي أرادت إعادته للصيدلي، ولدى 
عودتها عنفتها شقيقتها الصغرى، ووقعت بينهما 
إلى  تطورت  بينهما  وقعت  حــادة  كامية  مشادة 
مشاجرة، انتهت بمقتل الصغرى خنقا بااليشارب، 
فايز  أحمد  النقيب  برئاسة  أمنية  قوة  وتمكنت 
التي  المتهمة  ضبط  من  جمال  محمد  والنقيب 
أقرت بجريمتها، وتحرر عن ذلك المحضر الازم 
بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على 

التحقيقات. لتولى  العامة  النيابة 

 قاتل شقيقته وطفليها بشبرا يعترف: »فضحتنا 
فتاة البدرشين قتلت شقيقتها القاصر بـ«ايشارب« وكل شوية تتجوز«.. والجيران: بنت بـ100 راجل

والضحية هددتها بفضح عالقتها بجارهم

ذبحها وشرب سيجارة حشيش

الدواء الغامض

أن  عاماً  العشرون  تكمل  لم  التي  الفتاة  تدر  لم 
القضبان،  خلف  إلــى  ستدفعها  بجارها  عاقتها 
داخل  بـ«ايشارب«،  خنقاً  القاصر  شقيقتها  وقتل 
محافظة  جنوب  البدرشين،  بمدينة  أسرتها  منزل 

الجيزة.
عالقة عاطفية جمعت فتاة بشاب

هاتف  على  وصــوراً  ومحادثات  غرامية  رسائل 
محمول لفتاة عمرها 19 سنة، جمعتها بشاب يدعى 
القرية  نفس  من  العمر،  عشريني  الرحمن«،  »عبد 
الرسائل  تللك  ليشاهد  البدرشين،  بمدينة  سكنها 
من  الخروج  من  منعها  فقرر  والدها  والمحدثات 
البيت  من  »متطلعيش  والدتها..  برفقة  إال  المنزل 

إال مع أمك«.
هقول ألبوكي لما يرجع إنك خرجتي

سيطرة األب على ابنته لم تدم طويًا، وبعد مرور 
وزوجته  والدها  خروج  الفتاة  استغلت  قليلة،  أيام 
من المنزل، ثم خرجت لتقابل عشيقها، وبعد مرور 
بضع ساعات، عادت إلى منزلها قبل عودة والدها، 
»هقول  الصغرى..  شقيقتها  عنفتها  عودتها  ولدى 
الطرحة  وهاتي  خرجتي..  إنك  يرجع  لما  ألبوكي 
مشاجرة،  بينهما  وقعت  ذلك  إثر  وعلى  بتاعتي«، 
خنقت على إثرها الفتاة الكبرى شقيقتها الصغرى، 

بـ«االيشارب«، وأسقتطها جثة هامدة.
زوجة األب تتوجه إلى غرفة الفتاة القاصر
فحاولت  الصغرى،  شقيقتها  وفاة  الفتاة  الحظت 
جثتها  بجوار  فجلست  جــدوى،  دون  لكن  إيفاقتها 
حينها  وقــررت  جريمتها،  لتخفي  حيلة  في  لتفكر 
إيهام أسرتها بأنها نائمة، وبعدها حملتها ووضعتها 
عودة  ولــدى  غرفتها،  باب  وأغلقت  سريرها،  على 
األب وزوجته، في المساء، توجهت زوجة األب إلى 
غرفة الفتاة، لتتناول الطعام، ووجدتها جثة هامدة.
حولين  لفت  »الطرحة  لـ«الشرطة«:  الضحية  أرة 

رقبتها«
وبسؤال  الشرطة أسرتها قرروا.. »الطرحة لفت 
مناظرة  لكن  ماتت«،  نايمة..  وهي  رقبتها  حولين 
آثار  على  ُعثر  حيث  أقوالهم،  عكس  أثبتت  الجثة 
حز حول الرقبة ما يشير إلى تعرض الفتاة للخنق، 

ما تسبب في وفاتها.
دواء لوقف النزيف للسيدات

كانا  لكونهما  المتهمة  الــفــتــاة  وبــســؤال 
ــال  ــبـــرت رجـ ــمــفــردهــمــا، أخـ جــالــســان ب
مجاورة  صيدلية  إلى  بذهابها  المباحث 
وهــذه  أخــتــهــا،  حــيــاة  ينقذ  دواء  لــشــراء 
وبــادر  اللغز،  حــل  بــدايــة  كانت  الجملة 
ضباط المباحث بسؤال الصيدلي الذي 
الصيدلي  أكد  حيث  آخر،  رأي  له  كان 
حضور الفتاة له في وقت متأخر من 

»جات  مفاجأة  يفجر  أن  قبل  الليل 
لــي مــرتــيــن«، فــي الــمــرة األولــى 

عاما  ـــ19  الـ صاحبة  طلبت 
دواء -خاصة  عبوة  إعادة 

ــف  ــ ــزي ــ ــن ــ بـــــوقـــــف ال

يناير الدم
انذار للزوجات.. 

2021 عام قتل شريكة العمر
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طريقنا.. وهنكمله

تقارير

دعاء راجح

سعيد محمود

مدخلتش مدرسة 
سامح عبد الباسط، البالغ من العمر 13 عاًما، حرمته 
العمل  في  والــده  يساعد  لكي  التعليم،  نعمة  من  الحياة 
من  البالغ  والــده  يحرسها  التي  العمارة  سكان  بخدمة 
العمر 54 عاًما من 15 عاًما، قائاًل: »كان نفسي اتعلم زي 
أخوتي لكن أبويا قالي أنت هتساعدني في خدمة سكان 

العمارة لكن أعرف أربيكم«.
»سامح«،  الطفل  وجــه  على  معالمها  المعاناة  ترسم 
العمارة  سكان  أبناء  من  عمره  في  هم  من  يــرى  الــذي 
من  هو  ولكنه  والديهم  بصحبة  يسعدون  بها  يعمل  التي 
ولكنها  ذلك  على  المعاناة  تقتصر  ولم  بخدمتهم،  يقوم 
العمارة،  أبناء سكان  بالدونية لمن  ازدادت مع شعورهخ 
مع  ويتفسحوا  بيخرجوا  سني  من  اللي  قائاًل:«بشوف 
والديهم لكن أنا اللي بخدمهم وبجيب الطلبات وبيوجعني 

بصتهم ليا وكأني أقل منهم في كل حاجة«.
وأضاف الطفل »سامح« أنه بالرغم من الحالة المادية 
يرفض  أنه  إال  أسرته  برفقة  بها  يعيش  التي  البسيطة 
الصدقات التي يمن برها أصحاب العمارة عليه، متابًعا: 
أي  وبرفض  كرامة  عندي  لكن  زيهم  فلوس  »معنديش 
حسنة من أحد وفي يوم هكبر وهغير نظرة الناس ليا«.

عايش في الشارع 
المأثوية  الحكايات  تتوالى  البوابين  أبناء  حياة  في 
التي أًجبروا عليها، حتى جاء الدور على الطفل عاطف 
محمد، البالغ من العمر 12 عاًما، والذي دفعته المعيشة 
المنزل  تــرك  إلــى  ـــ5  ال وأشــقــاءه  والــده  برفقة  الصعبة 
في  بــواب  شغال  »أبويا  الــشــوارع.  في  بالحياة  والقبول 
بيتنا  وسيبت  أخواتي   5 وعندي  البلد  وسط  في  عمارة 
من سنة بعد أمي ما طلقت وسابت األوضة اللي كلنا كنا 
عايشين فيها«، هكذ كشف الشاب عاطف عن سبب تركه 

لحياته مع والده والعيش في الشوارع.
التي  والدته  بــدون  العيش  عاطف  الطفل  يستطع  لم 
كان  الــذي  الوقت  في  أشقاءه  وعلى  عليه  تحنوا  كانت 
والده ينهال عليه بالضرب إذا ما فعل أي شيء مهما كان 
يعيشون  التي  الغرفة  يترك  أن  لذلك قرر  صغر حجمه، 

بها، ويتخذ من الشوارع ملجأ له.
وتابع: »مشيت في الشوارع 3 أيام من غير أكل وشرب 

وخدوني  بتشحت  عيال  على  واتصاحبت  هموت  وكنت 
معاهم ومن وقتها مشوفتش اخواتي وال أبويا«.

مفيش عيد
أبناء  عــن  الــحــكــايــات  تتنوع  الــعــمــارات  جـــدران  بين 
التي  خلف،  عائشة  الطفلة  على  الدور  ويأتي  البوابين، 
بشكل  والحاجة  بالفقر  شعورها  مع  معاناتها  تركزت 
مستمر، قائله:«طول الوقت شايفه األطفال بيلبسوا حلو 

وأنا الوحيدة اللي لبسي وحش«.
كانت  أنها  عمرها  من  سنوات  الـــ10  صاحبة  وتابعت 
سكان  بنات  تجد  عندما  الشديد  والفقر  بالحزن  تشعر 
التي  األلعاب  ويحملون  الفساتين  يرتدون  وهم  العمارة 

الوقت ذاته تظل هي بنفس  يشتريها لهم والديهم، وفي 
المالبس القديمة التي ترتديها لعدة أيام.

الطفلة  نفس  في  ألًما  األكثر  المناسبة  هي  العيد.. 
مثل  جديدة  مالبس  على  لعدم حصولها  نتيجة  عائشة، 
المالبس  إرتــداء  إلى  تضطر  ولكنها  األخرين،  األطفال 
المناسبة،  هــذه  في  العمارة  سكان  إليها  يقدمها  التي 
أوضة  في  الـ4  وأخواتي  وأمي  أبويا  مع  »عايشة  قائلًة: 
كل  أشــوف  لما  العيد  يوم  فيه  بحزن  يوم  وأكثر  واحــدة 
قديمة  هـــدوم  البــســة  ــا  وأنـ جــديــدة  بمالبس  األطــفــال 

شوفتهم البسنها قبل كدة«.
»أتمنى أبطل أمسح ساللم العمارة مع أمي أعيش حياة 

قديمة  مش  جديدة  مالبس  وألبس  األطفال  زي  حلوة 
ويكون عندنا بيت كبير بدل األوضة اللي عايشين فيها«، 

هكذا كانت الطفلة أمنية من الحياة.
علم النفس وأبناء البوابين

استشاري  فــرويــز،  جمال  الدكتور  قــال  جانبه،  ومــن 
العقارات،  حراس  أبناء  مع  التعامل  إن  النفسي،  الطب 
تعتمد على مدى معاملة السكان لهم، مبيًنا أنه من األمور 
البسيطة، أال يتم وصف أبناء حراس العقار بأنهم أبناء 
»البواب«، مضيًفا: »مينفعش حد ينادي على ابن حارس 
بداخله  يثير  ألنه  البواب  ابن  فالن  عليه  ويتقال  العقار 
مشاعر بالحقد الطبقي«. وتابع »فرويز« في تصريحات 
خاصة لـ«الطريق« أن هناك بعض األشخاص تتعامل مع 
إلى  أحياًنا  تصل  والتي  التعالي  من  بنوع  العقار  حارس 
احتقاره والتقليل من شأنه، وهو ما يترجم عن األبناء إلى 

إحساس بالدونية واالضطراب في الشخصية.
الحقد  مشاعر  أن  النفسي  الطب  استشاري  ــد  وأك
المثال  سبيل  وعلى  لألشخاص  تتولد  التي  والطبقية 
قبل  من  استقطابهم  يتم  أن  يمكن  العقار  حــارس  أبناء 
الجماعات اإلرهابية الستغاللهم في العديد من األعمال، 

لتعويض الحرمان المادي الذي عاش فيه.
ترسيخ الطبقية

وفي السياق ذاته، تقول نهال أبو المجد، أستاذة علم 
المنشأ  على  تعتمد  الصحيحة  التربية  إن  االجتماع، 
حالة  في  أنه  مبينًة  األطفال،  فيه  يعيش  الذي  والمناخ 
ــارس الــعــقــار لــإهــانــة الــمــتــكــررة من  ــاء حـ ــن تــعــرض أب
شخصيتهم  على  ذلك  سيؤثر  لهم  أو  لوالدهم  السكان 
المجد«  »أبــو  وأضافت  سوية.  غير  أشخاص  ويجعلهم 
الوحيد  العالج  أن  لـ«الطريق«  خاصة  تصريحات  في 
للقضاء على فكرة الطبقية في أذهان أبناء حارس العقار 
يتمثل في حسن التعامل والمساواة والعدالة االجتماعية 
أن  مبينًة  األخرين،  ومشاكل  أحقاد  لمواجهة  وتحقيقها 
يضمن  الفئة  هذه  على  األشخاص  من  الطيب  التعامل 

السالمة واألمان للمجتمع كاماًل.

أبناء البوابين.. الحرمان تحت بير السلم

»الطريق« تكشف معاناة 

عبودية العصر الحديث
 سامح عبد الباسط: مدخلتش مدرسة علشان أساعد أبويا   عاطف محمد: »سبت بيت أبويا وعايش في الشارع«  عائشة حمدان: 

»عايشة على اللبس القديم من سكان العمارة«  استشاري طب نفسي: الجماعات اإلرهابية تستقطب أصحاب النفوس المريضة

 يجلب سوء الحظ ويتسبب في مصرع ممثل شهير  البائع حذر نجم هوليوود من الخطر المحتمل لكنه لم يصدقه   ممثلة أمريكية أصيبت بمرض خطير بمجرد ارتداء الخاتم

 التعامل مع حارس العقار بنوع من التعالي واحتقاره والتقليل 

من شأنه يورث اإلحساس بالدونية واالضطراب لدى األبناء 

وجوده في كل عمارة أصبح 
أمر ال غنى عنه، نتيجة لدوره 
المهم في خدمة  أبناء هذه 
العمارات باإلضافة إلى حراستهم 
وحمايتهم، وبالرغم من دوره 
الحيوي إال أن هذه الفئة ال يهتم 
أحد بمشاكلهم أو معاناتهم مع 
الحياة، إنهم البوابين وأبناءهم.

المعاناة في حياة البوابين 
وأبناءهم تبدأ من المسكن الذي 
يعيش في السواد األعظم من 
هذه الفئة، وهو إقامة أسرة كاملة 
في غرفة واحدة أسفل »بير 
السلم«، بجوار مواسير الصرف 
الصحي والبلوعات، وهو ما يشكل 
لهم حياة غير آدمية للمعيشة، 
إال أن حاجتهم للعمل تدفهم في 
الموافقة على البقاء في هذه 
الظروف.

أوضاع معيشية صعبة ال يقع 
تأثيرها على الكبار فقط ولكن 
يكون لها تأثير أخر على األبناء 
الذين يحاولون إدراك الفرق 
بين حياتهم وحياة األطفال 
الذين في نفس أعمارهم ولكنهم 
يختلفون عنهم في المالبس 
وطريقة الحياة.

»الطريق« يخوض تجربة 
الحديث مع أبناء البوابين 
للكشف عن معاناتهم مع الحياة، 
وما يؤثر في حالتهم النفسية من 
المقارنة بينهم وبين من هم في 
أعمارهم.

عين النمر.. قصة الخاتم الملعون

عالم الغرائب والماورائيات مليء بالكثير 
من القصص التي قد تبدو للبعض مرعبة 
للغاية، بينما يعتبرها جانب كبير من البشر 
مجرد خرافات وتهيؤات فقط ال غير.
وفي تلك الحلقة من »حكايات حقيقية 
أغرب من الخيال«، سنتحدث عن خاتم 
عجيب، يدعي رواة قصته أنه جلب سوء 
الحظ لكل من وضعه في يده، أو اقتناه دون 
أن يالمس جسده، لدرجة أنه استحق عن 
جدارة لقب »الخاتم الملعون«.

فالنتينو وعين النمر الملعونة
يعتبر البعض الخصائص الروحية لألحجار الكريمة 
فيها  يصدق  بينما  الخرافات،  من  الثمينة  والجواهر 
بـ«حجر  تلك األحجار ما يسمى  البعض اآلخر، ومن 
عين النمر«، وهو حجر كريم جميل لونه بني بخطوط 
ذهبية تشبه عين النمر، ومن المعروف عنه بين محبي 
األحجار الكريمة أنه يعزز االستقرار، حيث يعتقد أنه 
يحتوي على طاقة كل من األرض والشمس، كما يعرف 
يساعد  أنه  يدعون  حيث  العقل«،  »حجر  بأنه  أيضا 
على تعزيز التفكير اإلبداعي ويبرز مدى تميز موهبة 

الشخص الذي يرتديه.
هوليوود  نجم  قــرر  السابقة،  المزايا  لتلك  وربما 
في  فالنتينو  رودولـــف  إيطالية  أصــول  مــن  الشهير 
المرصعة  الخواتم  أحد  يبتاع  أن  القرن  عشرينيات 
بحجر عين النمر، عندما رآه في متجر بمدينة سان 
فرانسيسكو، وفقا لما نشرته »الجارديان« على موقعها 

اإللكتروني.
ورغـــم تحذير الــبــائــع لــه مــن عــواقــب شـــراء ذلك 
أنه يجلب الحظ السيء لمن يرتديه،  الخاتم، مؤكدا 
إال أن فالنتينو لم يعر األمر أي اهتمام، وارتدى الخاتم 

ممنيا نفسه بمزيد من الحظ السعيد، حيث كان النجم 
المولود في إيطاليا عام 1895، يتمتع بشهرة ال بأس 
 The بها في هوليوود، بعد تألقه في دور »خوليو« بفيلم
 ،1921 عام   Four Horsemen of the Apocalypse
الحقبة،  تلك  في  الصامتة  السينما  نجوم  من  وكــان 
الدرامية  العديد من األعمال  البطولة في  ولعب دور 
الرومانسية، لكن القدر كان يخبئ للنجم ما لم يكن 

يتوقعه.
الخاتم طوال  ارتــدى رودولــف  النمر«  بـ«عين  تيمنا 
تصوير فيلم The Young Rajah، ظنا منه أنه سيساعده 
على إظهار مواهبه بشكل مميز، لكن الرياح لم تأت بما 
اشتهته سفن نجم هوليوود، وفشل الفيلم بقوة، ليتذكر 
تحذير بائع الخاتم وقتها، ويخلعه من يده ليضعه بعيدا 
عنه بعض الوقت، قبل أن يقرر استخدامه من جديد 
عام 1926، وبعدها بأسابيع قليلة، أحس بآالم شديدة 
ولم يتمالك نفسه ليسقط بعيدا عن شقته في نيويورك 
ويتم نقله إلى المستشفى، ليكتشف هناك األطباء أنه 
يعاني من قرح خطيرة، وتم نقله إلى غرفة العمليات 
في وقت سريع إلجراء جراحة ضرورية، لكنه سرعان 

ما توفي بسبب تسمم الدم.

قد تكون قصة نجم هوليوود ووفاته حظا سيئا أو 
مصادفة، لكن ما حدث بعد ذلك يجعل األمور أكثر 

غموضا وإثارة.
لعنة الخاتم مستمرة

كانت جنازة رودولف فالنتينو حاشدة بمعنى الكلمة، 
فقد كان الرجل معبودا للجماهير وقتها، وحضر لتشييع 

جثمانه أكثر من 100000 من المعزين، وتسببت 
وفاته في العديد من حاالت االنتحار حزنا 

عليه، وعند تنفيذ وصيته، كان خاتم »عين 
صديقته  نصيب  مــن  الملعون  النمر« 

الممثلة البولندية  بوال نيجري.
يأخذ  لم   ،ripleys موقع  وبحسب 
لــيــبــرهــن عــلــى لعنته  ــا  ــت ــم وق ــخــات ال
الشابة  البولندية  فالممثلة  المزعومة، 
أصيبت بمرض خطير للغاية دون سابق 

إنذار، وعندما وضعت الخاتم بعيدا ولم 
حالتها  بتحسن  األطباء  فوجئ  تستخدمه 

دون معرفة السبب أيضا.
بوال  التقت  الحادثة،  تلك  من  سنوات  عدة  وبعد   
وقتها  قيل  كولومبو،  روس  اسمه  وسيم  بممثل شاب 

إنه يشبه رودولف فالنتينو كثيرا، وهو ما جعلها تهديه 
الخاتم دون أن تتوقع مصيره بعد ذلك.

وقع  الملعونة،  الهدية  قبوله  من  قليلة  أيــام  فبعد 
األمــر  وتــطــور  لــه،  بين روس وصــديــق  شجار عنيف 
النيران عليه ويرديه  بسرعة جنونية، ليطلق صديقه 
قتيال، وهنا بدأت قصة لعنة الخاتم في الظهور على 

السطح بقوة.
ذهبت  للجدل،  المثير  روس  مقتل  وبعد 
ابن  إلى  كولومبو  روس  ممتلكاته  جميع 
عمه، الــذي أهــدى الخاتم بــدوره إلى 
جو كازينو أفضل أصدقاء القتيل، لكن 
الــدرس  تعلم  الجديد  الخاتم  مالك 
جــيــدا، ووضــعــه لــســنــوات فــي علبة 

زجاجية مغلقة بإحكام. 
فجأة  كازينو  قــرر  طويلة،  مــده  وبعد 
وهم  إال  هــي  مــا  تلك  اللعنة  مسألة  أن 
وبدأ  الخاتم  أخــرج  حيث  الخيال،  صنع  من 
في ارتدائه لعدة أسابيع، ليلحق برودلوف وروس في 
الحياة األخرى هو اآلخر بعد حادث سيارة بشع توفى 

نتيجته على الفور.

حتى اللصوص لم يسلموا من شر الخاتم
بعد  كازينو  ديل  إلى  الرهيب  الخاتم  ملكية  انتقلت 
وفاة شقيقه، لكنه كان مصرا على أن مسألة اللعنة تلك 
ليست أكثر من سلسلة من الصدف القاتمة، لذا فقد 
قرر ان يبرهن على وجهة نظرة بارتداء الخاتم متحديا 

ما يسببه من سوء حظ مزعوم.
عديدة  لسنوات  الخاتم   مرتديا  ديل  ظل  وبالفعل 
دون وقوع حوادث، وكان يخبر الجميع أن مسألة اللعن 
محض خرافات، إلى أن تعرض منزله للسرقة في أحد 
األيام، وكان من ضمن المسروقات خاتم »عين النمر«.

اللص  اقتحم   ،thescarechamber لموقع  فوفقا 
جيمس ويليس منزل كازينو، وتسبب في إطالق جرس، 
وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث أطلقوا النار 
عليه وقتلوه، وبتفتيش الجثة وجدوا في جيبه الخاتم، 
وهنا بدأ ديل في االقتناع بقصة اللعنة، ووضع الخاتم 
في خزانه لمدة من الزمن، حتى طلبه منه شاب يدعى 
جاك دن، كان مرشحا لتجسيد شخصية فالنتينو في 
فيلم يتناول سيرته الذاتية، وبالفعل أعاره ديل الخاتم، 
لكن القدر لم يمهله لتمثيل الدور، فبعد عشرة أيام من 
ارتداء الخاتم توفي الشاب العشريني نتيجة إصابته 

بمرض نادر في الدم يعرف باسم »التوالريميا«.
واحتفظ  أخــرى،  مرة  الخاتم  ديل  استعاد  وبالطبع 
-بأعجوبة- ألسباب  وفاته  يوم  به في صندوق حتى 
طبيعية، ليصبح مالك الخاتم الوحيد الذي لم يواجه 

الخطر طيلة حياته.
بعد ذلك تم وضع الخاتم في قبو بنك بلوس أنجلوس، 
ليكتشف الجميع أن اللعنة تجاوزت البشر وامتدت إلى 
وخالل  مرتين،  للسرقة  تعرض  حيث  نفسه،  البنك 
إحدى عمليات السطو، تمت سرقة الخاتم ، لكنه لم 
يبتعد عن مكانه كثيرا، حيث قبض على العصابة وقتل 
عدد من أفرادها في أثناء المطاردة برصاص الشرطة، 
لدرجة أن زعيم اللصوص قال بعد إلقاء القبض عليه 
إنه إذا علم أن الخاتم في القبو لكان قد اختار بنكا 

آخر.
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 جميلة عوض نجمة من أول مشهد والحظ لعب معها  عبد الحليم حافظ في الحقيقة رجل مسكين غلبان يجلس على كرسي متحرك   زهلت حينما قابلت ليلى مراد  ورأيت عيبا خلقيا في رقبتها

المخرج عادل عوض في ندوة »الطريق«: »25 يناير« دمرت الفن

سعادته  عن  معبًرا  حديثه  عوض  عــادل  المخرج  استهل 
بأهميتها  مشيًدا  لــه،  الجريدة  وتكريم  الــنــدوة  بحضوره 
واحترامها للفن وهو ما لمسه ورآه في صفحاتها، حيث يرى 
أن الفن هو من يسند ويشرف أي مجتمع، وهو شيء يخص 
به فن وحضارة  بلد ال يوجد  بعيًدا عن أي  مصر تحديًدا 
مثل مصر، مضيفا:«مصر بلد إشعاع والقاهرة منارة العالم 
العربي والعالم اإلفريقي، ومصر بلد الفن والعراقة واألصالة 
والفن التشكليي وبها أعظم الكتاب والجرائد والصحفيين 

وتصنع لعالمها العربي أهمية كبيرة«.
وخالل حديث عادل عوض عن أهمية الفن، إال أنه رأى 
أن الفن في مصر حالًيا يمر بزلزال، بسبب الفوضى التي 
أربكت كل شيء وجعلت  والتي  يناير،  ثــورة 25  حدثت في 
مصر من دولة قوية صاحبة كلمة، إلى دولة ضعيفة، وهزت 

كل المفاهيم موضًحا أنها تحتاج لفترة كبيرة حتى تتعافى.
عوض،  محمد  منزل  في  نشأته  عن  حديثه  عــوض  بــدأ 
بمنزل  حــرب،  طلعت   3 التحرير  ميدان  في  نشأت  قائاًل: 
والدي محمد عوض ووالدتي قوت القلوب عبد الوهاب مازن 
من أصول سوهاجية حفيدة محمد رياض باشا الذي كان 
رئيس وزارء مصر، وبالرغم من أن والدي شديد البساطة 
فهو ابن رجل بسيط موظف في الشهر العقاري، لكن نشأت 
قصة حب بينه وبين والدتي في الكلية حيث كان هو يدرس 
فسلفة وعلم نفس، بينما كانت تدرس هي آداب إنجليزي، 

وهي من عائلة كبيرة لكنها تزوجت من عامة الشعب.
الفنانين  لجميع  ــا  ــًم دائ بشكاًل  مفتوًحا  كــان  منزلنا 
والمخرجين واألدبــاء حيث يقع في وسط القاهرة، فدوًما 
لذا  يومًيا،  المنزل  تحت  الفنانين  إحــدى  سيارة  تكون  ما 
مليء  المنزل  كان  وكذلك  الفني«،  »البرلمان  بـ  يسمى  كان 
الفلسفة  وأساتذة  القط،  الدكتور  مثل  الكبار  بالصحفيين 
ويوسف  محفوظ  ونجيب  عكاشة  أحمد  والدكتور  الكبار 
إدريس، فحالفني الحظ أن أرى تركيبة جميلة من النجوم 

واألدباء والكتاب، وصادقتهم فيما بعد.
أباظة  ■ مناوشة حادة بين محمد عوض ورشدي 

بسبب األجر
بالحديث عن إحدى  الندوة   وتطرق عادل عوض خالل 
المناوشات الحادة التي نشبت في منزل والده، وذلك بين 
محمد عوض ورشدي أباظة بسبب األجر، حيث قال: هناك 
كثير من المناوشات الحادة التي كانت تحدث في منزل والدي 
مع النجوم، ومنهم خالف محمد عوض مع رشدي أباظة، 
ففي إحدى المرات، جاء رشدي أباظة غاضًبا وتحدث مع 
أجرك  يوصل  له:«ليه  قائاًل  أجره  ارتفاع  والدي عن سبب 

بهذا الرقم«، ليرد عليه عوض:«معلش دي فترة الكوميديا«.
■ لم اختر الفن بل هو من اختارني 

وما بين هذه البيئة الفنية التي ترعرع فيها عادل عوض، 
كانت الموهبة لها دوًرا آخر في دخوله المجال الفني بداية 
من مساعد مخرج حتى مخرج، بسبب موهبته الكبيرة في 
الرسم، حيث انتقل عادل عوض بالحديث عن طفولته كرسام 
لم  أنا  قائاًل:  بأدور صغيرة،  األعمال  بعض  ومشاركته في 
اختر الفن بل الفن هو من اختارني، فحينما كنت أرسم في 
الحضانة تم تقييمي كوني أشطر رسام، ومع دخولي المرحلة 
االبتدائية أسس لي معرض ووضع فيه لوحي فقط وعرفت 
بالطفل الرسام واعترف بي كفنان تشكيلي، ولم يوجد لدي 
اختيارات أخرى، وأصبح ال يسمح لي أن يكون هناك من 

أشطر مني في المدرسة.
بــأدوار صغيرة جــًدا في حوالي عشر  وبــدأت المشاركة 
أفالم كونوا في محبة السينما مثل »أجازة بالعافية« و«شقة 
الطلبة«، متابعا »ظهرت مع سعاد حسني في مشهد واحد من 

صعب أن يلحظه أحد«.

قالوا زمان »ابن الوز عوام«.. ففي منزل 
الكوميديان الكبير الراحل محمد عوض نشأ 
نجله المخرج عادل عوض، الذي تزوج من 
الفنانة راندا عوض، وأنجبا ابنتهما الفنانة 
الشابة جميلة عوض، وذلك داخل منزل كبير 
بوسط القاهرة، بميدان التحرير في شارع 
طلعت حرب، ذلك المنزل الذي كان مليًئا 
بالنجوم والنجمات واألدباء والصحفيين، 
الذي كان لهم ذكريات كثيرة داخل ذلك 
المنزل.
وخالل ندوة استضاف فيها »الطريق« 
المخرج عادل عوض بالصالون الفني 
للجريدة، فتح لنا قلبه وكشف عن ذكريات 
وأسرار ألول مرة عن منزله ونشأته وذكرياته 
مع النجوم والنجمات في المنزل الذي كان 
شاهًدا على العديد من كبار النجوم الذين 
كانوا يذهبون إليه باستمرار.

التمثيل شخصية أخرى لم  ■ سعاد حسني خارج 
يعرفها الجمهور

عوض  عـــادل  يــفــّوت  لــم  ســعــاد حسني  عــن  وبالحديث 
الفرصة حيث تحدث عن عالقته بها وشخصيتها الحقيقية 
خارج التمثيل، قائاًل: سعاد حسني التي أعرفها ال يعرفها 
لها عالقة  التمثيل، وليس  الجمهور خارج  يعرفها  أحد، ال 
الشارع  في  مشيت  لو  التليفزيون،  شاشة  على  بظهورها 
أبعد حيث  إلى  بسيطة  عليها، سيدة  التعرف  الصعب  من 
ترتدي جيب كحلي وبلوزة كريمي بسيطة، كانت دائًما تجعل 
شعرها »كحكة«، والبلوزة والجيب متخيطة، حالة من سيدة 
بسيطة شغالة في الشهر العقاري،وكانت  تشتري الخضار 
بنفسها، وال يمكن أن يدرك أحدأ انها سعاد حسني، بسيطة 
ومتواضعة جدا ولم أرى في تواضعها حتى اآلن، وكل هذا 
يتغير بشكل كبير خالل التمثيل، حيث تظهر عظمتها أمام 
الكاميرا، »وضعها ونظرتها ووقفتها« كل شيء يتغير تماًما 

أمام الكاميرا.
السندريال حياة بسيطة جدا في منزل  مضيفا »عاشت 
حوالي 120 متر، وهناك فرًقا كبيًرا بين حياتها وحياة أختها 
وتمتلك  كبير  منزل  في  تعيش  كانت  التي  الصغيرة،  نجاة 
يومها  تقضي  كانت  النجوم،  حياة  وتعيش  فارهة  سيارة 
كاماًل في منزلها على ترابيزة وكنبة مكسورة، وهناك سيدة 
والعمل على  الطعام  تناول  من  كل شيء  وتفعل  تساعدها، 
نفس الترابيزة أمام التلفيزيون، وهنا يظهر الفرق بين حياة 
األخوات واحدة عايشة نجومية غير طبيعية وأخرى تعيش 

حياة أقل من البسيطة.
■ الجمهور لم يتعرف على سعاد حسني في الشارع

فيه  يتعرف  لــم  غريًبا  موقًفا  عــن  عــوض  عــادل  وحكى 
كنا  الليالي  قائاًل: في إحدى  الجمهور على سعاد حسني، 
عائدين من اإلسكندرية وكنت مع سعاد حسني في السيارة 
في محطة  وتوقفنا  عائلتي  مع  أخــرى  في سيارة  ــدي  ووال
بنزين، والناس بدأت تتزاحم على سيارة والدي ولم يلتفتوا 
إلى سعاد حسني، فأشار لهم والدي بأن سعاد أمامهم في 
السيارة األخرى، فأسرعوا بالذهاب لها، لكنهم لم يتعرفوا 
عليها، واستائوا من والدي ظًنا منهم أنه كان يخدعهم حتى 

يتخلص منهم.
لسوق  السندريال  عشق  عن  بالحديث  »عـــادل«  وانتقل 
إلى  الذهاب  تعشق  كانت  حسني  سعاد  قائاًل:  األزبكية، 
سوق األزبكية كل فترة، لشراء المجالت، حيث كانت تختار 
وعلمتني  السيناريو،  حسب  على  المجالت  من  المالبس 
اختار وأرسم لها المالبس وكانت تضع المالبس التي تعجبها 

وتسريحات الشعر في السيناريو.
■ دور المخرج علي بدخان في حياة عادل عوض 

وبالحديث عن فترة أخرى في حياة الطفل عادل عوض 
دور  يحدثنا عن  الثانية عشر من عمره،  في  أصبح  الــذي 
المخرج الكبير علي بدرخان الذي لمح فيه الجانب اإلخراجي، 
ومتولي«، حيث  فيلم »شفيقة  التواجد معه في  منه  وطلب 

قال: كان له الفضل علي في عملي باإلخراج، حيث طلب 
البلد  وسط  في  شاهين،  يوسف  مكتب  إلى  الذهاب  مني 
أمام محكمة دار القضاء العالي، في تمام الساعة الرابعة 
العمال  التعامل مع  وبالفعل ذهبت ومن هنا بدأت  صباًحا 
واعتبارهم مدرسيني، ووجدت فنانين كبار وهم أحمد مظهر 
وأحمد راتب ومحمود الجندي ومحمود عبد العزيز وأحمد 
زكي ويونس شلبي، لتتغير عالقتي بسعاد حسني التي كنت 
أناديها بـ »ماما«، حتى وجدت نفسي ال إرادًيا أناديها بأستاذة 

وحضرتك.
خالل  ديــكــتــاتــوريــة  حسني  ســعــاد  شخصية   ■

التصوير 
حسني  لسعاد  جديدة  شخصية  على  تعرفت  هنا  ومــن 
شخصية  الحقيقة،  فــي  شخصيتها  عــن  تماًما  مختلفة 
ديكتاتورة وصارمة، وخالل الفيلم لم يعجبها الفستان التي 
والــذي صممه  التصوير  ترتديه في  أن  المفترض  كان من 
لها ناجي شاكر مصمم االستعراض وحدثت كهربا مرعبة 
في اللوكيشن، وطلبت قماش أبيض وستان أبيض وبلستك 
شفاف وورد وماكينة خياطة وخيطت بنفسها فستان آخر، 

وكانت أغلى قماش تشتريه ثمنه 50 قرًشا.
وخالل عملي في فيلم »شفيقة ومتولي« كمساعد مخرج، 
راتب  الفنان جميل  كنت ماسك طباشرية فقط  وحفظت 
علشان ماكنش بيتكلم عربي من 20 سنة خالل تواجده في 
فرنسا، وكنت بقرأ ليه المشهد عشر مرات واتعلمت إزاي 

أكتب رابور وأمسك خشبة الكالكيت.  
■ سعاد حسني في »الجوع« اختفى بريقها وظهر 

عليها عالمات تقدم السن
وتطرق عادل عوض بالحديث عن مرحلة جديدة كان قد 
قائاًل شاركت سعاد  المعهد،  الرابعة في  السنة  إلى  وصل 
حسني في فيلم »الجوع«، بدور صغير جدا أخجل أن أتحدث 
عنه كان عبارة عن كلمتين فقط، وكانت معي زوجتي راند، 
وخالل الفيلم أخبرتني سعاد حسني أن أول عمل أخرجه 
ستكون بطلته، وده جعلني أول واحد أخرج في دفعتي بسبب 
كلمة التشجيع منها حيث رأت في الجانب اإلخراجي أكثر 

من التمثيل وقالت لي ركز في اإلخراج.
عــادل عوض عن شخصية سعاد حسني خالل  وتحدث 
عليها  وظهر  اختفى،  بريقها  قائاًل  »الــجــوع«،   فيلم  فترة 
عالمات السن والسمنة وكانت ترتدي جالبية سودة وبالفعل 
فشل الفيلم بشكل كبير، ولم يكن لها جمهور بالشكل الذي 
اعتادت عليه، كانت تجسد أدوًرا جدية وأكثر احتراًما لسنها 
ولم تجذب جمهورها وشكلها الحقيقي ظهر في فيلم »أهل 
القمة«، هو الفيلم األقرب شكلها الحقيقي، حيث لم تضع 

مكياج نهائًيا، »غسلت وشها ودخلت التصوير«.
■ عبدالحليم في الحقيقية رجل غلبان ومسكين 

ويجلس على كرسي بعجل 
الحليم  عبد  عن  بالحديث  عــادل عوض  تطرق  وكذلك   
حافظ قائاًل: عبد الحليم الذي أعرفه رجل غلبان مسكين، 

 محمد هنيدي 

زعيم الكوميديا.. 

وربنا وضع سره 

في أضعف خلقه

 نشب خالف 

بين رشدي أباظة 

ومحمد عوض 

بسبب األجر

صاحب وجًها شاحًبا ونحياًل، يجلس خالل اللوكيشن على 
بالرغم أن حالته الصحية ال تستدعى ذلك،  عربية بعجل 
وهو استسهاال له، وكان يضع كل قوته في الغناء علشان ما 
يعملش جهد، ووالدي أول مرة ينفجر بالبكاء عند وفاة عبد 

الحليم حافظ
وهنا مصادفة غريبة مع ليلى مراد كشف لنا عنها عادل 
وكنت مندهًشا  مــراد،  ليلى  بيت  قــال: دخلت  عوض حيث 
واحدة أخرى، صدمت  التليفزيون  فليلى مراد على شاشة 
حينما رأيت »لغد«، ذقنها الذي كان يتدلى حتى رقبتها وتردي 

هايكول حتى تخفي شيًئا منه.
■ نور الشريف رفض اخفاء صلعته

ومن المواقف األخرى التي علمته درًسا قوًيا، هو موقًفا مع 
الفنان الراحل نور الشريف، حيث قال، »كنت أعمل كمساعد 
مخرج في إحــدي األفــالم، وخــالل التصوير كان نور لديه 
صلعة حاولت إخفائها لكنه رفض وقال لي عاوزها تبان الزم 
الناس تتصالح مع الأل انا فيه، وأدركت حينها أن الجمهور 
فترات  جميع  ويعياشه  الفنان  مع  يكبر  أن  المفترض  من 
:«كانت  عادل عوض  قال  عن شريهان  وبالحديث  حياته.  
معي في المدرسة وشقيقتها زميلتي في نفس الفصل، وكنت 
أذهب لها حتى اقرأ لها أول مسلسل تشارك فيه ثم أصبحنا 
أصدقاء، وعملت معها في أفالم:« العذراء ورقص الحريم 
والعقرب وكريستال«. وبعد فيلم »العقرب« أصيبت شريهان 
بكسر في ظهرها، وكنت أذهب لها في المنزل حتى أسليها، 
خفت  بعدها  أعطيها،  حتى  تأليفي  من  قصة  لها  وأحكي 
وعملت في مسرحية  »شارع محمد علي«، ثم قالت لي عاوزة 

اعمل القصة اللي انت حكتها لي وهي فيلم »كريستال«.
وزعيمها  الكوميديا  ثورة  رئيس  هنيدي  محمد   ■

بال منافس
وتحدث »عــادل« عن جيل  نجوم جيل التسعينات الذين 
أيًضا، قائاًل: محمد هنيدي رئيس  لمنزلهم  كانوا يذهبون 
ثورة الكوميديا والزعيم، وذلك بعد فيلم »اسماعيلية رايح 
السينما  مفهوم  غيروا  واللي  امستردام«،  في  وهمام  جاي 
في العالم العربي ومصر، وقبل فيلم »صعيدي في الجامعة 
األمريكية«، كانت السينمات في طريقها إلى اإلنغالق، لكن 
تقنيات  وبفضله  لألفالم،  ضخمة  ميزانيات  عمل  هنيدي 

السينما اتغيرت .
■ جميلة عوض نجمة من أول مشهد والحظ لعب 

معها 
جميلة  قــال:  عوض  جميلة  الفنانة  ابنته  عن  وبالحديث 
لم  أننا  حيث  اهلل،  من  وتوفيق  بموهبتها  نجمة  أصبحت 
وبالتأكيد  الطبيعي،  حــدود  في  إال  مساعدتها  في  نتدخل 
أعمالها، جميلة محظوظة  اختيار  ورانــدا في  أنا  نشاركها 
مش  شــيء  في  والموهبة  التخطيط  من  أكبر  كبير  بشكل 
طبيعي فيها في مسلسل »تحت السيطرة« عملت بطولة من 

أول مشهد ونجحت بشكل كبير.

سعاد حسني كانت تعيش 

على »كنبة مكسورة« 

.. وخيطت فستانها في 

»شفيقة ومتولي«

السندريال كانت تشتري الخضار بنفسها وتشبه موظفة في الشهر العقاري

نور الشريف 

تصالح مع 

سنه ورفض 

إخفاء صلعته

حوار- منى عبد السالم
تصوير- محمد توفيق


