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الذين  أبطاله  ذكرى  قليلة  أيام  بعد  الشرطة  جهاز  يخلد 
استشهد منهم خمسون بطال وأصيب عشرات آخرون على 
عام  من  اإلسماعيلية  معركة  في  اإلنجليزي  االحتالل  يد 

.1952
عن  أقــدمــه  مــا  الوطنية  المناسبة  هــذه  فــي  أجــد  ــم  ول
بالمخاطر  المحفوفة  حياتهم  ونمط  الشرطة  رجــال  دور 
الذي  المقال  هذا  من  اقتباسات  سوى  بالموت  والمسيجة 

 52 »البوليس«عام  افتتاحية مجلة  نشر في 
األمــريــكــي  للرئيس  بكلمات  مقالها  استهلت  المجلة 
أبراهام لنكولن الذي شبه فيه البوليس بحبة القمح، فلوال 
الذي  الخبز  أن  وليس خافيا  الخبز،  ما وجدنا  القمح  حبة 

لم  األمريكي  الرئيس  قصده 
يــكــن ســـوى الــشــعــور بــاألمــن 
ــســـالم في  والــطــمــأنــيــنــة والـ
ــذي هـــو عــمــود  ــ ــا، والـ ــالدنـ بـ

بلد. لكل  الخيمة 
يــحــقــق  الـــــذي  األمـــــن  إن 
االستقرار ويدعم قيم العدالة 
وينشر السالم بين الناس هو 
المفتاح الذي امتلكه اإلنسان 
ــمــرور مـــن الــهــمــجــيــة إلــى  ــل ل
الغاب  شريعة  ومن  المدنية، 
ولم  االجتماعي،  العقد  إلــى 
األمن  رجــل  شبَّه  من  يخطئ 
بحبة القمح التي دفنت تحت 
حياة  اإلنــســان  لتهب  الظالم 

واعدا. ومستقبال  مشرقة 
على  الهين  باألمر  ليست  العسكرية  الحياة  ارتــيــاد  إن 
في  خشنة  عيشة  يعشيون  أعــمــارهــم  مقتبل  فــي  شــبــاب 
انضباط صارم والتزام حديدي، ثم بعد ذلك يخرجون من 
تواجههم  التي  الموت  مصارع  أمام  ليقفوا  النار  إلى  الدار 
وهم  مكان،  كل  في  بهم  المحدق  الخطر  ويواجهوا  يوم  كل 
عن  الدفاع  في  مخلصين  اهلل،  يقدره  بما  راضون  ذلك  مع 

شرف قضيتهم وهي قضية األمن واالستقرار.
أخيرا.. قد يتوهم البعض بأن رجال الشرطة يعشيون على 
المستوى المادي عيشة راضية، ولكن ما ال يعلمه الكثيرون 
المصري  الشعب  مثل ماليين موظفي  مثلهم  الشرطيين  أن 
فضابط  حياتهم،  ضروريات  توفير  أجل  من  يكدحون  ممن 
الوظيفة  لقانون  يخضع  موظف  النهاية  في  هو  الشرطة 
من  الوظيفي  سلمها  عتبات  متخطيا  ودرجاتها  وترقياتها 
آخر درجاته إلى أعالها في رحلة شقاء طويلة قد ال يصل 

إلى محطتها األخيرة بسبب يد غادرة أو طلقة جبانة.
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منوعات

دعاء راجح

أضاء نور الشباب الحياة النيابية 
والسياسية في مصر، وكان اإلثبات على 
ذلك، هو المشاركة الضخمة والتي تعد 
األولى من نوعها بحصول الشباب في 
مجلس النواب على 3٢ مقعدا، ليكونوا 
للعالم دليل على أن مصر تحت قيادة 
شبابية، برعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، الذي لطالما أكد على أهمية دور 
الشباب في المناصب القيادية وقدرتهم 
على قيادة المستقبل الباهر لمصر.
»الطريق« حاورت »شباب النواب« 
ملتكشف عن خطتهم على مدار 5 سنوات 
فترة االنعقاد.

ـــ35  ال العمر  مــن  البالغ  الــعــزيــز،  عبد  محمد  قــال 
عاًما، وكيل لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان، وعضو 
تنسيقية شباب األحزاب السياسي، إنه في البداية كان 
عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، ورئيس مكتب 
لصياغة  ـــ50  ال لجنة  وعضو  المجلس،  في  الشكاوى 
المساعد  والمقرر  المصري في عام 2014،  الدستور 
للجنة نظام الحكم،  في جلنة الـ50، والتي كانت مختصة 
بصياغة مواد نظام الحكم في الدستور، وأحد مؤسسي 

حركة تمرد، وأحد الحضور لبيان 3 يوليو عام 3013.
انتخابات  في  مشاركته  أن  العزيز«  »عبد  وأوضــح 
مجلس النواب تعد الثانية وليست األولى بالنسبة له، 
النواب عام 2015، عن  أنه شارك في مجلس  ممبيًنا 
دائرته قسم أول- شبرا الخيمة، على المقاعد الفردية، 
ولكن لم يوفق في التجربة األولى له، إال أن هذه التجربة 
أكسبته المزيد من الخبرات أهلته على المشاركة في 
البرلمان للمرة الثانية في عام 2020، والتي حاز خاللها 
على نجاح منقطع النظير. وبين أن أهم الدروس التي 
انتخابات مجلس  له في  األولــى  المشاركة  تعلمها من 
العملية  ــإدارة  بـ عالقة  لها  فنية  أمــور  كانت  الــنــواب، 
االنتخابية، ومنها تقسيم الدائرة إلى مناطق ومربعات 
مصغرة وأن يكون هناك فريق عمل في كل مربع، قادر 
وأهدافه،  وبرنامجه  للمواطنين  المرشح  تعريف  على 
وكيف تكون التغطية الدعائية مهتمة بمتطلبات الدائرة 
االنتخابية، وأن لكل منطقة مشكالت وتحديات مختلفة 
عن غيرها من المناطق األخرى، وإعداد برنامج إنتخابي 
يكون  وأن  الواقع،  أرض  على  والتنفيذ  للتطبيق  قابل 
البرنامج االنتخابي نابع من االحتياجات التي يريدها 

المواطنين في كل دائرة انتخابية.
وأكد النائب محمد عبد العزيز أنه باعتبار الخلفية 
اإلنسان،  بحقوق  مرتبطة  منها  نبع  التي  السياسية 
ورئاسته لمكتب الشكاوى في البرلمان لفترة طويلة، فإنه 
سيهتم بملف حقوق اإلنسان في البرلمان وتم اختياره 
وكياًل لهذه اللجنة في مجلس النواب، مبيًنا أنه سيعمل 
»المدنية  اإلنــســان  بحقوق  المتعلقة  المجاالت  على 
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية«، مشيًرا 
إلى أن مصر قطعت شوًطا كبير في المجال االجتماعي 

واالقتصادي والصحي بالمبادرات التي قدمتها ومنها 
مبادرة »100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي«، 
وأن الحق في الصحة هو أحد أهم الحقوق االجتماعية 
واالقتصادية، وأيًضا الحق في السكن، والتطور الكبير 
المتعلق  في مشروعات اإلسكان، وخصوًصا اإلسكان 
بالعشوائيات ونقل العشوائيات من مناطق إسكان خطرة 

إلى مناطق آمنة.
المقبلة ستتضمن  الفترة  عمله  أن خطط  وأضــاف 
المزيد من تمكين المرأة والشباب، وكان أكبر مثال على 
ذلك، هو ما شهده مجلس النواب، والذي تضمن أعلى 
نسبة للشباب والنساء في تاريخ الحياة النيابية، ولذلك 
تمكين الشباب والنساء فيمختلف القطاعات سيكون من 
األمور المهمة جًدا على قائمة خطط عمله خالل الفترة 
المقبلة. وتابع أن ملف ذوي االحتياجات الخاصة، من 
األمور الهامة التي سيعمل عليها، وخصوًصا في فكرة 
كود اإلتاحة حينما يتم تأسيس مباني جديدة البد أن 
يكون هناك مرافق خاصة بذوي االحتياجات الخاصة، 

وأضاف أن هناك ما يقرب من 32 من القيادة الشبابية 
في مجلس النواب، وفي مجلس الشيوخ يوجد 12 نائب 
بين منتخبين ومعيين، وهي خطة يتم العمل عليها تحت 

قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أسر الشهداء

ومن ملف حقوق اإلنسان إلى التضامن االجتماعي، 
فتحي، عضو  أحمد  النائب  عنه  يتحدث  والــذي 

والسياسيين،  ــزاب  األحــ شــبــاب  تنسيقية 
ووكيل لجنة التضامن االجتماعي في 

الملفات  أهــم  من  إن  البرلمان، 
على  عليها  العمل  سيتم  التي 
مدار الـ5 سنوات المقبلة، هي 

االحتياجات  وذوي  األســر  ملفات 
الخاصة.

وأضـــــــــاف أنــــــه عــمــل 
المجتمع  مــنــظــمــات  مـــع 

المدني والدولية على مدار 
17 عاًما، والتي تعرف من خاللها على الــدور الكبير 
الذءي قدمته منظمات المجتمع المدني في الوصول 
المواطنين، وذلــك جــاء دور لجنة  إلــى أكبر عــدد من 
التضامن االجتماعي في البرلمان لربط األفكار الجيدة 
للمنظمات التي ال يزال دورها غير فعال في المجتمع، 
أن يكون لهم منهج تشريعي وينفذوا أجندة الدولة، وعلى 
سبيل المثال مشروع كبير مثل »حياة كريمة« والتي يتم 
العمل في التعرف على دمدى استفادة المحتاجين من 
هذا المشروع، والتعرف على دور مؤسسات المجتمع 
لجنة  دور  يأتي  ولــذلــك  الــمــشــروع،  هــذا  فــي  المدني 
التضامن في البرلمان لمراقبة األعمال التي تقوم بها 
منظمات المجتمع المدني، باإلضافة إلى تفعيل قانون 
الجمعيات األهلية الصادر من األيام وتنفيذه على أرض 

الواقع.
االحتياجات  »ذوي  هو  الثاني،  الملف  أن  وأوضــح 
الخاصة«، مبيًنا أن أمين سر اللجنة التي تعمل معه على 
هذا الملف من ذوي القدرات الخاصة، وسيتم االستعانة 
برؤيتها الخاصة، واالهتمام بملفات على ملفات التدريب 
التي  والقضايا  المشكالت  أهم  وإبــراز  لهم،  والتأهيل 

يواجهونها.

وأكد أن أحد الملفات التي يتم العمل عليها، هو ملف 
»أسر الشهداء«، مبيًنا أن إحدى وكيالت اللجنة من أسر 
الشهداء، وذلك من أجل تحقيق كل أشكال التكامل في 
لجنة التضامن في البرلمان، مضيًفا أنه اللجنة انعقدت 
اليوم وكان أول عمل لها في قانون أسر الشهداء وتم 

تعديل بعض المواد التي سيتم عرضها على اللجنة.
تسعى  االجتماعي  التضامن  لجنة  أنــه  على  وشــدد 
المواطنين،  لجميع  بالنسبة  المتعددة  المشاكل  لحل 
واألسر  الخاصة،  االحتيجات  وذوي  ومنها:«المسنين، 
ولذلك البد من من وجود  الطفولة«،  وملف  المنتجة، 
الذي  ــدور  ال وهــو  العمل،  آليات  وتحديث  تشريعات، 

يحاول العمل عليه شباب تنسيقية األحزاب.
اإلدارة المحلية

وفي السياق ذاته، قال عمرو درويش، عضو تنسيقية 
العمل  فــي  مــشــواره  إن  السياسية،  األحـــزاب  شباب 
السياسي بدأ منذ عام 2011، ثم أصبح أحد أعضاء 
الــحــوار  لجنة  فــي  المساعد  والــمــقــرر  ـــ50،  ــ ال لجنة 
تنسيقية  تأسيس  تم  حتى  والمقترحات،  المجتمعي 
من  العمل  وتــم  سنوات،   3 منذ  السياسية،  األحـــزاب 
المستوى،  رفيع  وطني  سياسي  بنظام  الشباب  قبل 
المشهد السياسي قبل التنسيقية كان مرتبك، لذلك كان 
الهدف من تنسيقية الشباب هو تنيمة الحياة السياسية 
والحزبية في مصر، وهو أمر يدعو للفخر، بالوصول 
إلى ما يقرب من 26 حزب سياسي، ومجموعة 
من كبيرة من الشباب السياسيين يتمتعوا 
السياسية  الخبرات  من  بالكثير 

الكبيرة.
وأوضح أن ملفات اإلدارة 
المحافظات،  في  المحلية 
ــن مــشــروعــات  بــمــا تــحــتــويــه م
تندرج تحت أعمال المحليات، 
الموضوعات  سيكون من 

على رأس الساعة.
الثقافة واإلعالم واآلثار

اقتصاد  كلية  من  تخرج  إنــه  ــادر مصطفى،  ن وقــال 
وعلوم سياسية عام 2000، ثم درس ماجستير ودكتوراه 
في العلوم السياسية من الهند، وحصل على ليسانس 
الحقوق من جامعة عين شمس، ونال الزمالة من كلية 
الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية، وحصل 
على الدبلومة في الديمقراطية وحقوق اإلنسان من كلية 

االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
وأضاف »مصطفى« أنه بدأ مشوار عمله السياسي 
بعمله كصحفي في جريدة الجمهورية، حيث كان مراسل 
لجريدة الجمهورية والتليفزيون المصري من الهند، كما 
ورئيس  الخارجية،  وزارة  في  أيًضا  مراسل  عمل  أنه 
عضو  أصبح  ثــم  الــجــريــدة،  فــي  البدلوماسي  القسم 
مجلس إدارة الجمهورية للدراسات السياسية واألمنية، 
ثم عمل مع اللواء الراجل سامح سيف اليزل، الذي مكنه 
من الترشح إلى البرلمان في عام 2016، وشغل منصب 
أمين سر لجنة الثقافة واإلعالم والثقافة في البرلمان 

على مدار 5 أدوار إنعقاد.
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الدخان حبيس المدافع والرصاص يسكن الصخور والصدور ومسك 
الشهداء يختم الميدان، كل شيء هنا مبارك.. وجوه العساكر 

وابتسامة بوكات النظام.. وجالل الموت في مبني المحافظة..6٩ 
عاما مرت على المكان ومايزال الرصاص يسكن صدور أسود الشرطة 

المصرية، هنا سجل رجال البوليس المصري ملحمة للتاريخ 
والجغرافيا والحضارة.. هنا كتب الجنود شرف الوطن من جديد.. ال 

تراجع ال استسالم.. ساعتان من القصف المميت ظن بعدها القائد 
المحتل أن عزيمة الرجال خارت تحت الركام ..طلب االستسالم 
فجاءه الرد صاعقا لن تدخلو المكان إال على جثثنا.. رفع جنود 

االحتالل أيديهم احتراما وإعجابا بالجنود المصريين وعلى 
تلك الشجاعة التي لم يروا مثلها في التاريخ.. هنا سطر ومايزال 

رجال الشرطة المصرية األساطير والمعجزات في سجل الشجاعة 
واالقدام والموت فداء للوطن. 6٩ عاما مرت على ملحمة الشرطة 

في اإلسماعيلية التي راح ضحيتها 56 شهيدا بخالف المصابين في 
دفاعهم الباسل أمام قوات االحتالل المتحصنة بالمدافع والدبابات، 
ومنذ ذلك التاريخ صار سقوط الشهداء من رجال األمن ثمنا رخيصا 
في سبيل استقرار مصر. بعد سنوات من بطولة شهداء اإلسماعيلية 

مر جهاز األمن المصري بمراحل عديدة في التطور جعلته في 

مصاف أقوى الدول في العالم، وعلى الرغم من اختالف األزمنة 
والظروف وتغير التحديات واألعداء إال أن رجال الشرطة المصرية 
يثبتون كل يوم أنهم على قدر الحدث وقدر األمانة في حماية أمن 

مصر واستقرارها حتى تذهق الروح فداء للوطن.. في عيد الشرطة 
الـ6٩ تهدي »الطريق« ملفات من تاريخ البوليس المصري لرجال 

شرطة مصر األوفياء وتخص بالتحية شهداء الواجب من ارتقوا في 
سبيل أن تحيا مصر.

 الشرطة املصرية 
رجال على قدر الوطن

اللواء محمود توفيق.. 
»أمن بال صخب«

معركة اإلمساعيلية.. الرصاص 
مايزال في صدور الرجال

اللواء  فيهم  تمكن  ونصف  عامين  مدار  على 
مقعد  توليه  منذ  الداخلية  وزير  توفيق  محمود 
 ، بــهــدوء  األمـــور  على  السيطرة  مــن  الــــوزارة 
العناصر  من  هائل  عــدد  برجاله  خاللها  قهر 
الشارع  إلى  االنضباط  فيها  وأعــاد  اإلرهابية، 
للخزينة  الجنيهات  مليارات  وأعــاد  المصري، 
ــم ضــبــط عـــدد ضــخــم من  الــمــصــريــة حــيــث ت

العناصر اإلجرامية، والخارجين على القانون.
وسائل  على  الظهور  قليل  »تــوفــيــق«  الــلــواء 
الــتــلــفــزيــون، إال أنــه كثير  اإلعـــالم وشــاشــات 
لتفقد  األمنية  والمقار  الــشــارع  فــي  التواجد 
الحالة األمنية واالطمئنان على رجاله ومتابعة 
الــزيــارات  كثير  أنــه  كما  بنفسه،  العمل  سير 
المفاجئة للوقوف على مجريات األمور بنفسه.

شهدت  لــلــوزارة  توفيق«   »الــلــواء  تولي  فترة 
إنجازات كثيرة كان أهمها القضاء على اإلرهاب 
بهدوء تمكن من«فئران اإلرهاب« من جحورها، 
وفــكــك عـــدد هــائــل مــن الــعــنــاصــر اإلرهــابــيــة 
ولم  ومواطنيها،  الدولة  أمن   تهدد  كانت  التي 
تمكن  بل  فقط  الحد  هذا  عند  انجازاته  تقف 
مــن ضبط عــدد مــن »جــحــافــل اإلجــــرام« في 
توجيه  إلى  باإلضافة  الجمهورية،  محافظات 
كلفتهم  الــمــخــدرات  لتجار  متتالية  ضــربــات 

مليارات الجنيهات.
ــوزارة  ال حقيبة  تولى  الــذي  الداخلية  وزيــر   
 ،  1961 مواليد  من   2018 يونيو  الحديدية  
بمحافظة القاهرة، تخرج من كلية الشرطة عام 

1982 بأقدمية رقم 155.
عمل »توفيق« بعدة قطاعات بوزارة الداخلية، 
إلى أن التحق بالعمل بقطاع األمن الوطني »أمن 
الدولة سابًقا«، وتدرج فى المناصب حتى شغل 
منصب وكيل إدارة األمن الوطني بالقاهرة، قبل أن 
يصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية في 
السبت 28 أكتوبر الماضي قراراً بترقيته رئيساً 
لجهاز األمن الوطني علي خلفية حادث الواحات 
اإلرهابي، بعد إعفاء اللواء محمود شعراوي رئيس 
»توفيق«  تخصص  منصبه.  من  السابق  الجهاز 
خالل عمله بجهاز األمن الوطني في ملف النشاط 
الخارجي وتحديداً في النشاط العربي حتى ُعين 

رئيساً للجهاز.
العناصر  مــن  عــدد  بأكبر  اإليــقــاع  فــي  نجح 
اإلرهابية،  اإلخــوان  لجماعة  التابعة  اإلرهابية 
حيث اشتهر وسط زمالئه بلقب »الثعلب«، نظًرا 
لخبرته األمنية في التعامل مع الملفات الشائكة 
لفترة  الجهاز  فــي  عمله  بحكم  والمعلوماتية 

طويلة خاصة قبل ثورة 25 يناير.

منذ  69 عاما كان ما يقرب من 80 رجال من الشرطة على 
موعد لدخول التاريخ  كان الميعاد 25 يناير عام 1952، حيث 
أكسهام«  »البريجادير  القناة  بمنطقة  البريطانى  القائد  قام 
لتسلم  ــذارا  إن وسلمه  المصرى،  االتصال  ضابط  باستدعاء 
للقوات  أسلحتها  باإلسماعيلية  المصرية  الشرطة  قــوات 
القاهرة،  إلى  القناة وتنسحب  البريطانية، وترحل عن منطقة 
األنشطة  بسبب  وبريطانيا  بين مصر  التوتر  بسبب  ذلك  جاء 
إلى  إضافة  لخسارتهم  أدى  ما  معسكراتهم،  ضد  الفدائية 
أعلنت  بعدما  معهم،  العمل  من  المصريين  العمال  انسحاب 
ترك  في  الراغبين  أسماء  لتسجيل  مكاتب  فتح  عن  الحكومة 
عملهم للمساهمة في الكفاح الوطني عام 1951، وسجل خالل 
إمداد  عن  وتوقفوا  عامل،  ألف   91 من  يقرب  ما  ونص  شهر 
ضباط بريطانيا باالحتياجات المعيشية،  كما امتنع التجار عن 
إمداد المحتلين بالمواد الغذائية األمر الذي أزعج حكومة لندن 
، فهددت باحتالل القاهرة إذا لم يتوقف نشاط الفدائيين ، ولم 
يعبأ الشباب بهذه التهديدات ومضوا في خطتهم غير عابئين 
بالتفوق الحربي البريطاني واستطاعوا بما لديهم من أسلحة 

متواضعة أن يكبدوا اإلنجليز خسائر فادحة . 
»طــلــب االســـتـــســـالم«  قــوبــل مـــن الــمــحــافــظــة بــالــرفــض 
ــال الشرطة  ــغ رجـ ــل حــيــث  رفــضــت اإلنــــذار الــبــريــطــانــى وأب
باإلسماعيلية اإلنذار  إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى 
هذا الوقت، والذى أيد موقف رجال في عدم االستسالم  وطلب 

منها الصمود والمقاومة إلى أخر جندي.
أمر  حيث  الــمــجــزرة،  ــدأت  ب صباحا  السابعة  الساعة  فــي 
قوات شرطة  بمحاصرة  قواته   ، القناة  في  البريطاني  القائد 
اإلسماعيلية وأطلق البريطانيون نيران مدافعهم بطريقة وحشية 
ألكثر من 6 ساعات وانطلقت مدافع الميدان من عيار  25  رطال 
ومدافع الدبابات  )السنتوريون (  الضخمة من عيار  100  ملليمتر 
وبعدها  النظام،  بلوكات  وثكنة  المحافظة  مبنى  بقنابلها  تدك 
يعلن  لكى  قصيرة  لمدة  الضرب  بوقف  إكسهام  الجنرال  أمر 
على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره األخير وهو 
التسليم والخروج رافعى األيدى وبدون أسلحتهم وإال فإن قواته 

ستستأنف الضرب بأقصى شدة . 
وتملكت الدهشة القائد البريطانى حينما جاءه الرد من ضابط 
شاب صغير الرتبة وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى 

وجهه فى شجاعة وثبات : لن تتسلمونا إال جثثا هامدة. 
واستأنف البريطانيون المذبحة فانطلقت المدافع وزمجرت 
الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى 
أرضها  وتخضبت  األشالء  أركانها  فى  تبعثرت  بينما  أنقاض، 

بدماء  الشهداء .  
وبرغم ذلك الجحيم الذي أقامه اإلنجليز على أرض اإلسماعيلية 
ببنادقهم  يقاومون  مواقعهم  فى  صامدين  الشرطة  أبطال  ظل 
العتيقة من طراز  )لى إنفيلد (  ضد أقوى المدافع وأحدث األسلحة 
البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة  56  
شهيدا و 80  جريحا،    بينما سقط من الضباط البريطانيين  13  
قتيال و 12  جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد 
الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد 

رائف ولم يفرج عنهم إال فى فبراير  1952.
إعجابه بشجاعة  يخفى  أن  إكسهام  الجنرال  يستطع  ولم 
االتصال   ضابط  العبد  شريف  للمقدم  فقال  المصريين 
واستسلموا  بشرف  المصريون  الشرطة  رجال  قاتل  لقد 
ضباطا  جميعا  احترامهم  واجبنا  من  فإن  ولــذا  بشرف، 

وجنودا.
إكسهام  الجنرال  من  بأمر  بريطانية  فصيلة  جنود  وقــام 
بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند 
لهم  تكريما  أمامهم  ومــرورهــم  المحافظة  دار  من  خروجهم 
رجال  من  الشهداء  بطوالت  تظل  وحتى  لشجاعتهم   وتقديرا 
الشرطة المصرية فى معركتهم ضد االحتالل اإلنجليزى ماثلة 
فى األذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة 

الطفل المصرى وتحتفى بها.
الشرطة  رجــال  ووطنية  شجاعة  اثبتت  التي  المعركة  تلك 
وأصالة »معدن« رجال الداخلية، ستظل إلى األبد عيدا يحتفل 
على  والقائمون  شرطتهم  بجهاز  به  يفخرون  المصريون  به 

استقرار أمنهم.

معركة استمرت 
ساعتين فقط لكنها 
خلدت مئات السنين، بل 
صارت نموذجا يدرس في 
الشجاعة واالستبسال، 
إلى أن أصبحت ذكرى 
وعيدا لكل من عمل 
بجهاز الشرطة وكل 
مصري بشكل عام.

أعد الملف: سعيد محمود- محمد على - دعاء راجح - عواطف الوصيف - نيفين مصطفى - محمد جمال الدين -رضوى ناصر - محمود معروف
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ذاكرة اجلرمية زمان

العام  في  الساقطات  عدد  حذرت..  الشرطة 
8000 واملتشردين  امرأة   4000 لـ يصل  الواحد 

يقول الكاتب والباحث التاريخي أيمن عثمان إن مجلة البوليس كانت 
تهتم أيضا بكشف أالعيب النشالين والنصابين والشحاذين للقراء، حيث 
مستديمة  بعاهة  اإلصابة  وادعــاء  المتسولين  تنكر  كيفية  لهم  توضح 
المخبرين  أحد  جعلت  المرات  إحدى  وفي  المواطنين،  ليستدر عطف 
يتنكر في زي متسول، وتم عمل معايشة معه ليوم كامل، ليكتشف القراء 

أنه تحصل على ثروة في ذلك اليوم من التسول فقط.
ويضيف أيمن عثمان لـ»الطريق« أن المجلة كانت تسلط الضوء على 
دور نادي الضباط المجتمعي لرعاية أبناء الضحايا والمجرمين أيضا، 
يتم  لم  لو  المجرم  ابن  أن  المصري   البوليس  نظر  وجهة  كانت  حيث 

االعتناء به جيدا سيتحول إلى نسخة إجرامية جديدة من والده.
األعــداد  أحد  في  البوليس  مجلة  أن  إلى  التاريخي  الباحث  ويشير 
أقامت ندوة مخصصة عن زيادة عدد حاالت الطالق في مصر، تحدث 
فيها العديد من ربات البيوت وشيوخ األزهر والقساوسة وعلماء النفس، 
الوضع  تؤثر على  أن  الممكن  التي من  األزمة  تلك  للوقوف على سبب 

العام في مصر.
وبمطالعة إحدى صفحات المجلة، نجد أنها تتحدث عن أزمة عدم 
كتب  حيث  العام،  الطريق  في  امــرأة  يعاكس  من  لمعاقبة  قانون  وجود 
تحت عنوان »مكتب حماية األدب ينذر بأن اآلداب في خطر« أن الجهات 
المختصة تدرس سن عقوبات رداعة غير هينة  لحماية اآلداب العامة 

في دور السينما والمالهي والمحال العامة والميادين والشوارع.
الواحد  العام  في  الساقطات  عدد  كان  وقتها  أن  المجلة  ووضحت 
4000 امرأة، بين يصل عدد المتشردين إلى 8000، شارحة أن أسباب 
ذلك نتيجة لعدم وجود قوانين رادعة، ضاربة المثل بالقائم مقام علي 
عقوبة  بوضع  طالب  والــذي  وقتها،  اآلداب  حماية  مكتب  رئيس  عرب 
قاسية لمعاكسي السيدات في الطرقات قائال: »إن قانون العقوبات لم 

ينص على مادة خاصة بهؤالء، فكيف نعاقبهم؟«.
كانت تلك بعض الحكايات من دفتر البوليس المصري الخالد، الذي 
ينطبق عليه بالفعل وصف »إبراهام لينكون« حينما قال إنه كحبة القمح.

فترة  في  وبالتحديد  العشرين،  القرن  خمسينيات  وفي 
 23 ثورة  مع  تزامنت  التي  واألدب  والفن  الصحافة  ازدهار 
وآخر  والــهــالل،  المصور  مثل  مجالت  جانب  وإلــى  يوليو، 
الساحة  على  ظهرت  والكواكب،  والدنيا،  واالثنين  ساعة، 
الصحفية مجلة تبدو للوهلة األولى ذات هدف أمني بحت، 
بعض  ســوى  شيئا  تقدم  لن  أنها  عنها  يسمع  من  ويعتقد 
لكن  فقط،  األمــن  رجــال  ســوى  تهم  ال  التي  الموضوعات 
األمر كان مختلفا بحق، فتلك المجلة الفريدة والنادرة التي 
اجتماعية،  وجبة صحفية  تقدم  كانت  اليوم،  تعد تصدر  لم 
والنقاد  القراء  استحسان  بها  نالت  أيضا،  وأدبية  فنية  بل 

في الوقت ذاته، إنها مجلة »البوليس«.

ويقول الكاتب والباحث التاريخي أيمن عثمان، إن الجريمة 
عبارة  تكن  لم  لكنها  الرئيسي،  »البوليس«  مجلة  كانت محور 
عن أخبار عن الحوادث وكفى، بكل كانت تتناول كل جوانبها 
التي  األدبــيــة  القصص  في  حتى  ومميزة،  مختلفة  بأشكال 
كانت تكتب أو تترجم على صفحاتها، وأيضا في إبراز الدور 

المتجمعي الكبير لرجال الشرطة آنذاك؟.
البوليس كحبة القمح!

قد يندهش القراء من ذلك الوصف الذي كان عنون المقالة 
والصادر  »البوليس«،  مجلة  من   14 رقــم  للعدد  االفتتاحية 
بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1952، حيث نشرت المجلة جزء من 
كلمة الرئيس األمريكي السادس عشر أبراهام لينكون لشعبه 

في القرن التاسع عشر، عندما شبه البوليس بحبة القمح التي 
لوالها لما وجد الخبز، خبز الحياة هو الطمأنينة واالستقرار 
الناتجان عن األمن، وهو الذي يعتبر نقطة تحول من الهمجية 

إلى المدنية.
الشعب  جــمــوع  خاطبت  للقراء  المجلة  كلمة  بقية  وفــي 
موضحة دور الشرطة، حيث كتبت »إن رجل البوليس صديق 
وفي قبل أن يكون عدوا عنيدا، فامنحوه الثقة ليمنحكم نفسه، 
فإنه كحبة القمح التي تدفن تحت التراب، وتحيا في الظالم 
التي  البوليس كالشمعة  لتهب اإلنسان ثمرة مباركة، إن رجل 
تحترق لتضيء ما حولها، إذن فال شك أنه مواطن نبيل، وكل 

نبيل يستحق التقدير«.

 كان من المعتاد أن يسمع المواطنون قديما عن عصابات متخصصة 
في السرقة، لكن العصابة التي تحدثت عنها مجلة »البوليس« في العدد 
كان  الخمسينيات، حيث  في  القراء  دهشة  في  سببا  كانت  ذكره  السابق 
التشكيل العصابي الذي تم القبض عليه بعد أن سبب الرعب للعديد من 
أصحاب المحالت التجارية وقتها تشكيال نسائيا بالكامل، وهو ما لم يعتد 

عليه المصريون وقتها.
فعلى صفحات المجلة التي أهدى الباحث أيمن عثمان »الطريق« عدة 
صورة أرشيفية منها، تم تناول تفاصيل القضية التي بدأت بعدة بالغات 
بيع  النتخصصة في  التجارية  للمحال  اإلزعاج  تشكو من سرقات سببت 
األقمشة، ما استدعى تحرك رئيس مكتب النشل وقتها إليقاف تلك الظاهرة 
والقبض على الجناة، وبعد تحريات شاقة، اكتشف أن العصابة التي يبحث 
عنها مكونة من 4 نساء، زعيمتهن سيدة عجوز، وبقيتهن »ضراير« زوجتهن 
يمارس  كان  الذي  العصابي  للتشكيل  البلطجي وضمتهن  البنها  الزعيمة 
نشاطه في القاهرة، بينما تأخذ السيدة العجوز المسروقات لإلسكندرية 

لتصريفها بعيدا عن مكان الجريمة.
عليهن  القبض  من  تكنوا  العصابة،  لوكر  البوليس  رجــال  توصل  وبعد 
اعترفن  معهن  التحقيق  وفي  باألزبكية،  بك  كلوت  شارع  فنادق  أحد  في 

بتفاصيل الجرائم جميعها، وذكرن أسماء محالت الضحايا الذين فرحوا 
بيقظة رجال شرطتهم البواسل.

أما الجريمة الثانية، فكانت سرقة خزانة مدرسة الراهبات في منطقة 
السكاكيني، ولتي قام بها ثالثة من لصوص الخزائن، باالتفاق مع فراش 

المدرسة الذي سهل لهم الدخول وعاونهم على السرقة.
بذكاء  الجناة  شخصية  كشف  من  الجنائية  المباحث  مكتب  وتمكن 
من  أمرهم  الكتشاف  ونتيجة  المدرسة،  من  فرارهم  أثناء  ففي  شديد، 
إحدى الراهابات التي أطلقت صافرة تحذير معلنة عن السرقة، اختلت 
عجلة القيادة من يد سائق عربة اللصوص، فارتطم رفرف السيارة بسور 
الخاص  الطالء  قشور  بعض  وسقوط  اعوجاجه  عنه  نتج  ما  المدرسة، 
بالسيارة، وهو الخيط الذي أمسك به رجل المباحث الذكي، عندما التقط 
»قشرة البوية«، بحسب وصف المجلة، وأجرى بحثا مكثفا في الجراجات 
نتيجة  الجراجات  أحد  في  السيارة  على  تعرف  حتى  التصليح،  وورش 
تطابق قطعة الطالء واالعوجاج الحادث في رفرفها، وبعد ذلك تم القبض 
وفراش  زميليه  على  اعترف  والذي  الجريمة،  ومدبر  األول  السارق  على 
إلى  تفتح،  أن  قبل  المسروقة  الخزانة  وتعود  القضية  لتنتهي  المدرسة، 

مكانها في مدرسة الراهبات في أقل من 24 ساعة. 
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الملفات  من  الكثير  المصري  التاريخ  صفحات  في 
تجعل  نور،  من  بحروف  كتبت سطورها  التي  المضيئة 
أبناء مصر  لكونه من  بالفخر  يقرأ عنها يشعر  كل من 
المشرف،  تاريخنا  وأبرز صفحات  أهم  ومن  العظيمة، 

هي صفحات الشرطة المصرية.
المؤرخ  دور  تلعب  التي  هــي  كانت  الصحافة  وألن 
الــنــاطــق بــصــوت الــشــعــب، قبل الــهــجــوم الــشــرس من 
الــوحــوش اإللــكــتــرونــيــة الــمــســمــاة بــمــواقــع الــتــواصــل 
مجالت  كانت  مــيــديــا«،  »السويشيال  أو  االجتماعي 
اإليجابي  الدور  تبرز  ما  دائما  الجميل  الزمن  وجرائد 
ما سنتناوله في  المجتمع، وهو  المصري في  للبوليس 

التالية. السطور 
الفريق عزيز المصري ومدرسة البوليس اإلنجليزي

ــخ مــصــر الــخــالــدة جــزء  ــاري هــنــاك فــي صــفــحــات ت
الجيش  عظماء  ألحد  نور  من  بحروف  سطوره  كتبت 
الرجل  ذلــك  المصري،  عزيز  الفريق  وهــو  المصري، 
الذي عرف باألب الروحي للضباط األحرار، لكن ما ال 
يعرفه الكثير هو دور الرجل في إنشاء مدرسة البوليس 

اإلنجليزي.
فعلى صفحات مجلة اإلثنين والدنيا في نوفمبر من 
قصة  عن  المصري  عزيز  الفريق  تحدث   ،1952 عام 

لمدرسة  مديرا  كــان  عندما  حدثت  العجب  في  غاية 
وقتها  زار  حيث  إلنجلترا،  رحلة  إلى  ودعي  البوليس، 
العالم،  »اســكــوتــالنــديــارد« أشــهــر جــهــاز شــرطــة فــي 

لمحاولة نقل نظمه إلى مصر.
ويقول المصري »لم أكد أصل إلى لندن حتى طلبت 
زيارة هذه المؤسسة العالمية  للمباحث الجنائية، وفي 
اليوم التالي كان المدير في استقبالي، ورحب بي غاية 
الترحيب، وقال لي: إن رسل باشا أرسل لنا برقية قبل 
أن تصل نصحنا فيها بدعوتك لزيارة اإلدارة واالستعانة 

بما تبديه من مالحظات«.
المؤسسة  أرجاء  في  المصري  عزيز  طاف  وبالفعل 
ويقوم  آلخــر،  حين  مــن  مالحظاته  بعض  يبدي  ــدأ  وب
سفره  وقبل  يومين،  وبعد  بنفسه،  بتسجيلها  المدير 
أن  ليكتشف  »اسكوتالنديارد«  زار  مباشرة،  مصر  إلى 
قبل  التنفيذ،  إلى  طريقها  أخذت  جميعها  مالحظاته 
المباحث  إدارة  ويــزور  أللمانيا  ذلــك  بعد  يسافر  أن 
الجنائية هناك، ثم يعكف شهرا كامال في االنتهاء من 
البوليس كما يجب أن يكون من وجهة  كتاب كامل عن 
نظره، وضع فيه نظما جديدة لكليات البوليس وتخريج 

الضباط وإعداد العساكر.
طبع  »انتهى  مذكراته  في  المصري  عزيز  ويستطرد 

يقرأه  فلم  البوليس،  مدرسة  من  خروجي  بعد  الكتاب 
في مصر على ما أعتقد غير رجل واحد هو رسل باشا، 
أنه لم يكتف  الكتاب، والغريب  فقد أهديته نسخة من 
وبعث  اإلنجليزية  اللغة  إلى  بترجمته  بادر  بل  بقراءته، 
– له  وقال  اسكوتالنديارد،  إدارة  مدير  إلى  بالترجمة 
أفكار  كما بدا لي من بعد- )حاولوا أن تستفيدوا من 

هذا الرجل الذي ال تعرف بالده قيمته(«.
في  األشهر  الجنائية  المباحث  إدارة  نفذت  وبالفعل 
العالم كل ما جاء في كتاب عزيز المصري بحذافيره، 
وهو ما اكتشفه بعد سنوات حينما سافر في زيارة إلى 
إنجلترا وتلقى دعوة من مدرسة لندن للبوليس، وهناك 
كان  ما  بالضبط  هو  رآه  ما  كان  فقد  العجب،  تملكه 
يحلم بتنفيذه في مصر ودونه في كتابه، لدرجة أنه كتب 
في مذكراته واصفا األمر«خيل إلي أنني أنا الذي أنشأ 

هذه المدرسة الضخمة«.
طلبة  وســط  الغداء  لتناول  المصري  جلس  أن  بعد 
ضيف  اآلن  »معنا  يقول:  بمديرها  فوجئ  المدرسة، 
شيئا  إال  شــيء،  كل  يعرف  رجل  وهو  النيل،  وادي  من 
واحدا.. فهو ال يعرف أنه هو الذي أنشأ هذه المدرسة 
باشا أحد  إلينا رسل  نقله  له  ووضع نظامها في كتاب 

الضباط اإلنجليز في البوليس المصري«.

»شرلوك هوملز« مصر.. حل جميع األلغاز ومات على مكتبه

مجلة البوليس تكشف سر لصوص اخلزائن وعصابة النساء   نادي الضباط كان يرعى أبناء املجرمني حتى ال يسلكون سلوك آبائهم

يعرف الجميع شخصية المخبر السري اإلنجليزي  حاد الذكاء 
»شيرلوك هولمز«، والتي أبدعها خيال الكاتب البريطاني »سير 
آرثر كونان دويل«، وحققت مبيعات خرافية ونجاحا كبيرا، قبل 
لكن  نفسه،  النجاح  لتحقق  الشاشة  إلى  الــورق  من  تنتقل  أن 
الكثير ال يعلم عن »شيرلوك هولمز المصري«، األميرالي أحمد 
بوليسية  بعقلية  تميز  الــذي  الضابط  ذلك  بك،  عبدالرحمن 

تضاهي في عبقريتها موهبة رجال »سكوتالند يارد«.
عام  مايو  مــن  الــســادس  بتاريخ  المصور  مجلة  عــدد  ففي 
أحمد  األميرالي  المجلة  نعت  واحد،  بيوم  وفاته  وبعد   ،1949
على  ومــات  عــاش  الــذي  العبقري  الضابط  بــك،  عبدالرحمن 

مكتبه.
بذكاء  كشفها  التي  الغامضة  القضايا  من  العديد  وذكــرت 
األميرة  ــران،  إيـ إمــبــراطــور  شقيقة  عقد  قضية  مثل  شــديــد، 
»أشرف الملوك«، والذي كان يتكون من 300 فص من الزمرد 
الثمين، حيث ظل الرجل يبحث عنه إلى يوم وفاته، وتمكن من 
القبض على جميع مرتكبي جريمة السرقة الذي وصل عددهم 
إلى 20 متهما، وعثر على 79 فصا من العقد، قبل أن يدركه 

قدر اهلل وتصعد روحه إلى بارئها.
وعن مميزات الضابط الشهير قالت »المصور« إنه كان يتمتع 
بقدرة خارقة في السيطرة على أعصابه والتحكم فيها، حيث 
الخطرة  القضايا  التحقيق في إحدى  كان عندما يشرف على 
أياما متصلة، ال ينصرف من مكان  فيها  التحقيق  التي يطول 
لدقائق  النيابة  وكيل  بجوار  مقعده  على  يغفو  بل  التحقيق، 
قليلة، ثم يصحو من نومه بكامل نشاطة، وفي أوقات كثيرة كان 

يستيقظ من غفوته القصيرة ومعه حل لغز الجريمة بالكامل.
بذاكرة  أيضا  يتمتع  بك  عبدالرحمن  أحمد  األميرالي  وكان 
حادة ال تخطئ، ويتذكر األسماء والوقائع والزمان والمكان بدقة 
التحقيق  فنون  في  برع  كما  اليوم،  الكمبيوتر  أجهزة  تضاهي 
الجنائي ولذلك أطلقوا عليه لقب »شيرلوك هولمز المصري«، 
كانت  فيها،  التحقيق  على  أشــرف  التي  القضايا  إحــدى  وفي 
الشكوك  وحامت  األلومنيوم،  مصانع  من  مصنع  في  السرقة 
حول عمال المصنع الذين وصل عددهم وقتها إلى أكثر من100 
مسحوق  على  األقـــدام  ــار  آث تأمل  شديد  بذكاء  لكنه  عامل، 
أكد  ثم  العمال،  مخلفات  من  األرض  على  المتناثر  األلومنيوم 

أن مرتكب السرقة أعرج، وبالفعل كان هناك اثنين من العمال 
يسيران  أن شاهدهما  وبمجرد  السير،  في  العرج  من  يعانيان 
أشار إلى أحدهما مؤكدا أنه السارق، وعندما سألوه عن سر 
اكتشافه قال إن أثر إحدى القدمين غائر في المسحوق، بينما 
اآلخر سطحي، أي أن السارق يعتمد في السير على قدم أكثر 
من األخرى، ولما كان العامالن يعاني كل منهما من العرج في 
قدم مختلفة عن اآلخر، سهل ذلك من مهمة أحمد عبدالرحمن 

بك.
أما عن وفاة الضابط العبقري، فلها قصة تبين مدى إخالصه 
لعمله ووطنه، حيث كتبت »المصور« أنه في أواخر عام 1949، 
الفراح  النصفي(، وظل طريح  )الشلل  »الفالج«  أصيب بمرض 
ألكثر من شهر، وعندما أحس أنه يقوى على الحركة، تحامل 
على نفسه وأصر على الذهاب إلى مكتبه لمواصلة عمله الشاق 
والعنيف، وكان يقول دائما »أنا قضيت عمري كله على المكتب 
بالفعل، فقد ظل ثالث  ده وعاوز أموت عليه«، وهو ما تحقق 
سنوات يصارع المرض حتى فارق ربه يوم الخميس الموافق 5 

نوفمبر عام 1949.
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مصطلحات في 
قاموس األقسام

الضغوط النفسية على رجال الشرطة
استشاري صحة نفسية: الضابط يقضي ثلثي حياته في الشارع..  مما يزيد الضغط عليه 

أستاذ  فيوالنتى،  جون  الدكتور  أجــراه  بحث  في 
»بافالو«  جامعة  فى  واالجتماعى  الوقائى  الطب 
إلى  يهدف  والذي  األمريكية، في أغسطس 2012، 
الذي  والبدني  النفسي  اإلجهاد  بين  العالقة  إيجاد 
عمله،  طبيعة  بحكم  الشرطة  ضابط  لــه  يتعرض 
واآلثار النفسية والصحية التي تصيبه أو التي تزداد 

نسبة اإلصابة بها نتيجة لذلك.
وتم إجراء هذه الدراسة على 464 ضابط شرطة، 
عمل  طبيعة  بين  العالقة  معرفة  لها  الدافع  وكــان 
تعرضهم  نتيجة  لديهم  التوتر  وزيادة  الشرطة  رجل 
المستمر لإلصابة أو حتى للموت، ومواجهة الكثير 
الضغوط  واإلحــبــاط، وكذلك  اإلرهــاب  من حــاالت 
باإلضافة  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية 
أوردتها  التي  السلبيات  أولــى  وكانت  اإلجهاد،  إلى 
الليلية  الورديات  في  المستمر  العمل  أن  الدراسة 
البدانة  تشمل:  التى  األمراض  من  مجموعة  يسبب 
في البطن، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة األنسولين، 
ومرض السكري من النوع الثاني، والسكتة الدماغية.
الصحة  استشاري  هــانــي،  محمد  الدكتور  قــال 
»الصحة  تسمي  علمية  ــادة  م هناك  إن  النفسية، 
النفسية وعلم النفس الجنائي« يتم تدريسها في كلية 
الشرطة، ألن ضابط الشرطة عندما يتخرج يتعرض 
التعامل  هو  أولها  الكثيرة،  الضغوط  من  لمجموعة 
يكون  أن  يجب  لذلك  الجمهور،  وبين  بينه  المباشر 
يستطع  لم  فــإذا  النفس،  ضبط  على  القدرة  لديه 

ذلك، سوف يتعرض لمشاكل كثيرة.

وأشار »هاني« لـ »الطريق« إلى أن ضباط الشرطة 
يحملون السالح، للدفاع عن النفس، فلذلك يجب أن 
يكون لديهم توازن نفسي وثبات انفعالي، وقدرة كبيرة 
السالح  استخدام  وعدم  أنفسهم،  في  التحكم  على 
النفسية أو  إال للضرورة، فعندما يتعرض للضغوط 
العصبية مثل أن يتم استفزازه، يجب أن يمتلك أعلى 
الشرطة  أن ضابط  مضيًفا  النفس،  درجات ضبط 
يحتك بالمجرمين والقاتلين، وغيرهم، ولذلك يجب 

أن يتحلى بالصبر والسيطرة على نفسه.
هناك  أن  النفسية  الصحة  اســتــشــاري  وأوضـــح 
مجموعة من القرارات التي يحتاج ضابط الشرطة 
تتعلق  كانت  النفسي، سواء  بالهدوء  فيها  يتحلى  أن 
بالعمل أو الحياة الشخصية، وال يجب أن يتخذ هذه 
يتحمل  من  وهو  مصيرية،  ألنها  بسرعة،  القرارات 
مسئوليتها بالكامل، مشيًرا إلى أن ضابط الشرطة 
يقضي ثلثي حياته في الشارع، وهو ما يزيد احتكاكه 
النفسي  الضغط  من  يزيد  مما  الطبقات،  بمختلف 

لديه. 
تتسبب  الكثيرة  العمل  ســاعــات  أن  ــى  إل ولــفــت 
على  والعصبية  النفسية  الضغوطات  من  مزيد  في 
ضباط األمن، ففي أي لحظة يتم استدعاء ضابط 

الشرطة لظروف عمله الخاصة. 
يختار  أن  يجب  الشرطة  ضابط  أن  على  وأكــد 
أن  معينة، فيجب  نفسية  بمواصفات  شريكة حياته 
تكون الزوجة متفهمة ومتقبلة لظروف عمل زوجها، 
وعندما ينجح في عمله، يعود هذا النجاح عليها هي 
خاصة  ظــروف  في  يعمل  الشخص  فهذا  وأبنائه، 

تحكمه بقواعد معينة. 
ضابط  زوجــة  أن  هاني  محمد  الدكتور  وأضـــاف 
الشرطة، يجب أن يتوافر لديها قوة التحمل، فهي لديها 
دور قوي في تربية األبناء، وأن تكون لديها قدرة على 
تحمل المسئولية، فإدا لم يتزوج باإلنسانة المناسبة، 
سوف يزداد الضغط النفسي لديه، في حل المشاكل 

األسرية، فهو يقضي معظم حياته في العمل. 

البلوكمين
أقدم  أمين 

شرطة 
في القسم
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التى يتم تسجيلها 
ولم تستكمل

األونباشى
قائد الـ1٠ 
ويوازى األن 
الـ»عريف«

الكراكون 
وتعنى مخفر 
أو مركز شرطة

حملة
مأورية تهدف 

للظبط أو 
تفقد األمن

السالحليك
الغرفة المخصصة 

لتخزين األسلحة 
والذخيرة

عسكري الدرك 
شرطى 

يجوب الشوارع 
والطرقات مساًء

شاويش
يعلو 

»األنباشى في 
الرتبة«

الضابط يحتاج أن 
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مبواصفات نفسية 
معينة لتحتمل 

طبيعة عمله

المهام  ومطرقة  المجتمعية  الثقافة  سندان  بين 
تحديين  بين  حائرة  المصرية  المرأة  وقفت  الصعبة 
العمل  كــان  حيث   الـــذات،  إثــبــات  رحلة  فــي  كبيرين 
بالشرطة يصنف ضمن المهام الصعبة التي ال تناسب 
 1984 عــام  المصرية  الــمــرأة  نجحت  حتى  الــفــتــاة، 
من  شاقة  رحلة  في  الشرطة،  ألكاديمية  باالنضمام 
أنفسهن  وقدمن  السالح،  قتالية حتى حملن  تدريبات 
فداًء للوطن، ولم يتوقف األمر على ذلك فحسب، بل 
لخدمة  الداخلية  وزارة  قطاعات  جميع  فى  توغلن 

الوطن.
البداية 

في  مــرة  ألول  أبــوابــهــا  الشرطة  أكاديمية  فتحت 
»طبيبات  للعمل  فتيات  لقبول  الداخلية،  وزارة  تاريخ 
أمكن  أنه  الشرطة«، حتى  في  اجتماعية  وأخصائيات 
األمر  أن  إال  ذلــك؛  بعد  كضابطات  والعمل  االلتحاق 
السائدة،  المجتمعية  الثقافة  بسبب  مقبوال  يكن  لم 
نظرا  الــرجــال  إال  التناسب  الوظائف  تلك  مثل  وأن 
لصعوبة المهام القتالية والمخاطر الكبيرة التي تحيط 

بالضباط.
حينها،  المجتمع  نظرة  من  الفتيات  خشية  وبسبب 
تقرر  حتى  باألكاديمية  االلتحاق  عن  أعرضن  فقد 
المصرية  الشرطة  في صفوف  ضابطات  قبول  وقف 

واقتصار عملهن طبيبات وأخصائيات.
شرطة نسائية 

باب  فتح  الداخلية  وزارة  أعادت  وبعد عدة سنوات 
القبول أمام خريجات الجامعات؛ لاللتحاق بالوظائف 
األمــر  نجح  لكن  شــرطــة،  ضابطات  والعمل  األمنية 
ذلك المرة، وتقرر االعتماد عليهن في بعض المرافق 

والقطاعات داخل وزارة الداخلية.
وسرعان ما حققت عناصر الشرطة النسائية نجاحا 
كبيرا في مهامهن الجديدة، بعد خضوعهن لتدريبات 
المواقف  مع  والتعامل  السالح  وحمل  عالية  قتالية 
بعض  إليهن  الداخلية  وزارة  أسندت  حتى  الصعبة، 
األحداث  ورعاية  العامة،  »العالقات  بــإدارات  المهام 

والمؤسسات العقابية، والرعاية الالحقة، وغيرها«.
تضحيات وبطوالت تاريخية

الــشــرطــة  ــتــي حققته  ال الــكــبــيــر  ــنــجــاح  ال ــط  ووســ
اإلرهــاب،  غــدر  من  الضابطات  تأمن  لم  النسائية، 

في  لمصر،  فــداء  روحــهــا  شهيدة  أول  قــدمــت  حتى 
العالم، حيث تولت عدد من  بطولة ملحمية شهد لها 
جانب  إلى  األعياد  الكنائس خالل  تأمين  الشرطيات 
بوقوع  والخسة  الغدر  يد  طالتهم  حتى  األمــن،  رجال 
لتسطر  باإلسكندرية؛  المرقسية  الكاتدرائية  تفجير 

العميد نجوى الحجار، اسمها بحروف من نور بين 
إبراهيم،  أسماء  النقيب  إلى  باإلضافة  الشهداء؛ 

والعريف أمينة رشدي، أثناء قيامهن بأداء الواجب 
الوطني في حفظ األمن واألمان وتفتيش السيدات 

الوافدات إلى الكاتدرائية وقت االحتفاالت.
العنف ضد المرأة 

وفي إطار مواصلة توغلهن في وزارة الداخلية، تم 
إصدار قرارا بإنشاء قطاع مكافحة العنف ضد المرأة، 
الشرطة  عناصر  على  مباشر  بشكل  يعتمد  والــذى 
تلك  مهام  بين  ومن  الجمهور،  مع  للتعامل  النسائية 

اإلدارة حفظ األمن في محيط مدارس الفتيات 
والمشاركة  التجمعات،  بأماكن  واالنتشار 

في الدوريات األمنية.
الشرطة  عناصر  أيضا  التحقت  كما 
ــأحــد أخــطــر قــطــاعــات  الــنــســائــيــة ب
المدنية،  الــحــمــايــة  وهـــو  الـــــوزارة، 
فى  كــبــيــرة  خــطــورة  يشكل  ــــذي  وال
وإبطال  الكبيرة  الحرائق  مواجهة 
ومواجهة العبوات المتفجرة، حيث 
النسائية،  الــشــرطــة  فــريــق  تلقى 
األمن  معاونى  بمعهد  التدريبات 
فريق  أول  ليصبح  اإلطفاء،  على 

ــدات في  ــســي ــاء مــن ال إطــف
تاريخ الحماية المدنية.

ــك تــكــون الــمــراة  ــذل وب
أروع  ــت  ضــرب الــمــصــريــة 
ــي الــتــضــحــيــة  األمــثــلــة فـ

ــداء بـــالـــغـــالـــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ والـ
ــن أجــل  ــس مـ ــي ــف ــن وال
ــدة  ــ ــؤك ــ ــا، م ــ ــه ــ ــن ــ وط
عــلــى دورهــــا فهي 

ــف  ــصـ ــا »نـ ــ ــق حــ
المجتمع«.  

الشرطة النسائية.. قاهرات التحرش واإلرهاب
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ملف خاص

دور تاريخى في مواجهة األوبئة

أمراض عضال ضريبة املهنة بيوت مظلومة.. الواجب قبل األسرة 

محمد علي باشا أول من قام بعمل احلجر الصحي باإلسكندرية   معمرة صعيدية: احلكومة قامت بحظر استعمال الزير الفخاري بسبب انتشار »املالريا«

c الشرطة تحارب  فيروس
في عهد وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، 
قام قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتعاون مع وزارة 
الصحة والسكان، بتدشين حملة القضاء على فيروس 
مستشفيات  وجــود  عــن  فضاًل  السجون،  داخــل   c
وتقديم  المرضى  لعالج  بالسجون  ومتطورة  حديثة 
لمستشفيات  الحاالت  بعض  ونقل  بالمجان،  العالج 
خارجية إذا تطلب األمر، فى إطار احترام قيم حقوق 

اإلنسان.
 ،2008 عام  وحتى   2006 عام  بين  ما  الفترة  في 
للطيور  األنــفــلــونــزا  مــن  نــوعــيــن   مصر  فــي  انتشر 
 -H1N1( اإلنجليزية  باللغة  لهم  ويرمز  والخنازير، 
العديد من المؤسسات المصرية  H5N1(، وقامت 
رأسها  الحمالت وعلى  بالعديد من  الوقت  في ذلك 
الشرطة  جهاز  قام  حيث  المصرية،  الشرطة  جهاز 
التي  الزراعة،  لــوزارة  التابعة  اإلعــدام  لجان  بتأمين 
الطبية  الخدمات  جهاز  وقــدم  مصر،  مــزارع  جابت 
المصرية،  المسلحة  القوات  مع  بالتعاون  بــالــوزارة 
محافظات  بمختلف  األمصال  وتوزيع  طبية  قوافل 
تربية  بعد  التوعوية  الحمالت  إلــى  إضافة  مصر، 
الفضالت  كــافــة  مــن  والتخلص  بالمنازل  الــطــيــور 

الخاصة بها.
وباء المالريا

القرن  عشرينيات  فــي  »الــمــالريــا«  وبــاء  انتفض 
الماضي خالل حكم الملك فؤاد لمصر بمحافظات 
الصعيد، ممتدا إلى محافظات القاهرة واإلسكندرية 
ليعم الدلتا ومدن القناة، ليصدرالملك فؤاد   مجموعة 

من القرارات.
ووفقا لما جاء في أرشيف وكالة األهرام، بنص مرسوم 
هذه  بمتابعة  الوقت  ذلــك  في  الداخلية  لوزير  ملكي 
القرارات وتنفيذها لمواجهة خطر المالريا، من خالل  
بناء صهاريج معدة لمياه الشرب، مع عدم إمكانية  دخول 
البعوض إليها وعدم استعمال الزير الفخاري أو البرميل 
من األوعية غير الثابتة للماء إال مع االحتياطات الالزمة، 
وري الحدائق من الحنفيات الخالية من البعوض وفقس 
البعوض، وتنظيف األحواض الصناعية كل أسبوع وأن 
توضع بها األسماك التي تتغذي على فقس البعوض، 
وأن تبني تجاويف لوصل مواسير الري بحيث يمتنع بقاء 

الماء فيه.
فزع الكوليرا

انتشر وباء الكوليرا في عشرينيات القرن الماضي 

كرومر  الــلــورد  حكم  تحت   1883 عــام  في  وخاصة 
دمياط  بمدينة  مصر،  لدى  المتحدة  المملكة  سفير 
ووجهت  أبوالمعاطي،  الشيخ  مولد  إقــامــة  بخالل 
السلطة األجنبية وزير داخلية مصر آنذلك إسماعيل 
المناطق  بكافة  السكان  جميع  بتطعيم  باشا،  أيوب 
الموبوءة، بعد إجراء أبحاث قام بها العالم األلماني 
»باستير كوخ« والتوصل إلى لقاح للمرض، الذي كانت 
والقيء  المائي،  والغزير  »اإلسهال  أغلبها  أعراضه 

وتشنجات الساق«.
على  اإلشــراف  المصرية،  الشرطة  مهمة  وكانت 
تلقيح المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة،  والحبس 

لمدة 7 أيام وغرامة تتجاوز جنيها واحدا.
وتقول السيدة فاطمة محمد، صاحبة الـ115 عاما، 
صعيدية األصل وصاحبة الذاكرة القوية عن مرض 

الكولير إن«الكوريرا«، والحكومة - تقصد الداخلية- 
كسرت الزيار والقلل وقفلوا السوق وكان اللي يروح 
وكان  بالكلور،  والخيار  الفلفل  يغسلوله  حاجة  يبيع 

الرجالة تبات في الخال والغيط«.
وتوالت األحداث لمرض الكوليرا حتى عام 1947، 
مداخل  غلق  هو  الشرطة  به  تقوم  ما  أهــم  وكانت 
ــبــالد، وفـــرض حظر الــتــجــوال بــشــوارع  ومــخــارد ال

وميادين البالد.
األمن والطاعون

ــدأ وبـــاء الــطــاعــون فــي أكــتــوبــر مــن عــام 1347  ب
متدرجا في البالد حتى عام 1800، حين أتى محمد 
على باشا واليا على مصر، وفكر محمد علي باشا 
المصريين،  من  قــوي  جيش  تكوين  في  مصر  والــي 
وضع نصب عينيه وباء الطاعون، ما دفعه إلى اتخاذ 
واتخذ  المرض،  من خطورة  للحد  وقائية  إجــراءات 
»األزاريطة« باإلسكندرية، موقعا للحجر  من منطقة 
الصحي بشكل علمي، لتكون تلك المنطقة هي األولى 
التي يتم عمل حجر صحي بها وتكون خارج المدينة.
واضطر محمد علي، إلى نشر رجال األمن بالشوارع 
لتقليل  المواطنين، وفرض حظر تجوال  لمنع خروج 
خطر اإلصابة المنتشرة عبر أبخرة الماء المتصاعدة 
في الهواء، بل وزاد األمر إلى حرق متعلقات المصاب 
بالمرض، وإعدام رب األسرة التي تخفي موت أحد 

أفرادها بالطاعون حتى يفلتوا من الرقابة الصحة.

تاريخ طويل مسطر بأسمى معاني الشرف 
والنزاهة والتضحة، ومنذ تأسيس جهاز الشرطة 
المصرية عام 18٠5 عهد محمد علي باشا، 
اليمكن االستغناء عن جهاز بحجم وقوة الداخلية 
المصرية على مر األزمنة والحكام واإلدارات، 
وتعرضت مصر إلى العديد من الكوارث والنكبات 
واألوبئة الفتاكة، وتصدى لها رجال األمن في 
الداخل من الشرطة ورجال مصر عبر الحدود 
بالجيش.
ونحن على أعتاب يوم ٢5 يناير، الذي أصبح 
عيدا قوميا للشرطة المصرية، نستعرض 
معكم في هذا التقرير، تاريخ جهاز الشرطة في 
التعامل مع األوبئة مثل »كورونا، أنفلونزا الطيور 
والخنازير، الكوليرا، الطاعون.. الخ«، ومجابهتها 
سواء من خالل مبادرات توعوية أو أعمال ميدانية 
.
الشرطة المصرية هي حائط السد األول 
خالل مواجهة أزمة فيروس كورونا، ففي مارس 
الماضي ٢٠٢٠، أعلنت الحكومة المصرية فرض 
حظر تجوال من الساعة الـ7 مساء وحتى الساعة 
الـ6 صباح اليوم التالي، وطبق جهاز األمن العام 
وقوات المرور هذا القرار بكل حزم مع المخالفين، 
لتخفيف حدة انتشار الفيروس التاجي.
وقامت وزارة الداخلية بتطهير المواقع الشرطية 
باستمرار، والتأكيد على االلتزام باإلجراءات 
االحترزاية، حيث تمكنت من ضبط نحو 8688 
مقهى مخالف، وغلق نحو 1٠6٢84 محال مخالفا 
لقرار الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء 
الكمامات تم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
3٠5٢8٠ سائق نقل جماعي خالل العام الماضي 
٢٠٢٠، وتعقيم منشآت الدولة ضد فيروس كورونا 
للحفاظ على صحة وسالمة المصريين، وإنشاء 
شبكة خدمات إلكترونية لتمكين المواطنين من 
استخراج المحررات الرسمية من المنازل، ضبط 
مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة واألخبار 
الكاذبة حول أعداد المصابين بكورونا، والتشكيك 
فى اإلجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة 
الفيروس، تكثيف الحمالت على أماكن األنشطة 
التعليمية والسناتر، تنفيذ قرار الحكومة 
بمحاطات القطارات والمترو والنقل العام بااللتزام 
بارتداء الكمامة.

استشاري أوعية 
دموية: السبب 

في الدوالي هو 
الوقوف باستمرار 

وقلة تناول املاء

ال يعرف الكثيرون شيئا عن الحياة الشخصية لضباط 
الشرطة، التي يحاصرها الخوف والقلق، فلك أن تتخيل 
كم الخوف الذي يصيب الزوجة أو أبناء الضابط، عندما 
بمهمة  تكليفه  يتم  أو  طويلة،  لفترة  المنزل  عن  يغيب 
إلى  البعض  ينظر  حيث  اإلرهابية،  العناصر  لمكافحة 
مكانة  في  يعشون  أنهم  على  وأســرهــم  الشرطة  رجــال 
يدققون  أن  دون  للمظاهر  وينظرون  خاصة،  اجتماعية 
النظر في التفاصيل، لكنهم ال يعرفون أن ضباط الشرطة 
يدفعون ضريبة ذلك من القلق والخوف الذي يحاصرهم 
السيد،  عويس  تسنيم  قالت  عليهم.  تمر  لحظة  كل  في 
بضابط  تزوجت  عندما  في  إنها  شرطة،  ضابط  زوجــة 
األمر،  بداية  في  عمله  لطبيعة  متقبلة  تكن  لم  شرطة، 
ألنها تزوجت في بلد أخرى غير التي نشأت بها، فكانت 
تشعر بالوحدة الشديدة، ألن زوجها محمد أحمد فرج، 
يغيب عنها  المنتدب في شمال سيناء،  الشرطة  ضابط 
لفترة طويلة النشغاله في أداء عمله، ولكنها تقبلت ذلك 
مع مرور الوقت، النها وجدته محًبا لوطنه يريد أن يفعل 

كل ما يستطيع في سبيل حمايته.
تعرف  تكن  لم  أنها  إلى  »الطريق«  لـ  تسنيم،  وأشــارت 
في البداية مدى التعب الذي يتعرض له زوجها، وأن مهام 
الشرطة صعبة للغاية، وال يمكن ألي شخص أن يقوم بها، 
ففي أي احتفالية مثل عيد الشرطة، المباريات، األعياد، 
يتعرض الضباط إلى ضغط كبير، ومطلوب منهم تأمين 
األماكن باستمرار، والحفاظ على أمن الوطن، مؤكًدة أنها 
بدأت تلجأ لطرق أخرى تعوض بها اشتياقها إلى زوجها، 
مثل التحدث معه عن طريق الفيديو كول، قضاء الوقت مع 

أصدقائها، ووالدتها.
والخوف  الشديد عليه،  قلقها  أنها رغم  إلى  وأشــارت 
عليه من معارك اإلرهــاب، إال أنها لن تقوم في أي يوم 
بمنعه من الذهاب إلى عمله، ألنه يحبه بشدة ويبدع فيه، 
مؤكًدة أن الموت سوف يأتي في أي مكان، مضيًفة »لما 
بيحكيلي عن  كان  في شمال سيناء،  من شهرين  انتدب 
ضرب النار اللي بيتم هناك،، لما بتصل بيه ومش بيرد 
بفضل أعيط، وبكلم كل الناس اللي أعرفهم لحد ما أقدر 

أوصله«.
ومن جانبه، قال )محمد.ه(، إن لديه أخ ضابط شرطة، 
وبسبب ضغط العمل الكثير، يراه هو وبقية األسرة مرة 
واحدة في األسبوع لتناول الطعام معهم، ويعلم أخوه منذ 

البداية أن وقت العمل كثير، ولكنه يحب أن يقدم 
هذه الخدمة، وأن يكون ضابط شرطة يمثل 

وطنه أمام األعداء. 
وأشار إلى أنه رغم اشتياقه ألخيه، 
إال أنهم لم يندموا ولو لمرة واحدة 
على إدخال هذا االبن كلية الشرطة، 

أخوه  علمت  المهنة  هــذه  أن  مــؤكــًدا 
القدرة  منها  اإليجابية،  األشياء  من  الكثير 

على تحمل المسئولية، وكيفية اتخاذ القرارات، 
كان  الكلية  دخـــول  قبل  أخـــوه  أن  ــى  إل الفــًتــا 

»عشوائي«، يتصرف بعشوائية، و بدون تخطيط، 
ولكن بعد دخول كلية الشرطة أصبح يعرف متى يتكلم، 

ومتى يصمت.
وأضاف ، أن أخوه يحب عمله كضابط شرطة بشدة، 
مما يدفعه إلى إعطاء كل طاقته لهذا العمل، وال يقصر 
أن  إلــى  مشيًرا  الــنــاس،  أمــام  ويمثله  واجهته  ألنــه  فيه، 
الشرطة علمته كيف يكون ناجًحا، ومؤثًرا، وله دور، ويقدم 

االحترام لألخرين، تشعر وكأنك تتعامل مع رجل بحق.
 ولفت إلى أنه بدأ يلمس التغير في تصرفات شقيقه 
عندما كان في عامه الدراسي األول بكلية الشرطة، فبعد 
شهر ونصف فقط من تواجده بالكلية، تعلم كيف يتحمل 
في  قــرارات  ويأخذ  األخرين،  يحترم  وكيف  المسئولية، 
راجل مقومات شخصيته  »بدأت أشوف  حياته، مضيفا 

بتنضج«.
وأكد أن أخيه مستعد دائًما أن يقدم روحه فداًئا للوطن، 
ومن أجل حماية األخرين، وحتى ينال الشهادة، فهذه من 
أسمى الرسائل التي يمكن لألنسان أن يقدمها، مشيًرا 

إلى أنه ال يمكن ألي شخص أن يقوم بذلك، فهذة المهنة 
تحتاج إلى شخص ذات مواصفات خاصة، فحتى عندما 

يتزوج، ال يقضي الوقت الكافي مع أوالده.

األمــان  تحقيق  أجــل  مــن  ومجهودهم  أرواحــهــم  مــن  ونفيس 
المصرية  الشرطة  فــي  العمل  المصريين.  لكل  واالســتــقــرار 
األشداء على  الرجال  إال  يتواله  ال  لذلك  الصعوبة،  أمر شديد 
ضريبة  كانت  لذلك  وطنهم،  أبناء  على  الرحماء  أعــداءهــم.. 
اإللتحاق بهذه المهمة كبيرة، وهي األمراض الذين يعانون منها 

نتيجة لضغوط العمل المتواصل.
والسمنة،  والكوليسترول،  الــدم،  في  والسكر  الــدم،  »ضغط 
ودوالي القدم«.. هذه األمراض التي عادًة ما يُصاب بها رجال 

الشرطة نتيجة للضغوط المستمرة والعمل المتواصل.
الــشــرطــة ببعض  »الــطــريــق« تكشف أســبــاب إصــابــة رجـــال 

األمراض
وتعليًقا على ذلك، قال أحمد بدران 
الدموية  األوعــيــة  جــراحــة  اســتــشــاري 
طنطا،  طب  كلية  في  السكري  والقدم 
الشرطة  رجــال  تعرض  في  السبب  إن 
إلــى اإلصــابــة بمرض »الــدوالــي«، هو 
الوقوف على أقدامهم لمدة طويلة من 

الوقت.
تصريحات  فــي  ــدران«  ــ »بـ ــاف  وأضــ
لوقت  الوقوف  أن  لـ«الطريق«  خاصة 
طويل تسبب في ارتجاع الدم من القدم 
إلى القلب، وهو ما يتسبب في اختناق 
اإلصابة  تحدث  لذلك  ونتيجة  الوريد، 

بمرض الدوالي.
يكون  بالشرطة  االلتحاق  أن  وتابع 
الهيئة«،  »كشف  هو  شروطه  أهــم  من 

للشخص،  المرضي  التاريخ  التعرف على  يتم من خالل  والذي 
الدوالي  بمرض  الشخص  هذا  إصابة  على  التعرف  حالة  وفي 
األشخاص  بعض  أن  مبيًنا  ألنه،  بالشرطة  اإللتحاق  من  يُحرم 
ال يكون حامل لمرض الدوالي من خالل العامل الوراثي ولكن 
لفترات  والوقوف  العمر  تقدم  ومع  البداية  في  عليه  يظهر  ال 
طويلة بحكم خدمته في الكمائن يُصاب بالمرض، كما أن بعض 
لقلة  نتيجة  الوريدي«  بـ«التجلط  لإلصابة  يتعرضوا  األشخاص 
شرب السوائل والوقوف ألوقات طويلة، وهو ما يؤدي أيًضا إلى 

اإلصابة بمرض »الدوالي الثانوي«.
ضغط العمل ال يمكن السيطرة عليه

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد يوسف، اخصائي الباطنة 
العامة و أمراض الكلى، إن أي عمل فيه ضغط، يمكن أن يسبب 

اإلصابة بأمراض مثل »الضغط والسكر والكوليسترول«.
وأضاف »يوسف« في تصريحات خاصة لـ«الطريق« أن اإلصابة 
بهذه األمراض تعود في المقام األول إلى العامل الوراثي، والذي 
يُصاب به الشخص من أحد والديه، وال يكون للشخص المصاب 
العامل  أن  العامة  الباطنة  اخصائي  وتابع  ذلك.  في  دخل  أي 
تسبب  والتي  بالشخص،  المحيطة  البيئة  هو  عامل،  هو  األخر 
يمكن  الـــذي  العصبي  الضغط  لــه 
األمــراض  من  العديد  له  يسبب  أن 
الدم  »ضغط  هو  شيوًعا،  وأكثرهم 

والسكر والكوليسترول«.
يمكن  ــوحــيــد  ال ــحــل  ال أن  ــد  ــ وأك
والحفاظ  الــريــاضــة،  ممارسة  فــي 
وتناول  النوم،  من  جيد  معدل  على 
ــات الـــغـــذائـــيـــة الــصــحــيــة،  ــبـ ــوجـ الـ
عن  الناتج  الضغط  تقليل  ومحاولة 

طبيعة عمله.
التدخين األخطر

مغازي  الدكتور  قــال  جانبه،  ومــن 
أمراض صدرية،  الفتاح، طبيب  عبد 
رجال  لها  يتعرض  التي  الضغوط  إن 
الشرطة نتيجة لطبيعة عملهم الشاق، 
القهوة  التدخين وشراب  إلى  يدفعهم 
وأوضح  كبير.  يؤثر على صحتهم بشكل  ما  كبيرة، وهو  بكميات 
الصحية  األضــرار  من  المزيد  يسبب  التدخين  أن  الفتاح«  »عبد 
ومنها: »التليف الرئوي، وااللتهابات الرئوية الحادة والمزمنة، والربو 
الشعبي، واالنسداد الرئوي المزمن«، مبيًنا أن الحل في اإللتزام 
بممارسة الرياضة، والتي تساعد على تخفيف الضغوط على رجال 
الشرطة وتحمي الجسم من السموم وتنشيط الخاليا. وأشار إلى 
ضرورة تناول األطعمة والكمشروبات المغذية، واإلكثار من شرب 

الماء وتقليل شرب القهوة والشاي.

رضوى محمد صالح
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حوار- محمد الهادي:

الفئوي  ــالم  اإلعـ فــي  ــام  ع بشكل  رأيـــك   ■
الرياضي في مصر؟

اإلعالم الفئوي موجود في العالم كله، وهو مطلوبا 
لديها  العالم  أندية  وأكبر  الحالية،  الفترة  خــالل 
قنوات وإعالم خاصا بها، لكن نجاحها يتوقف على 
المحتوى ومقدم المحتوى داخل السيلة اإلعالمية، 

والمنوط بالرسالة اإلعالمية لكل نادي.
■ تعليقك على األداء اإلعالمي داخل قناة 

الزمالك؟
مختلف،  الزمالك  قناة  داخــل  اإلعــالمــي  األداء 
يتحدث على األهلي أكثر من الزمالك، فهذا لم يكن 
ذلك  أقــول  ولن  األهلي،  قناة  عكس  فئويا،  إعالما 
ألنني أعمل في القناة، بالعكس، الجميع يشهد بأن 
القلعة  قناة األهلي تتحدث فقط عن كل ما يخص 

الحمراء.
األهلي يقدم الرسالة اإلعالمية التي تخدم النادي 
ريال مدريد  مثلما يحدث في  وجمهوره ومصالحه، 

وبرشلونة ومانشستر سيتي.
كرة  فريق  على  األنــديــة  قــنــوات  تأثير   ■

القدم وتسويق الالعبين؟
في  كبيرة  بنسبة  يساعد  ــام  ع بشكل  اإلعـــالم 
التسويق،  على  إيجابيا  تأثيرا  وله  الشعبية،  زيــادة 
زيــادة  في  ذلــك  يساعده  قناة  للنادي  يكون  ما  كل 
بالنادي،  الخاصة  األخبار  ومعرفة  المشاهدة  نسبة 
فبالتالي التأثير اإليجابي لهذا النادي يكون أكبر من 

باقي األندية.
البرامج  مــقــدم  يــكــون  أن  ُيــفــتــرض  هــل   ■

مشجعا لقناة النادي التي يعمل بها؟
من واقع عملي في هذا المجال وتحديدا في قناة 
النادي األهلي، فهناك الكثير يعمل في قناة األهلي 
المقابل هناك من يعمل في قناة  وال يشجعه، وفي 
الزمالك وال ينتمي له، في النهاية المشاهد هو من 
مقدم  يقدمها  التي  اإلعالمية  الــمــادة  على  يحكم 
المجال  هذا  في  أعمل  أنني  المفترض  البرنامج، 

ألنني أحبه.
■ العمل في قنوات األندية يزيد من شعبية 

مقدم البرامج أم ينقصها؟
شعبية المذيع تأتي من شخصيته وأداءه والمحتوى 
قد  بها،  يعمل  التي  القناة  من  وليست  يقدمه  الذي 
تساهم شعبية النادي التي تتبع لها القناة في شهرة 
مقدم البرامج لكن المحتوى الذي يقدمه هو الذي 
يساهم في زيادة متابعيه، وأيضا هناك يصنه اسما 
في  يعمل  ولــم  عامة  قنوات  في  يعمل  وهــو  لنفسه 

قناتي األهلي والزمالك.
القنوات  في  العمل  يرفض  من  هناك  هل   ■

الفئوية حتى ال يخسر شعبيته؟
نعم بالطبع، أعرف عددا من اإلعالميين رفضوا 
فئوية حتى ال يخسروا جزءا من  قنوات  العمل في 
وذلك  معروف،  انتماءهم  أن  الرغم  على  متابعيهم، 

لكي يأخذ ةحريته في الحديث عن كل األطراف.

تجربة  فشل  سبب  ما  نظرك  وجهة  من   ■
بدايتها  من  قصيرة  فترة  بعد  بيراميدز  قناة 

وعدم قدرتها على االستمرار؟
لم أكن داخل »المطبخ« حتى أعلم السبب الحقيقي 
وراء عدم استمرار قناة بيراميدز، ولكن أي تجربة 
بشكل عام عندما تبدأ وتنتهي خالل شهرين، يكون 
السبب في أنها لم يكن لديها مضمون واضح تعمل 

عليه.
التعصب  سبب  هي  الفئوية  القنوات  هل   ■

الرياضي في مصر؟
في  الرئيسي  السبب  هي  ميديال  السوشيال  ال، 
القنوات والبرامج حاليا تتعامل كرد فعل  التعصب، 
الماضي  في  العكس،  وليس  ميديا  السوشيال  بعد 
كانت المواقع اإللكترونية هي التي تصدر المضمون 
للسوشيال  بتصديرها  الــبــرامــج  وتــقــوم  للبرامج، 
يصدر  الـــذي  هــو  ميديا  السوشيال  اآلن  مــيــديــا، 

الموضوعات للمواقع والبرامج.
ميديا،  السوشيال  من  يأتي  التعصب  أصبح  إذا 
كان  المواقع  تنتجه  ــذي  ال العمل  ذكــرت  كما  ألنــه 
اآلن  فيه،  نتحدث  كي  البرامج  على  نفسه  يفرض 
والبرامج  للتعصب  السوشيال ميديا مصدرا  أصبح 

تنقل ما يجري فيه.

محمد سعيد: التعصب الرياضي 
ولد من رحم السوشيال ميديا 

خرج ولم يعد.. متي يرجع »برازيل العرب«؟

تدهور أوضاع اإلسماعيلي في السنوات األخيرة ومجلس اإلدارة ال يبالي

يعد النادي اإلسماعيلي أحد أكبر القالع 
الرياضية في مصر والوطن العربي، نظًرا 
لشعبيته الطاغية التي اكتسبها على مدار 
السنين، السيما أنه أول فريق مصر يغزو 
إفريقيا ويتوج بدوري األبطال عام 1٩67.

فـ«برازيل العرب« لقب لم يطلق من فراغ على النادي 
اإلسماعيلي، فالكرة الممتعة واألداء الفني المميز كان 
عنواًنا لكرة الدراويش، والتي اكسبتهم شهرة وشعبية 
شمس  عنها  تغب  لم  التي  البطوالت  بجانب  كبيرة 

اإلسماعيلي في الماضي.
اإلسماعيلي  النادي  بها  توج  بطولة  أخر  أن  ورغم 
كانت عام 2002، حينما حقق لقب الدوري المصري 
النادي  مع  األخيرة  األمتار  بعد صراع حتى  الممتاز 
األهلي، إال أن الدراويش واصلوا تقديم األداء الممتع، 
نجاحات  حققت  الالعبين  من  مميزة  أجيااًل  وإنتاج 
كبيرة مع المنتخب الوطني أو على المستوى الشخصي 

مع أندية أخرى.
تترحم  الجماهير  باتت  األخيرة  السنوات  لكن في 
اإلسماعيلي،  متعة  غابت  أن  بعد  األيــام  هــذه  على 
وغابت شمسه عن البطوالت وتدهورت نتائج الفريق 
وتغير حاله في السنوات األخيرة، من المنافس األول 
يحاول  فريق  إلى  البطوالت  على  والزمالك  لألهلي 
المناطق  في  والبقاء  الهبوط  من  والــهــروب  النجاة 
الدافئة بالدوري وكان اإلخفاق األخيرة بالخروج من 
نصف نهائي البطولة العربية على يد الرجاء المغربي، 
بعد الخسارة في مباراة العودة بثالثية نظيفة، رغم 
التفوق بهدف في الذهاب، بمثابة القشة التي فسمت 
ظهر البعير، بعد خروج الجماهير الغاضبة في شوارع 

اإلدارة،  مجلس  برحيل  مطالبين  الساحلية  المدينة 
كونه المسؤول الوحيد عن تدهور أوضاع الفريق من 

وجهة نظرهم.
في  اإلسماعيلي  تــدهــور  ملف  فتحت  »الــطــريــق« 
لغياب  أدت  التي  األسباب  لبحث  األخيرة،  السنوات 

أحد أضالع الكرة المصرية عن الساحة الرياضية، 
تصبح  ال  حتى  الــعــالج  روشــتــة  وتقديم 

»برازيل العرب« طي النسيان شئنها، 
كشأن فرق الفرق الجماهيرية التي 
أوضاعها  للتدهور  استسلمت 
ليصبح بها الحال في الدرجات 

األدنى من الدوري المصري.
غياب االستقرار الفني

ــة الــكــبــرى الــتــي يعيشها  ــ األزم
غياب  كانت  اإلسماعيلي  الــنــادي 

االستقرار الفني، فمنذ قدوم مجلس 
عثمان،  إبراهيم  برئاسة  الحالي  اإلدارة 

الفريق  الفنية على  األجهزة  تعاقبت 
مدرًبا  إلى 19  وصلت  حتى  األول 
خالل ثالث سنوات، عماد سليمان، 
أشرف خضر، أبو طالب العيسوي، 
محمد وهبة، محمد محسن أبو 
أدهــم  ــر،  جــريــشــة، محمود جــاب

السلحدار، التيشكي فرانز شتراكا، 
بيدرو  البرتغالي  ديسابر،  الفرنسي 

مضوي،  الدين  خير  الجزائري  بارني، 
البرازيلي جورفان فييرا، البلجيكي سيدومير 

يانوفيسكي، الصربي يسيتش، والفرنسي ديديه جوميز، 
والبرازيلي ريكاردو وطلعت يوسف الذي رحل عقب توليه 

المهمة الفنية بيومين فقط.
فقدان الهوية

إدارة  مجلس  فيها  وقع  التي  األخطاء  من  واحــدة 

اإلسماعيلي الحالي، كانت كثرة تغيير الالعبين، األمر 
الذي افقد الفريق هويته الفنية بعدما تعاقد النادي 
مع 19 العبا خالل موسم 2017-2018، في الموسم 
مع 29 العبا،  الدراويش  إدارة  تعاقد مجلس  التالي 
 9 مع  اإلسماعيلي  تعاقد   2020-2019 موسم  وفي 
العبين فقط، وفي مطلع الموسم الجاري أبرم النادي 

8 تعاقدات بيهم 4 العبين أجانب.
ورغـــم كــثــرة الــتــعــاقــدات الــتــي أبرمها 
النادي، إال أن الفريق عانى في السنوات 
على  المنافسة  يستطع  ولم  األخيرة، 
من  عانى  أنه  لقب محلي، حتى  أي 
الماضي،  الــمــوســم  الــهــبــوط  خطر 
ووصل بيه الحال في المركز الثاني 

من عشر من جدول الترتيب. 
إهمال الناشئين

ــان الــنــادي  ــ ــى مــــدار الـــتـــاريـــخ ك عــل
اإلسماعيلي مصنًعا للنجوم خريجي قطاع 
الناشئين، إال أن السنوات األخيرة قلت 
الدراويش،  صفوف  داخل  المواهب 
الفريق  بتدعيم  اإلدارة  واكــتــفــت 
ــة األخــــرى،  ــديـ بــالعــبــيــن مـــن األنـ
المسؤولة  الخبيرة  العين  وغابت 
عــن اســتــقــطــاب أفــضــل الــمــواهــب 
الفريق  لدعم  الناشئين  قطاع  فــي 
أهم  أحــد  اإلسماعيلي  ليفقد  األول، 
مميزاته على مدار التاريخ، حيث اعتادت 
األهلي  الكرة  قطبي  تصارع  على  الجماهير 
اإلسماعيلي  العبي  مــع  التعاقد  على  والــزمــالــك 

المميزين.
روشتة العودة

»الطريق« تواصلت  مع عدًدا من نجوم الدراويش 
لمساره  الــدراويــش  عبور  روشتة  لتقديم  السابقين، 

الهبوط  شبح  مواجهة  من  الفريق  وإنقاذ  الصحيح، 
اإلسماعيلي  نجم  سيكا  رضا  مع  البداية  واالندثار. 
السابق، الذي أكد على مجلس اإلدارة برئاسة إبراهيم 
عثمان السبب األول وراء تدهور أوضاع النادي ووصله 

للحالة السيئة.
يحدث  »ما  لـ«الطريق«:  تصريحاته  »سيكا«  وتابع 
والفريق  والعشوائية،  الفشل  قمة  النادي  إدارة  من 
يدار بحالة من التخبط والفردية في اتخاذ القرارات، 
النادي  أبناء  لــدور  الكامل  التهميش  إلــى  باإلضافة 

الحقيقين«.
وكبار  الــريــاضــة  وزيـــر  يتدخل  لــم  »إذا  ــل:  وواصــ
واالستماع  النادي  إلنقاذ  المحافظة  في  المسؤولين 
لمطالب الجماهير، فإن النادي سيظل أسير لمجلس 
يصل  أن  من  أكبر  وجماهيره  واإلسماعيلي  اإلدارة، 

الفريق لهذه الحالة«.
واختتم رضا سيكا تصريحاته: »الحل الوحيد لعودة 
اإلسماعيلي أحد كبار الدوري، اللي بقوله وهقوله هو 

رحيل مجلس إدارة إبراهيم عثمان«.
فيما تحدث سيد بازوكا أحد نجوم الجيل الذهبي 
سجل  في  حــاضــًرا  اسمهم  كــان  ممن  لإلسماعيلي 
البطوالت، عن تدهور حالة الفريق الفنية، حيث قال: 
»الوضع وصل بالفريق أن الالعبين أصبحوا مفتقدين 

االلتزام الخططي داخل الملعب«.
وتابع: »الفريق فيه العبين متعديش من جنب سور 
الشروة،  بنظام  معهم  تعاقد  اإلدارة  مجلس  النادي، 

ويبقى اسمى بدعم الفريق وانافس على البطوالت«.
وشدد »بازوكا«: »فين اإلسماعيلي اللي مش أي حد 
يلعب فيه، فين االستراتيجية في التعاقد مع الالعبين، 
هل هيناسبوا خططك للفريق في المستقبل وطريقة 
لعبك وال أل، انت تعاقدت مع الالعبين ألي هدف وال 

عايز توصل لفين«.
تصريحاته:  السابق  اإلسماعيلي  نجم  واختتم 

»النادي بقاله سنين بيلف في نفس الدائرة، ولن يخرج 
منها لو استمر الوضع الحالي، ولن يقدر على منافسة 
األهلي والزمالك أو يصل للمربع الذهبي في الدوري، 
وسياسة  العند  أسلوب  بنفس  اإلدارة  استمرت  إذا 

الصوت الواحد الذي تتبعه«.
وعضو  الرياضي  المحلل  بيومي  خالد  فيما شدد 
مجلي إدارة اإلسماعيلي: »نحن ال نتجنى على أحد، 
لكن نتائج الفريق تدل على الوضع السيئ الذي وصل 

له«.
وتابع: »من ال يرى إلى أن النادي بحاجة إلى طفرة 
ومعجزة إدارية، حتى ينجو مما هو فيه فالمشكلة لديه 

الفريق أصبح مفتقد للهوية والشخصية«.
المقام  في  إداريــة  اإلسماعيلي  »مشكلة  وأضــاف: 
األول وليست فنية، مجلس اإلدارة ال يسمع ألحد إال 
للمحيطين به فقط، ورغم ما يحدث ما زالوا مغيبين 

وغير مدركين لخطورة الموقف«.
وواصل خالد بيومي تصريحاته: »إذا أراد مجلس 
اإلدارة إنقاذ النادي في أسرع وقت، فال بد أن يعيد 
حقيقي،  دور  لهم  ويكون  لهم  ويستمع  النادي  أبناء 
وتحديًدا في قطاع الناشئين إلنتاج العبين مميزين، 

وترك األمر ألصحاب الفكر«.
جانها  التي  األمــوال  أيــن  الثاني  »األمــر  وأكمل: 
والــزمــالــك  لألهلي  العبيه  أبـــرز  بيع  مــن  ــنــادي  ال
تحديًدا خالل السنوات األخيرة، ولماذا لم يستغلها 
التعاقد مع  الطريق  للفريق عن  تدعيم حقيقي  في 
بيومي  خالد  واختتم  األول«.  الطراز  من  العبين 
الدوامة  من  يخرج  لن  »اإلسماعيلي  تصريحاته: 
ابتعاد من أشخاص معيين  التي وقع فيها، إال بعد 

عن مجلس اإلدارة«.

 قناة الزمالك مثل الجزيرة تهتم فقط بشئون األهلي.. 

 رضا سيكا: اإلسماعيلي لن يعود إال برحيل مجلس إبراهيم عثمان  النادي يدار بعشوائية وتخبط.. ويجب على الوزير االستماع للجماهير

 هناك إعالميين رفضوا العمل في القنوات الفئوية حتى ال يخسروا جماهيريتهم

 قناة بيراميدز 
فشلت لهذه األسباب.. 

والقنوات تصنع 
شعبية األندية

مما ال شك فيه أن اإلعالم الرياضي يلعب دورا 
هاما في وقتنا الحالي، ويقوم بالتأثير والتغيير 
في الرأي العام، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، كما 
يحتل مساحة ال يستهان بها في الفضاء اإلعالمي 
في مختلف دول العالم وخاصة في مصر، وهذا 
أمر طبيعي ومنطقي نظرا ألنها تجذب اهتمام 
الماليين.
واإلعالم الرياضي ال يعني فقط تغطية األحداث 
والفعاليات الرياضية، بل يشمل التحليل والنقد 
للحركة الرياضية في البالد بصفة عامة، للتأكيد 
على الممارسات اإليجابية والحفاظ عليها، ونقد 
الممارسات السلبية من أجل تصحيحها ومعالجتها.
وحرصت جريدة الطريق على إجراء حوار مع 
محمد سعيد، أحد نجوم اإلعالم الرياضي في 
مصر ومقدم برنامج »التريند« على قناة النادي 
األهلي، وتحدث عن طبيعة العمل في القنوات 
الفئوية الرياضية والعامة والفرق بينهما، ودورها 
في التأثير على الجماهير، وسبب فضل تجربة 
قناة بيراميدز، والعديد من الملفات، وإلى نص 
الحوار.

 إيمان محمود
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طريقنا.. وهنكمله

مالعب

الفترة  فــي  اإلعــالمــي  األداء  فــي  رأيـــك  مــا   ■
الحالية؟

اإلعالم الرياضي حالًيا أداؤه مرضي، ولكن منقسم 
أشخاص  هناك  سيئة،  ونماذج  ناجحة  نماذج  لشقين، 
وأخــرون  محايد،  إعالمي صحيح  بشكل  العمل  تجيد 
عليهم  وسيطرت  اإلنــتــمــاءات  عــبــاءة  خلع  فــي  فشلوا 
إنتماءاتهم بشكل واضح على الشاشات الرياضية التي 

من المفترض أن تكون محايدة للشارع الرياضي.
ونوايا خبيثة  أغــراض خفية  لديها  وهناك أشخاص 
تحاول تحقيقها عبر شاشات التليفزيون ولكن الجميع 
توصيل  وهدفهم  بــاإلســم،  ويعرفهم  ذلــك  يعلم  أصبح 
أم  بعينه سواء كان األهلي  نادي  رسائل خبيثة لخدمة 

الزمالك.
بين  الفتنة  إشعال  في  اإلعــالم  يتسبب  هل   ■

الجماهير؟
هذا غير صحيح بالمرة، اإلعالم ليس سبًبا رئيسًيا 
في الفتنة بين الجماهير إطالًقا، هناك عوامل أخرى 
متعددة وواضحة للجميع، وسائل التواصل االجتماعي 
انتشرت في الفترة األخيرة بشكل كبير للجميع، وأصبح 
الجميع يعرض رأيه ويتلقى الرأي األخر، وأصبح الكالم 

اإلعالمي ينتشر بشكل أكبر بين الجماهير.
مهما  ألن  المصري،  الشارع  يحرك  ال  اإلعــالم  أداء 
كان اإلعالمي مثير الستفزاز جماهير النادي المنافس 
لن يثير هذا غضب الشارع الرياضي، وأرفض أن يكون 

اإلعالن هو الجاني األول في أزمة التعصب الرياضي.
■ رأيك في أداء القنوات الرياضية المحايدة؟

نماذج مختلفة ومتعددة، نجحوا في أشياء وفشلوا في 
النص  الــذي خرج عن  األخــرى. وأحمد شوبيرالوحيد 
لنادي بعينه هو اإلعالمي أحمد  انتماءه  وسيطر عليه 
شوبير، هو الشخص الوحيد الذي يمثل اإلعالم المضلل 
المنحاز لنادي معين »إعالم خبيث«، ويستغل برنامجه 
النادي  لخدمة  حيادية  أنها  المفترض  من  عبر شاشة 
األهلي  للنادي  المنحاز  الجانب  يمثل  شوبير  األهلي. 
وخدمة مصالحه الشخصية ومصالح النادي وهذا غير 
صحيح بالمرة، وعلى مسؤوليتي ما يفعله شوبير »عار«.

على الجانب اإلعالمي هو إعالمي قوي جًدا وشاطر 
في شغله، ولكنه فشل في السيطرة على انتماءه.

■ وماذا عن مدحت شلبي؟
مدحت شلبي، إعالمي محنك وكبير وله كل التقدير 
واالحــتــرام، ولم يفعل ما يفعله شوبير، لم نجده ظهر 
أنهم  نادي وتحطيم األخر، رغم  الشاشات لدعم  على 
على نفس القناة، واإلعالمي المحترم يظهر في القنوات 

لخدمة المواطن المصري وليس األندية.
والوضع مختلف في القنوات الفئوية، ألنهم الفئة 
الوحيدة المسموح لها إظهار انتماءتها، طبيعي أن 
يكون إعالمي على قناة الزمالك ويدعم ويساند 
شوبير  ولكن  األهــلــي.  لقناة  والعكس  نــاديــه، 
لبرنامجه  المباشر  البث  الساعتين  يسخر 
لخدمة النادي األهلي، ورغم أنه يحاول إخفاء 
ذلك إال أنه ملحوظ، باإلضافة لمحاربته التحاد 
المهندس  مع  الشخصية  لمشاكله  نظًرا  الكرة 
في  مخططه  تحطيم  وهــدفــه  ريـــدة،  ــو  أب هاني 

الترشح لرئاسة الجبالية.
في  المنافس  ذكــر  يتم  لماذا   ■

بدت الموجة الثانية من فيروس كورونا 
المستجد أشد شراًسة وتأثيًرا من تلك التي 
سبقتها قبل أشهر قليلة، وخاصة بعدما ارتفعت 
أعداد اإلصابات المعلنة ألرقام مهولة، وكان 
المستطيل األخضر له حًظا وفيًرا من تلك 
اإلصابات، في ظل اإلجراءات االحترازية 
المفروضة من إجراء المسحة الطبية والتباعد وما 
إلى ذلك.

فقد شهدنا في الفترة األخيرة إصابات متعددة من العبي 
األندية المختلفة، ولعل واقعة منتخب مصر للشباب مواليد 
2001 هي األبرز، فضاًل عن إصابة عدد ضخم من العبي 

القطبين ومختلف الفرق.
الثانية  الموجة  فيها  تنتشر  التي  الفترة  تلك  وتختلف 
في  اإلصابة  مــدة  أن  حيث  األولـــى،  الموجة  عن  للفيروس 
الفترة األولى لم تتجاوز االسبوع الواحد، في حين تتخطى 

مدة إصابة الالعب في تلك الفترة لألسبوعين ومنهما 
الالعب  لشفاء  باإلضافة  الشهر.  من  يقترب  ما 
المصاب من الفيروس ثم تكرار إصابته مرة أخرى، 
كليوباترا،  سيراميكا  العــب  جمعة،  صالح  مثل 
األول  الفريق  العب  كهربا،  المنعم  عبد  ومحمود 

لكرة القدم بالنادي األهلي وغيرهم. ولكشف خبايا 
الفيروس المستجد على أنحاء العالم، توجهنا 

بالسؤال للدكتور عبد اهلل جورج، طبيب 

نادي الزمالك األسبق، وعضو مجلس القلعة البيضاء األسبق، 
والذي أعرب عن أسفه من الوضع الذي يشهده المستطيل 

األخضر حالًيا.
وبعد سؤاله عن سبب اإلصابات المفرطة في  المالعب 
»اإلصابات  األسبق:  الزمالك  طبيب  قال  مؤخًرا،  المصرية 
زادت في جميع أنحاء الجمهورية والعالم أجمع، والعبي كرة 
القدم جزء من المجتمع وضروري أن يصيبهم ما يصيبنا، وما 
يتم اإلعالن عنه في البيانات الرسمية وما إلى ذلك ما هو 
إال جزء بسيط جًدا من األعداد الحقيقية، وهناك العبين 

أضعاف المعلنين مصابين بالفيروس«.
وأضاف: »األعداد بتزيد بشكل مرعب والكل غير مدرك 
للواقع، والموجة الثانية جاءت لمصر بكل قسوتها، وبدا ذلك 
لمسحات  لتعرضهم  نظًرا  القدم  كرة  العبين  على  واضًحا 
االحترازية  وما شبه  اإلجــراءات  وتطبيق  باستمرار  كورونا 
ذلك«. ولتوضيح الجهات المسؤولة عن الحفاظ على صحة 
الالعبين وحمايتهم من التعرض للعدوى، قال عبد اهلل جورج 
أن اإلجــراءات يجب أن تطبق على الكل، والعبي كرة القدم 
هناك  أن  المفترض  »من  واضــاف:  استهتاًرا.  الفئات  أكثر 
قبل  من  الالعبين  على  تطبق  صارمة  احترازية  إجـــراءات 
إدارات األندية والمدربين والمسؤولين، والالعبين جميعهم 
من المفترض أن يطبقوا تلك اإلجراءات ولكن هذا إذا 
من  هو  ليس  الكرة  حياة العب  فعاًل،  يطبقوها  كانوا 
مسحات  تخبطات  سبب  وعن  بمفرده«.  فيها  يتحكم 
كورونا في الفترة األخيرة، وتأخر فترة شفاء الالعبين 
مقارنة باألشهر الماضية، قال طبيب الزمالك األسبق: 
»األخطاء وارد حدوثها في جميع أنحاء العالم، ومن يتم 
اإلعالن سريًعا عن شفاؤه فهذا بكل تأكيد حدث 
خطأ في نتيجة المسحة الطبية الخاصة به، 

أو خضع إلجراء التحاليل السريعة الموفرة والتي لجأت لها 
األندية في الفترة الحالية«.

وأردف: »ولكن فترة شفاء كورونا، وحتى يتسنى لي أن أقول 
أن هذا شخص بدأ يتعافى من الفيروس فهي ال تقل عن الـ 
10 أيام كاملة منذ أول أيام إصابته، والمسحة اإليجابية ال 

يمكن أن تتحول سلبية قبل 10 أيام، ولكن المسحة السلبية 
هناك خطأ فيها، ولها تعريف خاص بها في علم الطب«.

وتحمل  »سلبي خاطئ«  تسمى  السلبية  »المسحة  واكمل: 
أن  نجزم  أن  يمكن  ال  فهي  إيجابية،  تكون  أن   %30 نسبة 
المسحة سلبية بنسبة 100%، وفي تلك الحالة ال يجب أن 
يخضع الالعب المصاب إلجراء مسحة جديدة قبل 48 ساعة 

من المسحة السابقة«.
وعن تأثير الفيروس على الالعبين فيما بعد على المدى البعيد، 
قال جورج: »ال أحد يعلم أي شئ في هذا األمر حتى اآلن، فهو 
فيروس حديث الــوالدة عمره عام، كيف نعلم ما يتسببه فيه 
بعد 5 اعــوام؟.. كا ما يخص الفيروس مجهول إال أن ينتهي 
رسمًيا، وأعراضه متغيرة ومتحورة وهو ما يشكل خطورة على 
الجميع«. ولماذا يتكرر إصابة الالعبين بالفيروس بعد شفاؤه 

بفترة كبيرة مثل صالح جمعة وكهربا، أوضح جورج في 
تصريحاته: »السبب مجهول، ولكن هناك أكثر من 
احتمال، ومنهما أن يكون الالعب أخطأ في تطبيق 
اإلجراءات المفروضة، أو اختلط بأحد المصابين،  
أو خضع للمسحة وهو يحمل بقايا الفيروس في 
دمه.. هناك تفسيرات متعددة، ولكن ال يوجد سبب 

وتفسير علمي لذلك«.

قناة األخر »األهلي في برامج الزمالك والعكس«؟
المقام  في  رياضية  قنوات  فهي  وطبيعي،  وارد  شئ 
األول، طبيعي عندما تذكر قناة الزمالك مباريات األهلي 
القبيل  هــذا  من  شي  أي  الحديث  أو  اللقاء  تحليل  أو 

والعكس صحيح، وهو ليس خروًجا عن النص.
كإعالمي متخصص من حقي انتقد الخصم، في حال 
تمت مجالمة الزمالك يحق لإلعالم األهالوي الحديث 
عن هذا األمر، كما أنه من حقي كإعالمي زملكاوي أن 
أرصد الحاالت التحكيمية المثيرة للجدل لصالح األهلي.
ولكن يجب أال أتجاوز في ذلك، انتقد باحترام وبأسلوب 
الساحة  على  نفتقدها  الثقافة  وتلك  ــق،  الئ إعــالمــي 
الرياضية ولكن ستوجد في القريب العاجل، والمنافسة 

بين الناديان موجودة من قبل ظهورنا وستظل لألبد
الجماهير  بين  المنافسة  تغيرت  لــمــاذا   ■

وخرجت عن إطار المستطيل األخضر؟.
األهلي والزمالك أندية عريقة، وظهورهم يعني تواجد 
المنافسة، من قديم األزل أصبح الزمالك خصًما لألهلي، 
كانت  سواء  والمنافسة  للزمالك،  تاريخًيا  نًدا  واألهلي 

داخل الملعب أو خارجه ستظل موجودة بوجود األندية.
قناة  بسبب  للتراشق  جديد  مــن  عــادت  الجماهير 
النادي  قناة  تنافس  جديدة  قناة  تتأسس  أن  الزمالك، 
األهلي خلق نوع من الصدمة لدى الجماهير، بعدما كانت 
توجد قناة فئوية واحدة أصبح هناك قناتين، فهو »ّسبب 
مشكلة«، حيث أن األهلي كان الوحيد على الساحة الذي 

يملك إعالم باسمه.
عند  الزمالك  قناة  واجهة  التي  الضغوطات   ■

تأسيسها؟
البعض رفض أن يكون للنادي المنافس قناة رسمية 
ومنبر خاص به، يدافع عنه وعن حقوقه، وهدفهم أن 
يكون هناك صوت واحد فقط على الساحة، وعندمت 
وجدت قناة الزمالك وجدت المشاكل والنوايا الخبيثة 

للبعض األخر.
كان من المفترض أن يحدث توازن بين القناتين ولكن 
هذا لم يحدث ألغراض خفية.. ولن أتطرق للحديث عن 

 مرتضى منصور كان 
ناجح واللجنة لن تفعل 

»ربع« ما حققه

هذا األمر ألنه شائك.
لم أعلم شئ عن أساليب تطويرها في الفترة المقبلة 
ألنني أصبحت بعيد عنها تماًما، ولكن سوف أعود، ال 

يوجد شئ مستحيل.
■ الغرض من ربط اسم رمضان صبحي بالعودة 

من جديد للنادي األهلي؟
هدفه خدمة النادي األهلي، وسيف زاهر بيخدم النادي 
األهلي ولكن »من تحت لتحت« من خالل تصريحاته، 
يدلي بتصريح معين إلثارة البلبلة في فريق أخر لصالح 
أراد  األهلي، وهو ما حدث في أزمة رمضان صبحي، 
استقراره  لزعزعة  بيراميدز  في  واللغط  الجدل  إثــارة 

لصالح األهلي.
الحالية  الفترة  في  الزمالك  أداء  في  رأيــك   ■

وتحت قيادة باتشيكو؟
الزمالك هو أفضل فريق في مصر خالل الموسمين 
الماضيين، والجميع رأي ذلك، فقدنا الدوري في الموسم 
ماذا  ونعلم  معينة  وأهــداف  واضحة  بأخطاء  الماضي 
ولكن  اللقب  كان قد حسم  الزمالك  الخلف،  يدور في 
في مصر 2019-2018،  الــدوري  لقب  عندما خسرنا 
كنا متصدرين المسابقة وحتى قبل هزيمة األهلي من 

صنداونز بخماسية في دوري أبطال إفريقيا.
الحمراء  الجماهير  تهدئة  أرادوا  الهزيمة  تلك  بعد 
بمنحهم لقب الدوري في نهاية الموسم، بعد تدخالت 
من عامر حسين، ومنذ ذلك الموسم والزمالك أقوى في 

إفريقيا والدوري.
فاعل،  بفعل  األخيرة  إفريقيا  بطولة  خسر  الزمالك 
وهناك أمور كثيرة مخفية عن الجميع، والكل يعلم كيف 

خسر الزمالك البطولة ولن أتحدث عنها.
بطولة  أي  علي  دخلوا  وإذا  رجالة،  الزمالك  العبي 
الضغوط  عنهم  عنها  يبتعد  ولكن  تحقيقها،  يمكنهم 

اإلعالمية والعوامل األخرى.
وجود  مع  المصريين  الحكام  أداء  ترى  كيف   ■

تقنية »V A R«؟.
يحاول أن يجتهد ويتحسن مع المباريات، بيعملوا اللي 

عليهم فقط.
■ رأيك في أداء اللجنة الثالثية إلدارة الزمالك 

خالل الفترة الحالية؟.
أداء عقيم، وفشلوا في جميع الملفات الكروية التي 
عرضت عليهم، لم ينجحوا وال في تجديد العقود، وال 
ساسي  فرجاني  إقناع  وال  جــدد،  العبين  مع  التعاقد 

بالبقاء، وال حل أزمة مصطفى محمد
■ هل فشلت اللجنة في قيادة الزمالك ومواصلة 

مشوار مرتضى منصور؟
واالحترام  التقدير  كافة  لهم  أفراد محترمين  اللجنة 
واإلدارة  مجالها،  في  ولكن  وناجحة  مجتهدة  ونــاس   ،
أصول  لها  مختلفة  األندية  إدارات  مختلفة،  الرياضية 

وقواعد معينة، وليس أي فرد يمكنه من قيادتها.
مرتضى منصور شخص إداري منذ عام 1992، وعلم 
جيًدا في تلك األمور لذلك نجح في قيادة النادي وله 
تاريخ وخبرة تمكنه من ذلك، ولكن هؤالء سادة أفاضل 
ناجحين في مجالهم في القضاء وليس في إدارة النوادي.

أصبحت الفتنة بين جماهير 
الكرة المصرية على صفيح 
ساخن، بعدما شهدت حالة 
من الهدوء والتناغم بين 
خصوم عقب مذبحة بورسعيد 
في فبراير ٢٠1٢، وتعاطف 
الجماهير مع بعضها البعض، 
وخروجهم عن المألوف وحالة 
الجدال الدائم.
ولكن بوصلة اإلعالم قد 
اتخذت مساًرا مختلًفا، منذ 
إنشاء قنوات متخصصة، 
لمساندة نادي بعينه، وإن 
كان األمر في الدول األجنبي 
يتخذ طابع االحتراف، إال أنه 
في مصر اتخذ طابع »اإلنحياز 
والنفسنة«، وأصبحت تلك 
القنوات سبًبا في إشعال فتيل 
الفتنة بين الجماهير وإثارة 
الرأي العام، لجذب »مشاهدات« 
تؤتي ثمارها من الربح المادي.
وبالحديث عن تلك القنوات، 
تأتي قناة نادي الزمالك، أحد 
قطبي الكرة المصرية، والتي تم 
نشأتها في مطلع ٢٠٢٠، ولفتت 
أنظار الجميع حولها، حيث كان 
الهدف منها تكافؤ الفرص بين 
القطبين وإحداث توازن بين 
الكفتين، باعتبار أن قناة النادي 
األهلي التي تأسست عام ٢٠٠7، 
هي أولى القنوات الفئوية في 
مصر.
الطريق »حاورت« اإلعالمي 
أحمد جمال، مقدم البرامج 
الرياضية، وقناة الزمالك 
السابق، للتعبير عن رأيه في 
الوضع الحالي على الساحة 

اإلعالمية..

شريف كمال

على  أرى  أن  الــمــفــتــرض  مــن  هــل  أدري..  ال 
التحليلية  االستديوهات  وعبر  الرياضية  القنوات 
ولكني  أعــلــم  ال  ومــضــحــًكــا..؟  كوميدًيا  محتوى 
اعتقد أن اإلجابة ال.. إًذا، ماذا يفعل بعض خبراء 
على  المحسوبين  الالعبين  وقدامى  القدم،  كرة 

نادي الزمالك؟ 
الزمالك  ومــدرب  نجم  تصريحات  عن  تغافاًل 
فــي خضمها  أكــد  والــتــي  فـــاروق جعفر،  األســبــق 
فريقه  مــواجــهــات  قبل  ــارقــة  األف الــحــكــام  رشـــوة 
إلى  بارسالهم  الثمانينيات،  حقبة  فــي  القارية 
تبدو  التي  الــرشــوة  التبضع،  أجــل  من  بورسعيد 
هي  األمر  حقيقة  وفي  »رخيصة«،  األولى  للوهلة 

رخيصة  بالفعل.
الزمالك  ــدرب  ومـ نجم  لتصريحات  وتناسًيا 
جــدارة  عــن  تؤهله  الــتــي  يحيى،  طـــارق  األســبــق 
الكوميديا،  »تــريــنــدات«  اعــتــالء  إلــى  واستحقاق 
مواصلة  على  الجميع  عن  رغًما  يُصر  ألنه  وذلك 

محاوالته لتقديم البرنامج الرئيسي لقناة ناديه.
 3 مــن  ــزوج  و«مــت قريبتك؟«  دي  »أمـــك  بين  فـــ 
شهور.. عندك أوالد؟« و«مراد ده ولد؟« والكشف 
على  السرية  قناته  برامج  مواعيد  خريطة  عن 
التصريحات  من  وغيرها  وغيرها  مباشًرة  الهواء 
التي ُصنفت كوميدية، دأب يحيى على فعل كل ما 

هو غريب دون كلل أو ملل.
مجرد  نعتبره  أن  يمكن  تجاهله،  يمكن  ذلك  كل 
ذلة لسان ال تستحق عناء التفكير، فلنهدأ ونأخذ 
إعالمية  سقطات  حدث  ما  ونسمي  عميًقا  نفًسا 
العالم  في  ويحدث  قبل  من  حدث  نعم..  عابرة، 
أجمع، وسيظل يحدث، غفوات بشرية صادف أنها 

تكون على الهواء مباشًرة.
ــن مـــا ال يــغــتــفــر، وســـأظـــل أخــاصــمــه ما  ــك ول
حييت، ويستحق أن يخاصمه كل عقل يتدبر، هو 
العبا  فــارق  وهيثم  العال  أبــو  محمد  تصريحات 
النادي  التقليدي  الغريم  عن  السابقين  الزمالك 
بها  التفوه  فور  بالسخرية  قوبلت  والتي  األهلي، 

بالمناسبة.
كانت األولى لمحمد أبو العال عبر قناة أون تايم 
سبورتس، عندما ُسئل عن رغبته في فوز األهلي 
على بيراميدز، إذ كانت مصلحة الزمالك تقتضي 
المركز  األبيض  الفارس  ليحسم  بيراميدز  تعثر 
رسمًيا  ــدوري  الـ بطولة  ترتيب  سلم  فــي  الثاني 

ويحجز مقعًدا في بطولة دوري أبطال افريقيا.
شكاًل،  متزنة  غير  العال  أبو  تصريحات  جاءت 
وغريبة مضموًنا، حيث رفض رفًضا تاًما االعتراف 
االجابة  من  يهرب  وظل  األهلي،  فوز  في  برغبته 
وأحد  االستديو  في  زميله  صراًحة  جاوبها  التي 
أبناء الزمالك المخلصين أيمن يونس عندما قال 
بيراميدز  خسارة  في  الزمالك  مصلحة  »بالتأكيد 

وننتظر فوز األهلي«.
اقناع  وتــكــراًرا وفشل في  مـــراًرا  العال  أبــو  راوغ 
الجميع، بل وتسبب في ضحك الحاضرين باالستديو، 
ألنه يصر على أن يعترف بعدم احتياج الزمالك لفوز 
ما  وكــأن  الدهر،  أبد  عار سيالزمه  وكأنه  األهلي، 

يحدث ليس حال كرة القدم المعروف.
أنها  من  فبالرغم  فــاروق  هيثم  تصريحات  أما 
إن  »بي  العالمي عبر فضائية  الصعيد  كانت على 
هشام  التونسي  يقدمه  استديو  وفــي  سبورتس« 
واالبتعاد  االتزان  بعدم  اتسمت  انها  إال  الخلصي، 

عن الموضوعية تماًما كتصريحات أبو العال.
ــاروق والــخــلــصــي بعد  ــ احــتــد الــحــديــث بــيــن ف
واضح  ســؤال  اإلجــابــة على  في  األول  مــرواغــات 
دوري  ببطولة  األهلي  فــوز  يتوقع  »هــل  وصريح، 
األسبق  الزمالك  العب  ليصر  افريقيا؟«،  أبطال 
عن  يتحدث  ال  ــه  أن بــداعــي  ــة  اإلجــاب عــدم  على 
األهلي!!! افندم؟ ما هذا العبث؟.. استمر »الكالم 
انتهاء  مع  األمر  انتهى  أن  إلى  لدقائق  الفاضي« 
وقت البرنامج بجملة ساخرة من مقدم االستديو 
قائاًل »أعذروني يا جماعة زمالكاوي يتحدث عن 

األهلي«.
ما  وأبــوالــعــال،  لــفــارورق  الكامل  احترامنا  مــع 
هذه العقلية؟ إلى أي درجة أثرت عليكم جماهير 
وصل  حد  أي  إلــى  والقابها،  ميديا،  السوشيال 
ومسميات  والريتويت،  الاليكات  عن  البحث  بكم 

قاصف الجبهات وابن زامورا وغيرها. 
من منحكم تلك الوصفة العجيبة لالنتماء؟ من 
األهلي،  كره  في  يكمن  الزمالك  حب  أن  علمكم 
انتصار له حتى وإن كان  التحدث عن أي  وعدم 
هذا االنتصار يفيدكم؟ ال يطالب أحد بالحيادية 
للزمالك وتشجع األهلي، ولكن  وأن تكون العًبا 

القليل والقليل من الموضوعية.
عن  وُسئلت  الــقــدم،  لكرة  محلاًل  كنت  إذا 
عن  معبًرا  بموضوعية،  فلترد  األهلي  النادي 
للمرواغات  داعي  ال  كانت،  أًيا  نظرك  وجهة 
الباطلة التي ال تجذب إال صغار السن، وال تليق 
بأسمائكم بطبيعة الحال، ال تكونوا مادة خصبة 

للضحك عن عمد وبشكل مجاني.

عقلية محللي الزمالك.. امنعوا الضحك

الحريف

أحمد جمال: شوبير صنع »اإلعالم الخبيث«

كوفيد19 يربك حسابات المالعب المصرية.. 
لماذا تتكرر إصابات الالعبين بكورونا بعد شفاؤهم؟.. ومن المسؤول عن الزيادة المفرطة في أعداد اإلصابات؟

 لجنة إدارة الزمالك أداءها عقيم.. وزاهر  في خدمة األهلي   قناة الزمالك كانت صدمة للجماهير.. وسأعود لها مرة أخرى

 اإلعالم األهالوي يخدم مصالحه الشخصية وما يفعله شوبير »عار« 

 أرفض أن يكون اإلعالم هو الجاني األول في أزمة التعصب الرياضي

فاطمة الشاذلي

حوار- فاطمة الشاذلي
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طريقنا.. وهنكمله

اقتصاد

هدير أبوالعال

مينا صالحأحمد أيمن

 خبراء: السكك الحديد عانت من مشكالت وتجاهل أدت لزهق األرواح  الحكومات السابقة غضت البصر عن مشكالت السكك القطارات

كامل الوزير لـ»الطريق«: توجيهات السيسي بتقليص زمن إنشاء القطار فائق السرعة 

ارتفع احتياطي 
النقد األجنبي لمصر 
العلى مستوى في 8 
أشهر خالل ديسمبر 
الماضي، مسجال 
مستوى 4٠.٠63 مليار 
دوالر، مقارنة مع 
3٩.٢٢٢ مليار دوالر 
نهاية نوفمبر السابق 
عليه، نتيجة الحفاظ 
على مكتسبات 
األصالح االقتصادي 
واستمرار عجلة 
االقتصاد المصري في 
الدوران.

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصالت، في 
تصريح خاص لـ«الطريق«، إن القطار فائق السرعة  كان 
من المقرر االنتهاء من أعماله وبدء تشغيله في 3 أعوام، 
ولكن بتوجيهات رئاسية فقد قرر تقليص الثالث أعوام 

لعامين فقط. 
وأكد الوزير أنه سيتم انشاء منظومة متكاملة للقطار 
الكهربائي بطول نحو ألف متر على مستوى الجمهورية، 
سيتم  أنه  مؤكدا  جنيه،  مليار   360 نحو  تبلغ  وبتكلفة 
والعاصمة  والعلمين  السخنة،  العين  بين مدينة  الربط 
اإلدارية الجديدة ونحو 15 محطة بطول 460 كيلو متر.

استثمار طاقة وجهد
والنقل،  الطرق  استشاري  نبيل  خالد  الدكتور  يقول 
إن مصر تدخل عصر القطارات فائقة السرعة، لنقل 

البضائع والركاب. 
فائقة  القطارات  أن  والنقل،  الطرق  وتابع استشاري 
سرعتها  حيث  مــن  ــذري  جـ بشكل  تختلف  الــســرعــة 

وقضبانها ودقتها في التوقيت. 
وأكد نبيل أن القطارات فائقة السرعة تستهلك وقود 

أقل، وتنتج طاقة أيضا، وتستهلك وقت أيضا ضئيل جدا، 
وتعد تلك القطارات طفرة في عالم السكك الحديدية. 

الجديد  القطار  أن  والنقل،  الطرق  استشاري  وأكــد 
وتبلغ  محطة  ـــ15  ب مــرورا  بالعلمين  السخنة  سيربط 
القطارات  بعكس  الساعة،  في  متر  كيلو  سرعته 250 
العادية التي ال تتجاوز الـ100 كيلو متر في الساعة، بما 

يؤكد استهالك وقت أقل. 
تقلل حوادث السكك الحديد

يقول المهندس أحمد توفيق استشاري الطرق والنقل، 
القطارات  أمانا من  أكثر  السرعة  القطارات فائقة  إن 
األخرى، بسبب التقنية التي أنشأت بها تلك القطارات 
المواطنين،  أرواح  على  للحفاظ  العالية  األمــان  وطرق 
كما تختلف بنية قضبانها عن قضبان السكك الحديدة 

األخرى. 
وأكد استشاري الطرق والنقل، أن هناك دول عديدة 
مثل ألمانيا والصين يعتمدان بشكل كبير على القطارات 
ماتخرج  ــادرا  ن القطارات  تلك  ولكن  السرعة،  فائقة 
عندما  فحتى  ــوادث،  حـ عنها  ينتج  أو  قضبانها،  عــن 

خرج في وقت سابق قطار في سويسرا عن القضبان 
ــي.إي-373( الــذي كان في طريقه من  القطار )آي.ســ
إنترالكن  منتجع  إلى  برلين  في  أوستباهنهوف  محطة 
السويسري، في العام الماضي عن مساره لم تنتج عنه 
أي إصابات، وذلك بسبب طرق األمان والحماية العالية 

التي تتمتع بها القطارات فائقة السرعة.
وشهد ملف وزراة النقل الكثير من الــوزراء المقالين 
والمستقيلين على خلفية حوادث في السكك الحديد، 
وقد رد كامل الوزير وزير النقل، على المطالبة باستقالته 
»لو  قائاًل  األخير  طنطا،  قطار  حــادث ضحيتي   بعد 
الناس شايفه إن حل أي مشكلة في كل الوزارات استقالة 

الوزير يستقيل الوزير«.
ومن جهته يرى المهندس فوزي عبدالحق استشاري 
في  الحديد  السكك  حــوادث  ملف  أن  والنقل،  الطرق 
التي  الحكومات  وإهــمــال  اإلهــمــال،  بسبب  هو  مصر 
استهانت بأرواح الشعب فالسكك الحديد لم يكن أحد 
ينظر إليها، حتى أنها قبل عهد النظام الحالي، لم تحدث 
منذ ستينات القرن الماضي، وهذا كان أكبر سبب في 

ملف الحوادث. 
الرئيس  اهتمام  أن  والنقل،  الطرق  استشاري  وأكــد 
السيسي بالطرق والنقل كان من باب الحفاظ أوال على 
حياة المواطن، ثم االرتقاء بشبكة الطرق والنقل، وزيادة 

االستثمارات. 
أطاحت حادثة سقوط سيدة من حمام قطار في عام 
2000، بالوزير سليمان متولي بعد 20 عاما من توليه 

منصبه. 
وراح  العياط،  فاجعة حادث قطار  وقعت في 2002 
ضحيته أكثر من 350 راكًبا، وجاوز عدد الضحايا 1000 
قتيل، وتعد أسوء حادثة  من نوعها في تاريخ السكك 
أسوء 10 حوادث قطارات في  و  المصرية،  الحديدية 
العالم، وأقيل على أثرها الدكتور إبراهيم الدميري وزير 
النقل الذي تولى حقيبة الوزارة خلفا لسيلمان متولي، 

كما أقيل رئيس السكة الحديد.
وفي 2012 وقع حادث اصطدام أتوبيس مدرسة بأحد 
القطارات بمنفلوط فى محافظة أسيوط أدى إلى مصرع 
47 تلميذ و13 مصابا، وأطاحت تلك الواقعة، بالدكتور 

محمد رشاد المتيني وزير النقل.
وفي مطلع 2013  أسفر  خروج العربة األخيرة من 
ربع  أبــو  مزلقان  عند  القضبان،  عن  مجندين  قطار 
 19 سقوط  عن  الجيزة،وأسفر  بمحافظة  بالبدرشين، 
قتياًل وإصابة 117 آخرين، أقيل على أثر تلك الواقعة 

الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل األسبق.
 وفي 2013 اصطدم قطار بسيارتين بمنطقة دهشور 
الحادثة  وأطاحت  مصرعهم،  شخص   27 نحو  ولقي 

بالدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل السابق .
القطارات،   ومنذ 2013 إلى 2016 تكررت حــوادث 
وكان أبرزها حادث مزلقان العياط، والذي راح ضحيته 
7 أشخاص وحادث اصطدام قطار بسيارة مالكي وتوك 
توك، وأخيرا حادث اصطدام قطار بني سويف بصخرة 
أسمنتية، وأقيل على أثر تلك الحادثة في  الربع األول 
من عام  2016، أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد.

تستعد مصر لدخول 
عالم السرعة الفائقة، من 
خالل أعتاب القطارات 
فائقة السرعة، لتخلق 
البالد طفرة في تطوير 
وتحديث شبكة النقل 
والسكك الحديدة، وتدمس 
عصر الحوادث وزهق 
األرواح، كما تسعى البالد 
لزيادة االستثمارات وجذب 
أعين المستثمرين لمصر، 
فبعد شهادات دولية كثيرة 
تمتعت بها مصر من قبل 
مؤسسات عالمية، مشيدة 
بتماسك االقتصاد المحلي 
أمام شبح كورونا، مرجعين 
الفضل لبرنامج اإلصالح 
االقتصادي والمشروعات 
القومية، عادت مصر لتوثق 
تلك الشهادات.

هل ارتفع احتياطي النقد االٔجنبي بدون إضافة تمويل صندوق النقد الدولي؟

المالية لـ»الطريق«: مصر تسلمت 1.6 مليار دوالر بنهاية ديسمبر

مدير منطقة آثار سوهاج يكشف لـ«الطريق« كواليس افتتاح 5 مقابر أثرية جديدة
تضم محافظة سوهاج العديد من المناطق 
االثرية الهامة بداية من العصر الفرعونى، 
والعصر اليونانى الرومانى والبطلمى والقبطى 
وحتى نهاية عصر الدولة االسالمية وقد 
ترك لنا كل عصر من هذه العصور الكثير من 
االثار منها ماهو مفتوح للزيارة ومنها ماهو 
قيد التنقيب ولكن االكثرية من مظاهر االثار 
بسوهاج لم يتم الكشف. 

الفرعونية  ــار  االث بالمحافظة،  المشهورة  االٔثرية  المناطق  من 
واليونانية الرومانية وتضم منطقة ابيدوس االثرية، ومنطقة اخميم 
ومقابر  اتريبس،  ومنمنطقة  االثرية،  الحواوايش  ومنطقة  االثرية، 
أما  البطلمية،  المشاة  ومدينة  خالف،  بيت  ومصطبة  الهجارسة، 
والدير  االبيض،  الدير  تضم  والقبطية  االسالمية  ــار  االث مناطق 
االحمر، ودير الشهداء، وكنيسة ابو سيفين، وكنيسة مارى جرجس، 
والجامع العتيق، والجامع االكبر، وجامع عثمان بك، ومسجد العارف 
باهلل، ومسجداألمير حسن، ومسجد االمير محمد، ومسجد سيدى 
جالل، ومسجد سيدى جالل الدين ابو القاسم، والمسجد الصينى، 
ومئذنة المتولى، وحمام علي بك، وتستعد محافظة سوهاج لالفتتاح 
سوهاج  آثار  منطقة  مدير  كواليسها  يكشف  جديدة،  أثرية  مقابر 
األسبق. وفي هذا الصدد قال جمال عبد الناصر، المدير االٔسبق 
لمنطقة آثار محافظة سوهاج، إن هناك مقابر جديدة بالمحافظة 
سيتم افتتاحها قريبا والعمل بها كان باشراف المجلس األعلى لآلثار، 
وتتبع المقابر منطقة أخميم وهي عاصمة االٕقليم التاسع من أقاليم 
مصر العليا، ومقر عبادة االٕله »مين«، وهو إله الخصوبة والنماء، 
وأطلق عليها اسم »خنت مين«بمعني مقر المعبود مين، واشتق منه 

اسمها الحالي »أخميم«.
وأضاف عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ »الطريق« أنه منذ 
خطة  سوهاج  بمحافظة  الحواويش«  »لمقابر  وضعت   1992 عام 

تنموية، مضيفا أن الخطة فشلت بسبب نقص التمويل، وفي عام 
على  للموافقة  المحافظة  مع  آثار سوهاج  منطقة  تعاونت   ،2016
اعتماد مبلغ 25 مليون لتطوير المنطقة وفتحها للزيارة وذلك بمنحة 
من البنك الدولي. وأوضح، أن منطقة جبانة الحواويش تضم عدد 
وأغلبها  القديمة،  الدولة  الي عصر  ترجع  التي  المقابر  كبيًرا من 
مقطوعة في، ولكن التي سيفتح منها هم 5 مقابر  تفتتح للزيارة الٔول 
 M« لـ حيسي مين، ومقبرة« »M43«  مرة في تاريخها وهما » مقبرة
22«، ومقبرة H26 لصاحبها »خيني«، ومقبرة » H 24 » لصاحبها 

»تتي آخر«، والمقبرة الخامسة »G95« لصاحبها »نهوت«.
نقوش  تحتوي على  مين«،  لمقبرة »حيسي  بالنسبة  أن  وأوضح، 
النيل،  ونهر  االٔدغـــال  في  ويصطاد  المقبرة،  صاحب  تمثل  مهمة 
بعض  على  أيًضا  وتحتوي  الطيور،  صيد  مشاهد  إلى  باالٕضافة 
الحروف الهيروغليفية التي توضح لقب صاحب المقبرة، ومنها لقب 
»حاكم الجنوب« و له أهمية كبيرة الٔنه يعتبر الحاكم االٔول المعين في 
مصر العليا حتى يسهل العمل االٕداري في صعيد مصر، باالٕضافة 
إلي لقب »حاتي عا« والتي تعني »االٔمير« وأيضا لقب المسؤل عن 
المخازن والحقول. والمقبرة الثانية »M 22«، يوجد بها نقوش كثيرة 
توضح صاحب المقبرة وأعماله، كما يوجد  بها »باب وهمي« نقشت 
عليه االٔلقاب الخاصة به ولها حجرة دفن يؤدي اليها ممر منحدر، 
والمقبرة الثالثة »خيني«، يرتكز مدخل المقبرة على عمودين مربعين 
مع نقش ويؤدي المدخلين إلى بوابة المقبرة وتعتبر المقبرة من أجمل 
المقابر الٔن نقشها الفريد يمثل صاحب المقبرة متكي على وأمامة 
منظر لمصارعة الثيران، ومنظر الٔشخاص الذين يقومون بإصطياد 
االٔسماك في النيل، ومنظريمثل موسيقار، مشهد اخر يمثل صناعة 
المتوفى  نعش  يحمل  لمركب  ومشهد  القديمة،  مصر  في  الفخار 
إلى المقبرة، والمقبرة أيضا  تحمل نقش لصاحب المقبرة وزوجته 

أمامهم مائدة القرابين.
أما المقبرة رقم » H 24 » لشخل يدعى »تتي آخر« وتحمل هذه 

المقبرة نقوش لصاحب المقبرة وابنة »خيني«

تصريحات  في  المالية  بوزارة  مصدر  وقال 
لـ«الطريق«، إن مصر حصلت على الشريحة الثانية 
النقد  من صندوق  االئتماني  االستعداد  اتفاق  من 
الدولي بقدر 1.6 مليار دوالر في الـ25 من ديسمبر 

الماضي.
وجاءت زيادة االحتياطي النقدي، بقدر 841 مليون 
دوالر خالل شهر ديسمبر الماضي، بحسب البنك 
المركزي المصري، لكن لم يتم كشف أسباب الزيادة 
صندوق  تمويل  شريحة  إضافة  البنك  يوضح  ولم 

النقد لمكونات االحتياطي االٔجنبي من عدمه.
أن  االقتصادية،  الخبيرة  الجندي،  رانيا  وترى 
ارتفاع احتياطي النقد االٔجنبي في ديسمبر تحديًدا، 
البنك  طرح  رأسها  على  عوامل  عدة  نتيجة  جاء 
وشريحة  الخزانة،  أذون  في  لالستثمار  المركزي 
تمويل صندوق النقد الدولي لالستعداد االئتماني.

إن  لـ«الطريق«،  تصريحات  في  الجندي  وقالت 
االستثمار في أدوات الدين الحكومية ارتفع بنسبة 
النشاط  تحسن  مع  الماضية،  الفترة  خالل  كبيرة 
مصر  آداء  في  العالمية  الثقة  وزيادة  االقتصادي، 
أذون  على  العائد  ارتفاع  إلى  مشيرة  االقتصادي، 
جذب  محل  يجعلها  ما  وهو  مصر،  في  الخزانة 

لالستثمارات االٔجنبية.
وفي نوفمبر على سبيل المثال، بعد مرور 4 أشهر 
المركزي  البنك  أجنبي، طرح  آخر طرح  على 
حكومية  خزانة  أذون  عطاء  المصري 
مقومة باليورو، نيابة عن وزارة المالية، 
يورو الٔجل 364  بنحو 698.3 مليون 
نحو  التغطية  معدالت  وبلغت  يوًما، 
العروض  أن  كما  واحدة،  مرة   1.3
مليون   888.3 نحو  قيمتها  بلغت 
أعلى  بلغ  عرًضا،   43 بعدد  يورو، 
بينما   ،%2.1 نحو  معروض  عائد 
 ،%1.350 معروض  عائد  أقل  بلغ 

ومتوسط عوائد %1.518.
وقال البنك المركزي وقتها، 
عرًضا   37 على  وافق  إنه 

في  عائد  أعلى  وبلغ  يورو،  مليون   698.3 بقيمة 
العروض المقبولة نحو 1.400%، في حين سجل 

أقل عائد 1.350%، ومتوسط عائد %1.396.
االٔجنبي  النقد  احتياطي  مكونات  تفاصيل  وعن 
البنك  بيانات  أوضحت   ،2020 ديسمبر  بنهاية 
المركزي المصري، صعود مكون العمالت االٔجنبية 
ضمن االحتياطي بقيمة 364 مليون دوالر مسجلة 
35.399 مليار دوالر، مقابل 34.035 مليار دوالر 

في نهاية نوفمبر الماضي.
وبهذا القدر، تمثل العمالت االٔجنبية نحو %88.4 
من إجمالي احتياطي النقد االٔجنبي لمصر في نهاية 

.2020
بنحو 308  ديسمبر  بنهاية  الذهب  وصعد مكون 
في  دوالر،  مليار   4.390 ليسجل  دوالر  ماليين 
احتياطي النقد االٔجنبي، مقابل 4.082 مليار دوالر 

في نوفمبر 2020.
الذهب  مكون  يمثل  المركزي،  البنك  وبحسب 
11% من إجمالي احتياطيات النقد االٔجنبى لمصر 

في نهاية العام الماضي.
واحتياطي النقد االٔجنبي لمصر وصل إلى أعلى 
عند   ،2020 فبراير  في  االٕطالق  على  له  مستوى 

45.510 مليار دوالر.
أزمة  من  االٔولى  االٔشهر  خالل  يتراجع  أن  قبل 
فيروس كورونا، مدفوًعا بتداعيات الجائحة وموجة 
الناشئة  االٔسواق  من  االٔجنبية  لالستثمارات  نزوح 

عالميا، ومنها مصر.
من أجل تغطية موارد احتياجات السوق المصرية 
خالل بداية أزمة كورونا في مارس وإبريل 2020، 
نحو  مسجال  لمصر  االٔجنبى  االحتياطى  هبط 
37.037 مليار دوالر فى نهاية أبريل 2020، مقارنة 

بـ 40 مليار دوالر فى نهاية مارس 2020.
ثم انخفض مجددا مسجال نحو 36 مليار دوالر 
بنهاية  وارتفع  عاد  لكنه  الماضي،  مايو  بنهاية 
يونيو عند نحو 38.202 مليار دوالر عقب وصول 
الدولي  النقد  قرض صندوق  من  االٔولى  الشريحة 
 SBA االئتماني  االستعداد  اتفاق  برنامج  ضمن 
والتي تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دوالر لخزائن البنك 

المركزي المصري.
بشكل  االرتفاع  االٔجنبي  النقد  احتياطي  وواصل 
مليار دوالر  شهري، حتى وصل لمستوى 40.063 

بنهاية 2020.

مصر على 

جناح قطارات 

المستقبل

إله الخصوبة والنماء
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طريقنا.. وهنكمله

خارجى

تمكن الرئيس األمريكي المنتخب 
جو بايدن من كسب ثقة شعب الواليات 
المتحدة األمريكية، وفاز في المنافسة 
أمام دونالد ترامب الذي طالما تباهى 
باإلنجازات االقتصادية التي حققها 
على مدار فترته الرئاسية، لكن األونة 
األخيرة أثبتت فشله في مواجهة األزمات 
الحقيقية.

كشف فيروس كورونا أن دونالد ترامب ال يستحق 
المنصب الذي ظل مسيطرا عليه لـ  سنوات كاملة، 
فلم يتمكن من تحقيق أي إنجازات طبية تمنع وقوع 
في  وقف  بل  فقط،  والوفيات  اإلصابات  من  مزيدا 
االقــتــصــادي  لــتــدهــور  مــراقــبــا  المتفرجين  صــفــوف 
األمريكي، فعزز ذلك من فوز منافسه الديمقراطي جو 
بايدن بأصوات المجمع االنتخابي، ولم تفلح مؤامرات 
ترامب، سواء مزاعمه بعمليات تزوير أجريت خالل 
عمليات التصويت، أو دعوته ألنصاره للتظاهر ورفض 
نتيجة االنتخابات التي أسفرت عن فوضى واقتحام 
للكونجرس األمريكي، مما كان بمثابة ضربة موجعة 
جو  فوز  الكونجرس  وأعلن  األمريكية،  للديمقراطية 

بايدن وصدق على نتيجة األنتخابات األمريكية.
بايدن بين الداخل والخارج

يهتم  أن  بايدن  جو  من  األمريكي  الشعب  ينتظر 
بمختلف القضايا الداخلية، وأهمها المشكالت التي 
سببها فيروس كورونا المستجد، من تدهور أقتصادي 
أو  أبعاد  عن  كشف  وبالفعل  عــام،  وإغـــالق  وبطالة 
 1.5 تخصيص  حيث  رسميا،  تنصيبه  بعد  خططه 
تريليون دوالر أمريكي لمواجهة التدهور االقتصادي 
لتوزيع  سبيل  وإيــجــاد  كــورونــا،  فيروس  خلفه  ــذي  ال
هناك  ولكن  الشعب،  فئات  مختلف  على  اللقاحات 
العديد من القضايا األخرى التي تتعلق بمنطقة الشرق 
األوسط، تصب في أولوياته، مع مراعاة ما تسببت فيه 
سياسة دونالد ترامب، حيث خسارة العديد من حلفاء 

الواليات المتحدة.
ترامب  دونــالــد  اتخذها  التي  الــقــرارات  ــرز  أب من 
االنسحاب رسميا من اتفاقية باريس للتغير المناخي، 
وكان ذلك في يونيو 2017، تلك اإلتفاقية التي تحددت 
لنجد جو  المناخ،  العالمية لخطر  لتعزيز االستجابة 
بايدن معترفا بأنه أمام تحدي صعب لتغيير ما فعله 
العالقات  تأهيل  إعادة  يريد  أنه  إلى  ترامب، مشيرا 
حلفائها  وجميع  المتحدة  الــواليــات  بين  الخارجية 
في المنطقة، ومن أهم القضايا التي سيتناولها بعد 

تنصيبه رسميا  هي قضية »التغير المناخي«.
 وأكد بايدن أن الواليات المتحدة مسؤولة عن أقل 
من 15% من انبعاثات الكربون، والبد من عدم اتخاذ 
أي قرارات أحادية، مع التنسيق مع المسئولين عن الـ 
العالم  التعاون سيظل  بدون هذا  األخــرى، ألن   %85
يعاني من االحتباس الحراري وسيبقى التغير المناخي 

يهدد حياة البشرية، على حد تقديره.
فلسطين أولوية في الشرق األوسط

جو  األمريكي  الرئيس  مخططات  عــن  وللكشف 
قضايا  مختلف  حيال  رسميا،  التنصيب  بعد  بايدن 
الشرق األوسط، قال المحلل السياسي والعضو البارز 
في الحزب الديمقراطي األمريكي مهدي عفيفي، إن 
صفقة القرن هي أول ما سيفكر بايدن فيه، مشيرا 
إلى أنه من الصعب تسمية بأن ما أبرمه دونالد ترامب 
حاول  أفكار  مجموعة  عن  عبارة  فاألمر  »صفقة«،  
أن يطبقها، نفذ بعضها مثل نقل السفارة األمريكية 
للقدس، ومساعدة إسرائيل في تنفيذ مخططاتها في 
الصعب  من  لكن  الغربية،  والضفة  السوري  الجوالن 

القول بأن هناك صفقة قرن كاملة البنود.
وأشــار عفيفي في تصريحات خاصة لـ »الطريق« 
إلى أن هناك بعض المعايير التي طبقها دونالد ترامب 
ومن الصعب أن يتمكن بايدن أو أي رئيس أخر تغيرها 
نظرا لطبيعة العالقات الثنائية بين أمريكا وإسرائيل 
التي بالفعل لها وضعها داخل الكونجرس والعديد من 
المؤسسات األمريكية، لكن جو بايدن قال من قبل إنه 
يرفضه  ما  وهذا  الدولتين«،  »حل  إلى  الرجوع  يريد 
اليمين المتطرف الذي كان يتمنى فوز دونالد ترامب 
وجميع  الخدمات  من  العديد  إلسرائيل  قــدم  كونه 
أشكال الدعم الذي لم يقدمه قبله أي رئيس على مدار 

يستعد الرئيس األمريكي جو بايدن لمواجهة 
أصعب تحدي يمكن أن يكون قد مر به، حيث تولي  
مهام الواليات المتحدة األمريكية، واألزمة تكمن 
في عمره، فقد أقترب على الـ 8٠ عاما، ويستلزم 
أن يتخذ عدة خطوات في العديد من القضايا 
المحورية التي قد ال يتمكن من إتمامها، ومن 
المتوقع أن يكون الجندي المجهول في إدارته، 
وبطل المرحلة الرئاسية المقبلة، هي نائبته 
كاماال هاريس.

قرر جو بايدن أن تكون نائبته من أصول إفريقية، وذات بشرة 
سمراء، فقد كشفت قضية مقتل المواطن األمريكي جورج 
فلويد ذات األصول اإلفريقية الذي لقي مصرعه على يد 
الشرطة األمريكية أسرار عن االنتهاكات التي يواجهها 
اإلفريقية  أصولهم  بسبب  واشنطن  فــي  األفــارقــة 
اختياره  بايدن من خالل  فأراد  السمراء  وبشرتهم 
لكماال هاريس أن يثبت تعاطفه مع هذه الفئة وأنه 
سيجعلهم ينعمون بالمساواة في كافة الحقوق، 
المقبلة،  المرحلة  بطل  هي  هاريس  وألن 
والتي ربما تتولى هي إدارة زمام األمور في 
الصحية  للحالة  نظرا  القضايا،  مختلف 
لجو بايدن وكبر سنه، سنحاول الكشف 
عن العديد من األمور التي تتعلق بها.
من هي نائبة الرئيس بايدن؟

ــاريـــس في  ــامـــاال هـ ــدت كـ ــ ولـ
كاليفورنيا،  ــة  ــوالي ب أوكـــالنـــد 
ألبوين مهاجرين؛ من أم هندية 

وأب جامايكي، وعاشت مع أمها بعد انفصال والديها عام 1972.
وحسب تقارير إعالمية، بدأت نائبة الرئيس مشوارها المهني في 
القضاء بدائرة االدعاء العام في مقاطعة أالميدا في والية كاليفورنيا، 
سان  إلى  عام  في  وانتقلت  المقاطعة،  عام  مدعي  أصبحت  حتى 

فرانسيسكو 2003، لتصبح المدعي العام األعلى هناك.
أول امرأة في ادعاء كاليفورنيا

انتخبت في 2010 كأول امرأة وأول شخص أسود يعمل كمدعي 
بعضوية  تفوز  امرأة سوداء  ثاني  وأصبحت  كاليفورنيا،  لوالية  عام 

المجلس بعد انتخابها في 2016 لعضوية مجلس الشيوخ.
سعيها لمنصب الرئيس

وقبل عام، نافست هاريس على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي 
النتخابات الرئاسة، إال أنها لم تنجح في مسعاها وانتهت حملتها في 
ديسمبر 2019. وفي مارس 2020 أعلنت تأييدها لجو بايدن في 
االنتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها ستفعل كل ما بوسعها للمساعدة في 

انتخابه كرئيس للواليات المتحدة.
زوج كاماال

بفوزها  أمريكا  تاريخ  األعلى منصًبا في  المرأة  كاماال  أصبحت 
دوغ  زوجــهــا  وسيصبح  المتحدة،  الــواليــات  رئيس  نائبة  بمنصب 

إيمهوف، أول »رجل ثاني« في تاريخ البيت األبيض.
مواقف سابقة

وقبل أن تتمكن هاريس من الوصول إلى منصب نائب الرئيس، 
كان لها العديد من المواقف حيال مختلف القضايا في المنطقة، 
فقد انتقدت دونالد ترامب عام 2018 النسحابه من االتفاق النووي 
مع إيران، وأكدت أنه بهذه الخطوة يعرض األمن القومي للواليات 
المتحدة للخطر ويعزلها عن حلفائها، وفقا لما ورد على »نيويورك 
تايمز« األمريكية. وكشفت الصحيفة األمريكية عن موقفها من الهجوم 
األمريكي الذي شن على قائد فيلق القدس األسبق قاسم سليماني، 
وتسبب في مصرعه بالعراق مع مطلع العام الجاري، حيث أعربت عن 
رفضها الشديد لما حدث، وحرصت على المشاركة في إتمام تشريع 
يهدف إلى منع استخدام األموال التي تقدم إلى البنتاجون في عمل 

عسكري ضد إيران في محاولة لتجنب الحرب معها.

تأييد إسرائيل
أشهر  فبعد  إلسرائيل  المؤيدين  أشد  من  هاريس  كاماال  وتعد 
فقط من أدائها اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ عام 2017، 
ألقت خطابا في لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية »آيباك«، 
ووصفت العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة بأنها متينة، قائلة: 
»ال ينبغي أن تكون إسرائيل أبًدا قضية حزبية، وطالما كنت عضًوا 
بمجلس الشيوخ األمريكي سأبذل قصارى جهدي لضمان دعم واسع 

النطاق من الحزبين ألمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس«.
مسؤوليات خطيرة

كاماال  بإيدولوجية  تتعلق  التي  االستفهام  على عالمات  رد  وفي 
هاريس المقبلة حيال مختلف القضايا في منطقة الشرق األوسط، 
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
ورئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية بمركز دراسات الشرق األوسط، 
التي تقع على عاتق كاماال هاريس خطيرة جدا، و  أن المسؤولية 
ستقوم بإدارة العديد من المهام بصالحية مطلقة، فهي اآلن نائب 

لرئيس متقدم جدا في العمر ومن الصعب عليه إدارة كل شيء.
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ »الطريق«، أنه على الرغم 
من أن مهمة هاريس ستكون دراسة الملفات ذات العالقة بالسياسة 
الخارجية، إال أن الملف النووي اإليراني سيتولى إدارته جو بايدن، 
موضحا أنه لن يكون هناك عودة تلقائية لالتفاق النووي، لكن سيكون 

هناك ملحق إضافي له وسيتم التفاوض عليه.
القضية الفلسطينية

وقال الدكتور طارق فهي إن كاماال هاريس سبق أن كشفت موقفها 
حيال القضية الفلسطينية، وأبدت ارتياحا حيال خطوة حل الدولتين، 
الفلسطينيين  على  ويستوجب  إيجابية  تعد  الرؤية  هذه  أن  منوها 
استثمارها، مؤكدا أنه من المتوقع أن يعاد فتح مكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن مع إعادة فتح القنصلية المغلقة في القدس، 

عالوة على تقديم المساعدات لممثلي السلطة الفلسطينية.

التاريخ األمريكي.
بايدن بين أوباما وترامب

وأوضح مهدي عفيفي أن جو بايدن لن يكون مثل 
باراك أوباما أو دونالد ترامب فيما يتعلق بالتعامل مع 
أنه  الشرق األوســط، منوها  مختلف قضايا وملفات 
يريد  أنه  السالم، حتى  دائما في سبل إحالل  يفكر 
إنهاء المشكالت بين مختلف الدول في الخليج العربي، 
اليمن،  في  المشتعلة  الحرب  ضد  أيضا  أنه  مؤكدا 
لسياسة  وفقا  يعملون  عــام  بشكل  والديمقراطيين 
دونالد  يتبعها  كان  التي  الطريقة  عن  تماما  مختلفة 

ترامب وفريق عمله.
إلى  األمريكي  الديمقراطي  الحزب  عضو  وتطرق 
األزمــات في سوريا واليمن وأكد أن بايدن يفكر في 
أن تنتهي األزمــة في كال البلدين  بناءا على الحلول 
السياسية وليس العسكرية، ولتطبيق الحل السياسي 
في دمشق سيتطلب الدخول في مباحثات عديدة مع 

روسيا.
قضية سد النهضة

وتناول المحلل السياسي قضية سد النهضة، وأكد 
أنها ال تزال معقدة، فإثيوبيا تعاني حاليا من أزمات 
مؤكدا  الفرقاء،  بين  والــصــراع  السد  بسبب  داخلية 
أنه من المتوقع أن يكون دور أمريكا في عهد بايدن 
أكثر إيجابية فيما يتعلق بسد النهضة، لكن البد من 
في  متداخلة  كثيرة  أطــراف  هناك  أن  إلى  اإللتفات 
قضية سد النهضة ومنها من يكن العداء لمصر، منوها 

أن هذا الملف ال يزال معقد جدا.
االنسحاب األمريكي من الشرق األوسط

وحول عملية انسحاب القوات األمريكية من منطقة 
الشرق األوسط، اعتبر الدكتور ديفيد ديروش، الخبير 
والباحث  األمريكية  الــدفــاع  بـــوزارة  االستراتيجي 
السياسي بمركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات 
االستراتيجية أن هذه القضية شعبية في المقام األول، 
قوات  هناك  يكون  أن  يريد  ال  األمريكي  فالمواطن 
هذه  أن  موضحا  العالم،  في  مكان  أي  في  أمريكية 
المسألة البد أن تحسم أوال مع العسكريين قبل إتمامها 
عملية اإلنسحاب، متوقعا أن يتمم جو بايدن هذا األمر 
ترامب.  دونالد  عن  تماما  تختلف  وسياسة  بطريقة 
وعند سؤاله عن السياسة التي من المتوقع أن يتبعها 

الرئيس األمريكي جو بايدن مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، وما إذا كان بالفعل سيفرض عقوبات 
ضده، أوضح ديفيد في تصريحات خاصة لـ »الطريق« 
ومن  المنطقة،  في  كبير  فساد  مــارس  ــان  أردوغـ أن 
المتوقع جدا أن يفرض بايدن عقوبات مشددة على 
تركيا، خاصة في ظل إصرار أردوغان على التصرف 
كما لو أنه اآلمر الناهي في المنطقة، مؤكدا أن الرئيس 
التركي بالفعل تسبب في حدوث مشكالت عديدة في 
منطقة شرق المتوسط وليبيا وسوريا، فأردوغان لم 
يعد الشريك المثالي للواليات المتحدة األمريكية، ومن 

الصعب أيضا اإلعتماد عليه أو التعامل معه كصديق.
الملف اإليراني

دونالد  أن  نجد  اإليــرانــي،  للملف  اإللتفات  وعند 
ترامب تعامل معه من خالل  اإلنسحاب من االتفاق 
النووي اإليراني الذي أبرمه سلفه الرئيس باراك أوباما 
عقوبات صارمة  فــرض  على  عمل  كما  عــام 2015، 
ضدها، ما نسبب في تدهور أوضاعها االقتصادية، 
في محاولة منه لضرب أهــداف طهران ومحاوالتها 
لفرض فكرها السلطوي في الشرق األوسط، واعتبر 
ديروش أن بايدن ربما يجد صعوبة في تنفيذ ما تعهد 
به من إبرام اتفاق جديد مع إيران بعد تنصيبه رسميا.
فقد  األمــريــكــي،  االستراتيجي  الخبير  وبحسب 
أخطأت إيران بإحتجازها ناقلة النفط التابعة لكوريا 
الجنوبية في مضيق هرمز بحجة أنها تسببت في تلث 
للبيئة، مشيرا إلى أنها تناست العالقات القوية التي 
تربط بين أمريكا وكوريا الجنوبية سواء على المستوى 
القواعد  على  عــالوة  أيضا،  واالقتصادي  السياسي 

العسكرية األمريكية الهامة في سيئول.
وبحسب دكتور ديفيد فإن إيران اراردن إجبار كوريا 
الجنوبية لكي تعيد األموال اإليرانية المحتجزة لديها، 
مشيرا إلى أن تعنتها وتعاملها مع قضية الناقلة، ربما 
يجبر الرئيس األمريكي جو بايدن على اتباع سياسة 
دونالد ترامب، وقد يفكر في فرض عقوبات صارمة 
ضدها، ألنه من الصعب أن يضحي بعالقاته القوية 

مع كوريا الجنوبية.

يوم التنصيب.. كيف يفكر الرئيس األمريكى الجديد؟
 مهدي عفيفي : السياسة قبل السالح في السياسة األمريكية الجديدة  ديفيد ديروش : إيران أجبرت 

بايدن على اتباع سياسة ترامب معها باحتجازها ناقلة سيئول النفطية
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عواطف الوصيف

عواطف الوصيف

عواطف الوصيف

أزمة خطيرة يواجهها العالم العربي، يبنون أمال 
على شخص الرئيس األمريكي جو بايدن، يتوقعون 
مختلف  ستنتهي  األبــيــض  الــبــيــت  إلـــى  بــوصــولــه 

األزمات في الشرق األوسط.
ال شك من أن السياسة التي سيتبعها جو بايدن 
فالفكر  ترامب،  دونالد  عن  تماما  تختلف  ســوف 
من  شكل  بــأي  الجمهوري  يشبه  ال  الديمقراطي 
األشكال، لكن هل هذا يعني أن الشعب الفلسطيني 
دولة  منه  سلبتها  التي  وحقوقه  أرضــه  سيسترد 
جو  بفوز  الرئيس  بــقــدوم  اإلسرائيلية  االحــتــالل 

بايدن لكرسي الرئاسة.
فقد تمكن دونالد ترامب قبل رحيله من ترسيخ 
التواجد اإلسرائيلي على الساحة، ومنحها حقوق لم  
تنلها في عهد أي رئيس قبله في محاولة منه لنيل 
رضاء اللوبي اليهودي ودعمه، فربما يكون محاوالته 
ومساعيه إلرضاء اللوبي اليهودي قد فشلت، لكن 
قوة  ذات  بات  الصهيوني  الكيان  أن  ينف  ال  ذلك 
كبيرة، لن يتمكن جو بايدن أو أي رئيس غيره من 
التأثير عليها، واألهم هو أن إلسرائيل مكانة كبيرة 
في مختلف وأهم المؤسسات األمريكية، مما يؤكد 
الوقوف ضدها السترداد  يتمكن من  بايدن لن  أن 

حقوق الشعب الفلسطيني أو غيره.
سوريا  فــي  المتأججة  لــألزمــة  االلتفات  وعند 
المستبعد  ومن  فيها،  رئيسي  عنصر  روسيا  نجد 
أن يفكر جو بايدن من اتخاذ أي خطوة ال تتناسب 
مع موسكو أو تؤثر سلبا على مصالحها في دمشق، 
مــواجــهــة ضد  فــي  الــدخــول  مصلحته  مــن  فليس 
محاوالته  في ظل  األشكال،  من  بأي شكل  روسيا 
تحسين  وقــادر على  ترامب  دونالد  من  أفضل  أنه 

سياسة واشنطن الخارجية على كافة المستويات.
هو  بايدن  بــأن  العرب  منه  يعاني  الــذي  الوهم 
سببه  أزماتهم،  حد  على  سيعمل  الــذي  المخلص 
دول  من  غيرهم  على  التواكل  على  اعتيادهم  هو 
القوى العظمى، وعجزهم عن حل أزماتهم اعتمادا 
على أنفسهم، و لذلك تمكنت أبرز دول أوروبا من 
الشرق  دول  لمختلف  الداخلي  الشأن  في  التدخل 

األوسط.
فأيا كان الموقف األوروبي أو األمريكي البد وأن 
تدخل  أي  ومنع  أنفسهم،  العرب  من  الخطوة  تبدأ 
تصريحاته  أحد  في  بايدن  جو  أكد  فقد  خارجي، 
حينما كان نائبا لباراك أوباما، أنه داعما إلسرائيل 
الحق  يمنحها  أنه  لو  كما  تتبعها،  التي  وللسياسة 
في االنتهاكات التي تمارسها للوصول إلى أهدافها، 
وإسرائيل هي دولة االحتالل، التي ستظل الشوكة 
التي تريد استنزاف حقوق العرب، فالبد  المميتة 
من استذكار تصريحات الرئيس األمريكي المرتقب، 
للتأكد من أن المواجهة لن تكون اعتمادا عليه وعلى 

سياسته وإنما على سواعد وإدارتنا نحن العرب.

بايدن وأزمة التواكل العربي

خواطر

ملفات ساخنة 
على طاولة »جو بايدن« 

كاماال هاريس.. مندوبة إسرائيل في البيت األبيض
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■ ما شعورك بعرض الفيلم ضمن فعاليات 
مهرجان القاهرة السينمائي في ٢٠٢٠؟

للفيلم  الخاص  العرض  في  جــًدا  سعيدة  كنت 
بعد زمن، حيث  للنور  الفيلم  وكنت فخورة بخروج 
كثيرا  وصبرنا  الماضية  السنة  تصويره  بدأنا  أننا 
المهرجان  فــي  األول  العالمي  عــرضــه  تــم  حتى 
طرحه  بجانب  مستنيينه  كنا  اللي  اليوم  ده  وهــو 

بالسينمات حالًيا.
حظر  فــي  للمشاركة  جذبك  ــذي  ال مــا   ■

تجول؟
الدور كان جديد  وأنا بطبيعتي بجري ورا القصة 
الحلوة وأول ما قريت السيناريو لقيتها قصة حلوة 

جًدا وهو أكثر شئ شدني للدور.
■ وهل هناك هدف بعينه من المشاركة في 

العمل؟
وفكرت إني الزم أساعد في التوعية لمثل قضية 
بالوسيلة  هذا  مثل  موضوع  أناقش  وازاي  العمل 
فتح  فــي  يساهم  وهــذا  الفن  وهــي  أمتلكها  التي 

النقاش وكان هذا هدفي األساسي من العمل.
والــذي  بالعمل  دورك  من  تخوفت  هل    ■

تجسديه ألول مرة؟
من  ــا  وأن السيناريو،  قــرأت  حينما  أخــف  لم  ال 
الناس اللي بقول إننا مينفعش نسكت أبًدا عن مثل 
وليس  كله  العالم  في  بتحصل  اللي  القضايا  هذه 
مصر فقط، وصعب إن الواحد يفهمه أو يعالجه أو 

يصدقه بسهولة.
الفيلم  عــرض  بعد  فعلك  رد  كــان  كيف   ■

ألول مرة والجوائز التي تلقاها؟
فيا  ومأثرة  جــًدا  بالتجربة  ومبسوطة  فخورة 
الــذيــن  والــنــجــوم  أحــداثــهــا  بسبب  كبير  بشكل 

معي. شاركوا 

■  كيف أثر تأجيل العمل فترة طويلة على 
نجاحه؟

كنت خائفة في البداية من فكرة التأجيل، ولكن 
إذا كان تم تصويره قبلها قد ال يخرج بنفس الصورة 
أو أن أؤدي دوري وشخصية »ليلى« بنفس الشكل.

صناع  مع  التعاون  كواليس  عن  حدثينا    ■
وأبطال الفيلم؟

أمير  المخرج  مع  للعمل  بشدة  متحمسة  كنت 
رمسيس من جديد بعد تعاونا ولكن كان من خالل 
دور صغير وأرى الفنانة إلهام شاهين نجمة كبيرة 

وإنسانة جميلة ومحترمة وجميلة واتعلمت منها.
■  كيف استعديت لدورك في الفيلم؟

اهتميت بعالقة األم والبنت في هذا العمل وكانت 
تعطينا  السينما  أن  وأرى  جــًدا  حساسة  عالقة 
المساحة الكافية للتعبير في هذا الموضوع وتضع 

أم وابنتها في مواقف غريبة.
واجهتك  التي  الصعبة  المشاهد  هي  ما    ■

أثناء التصوير؟
لم تكن هناك مشاهد سهلة على اإلطالق جميع 

تدور األحــداث حول  كانت صعبة حيث  المشاهد 
عقب  السجن  من  وخروجها  مــجــدًدا  األم  ظهور 
عشرين سنة يملؤها الصمت من األم واالبنة وتأتي 
الحظر  فترة  فقط  سعة  بـــ12  محكومة  اللحظة 

التي تضطر بها األم أن تجلس عند ابنتها.
بها  تختاري  التي  المعايير  هي  ما    ■

أدوارك سواء في السينما أو الدراما؟
بشكل  إحساسي  على  اختياراتي  في  اعتمد 
وإذا  الشخصية  بتفاصيل  شعوري  ومدى  كبير 
دون  التجربة  أخــوض  أن  أستطيع  بها  شعرت 

تردد.
■  وفيما يخص أولى بطوالتك الدرامية.. 
ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل ليه أل؟

العمل كان رائعا ويشمل كل عناصر النجاح 
إلى  باإلضافة  بشدة  أعجبتني  القصة  وكتابة 
النجوم المميزين في العمل، كما جذبني تفاصيل 
شخصية »عاليا« الفتاة الثالثينية المتمردة، التي 

تهرب من حفل زفافها وتحكمات والدتها.
■  وما رأيك في فكرة المسلسالت القصيرة 
التي تحتوي على 1٠ أو 15 حلقة مثل »ليه 

أل«؟
أعجبت بفكرة الـ 15 حلقة بشكل كبير وأتمنى 
تكرار التجربة مرة أخرى وأرى أن عدد الحلقات 
يحددها قصة العمل وفكرته فإذا كانت تتناسب 
مع 15 حلقة لن أضغط أن تكون 30 حلقة ولكن 
حلقة   30 تكون  أن  تحتاج  أخرى  قصص  هناك 
من  الكثير  على  الحتوائه  أوتيل«  »جراند  مثل 

األحداث.

محمود سلطان

أمينة خليل: بمشي ورا احساسي

العمدة عتمان.. شرير السينما عاشق القرآن

البداية
»شبين  في   1923 مواليد  من  منصور  صــالح 
القناطر«، تخرج من معهد التمثيل عام 1947 بدأ 
الفنية على المسرح المدرسي عام 1938  حياته 
أثناء دراسته، عمل محررا في روز اليوسف عام 

.1940
مشوار صالح منصور

بدأ صالح منصور مشواره السينمائي كومبارس 
في فيلم »غرام وانتقام« مع يوسف وهبي وأسمهان، 
وظل يتنقل ككومبارس من عمل، ثم قدم عددا من 

األدوار الصغيرة في أعمال أخرى.
عرف  وقد  الستينيات  فترة  في  شهرته  بــدأت 
بأدوار الشر في السينما المصرية، واستطاع أن 
يحفر لنفسه مكانة متميزة على الساحة الفنية 

وخريطة الفن المصري.
بـ«العمدة«،  الشهير  منصور  صالح  شــارك 
خالل مشواره الفني في نحو 60 فيلًما، من 
الزوجة  البوسطجي،  »بداية ونهاية،  أبرزهم: 
المستحيل،  واألربــعــيــن،  العصفور  الثانية، 
قنديل أم هاشم، المغنواتي، القطط السمان، 
وراء الشمس، األقمر، ليل ورغبة، أبو ربيع، 
عاشقة نفسها، أنف وثالث عيون، شيء في 
صدري، البعض يعيش مرتين، زوجة لخمسة 
والكالب«  اللص  العيب،  الحب،  أيــام  رجــال، 

وغيرها.
بالغة  معقدة  أدوار  جسد  الستينيات  وفــي 
بقوة في  ويمكن مشاهدته  الصعب  األهمية، من 
»لن أعترف، الشيطان الصغير، أرملة وثالث بنات« 

وغيرها.
ُعرض له فيلم »الذكريات« في لندن عام 1962، 
وأطلق عليه »أحدب نوتردام« خالل عرض الفيلم، 
وحصل عن العمل على العديد من الجوائز كأفضل 
الفنان  العرض تحدث عنه  وأثناء  ممثل مصري، 
هذا  أن  »لــو  قــائــال:  لــوتــون،  تشارلز  البريطاني 
الممثل الموهوب موجود عالمًيا لكنت أسلمت له 
بعدي«. وحفر صالح منصور، اسمه  الشعلة من 
في أذهان الجمهور العربي، عندما جسد شخصية 

العمدة، من خالل فيلم »الزوجة الثانية«.
أعمال صالح منصور المسرحية

ــع زكــي  ــمــدرســي م أســـس الــمــســرح ال
فرقة  دفعته  زمـــالء  مــن  كــونــه  طليمات 
في  وشــارك   ،1954 عــام  الحر  المسرح 
»الــنــاس  مثل  المسرحيات  مــن  الــعــديــد 
بعد  برعي  الشحاتين،  ملك  تحت،  اللي 
التحسينات، زقاق المدق، يا طالع الشجرة، 

رومولوس العظيم، زيارة السيدة العجوز«.
أعمال صالح منصور الدرامية

المسلسالت  من  العديد  في  بالتمثيل  شــارك 
اإلذاعية، عام 1947 مسلسل سهرة بعنوان »شهر 
في الجنة«، وأخرج للبرنامج الثاني لإلذاعة عددا 
في  شــارك  العالمية  والمسرحيات  الروايات  من 
المسلسل  آخرها  الدرامية،  األعمال  من  الكثير 

الديني »على هامش السيرة«.
ثنائية صالح منصور مع سناء جميل

سناء  الفنانة  مع  منصور  صــالح  النجم  حقق 
جميل ثنائًيا راقًيا في السينما المصرية بداية من 

فيلم »بداية ونهاية« واختتم مشواره الفني معها.
أفضل  أفالم ضمن  أعماله ستة  من  واختيرت 
وهي  المصرية،  السينما  تــاريــخ  فــي  فيلم   100
القائمة: »بداية ونهاية« وجاء في  بترتيبها ضمن 
الثاني  المركز  في  »البوسطجي«  السابع،  المركز 
السادس  المركز  فــي  الثانية«  ــزوجــة  »ال عشر، 
عشر«، »العصفور« في المركز الخامس واألربعين، 
»المستحيل« في المركز الثاني والستين«، و«قنديل 

أم هاشم« في المركز الثالث والستين.
السينما  ــي  ف مــنــصــور  صـــالح  حــكــايــات 

المصرية
صالح  المصرية  السينما  عــمــدة  عــن  ُعـــرف 
الشيخ  صـــوت  بسماع  متيم  كـــان  أنـــه  مــنــصــور، 
مصطفى إسماعيل، حيث وصفه الجمهور مجذوب 
بسبب  إسماعيل،  مصطفى  الشيخ  مجاذيب  من 

حبه الشديد له.
السعدنى  محمود  الكبير  الكاتب  كتاب  وفــي 
»الطريق إلى زمش«، كشف أن صالح منصور كان 
يرافق الشيخ مصطفى إسماعيل في المحافظات، 
لحضور المآتم، ويستمتع لصوته في قراءة القرآن 
الكريم. وروى السعدني، أن حب وإعجاب منصور 
بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، كان يوقعه في 
مواقف محرجه، حيث كان يردد ألفاظ، ال تتناسب 
القرآن،  إسماعيل  مصطفى  الشيخ  قــراءة  وقــت 
حيث أنه كان يشيد بقراءته، ومنها: »قول يا عسل 
قول، قول كمان والنبي، يا هوووه جت إزاي دي، 

أنت عملت كده إزاي، أنت جننتني«.
وفي حــوارات األديــب العالمي نجيب محفوظ، 
حيث  السعدني،  محمود  الكاتب  كالم  يؤكد  كان 
كشف عن موقف جمعه مع النجم صالح منصور، 
ذكره الكاتب إبراهيم عبد العزيز، في كتابه »ليالي 
نجيب محفوظ في شبرد«، أنه كان حاضرا في مرة 
حاضرا  وكان  إسماعيل،  مصطفى  الشيخ  لتالوة 
صالح منصور، وظهر عليه االنسجام مع التالوة 
الحالوة دي،  يا أخي  »إيه  وقــال:  قام  أنه  لدرجة 

يخربيت أبوك«.
جوائز صالح منصور خالل مشواره الفني

من  عــدد  على  منصور  صــالح  النجم  حصل 

أول  حقق  حيث  الفنية،  مسيرته  خــالل  الجوائز 
مصري  ممثل  كأحسن   1954 عام  في  له  جائزة 
إذاعي في مسابقة أجرتها »إذاعة صوت العرب«، 
وحصل أيًضا عام 1963 على جائزة السينما عن 

دوره في فيلم »لن أعترف«.
وفي عام 1963 حصل على جائزة السينما عن 
فيلم »لن أعترف«، وجائزة أفضل دور الثاني في 
فيلم »الشيطان الصغير«، وفي عام 1966 حصل 
األولى  الطبقة  من  والفنون«  »العلوم  وســام  على 
في »عيد الفن«، وحصل أيضا على جائزة الدولة 
التقديرية من أكاديمية الفنون في أكتوبر 1978 في 

االحتفال بالعيد الفني.
وفي التاسع عشر من يناير من عام 1979، رحل 
صالح منصور عن عمر بلغ 56 عاما بعد وفاة ابنه 
كبيرة  رحيله صدمة  وكان  سنوات،  بثالث  هشام 
من سرطان  يعاني  ظل  فقد  والفنانين،  للجمهور 
المرض  آالم  ويقاوم  الكبد،  في  وتليف  الرئة  في 
أكثر من ثالثة أعوام، دون أن يصارح أحد بحقيقة 
من  كان  ابنه  رحيل  على  القهر  أن  وقيل  مرضه، 

األسباب التي عجلت بوفاته.
حياته الشخصية

األلق الذي عاشه صالح منصور فنيا، كان خلفه 
منصور  فعاش  الخاصة،  حياته  في  عميقا  حزنا 
ابنه  بسبب  حقيقية  ألــم  قصة  الكاميرات  خلف 
األصغر هشام، الذي أصيب بضمور في أعضائه، 
وكان يسافر معه كل عام إلى لندن، لعالج الصمم 
فتقدم  منصور،  صــالح  ــوال  أم نفدت  والتخلف. 
بطلب عالج لنجله على نفقة الدولة تمت الموافقة 
تجديده،  رفــضــوا  وبعدها  أشــهــر،   3 لمدة  عليه 
وصادف حينها زيارة الرئيس الراحل أنور السادات 
للعاصمة البريطانية لندن، والتقى السادات هناك 
الفنان  السفارة وطلب منه  المصرية في  الجالية 
الرئيس على  ابنه ووافق  الراحل، مد فترة عالج 
أن  على  أصر  »منصور«  ولكن  »شفاهية«،  األمــر 
القرار حتى يطمئن قلبه وهو ما  السادات  يكتب 
نفذه السادات، وبعد 10 سنوات من رحلة المرض 
وشهور من موافقة السادات توفى االبن بعد إجرائه 
عملية جراحية في لندن. وفاة هشام كانت بمثابة 
الصدمة لمنصور، فأصيب بصدمة عصبية، وبدأت 
تداهمه األمراض، فعانى من سرطان في الرئة وتليف 
في الكبد، ومع ذلك، أخفى ألمه عن كل من حوله. 
وفي حفل تكريم أسر الشهداء، عانق منصور الرئيس 
السادات وبكى في حضنه وتبرع بمكافأة ومعاش ابنه 

الشهيد لتسليح الجيش المصري.

إلهام شاهين إنسانة  محترمة واتعلمت منها التمثيل

حينما عانق صالح منصور الرئيس السادات وبكى في حضنه.. وكان متيما بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل

 صبرنا كتير 

حتى عرض 

»حظر تجول«.. 

وكل مشاهد 

الفيلم كانت 

صعبة »بجري ورا القصة الحلوة 
وإحساسي وقت العرض 
ميتوصفش«.. بهذه الكلمات 
أعربت الفنانة الشابة أمينة 
خليل عن سعادتها الكبيرة 
بمشاركة أحدث أعمالها »حظر 
تجول« ضمن الدورة الـ 4٢ 
لمهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي. وبخطوات مدروسة 
وواثقة استطاعت الفنانة 
الشابة أن تثبت موهبتها من 
خالل األدوار المتنوعة التي 
تقدمها في السينما أو الدراما 
حيث تميزت بحضورها الخاص 
سواء في الرومانسي بـ»توأم 
روحۑ« أو األكشن في »لص 
بغداد« أو التراجيدي في آخر 
أعمالها »حظر تجول«.
وكان لـ»الطريق« حوار خاص 
مع الفنانة أمينة خليل والتي 
كشفت به عن كواليس الفيلم 
والصعوبات التي واجهتها به 
باإلضافة إلى معايير اختيارها 
ألدوارها.

حوار -  ياسمين حمادة

صالح منصور واحد من عمالقة السينما المصرية في الزمن الجميل، وهو من الممثلين الذين 
ازدادوا موهبة مع الزمن، هو »العمدة عتمان« في »الزوجة الثانية«.. و«الهلباوي« في »القطط 
السمان«.. والحاكم »اإلمام البدر« في »ثورة اليمن«.. و«أحدب نوتردام« في فيلم »الذكريات«.. 
و«ضبوش العكر« في مسلسل »عوف األصيل«.. »الرأسمالي الجشع« في »األقمر«.. »مدير 
المخابرات« في فيلم »وراء الشمس«.. وغيرها من األدوار المتميزة والمعقدة التي غلبت عليها عباءة 
الشر استطاع الفنان القدير أن يلعبها بمهارة وجدارة.


