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أمن الجيزة..

أطفال الشوارع قنبلة مؤقوتة

»الطريق« تحاور النائبة آيات الحداد صاحبة مقترح تطبيق تجربة محمد علي
أولويات  الشوارع يتصدر  ما زال ملف أطفال 
الملفات التي تعمل عليه أجهزة الدولة المختلفة، 
آيات حداد، عضو مجلس  النائبة  وهو ما جعل 
من  لالستفادة  ُسبل  عن  للبحث  تسعى  النواب، 
الشوارع«،  »أطفال  في  الممثلة   البشرية  القوة 
والتي وصفتهم بـ«الثروة المهدرة« التي لم تستفد 
من  به  يتمتعون  لما  نتيجة  وذلــك  مصر،  منها 
قدرات جسمانية تجعلهم يتحملون البرد القارس 

في الشتاء وقدرات أخرى.

وفتحت النائبة آيات حداد النار عليها بالحديث 
أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن طرق 

االستفادة من أطفال الشوارع، بمثال محمد 
علي باشا، الذي أدرك خطورة وجود أطفال 
وعمل  المصري،  المجتمع  في  الــشــوارع 

على جمعهم ووضعهم في معسكرات في 
وتعليمهم، حتى أصبحوا  الصحراء 
أعظم الصناع المهرة في الحرف 
ــاإلضــافــة إلــى  ــاعــات، ب ــصــن وال

األمر  وهو  والفرنسية،  العربية  للغة  إيجادتهم 
اعتقال  تريد  أنها  على  البعض  إليه  نظر 

أطفال الشوارع في الصحراء.
»الطريق« حاورت النائب آيات الحداد 
للكشف عن مقترحها في االستفادة من 

أطفال الشوارع
مقترحي  البداية  فــى  وقــالــت 
ــال  ــن أطــف ــادة مـ ــفـ ــتـ ــي االسـ فـ
على  للقضاء  جــاء  الــشــوارع، 

البعض  ينظرها  الــتــي  اآلدمــيــة  غير  الــنــظــرة 
ــهــؤالء األطــفــال، والــعــمــل عــلــى دمــجــهــم في  ل
المجتمع مرة أخرى بصورة سوية، والمساعدة 
في تحويل مسار حياتهم من أطفال شوارع إلى 
إيجابي،  بشكل  المجتمع  في  مؤثرين  أشخاص 
وتكون لهم مساهمات في بناء الدولة وتقدمها 
إليه  تتجه  التي  التنمية  مسار  في  ويشاركون 

الدولة.
صـ٧

البرونزية انتظار  العالمى فى  أداء مشرف.. األهلى 

حسن يوسف »العشق الممنوع« فى حياة لبلبة 

بيعيرونا بفقرنا.. ومش هنسيبها كده 
تطرف

فوضى بؤس

مرض

شكرًا 

أبطال يا 

رئيس بنك مصر يحسم مصير فائدة شهادات االدخار

األرض فى  العذاب  مالئكة  الخاصة..  المستشفيات  بزنس 
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الطبي،  الفريق  أعلن  نــيــوز«،  نــاو  »تايمز  شبكة  وبحسب 
من  عاًما   22 العمر  من  ويبلغ  ديميو،  جو  يدعى  رجــال  أن 
لعملية  يخضع  العالم  فى  شخص  أول  أصبح  نيوجيرسي، 

زراعة وجه ويد بنجاح.
وكان ديميو قد أصيب بحروق من الدرجة الثالثة على أكثر 
قيادته  أثناء  في  نام  عندما  جسده،  من  المائة  فى   80 من 
للمنزل بعد انتهائه من عمله فى يوليو 2018، ما تسبب فى 
سحبه  المارة  أحد  أن  ورغــم  انفجارها،  ثم  سيارته  انقالب 
إلى خارجها، إال أنه أصيب ببتر أطراف أصابعه، وتشوهات 
شديدة فى الوجه، وفقدان شفتيه وجفنيه، ما أثر على بصره 

وقدرته على أن يعيش حياة طبيعية ومستقلة. 
أربعة  لمدة  بالمستشفى  الحروق  وحدة  فى  ديميو  ومكث 
أشهر، حيث تلقى العديد من التطعيمات وعمليات نقل الدم، 
ودخل فى غيبوبة طبية لمدة شهرين ونصف تقريبا،  ورغم 
كل ذلك أصبح من الواضح أن العمليات الجراحية التقليدية 
ال يمكن أن تساعده على استعادة الرؤية الكاملة أو استخدام 

يديه مجددا.
جامعة  نظمته  مؤتمر صحفي  في  ديميو  قال  جانبه،  ومن 
نيويورك »النجون هيلث«، حيث خضع للجراحة الرائدة هناك 
فى 12 أغسطس 2020 واستمرت قرابة 23 ساعة: »يوجد 

دائما ضوء فى نهاية النفق، ال تستسلم أبدا«.
من   96 من  فريق  الرائدة  الجراحية  العملية  فى  وشــارك 
العاملين فى مجال الرعاية الصحية، بقيادة الجراح إدواردو 
نيويورك  جامعة  فى  الوجه  زراعــة  برنامج  مدير  رودريجيز، 
يــقــوم بها  النــجــون، وتــعــد هــذه هــي رابـــع عملية زرع وجــه 

رودريجيز، وأول عملية زرع يدوية تتم تحت إشرافه.
ومن المعروف أن عمليتين سابقتين لزرع الوجه واليدين قد 
جرت من قبل مرتين، لكن كالهما فشل، وتوفي أحد المرضى 
من مضاعفات مرتبطة بالعدوى، بينما تطلب اآلخر إزالة يديه 

بعد أن فشلتا فى النمو.
ومن جانبهم، انتظر األطباء فى المستشفى للتأكد من عدم 
رفض عمليات الزرع قبل وصفها بأنها ناجحة واإلعالن عنها، 
الذي  ديميو  إن  العملية،  فى  المشاركين  األطباء  أحد  وقال 
يقوم بإعادة التأهيل لمدة تصل إلى خمس ساعات يوميا، هو 
»المريض األكثر تحفيزا« الذي قابلته على اإلطالق، مضيفا 
ويريد  الجولف،  لعب  ويحب  الرياضة،  فى  العمل  يريد  أنه 

العودة إلى المضمار.

ــقــت روســـيـــا الــقــبــض عــلــى أحـــد أبـــرز  أل
أليكسي  وهو  لديها  السياسيين  المعارضين 
األلمانية  الحكومة  أكـــدت  الـــذي  نافالني، 
اغتيال  لمحاولة  تعرض  أنــه  مــرة  مــن  أكثر 
األعصاب  على  مؤثرة  بمادة  سمه  من خالل 
الكلمة  وتعني  »نوفيتشوك«،  باسم   معروفة 
وتشير  الــروســيــة،  باللغة  الجديد«  »الــوافــد 
طورها  الكيميائية  المواد  من  مجموعة  إلى 
االتحاد السوفيتي، في سبعينيات وثمانينيات 
أوزبكستان،  في  مختبر  في  الماضي  القرن 

قبل تفكك االتحاد عام 1991.
ــورة مــن الــغــضــب بــيــن مختلف  أنــدلــعــت ثـ
ما  معتبرين  الروسي،  الشعب  وفئات  أطياف 
في  والتعبير  الــرأي  وقوف ضد حرية  حدث 
روسيا ومنع أي صوت مخالف لرموز السلطة 
ضرورة  الروسية  الشرطة  ووجــدت  والنفوذ، 
للتعامل مع المتظاهرين ومنع أشكال االحتجاج 
كما  للدموع،  المسيل  الغاز  توجيه  من خالل 
فوجدت  المتظاهرين  من  العديد  اعتقال  تم 

واشنطن ضرورة للتعقيب.
تعقيب أمريكي

اعتراضها  عن  المتحدة  الواليات  أعربت 
الشديد على األسلوب الذي مارسته الحكومة 
ــروســي أليكسي  الــروســيــة مــع الــمــعــارض ال
نافالني والمتظاهرين أيضا، وأكدت أنه يعد 
مقبولة  الغير  العنف  اتباع سياسة  دليل على 
على اإلطــالق، وطالبت بسرعة اإلفــراج عن 
نافالني والمتظاهرين مع إيجاد فرصة لعمل 
سبب  لمعرفة  المتظاهرين  مع  متبادل  حوار 
غضبهم والنواحي التي يعانون منها، مما أثار 

حفيظة روسيا، ووجهت ردا عنيفا.
الــواليــات  فعل  رد  على  روســيــا  اعترضت 
الرئيس  إدارة  واعتبرت  األمريكية  المتحدة 
األمريكي جو بايدن تتعمد الدخول في شأنها 
الداخلي دون وجه حق، وأعرب الكرملين عن 

وثائق  من  وجده  ما  حيال  الشديد  اعتراضه 
موسكو  في  اندلعت  التي  للتظاهرات  وصور 
عن  لسؤاله  األمريكي  السفير  استدعاء  وتم 
السلطات  أن  ــى  إل مشيرا  الــتــصــرف،  هــذا 
الروسية لن تحاول التحدث مع المتظاهرين 
ــال ووصــفــتــهــم بأنهم  بـــأي شــكــل مــن األشــك
في  دولــة  يحق ألي  وال  الهمج،  من  مجموعة 
العالم أن تحدد للسلطة الروسية ما يستوجب 

عليه القيام به مع الشعب.
بين  الــحــالــيــة  ــة  ــ األزم فتيل  ــدالع  ــ ان ومـــع 
التساؤالت  من  مزيدا  تطرح  وأمريكا  روسيا 
التوجه  صاحب  األمــريــكــي  الرئيس  إذا  مــا 
الرئاسي  عهده  يبدأ  بايدن  جو  الديمقراطي 
وكيف  فالديمير،  ضد  دبولماسيا  بتحرشا 
المرحلة  خـــالل  ــاع  األوضــ تسير  أن  يمكن 

المقبلة؟
ــات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــارس ــم م

األمريكي
قالت الدكتورة سارة كيرة المحللة السياسية 
إن  الــدولــيــة،  الــعــالقــات  فــي  والمتخصصة 
التدخل األمريكي في الشأن الداخلي الروسي 
والتعقيب على األوضاع الحالية والمظاهرات 
الحزب  لممارسات  عودة  يعد  اآلن،  الجارية 
على  اإلصــرار  حيث  األمريكي،  الديمقراطي 
التدخل في الشؤون الداخلية للبالد المجاورة 

للواليات المتحدة األمريكية.
ورأت سارة كيرة أن إدارة الرئيس جو بايدن 
نافالني  المعارض الروسي أليكسي  تستخدم 
والمظاهرات التي أندلعت كذريعة لكي يتمكن 
فالديمير  الــروســي  بالرئيس  التحرش  مــن 
بوتين ومضايقته سياسيا، والتدخل في شؤون 
دولة تدخل معها في صراع على النفوذ وقيادة 
الستينات،  في  الــبــاردة  الحرب  منذ  العالم 
منوهة أن هناك صراع إيدولوجي خطير بين 
فكري شيوعي،  اتجاه  ذات  فروسيا  البلدين، 

في حين واشنطن تؤمن بالفكر الرأسمالي.
إدانة المعارض أليكسي نافالني

كيرة  ســارة  السياسية  المحللة  بحسب 
المعارض  مع  المتحدة  الواليات  وقوف  فإن 
نافالني ال يصب في مصلحته ولن  أليكسي 
الذي  فالسؤال  أكثر،  يدينه  وإنما  يساعده 
السر  ما  هو  إذا  فيه  التفكير  سيستوجب 
الواليات  أن  مؤكدة  عنه،  أمريكا  دفاع  وراء 
هــذا  احــتــجــاز  يستمر  أن  تــريــد  الــمــتــحــدة 
الروسي  الحكم  أن  يثبتوا  لكي  المعارض، 
من  مزيدا  يجدوا  وبالتالي  أوحد،  سلطوي 
الداخلي  الشأن  في  أكثر  للتدخل  الفرص 
الروسي، مؤكدة أن واشنطن دائما تستخدم 
التي  الدول  على  ضغط  كورقة  المعارضين 

تعاديها.
عالمات استفهام

من جانبه رأى الكاتب الصحفي في المركز 
االستراتيجية  والــدراســات  للفكر  المصري 
المتحدة  ــات  ــواليـ الـ أن  بــســيــونــي  مــحــمــود 
حجة  والمعارضين  النشطاء  تستخدم  دائما 
للدول  الداخلية  الــشــؤون  فــي  تتدخل  لكي 
المجاورة لها، منوها أنه تبين للعالم أجمع أن 
الديمقراطية  ليست  األمريكية  الديمقراطية 
المثلى، وبالتالي ال يحق لها أن تفرض رؤيتها 
منظورها  من  الديمقراطية  لفرض  وإرادتها 

الشخصي.
وأوضح محمود بسيوني أن رهان الواليات 
أليكسي  الــروســي  المعارض  على  المتحدة 
نافالني لكي تجد ثغرة تتدخل بها في الشأن 
النظام  ألن  خاسر  رهــان  الروسي  الداخلي 
الروسي سيتمكن من التعامل ولن تخيل عليه 

مثل هذه التصرفات.

أزمة خالفية 
طرأت على 
الساحة بين 
أهم وأبرز قوتين 
على الساحة 
»أمريكا وروسيا« 
والسبب معارض 
روسي تسبب 
في إشعال 
موجة غضب 
عارمة في 
مختلف أنحاء 
موسكو، ووجدت 
واشنطن ضرورة 
لتدخلها، وهو 
ما اعتبره 
الكرملين 
تحرشا 
بسياستها 
الداخلية غير 
مقبول على 
اإلطالق.

عواطف الوصيف

أحمد أبو السعود

سيد عجمي

)من االبن والتلميذ إلى األب والرئيس(  ليس 
لكل  بتذكير  ولكنه  تبجيل  تهليل وال  بتطبيل وال 
مستنير ومن لم يستنير ليس بنفاق وال رياء وال 
حتي رثاء ليس بدافع وال أنا مدافع ولست من 
أصحاب المنافع هذا ما فعله الرئيس وهذا ما 
الواقع  أنجزه الرئيس هذا ما أحدثكم عنه من 
ومن المواقع من األرض وليس من الهواء وليس 
الرئيس منذ  الفناء أول ما نجح وأفلح فيه  من 

آتى إلى حكم مصر.
حقا أنه استطاع أن يعيد لنا الثقة بأننا قادرون 
علي اإلنجاز وااللتزام فمثال أن يتم اإلعالن عن 
مشروع معين يتم تنفيذه في مدة زمنية محددة 
ويتم االنتهاء واالفتتاح لهذا المشروع قبل الميعاد 
وليس بعد الميعاد هذا ما حدث بالفعل في فترة 
في  المصريين  نحن  عانينا  وكم  الرئيس  حكم 
عصور سابقة من طول تنفيذ المشاريع لدرجة 
أن المشروع الذي كان يتم إنشاءه يفقد الجدوي 
للفساد  بــاب  ويفتح  الــوقــت  لطول  تنفيذه  مــن 
قناة  مشروع  أن  فينا  أحد  ينكر  هل  واإلفساد، 
السويس، الذي تم تنفيذها في مدة عام واحد.. 
في  طفرة  من  مصر  في  تم  ما  أحــد  ينكر  هل 
تجديد  في  وثــورة  محطات  من  الكهرباء  قطاع 
شبكة الكهرباء، لك أن تتخيل أن إحدى محطات 
الكهرباء التي تم إنشاؤها في مصر وتم تنفيذها 
من شركة أمريكية بالشراكة مع شركة مصرية 
قد تم تنفيذ نفس المحطة في الواليات المتحدة 
تنفيذها في مصر في مدة  وتم  قبل مصر  من 
زمنية أقل من الواليات المتحدة وهذا كان شرط 

وطلب الرئيس من الشركة المنفذة .
هل ينكر أحد ذلك أنه واقع ومن أرض الواقع  
هل تعلم أن جميع الطرق التي تم إنشاؤها في 
حكم  قبل  متر  كيلوا   3000 تبلغ  كانت  30سنة 
الرئيس وهل تعلم أن الرئيس استطاع أن ينفذ 
عامين  في  الطرق  من  متر  كيلو   4000 وينشأ 
ويزيد عن  تم في 30 سنة  ما  فقط أي ضعف 
الضعف أليس هذا بإنجاز هل ينكر أحد فينا ما 
تم إنشاءه من وحدات سكنية بشكل يفوق العقل 
والخيال وبشكل راقي يليق باألسرة المصرية من 
وأصبحنا  والتصميم   والشكل  المساحة  حيث 
اآلن كل من يتقدم للحصول علي وحدة سكنية 
يحصل عليها دون واسطة أو بسطة أليس هذا 

بإنجاز.. 

الحقيقة الواضحة

الكرسي من حق البنت معجزة طبية.. نجاح أول عملية زراعة وجه ويدين في العالم

وفي عام 2000 إلى عام 2005 تم انتخابه 
مركز  ــرة  ــ دائ عــن  الــشــعــب  بمجلس  عــضــوا 
الدفاع  للجنة  وكيال  انتخابه  ــم  وت الــصــف، 
 2005 عــام  ومــن  بالمجلس  القومى  واألمــن 
الشؤون  للجنة  رئيسا  كــان   2010 عــام  وإلــى 
العربية بمجلس الشعب، وتم اختياره بموافقة 

مجلس الشعب عضوا بالبرلمان العربي.
الــجــمــال، بعد صــراع  ــاءت وفـــاة سعد  وجـ
سعد  أسماء  ابنته  محله  لتحل  المرض،  مع 
الجمال، واالحتياطي له، في القائمة الوطنية، 
حيث أرسلت الهيئة الوطنية لخطاب رسمي، 
باعتبارها  الـــنـــواب،  مجلس  إلـــى  باسمها 

المستحقة لمقعد أبيها.
وبوفاة النائب سعد الجمال، يصبح مجلس 
النواب 2020، شهد وفاة نائبين عن القائمة 
الهيئة  اعالن  عقب  مصر،  أجل  من  الوطنية 

الوطنية لالنتخابات لنتائج المرحلتين.
الراحل  النائب  توفي  الماضي  ديسمبر  في 
فـــوزي فــتــي عــن الــقــائــمــة الــوطــنــيــة الوطنية 
بعد  القاهرة  مستشفيات  بإحدى  بالدقهلية، 
صراع مع المرض. وفي موقف مشابه؛ حلت آيه 
ابنه الراحل فوزي فتى، محل والدها بالقائمة، 
بالقائمة،  له  االحتياطية  المرشحة  باعتبارها 
استنادا إلى نص المادة 25 من القانون على أنه« 
»إذا خال مكان أحد األعضاء المنتخبين بالنظام 
أشهر  بستة  مدة عضويته  انتهاء  قبل  الفردي 

على األقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو 
لمكان أحد األعضاء المنتخبين بنظام القوائم 
حل محله أحد المترشحين االحتياطيين، وفق 
ترتيب األسماء االحتياطية من ذات صفة من 
خال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان 
أي  يصعد  خاليا  الصفة  ذات  من  االحتياطي 
من االحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت 
صفته«. يذكر أن برلمان 2015، شهد وفاة النائب 
السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب، وكيل 
لجنة الزراعة، ودخل البرلمان عن طريق قائمة 
ائتالف دعم مصر بمحافظة الدقهلية، وشغلت 
ابنته النائبة هالة السيد حسن، مقعد والدها 
بعد وفاته. وبعد تصعيد أسماء الجمال، خلًفا 
بمجلس  الــمــرأة  مقاعد  عــدد  يرتفع  لوالدها 
النواب الحالى إلى 164 نائبة من إجمالى عدد 

أعضاء المجلس البالغبن 568 نائبا، 
قــد حــصــدت 148 مقعًدا  الــمــرأة  وكــانــت 
باالنتخاب من خالل نظامى القائمة والفردى، 
ســيــدات  و6  بــالــقــائــمــة،  مــقــعــداً   142 منها 
اقتنصت المقاعد بالنظام الفردى، وتم تعيين 
14 امرأة ضمن نسبة المعيين التى نص عليها 
بتعيين  الرئيس  قام  بموجبها  والتى  القانون، 

28  شخصا بمجلس النواب.

رحل عن عالمنا 
منذ أيام، البرلماني 
الشهير سعد 
الجمال، عضو 
مجلس النواب، عن 
القائمة الوطنية 
من أجل مصر قطاع 
شمال وجنوب 
الصعيد، عن عمر 
يناهز ٧5 عاما، 
وأعلنت أسرته 
تشييع جثمانه، 
من مركز الصف 
بالجيزة، مسقط 
رأسه.
والنائب سعد 
الجمال، من مواليد 
٢٠ يونيو عام 1٩45، 
وتخرج في كلية 
الشرطة عام 1٩66، 
وتدرج في المناصب 
بوزارة الداخلية، 
وتم تعيينه مديرا 
ألمن قنا ومساعدا 
لوزير الداخلية 
من 1٩٩5 وحتى 
خروجه من الخدمة 
في أغسطس 1٩٩٧، 
وكان يترأس لجنة 
الشؤون العربية في 
برلمان ٢٠15.

تمكن 
األطباء 
فى والية 
نيويورك 
األمريكية 
من إجراء أول 
عملية زراعة 
لوجه ويدين 
ناجحة 
فى العالم 
لرجل كان 
قد تعرض 
لحادث سيارة 
مروع العام 
الماضي، 
وزرع األطباء 
كلتا اليدين 
من منتصف 
الساعد، 
بما فى ذلك 
عظم الكعبرة 
وعظام الزند، 
وثالثة 
أعصاب فى 
اليد، وستة 
أوعية دموية 
تتطلب 
وصالت 
وعائية، و٢1 
وترا.

 أسماء الجمال وآية فوزي و هالة السيد.. 

بنات ورثن مقعد كرسي البرلمان من الوالد

 المريض أصيب بحروق من الدرجة الثالثة على أكثر من 80% من 

جسده  العملية استغرقت 23 ساعة.. وشارك فيها 96 طبيبا

وائل عبد العزيز
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طريقنا.. وهنكمله

اإلشارة

أكبر تحرك حكومي في تاريخ مصر لمواجهة خطر العشوائيات

حرب ضروس اشتعلت 
بين رجال الدين 
والكاتب الصحفي 
إبراهيم عيسى، عقب 
ماذكره على سيدنا عمر 
بن الخطاب، قائاًل: 
»سيدنا عمر بن الخطاب 
كان يتقاضى ضرائب 
على الخمور«، وحديثه 
عما تم تسميته 
بـ«التزمت والتشدد 
الديني واألخالقي«، 
في برنامجه »حديث 
القاهرة« على القناة 
الفضائية »القاهرة 
والناس«.

التطرف  أن  تظن  األشــخــاص  أن  »عيسى«  أوضــح 
الديني هو من يمسك السالح ويقتل الناس، ولكن هذا 
يسمى »إرهاب«، وما كان ليتحقق إال وسبقه التطرف، 
التزمت،  كما أن هذا التطرف ال يحدث إال إذا سبقه 
بالمراحل  إيــاهــا  مشبًها  درجـــات  ــاب  اإلرهـ أن  مبيًنا 
اإلعدادية  المرحلة  التزمت هو  أن  التعليمية، موضًحا 
في اإلرهاب، والتطرف هو مرحلة ثانوية لإلرهاب، ثم 

يأتي اإلرهاب نفسه.
 وتابع أن التزمت الديني ال يعني التدين ودليل اإليمان، 
معتبًرا أن هناك إدعاًء مفاده أّن التشدد األخالقي وسيلة 

للتقدم ويحّقق نجاًحا للمجتمع واستقراًرا وعظمة.
ينكر السنة النبوية

الفقه  أســتــاذ  كريمة،  أحمد  الدكتور  مــن  ــاري  ن رد 
المقارن والشريعة اإلسالمية بجامعة األزهر، إن ما يتم 
الخطاب  بن  عمر  سيدنا  تقاضي  بشأن  عنه  الحديث 
ضراب على الخمور، ال يتعدى كونه كذب وإفتراء عليه، 
مؤكًدا أن سيدنا عمر بن الخطاب طلب من النبي محمد 
عليه الصالة والسالم أن يكون هناك أمر بين في تناول 
الخمور، ودعا اهلل قائاًل: »اللهم بين لنا في الخمر بياًنا«، 
اِب أنَّه  كما جاء في الحديث النبوي »عن عمَر بِن الخطَّ
ا نزل تحريُم الخمِر قال اللَّهمَّ بيِّْن لنا في الخمِر  قال لمَّ
بياًنا شافًيا فنزلت هذه اآليُة الَّتي في البقرِة يَْسأَلُونََك 
عمُر  فُدِعي  َكِبيٌر  ِإثـْـٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َوالَْميِْسِر  الَْخْمِر  َعِن 
فُقِرئت عليه فقال اللَّهمَّ بيِّن لنا في الخمِر بياًنا شافًيا 
فنزلت اآليُة الَّتي في سورِة النِّساِء يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا 

اَلةَ َوأَنْتُْم ُسَكاَرى فكان ُمنادي رسوِل اهلِل  اَل تَْقَربُوا الصَّ
الةَ ناَدى أالَّ يقربَنَّ  صلَّى اهللُ عليه وسلَّم إذا أقام الصَّ
الةَ سكراُن فُدِعي عمُر فُقِرئت عليه فقال اللَّهمَّ بيِّْن  الصَّ
لنا في الخمِر بياًنا شافًيا فنزلت اآليُة الَّتي في المائدِة 
ا بلغ َفَهْل أَنْتُْم ُمنْتَُهوَن قال  فُدِعي عمُر فُقِرئت عليه فلمَّ
عمُر انتَهيْنا«، وأنزل اهلل عليه أمًرا بياًنا في هذا كما 
جاء في صورة المائدة: » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإنََّما الَْخْمُر 
يَْطاِن  َوالَْميِْسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
يَْطاُن أَْن يُوِقَع  َفاْجتَِنبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن.. ِإنََّما يُِريُد الشَّ
ُكْم  َوالَْميِْسِر َويَُصدَّ َوالْبَْغَضاَء ِفي الَْخْمِر  بَيْنَُكْم الَْعَداَوةَ 

الِة َفَهْل أَنْتُْم ُمنتَُهوَن«. ِ َوَعْن الصَّ َعْن ِذْكِر اهللَّ
وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة في تصريحات 
خاصة لـ«الطريق« أن النبي محمد عليه الصالة والسالم 
قال عن الخمر، عن أنس رضي اهلل عنه ولفظه: »لعن 
عشرة:  الخمر  في  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رســول 
عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة 
إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، 

والمشتراة له«.
وأكد »كريمة« أن الخمر كانت محرمة في كل البالد 
اإلسالمية، لذلك من يدعي أنها كانت متاحة في عهد 
سيدنا عمر بن الخطاب، فهو إما جاهل وإما شيعي، 
مبيًنا أن الحكم في عهد سيدنا عمر كان »تيوقراطي« 

بمعنى الديني.
له  اخــتــصــاص  ال  إبــراهــيــم عيسى  أن  على  وشـــدد 
بالشئون الدينية، قائاًل: »إبراهيم عيسى من المجدفين 

ضد ثوابت اإلسالم وينطر السنة النبوية«.
َيحكم العقل فقط

وفي السياق ذاته، قالت آمنة نصير، أستاذ العقيدة 
والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات اإلنسانية 
في جامعة األزهر، إنه طالما أن الخمر محرمة بإجماع 
المسلمين، وبالتالي فإن عمر بن الخطاب الحاكم العادل، 

ال يمكن أن يُدخل للمسلمين ما تم تحرمه ورفضه.
بن  عمر  سيدنا  أن  الفلسفية  النظرة  أن  وأوضحت 
هذه  أن  مبيًنا  الصارم،  بالعدل  معروفا  كان  الخطاب 
الصرامة اودت بالكثير من أصحاب النفوس المريضة 
بأنها ال تحب »عمر« وبالتالي من السهل أن ما ال يُحبه 

يُسبب إليه مثل هذه األكاذيب.
عيسى  إبراهيم  أن  إلى  وأشارت 

يَــحــكــم الــعــقــل فــقــط، ولــذلــك 
أن  البد  الضرائب  أن  يعتبر 

تكون على كل تجارة تدخل 
إلى  النظر  دون  ــبــالد،  ال
ِحلها أو حرمتها، قائاًل:« 
أنها  على  لــأمــور  نظر 
أموال تدخل إلى الدولة 
بــمــال  ــرف  ــــصــ ال وأن 
الدولة يحلل ما ُحرما«.

عزبة الهجانة والتنمية
منطقة  بين  تقع  منطقة  هــي  الهجانة  عزبة 
هليوبوليس ومدينة نصر، في عام 1963، وتكون 

على مساحة تبلغ 4.5 كم.
سبب تسمية عزبة الهجانة

تم تسمية عزبة الهجانة بهذا االسم نسبًة إلى 
»نفر« من العساكر الذين كانوا يستعملون الجمال، 
في تلك اآلونــة، وكانت مهمتهم حراسة الحدود 
هذه  في  يعيشون  كانوا  لذلك  للبالد،  الجنوبية 
المنطقة بصحبة أسرهم، وبنوا فيها منازل أشبه 

بمنازل الفالحين المبنية من الطوب اللبن.
عزبة  منطقة  أصبحت  ــوقــت،  ال ــرور  مـ ومـــع 
الهجانة، أحد األحياء الفقيرة المترامية األطراف 
ما  وهــو  نسمة،  المليون  من  يقرب  ما  ويسكنها 
أزمة  ومنها  في  التحديات  العديد  تواجه  جعلها 
الكهرباء ومياه الشرب، ومشاكل الصرف الصحي، 
باإلضافة  والتعليمية،  الطبية  الخدمات  وبعض 
إلى عدم وجود مخطط عمراني واضح للمساكن 

القائمة في المنطقة.
الخطط المستقبلية لعزبة الهجانة

عزبة  لمدينة  المستقبلية  الخطط  وتشتمل 
ــة كــابــالت الــجــهــد العالي  ــ الــهــجــانــة، عــلــى إزال
واستبدالها بالضغط األرضي،  للحفاظ على حياة 
المواطنينن، وتوفير الخدمات األساسية وربطها 
باألحياء المختلفة، والعمل على بناء طرق بديلة، 
والمستشفيات  الــمــدارس  لبناء  خطط  ووضــع 
األخــرى.  المرافق  من  والعديد  ــود،  وق ومحطة 
وتواصل الدولة جهودها في تطوير كل المناطق 
للقضاء  الهجانة«  »عزبة  بينهم  ومن  العشوائية، 
وغير  اآلمنة  غير  والمناطق  العشوائية،   على 
هذه  واقع  تغيير  أجل  من  المنتشرة،  المخططة 
المعيشية  بــاألحــوال  يرتقي  نحو  على  المناطق 
اليومية للمواطنين بها وتوفير سبل الحياة الكريمة 

لأسر القائمين بها.
 األسمرات.. من العشوائية إلى التطوير

على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحققت 
ألهــالــي  السكنية  الــطــفــرة  ــت  وحــدث الــمــعــجــزة 
العشوائيات، ومنها »حي األسمرات« في منطقة 
المقطم، التي افتتح الرئيس السيسي المرحلتين 
األولى والثانية منها في عام 2016، والتي كانت 
خطوة نحو تطور العديد من المناطق في محافظة 
الماضية،  القليلة  السنوات  مــدار  على  القاهرة 
والتي تبنتها عدد من المحافظات، حتى أصبحت 
وأكبر  أهــم  ـــ3،  الـ بمراحلها  األســمــرات  مدينة 
استوعبت  والتي  العشوائيات  لتطوير  المشاريع 

أكثر من 15 ألف أسرة من سكان العشوائيات.
الـ3  بمراحلها  األسمرات  مدينة  تأسيس  وتم 

على مساحة 185 فدان، وقد تم االنتهاء بالكامل 
من المرحلتين األولى والثانية والثالثة وتسكينهم 

بإجمالي 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.
مثلث ماسبيرو

نهجه  على  تعمل  الــذي  التطوير  سبيل  فــي   
الدولة، تم تطوير مشروع مثلث ماسبير من خالل 
بديلة  مناطق  وإيجاد  العشوائية  المناطق  إزالــة 
لأهالي ، حيث يتم بناء ألف وحدة سكنية لهم، 
في مساحة قدرها 8 أفدنة تطل على شارع 26 
اسره  االف   4 يسكنه  فــدان   74 مساحه  يوليو، 
في  المنطقة  تقسيم  وتــم  تــجــاري،  محل  و111 
ترفيهية سياحية  تجارية  أجــزاء  إلى 4  التطوير 
سكنية وأماكن مساحات خضراء وانتظار سيارات 
وأماكن للمشاه، ويبلغ عرض الشارع 24 مترا، وال 
يزيد طوابق العمارات عن40 طابقا، وكل الشركات 
المالكة ألرض ماسبيرو لها حق التطوير كما تشاء، 

ولكن مع االلتزام بالمخطط العام للدولة.
مشروع المحروسة

 وتم العمل على تأسيس مشروع المحروسة، 
في حي النهضة بمدينة السالم على مساحة 60 
وحدة،  األولــى 3229  المرحلة  افتتاح  تم  فدانا، 
وحدة  و39  بيع  ومنفذ  محال  إلى 84  باإلضافة 

إدارية ومسجد وحضانة.
مشروع تل العقارب

في عام 2017، تم تأسيس مشروع تل العقارب، 

المهددة  العشوائية  المناطق  أخطر  من  وتعتبر 
تتضمنه من  كانت  لما  نتيجة  المواطنين،  لحياة 
»عشش مقامة« أعلى تبة ترابية، وهو ما يُشكل 
عملية  وتضمنت  الــســكــان،  حــيــاة  على  الخطر 
التطوير، إزالة األحياء العشوائية القديمة، وإقامة 
مناطق سكنية أدمية، و تضمن المشروع إقامة 816 
وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 
16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار بتكلفة 330 
مليون جنيه، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون 
بها ممشى سياحى وأماكن النتظار السيارات وأقل 

شارع عرضه 12 متر.
منطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون

مخطط  تنفيذ  على  القاهرة  محافظة  تعمل   
تطوير منطقة عين الصيرة، كجزء ضمن مخطط 
أخرى  مــرة  إلعادتها  الفسطاط  منطقة  تطوير 
كمنطقة جذب سياحي وإعادة الواجهة الحضارية 
للمنطقة، حيث من المقرر أن يتم إنشاء مطاعم 
وكافتريات تطل على بحيرة عين الصيرة والجارى 
تدبيشها وتطهيرها من المخلفات، وإنشاء ممشى 
يطل  مكشوف  ومسرح  البحيرة  بطول  سياحي 
متحف  وبمحيط  منها  بالقرب  وفــنــدق  عليها، 
الحضارات، باإلضافة إلى إنشاء 6 كبارى وعدد 
بالطرق  وربطها  المنطقة  لخدمة  الــطــرق  مــن 

الرئيسية .
 من عزبة الصفيح إلى المحروسة

وسط اإلهمال والالمباالة، عاش سكان »عزبة 
الصفيح« الموجودة  في  شمال القاهرة في حي 
»روض الفرج« لسنوات طويلة، في المنطقة التي 
تعد واحدة من أقدم عشوائيات العاصمة وأشدها 
خطرا لما تضمه من عدد كبير من المنازل ذات 

الخطورة العالية.
منطقة إسطبل عنتر

 بدأت بشائر األمل فى حياة أفضل تدب من 
بشارع  عنتر«  »إسطبل  أهالى  نفوس  فى  جديد 
تم  بعدما  القديمة،  مصر  لحي  التابع  الهجانة 
المناطق الخطرة فى إسطبل  اإلعالن عن هدم 
عنتر وإعادة تسكين قاطنيها بمساكن األسمرات 
فى المقطم، وذلك فى إطار خطة الحى إلخالء 
مناطق الخطورة الداهمة وغير اآلمنة من السكان، 

حفاًظا على أرواحهم.
قلعة الكبش

الطرقات  وســط  الكبش  قلعة  أهــالــي  عــاش   
الضيقة والمباني المتآكلة المنهارة، حتى جاءت 
يد الدولة لتنقذ أرواحهم من وتضمن لهم حياة 
األمــاكــن  كــل  ــة  ــ إزال على  عملت  حيث  كــريــمــة، 
العشوائية بالمنطقة وتحويلها، إلى مدينة جديدة 
لما  المنطقة  لتخدم  اإلســالمــى،  الــطــراز  على 
المحافظة عليه،  تراث عريق البد من  فيها من 
باالضافة إلى نقل سكانها إلى منطقة االسمرات.

منطقة عشش البكري
»عشش  منطقة  سكان  عاشها  طويلة  سنوات 
في  الخيمة،  شبرا  شــرق  لحي  التابعة  البكري«، 
معاناة من اإلهمال، حتى بدأت األجهزة التنفيذية 
لتطوير  الماضية في وضع خطط  الشهور  خالل 
تلك المناطق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 
مجهودات  العشوائيات.  على  للقضاء  السيسى 
جبارة من الدولة تجاه تنمية حياة المواطنين في 
المؤسسات  دفع  ما  وهو  البكري،  عشش  منطقة 
الدولية والمحلية لإلشادة بهم، فضال عن الخبراء 
والمسئولين السابقين، والبرلمانيين، والذين أجمعوا 
الحكومة  حققتها  التي  اإلنــجــازات  هــذه  أن  على 
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال 

اإلسكان لم تحقق على مدى الـ40 عاما الماضية.
الخصوص في الطريق

تعد مدينة الخصوص بالقليوبية، الوحيدة التي 
بنيت على أرض زراعية كاملة وتعاني من نقص 
الخدمات والزحام وقد استشهد بها الرئيس ضمن 
مخطط تطوير المناطق العشوائية، وهي تأتي على 

رأس أولوليات الدولة  للتطوير والتحديث.

على خطى التنمية 
وتطوير العشوائيات، 
يسير الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بخططى 
ثابتة ومهام جبارة، 
من أجل تحقيق أقصى 
سبل الرخاء والراحة 
للمواطنين، وانتزاعهم من 
ظالم العشوائيات إلى نور 
التحضر واإلزدهار، وتقديم 
حياة آدمية وكريمة لهم.
في سبيل تحقيق 
التنمية، اصطحب الرئيس 
عبد الفتاح السيسى 
أعضاء الحكومة من رئيس 
الوزراء وعدد من الوزراء 
في جولة تفقدية داخل 
منطقة عزبة الهجانة 
بشرق القاهرة على طريق 
»القاهرة- السويس«، من 
أجل تفقد المنطقة غير 
المخططة ذات الكثافة 
السكانية العالية، موجهًا 
باالستمرار في نهج الدولة 
وجهودها في تطوير كل 
المناطق العشوائية وغير 
اآلمنة، وغير المخططة 
المنتشرة على مستوى 
الجمهورية.
وفي جولته التفقدية، 
أكد الرئيس السيسي على 
ضرورة الوقوف على حجم 
الجهود المطلوبة لتغيير 
واقع تلك المناطق على نحو 
يرتقي باألحوال المعيشية 
اليومية للمواطنين 
بها وتوفير ُسبل الحياة 
الكريمة لألسر القاطنين 
داخلها، فضاًل عن ربطها 
بشبكة الطرق الجديدة 
بالمناطق المحيطة بها 
وتوفير مختلف الخدمات 
األساسية.

 أحمد كريمة: اإلعالمى شيعي ومجدف ضد ثوابت اإلسالم وينكر السنة النبوية  آمنة نصير: الكاتب يَحكم العقل فقط

 الرئيس السيسي يقود الحكومة ألرض الهجانة ويدشن مرحلة جديدة ضد القبح  معدات التطوير والتنمية تبدأ في التحرك من الهجانة والخصوص  إلى عشش البكري

ينفع نسيبهم كده

فتنة الخمر.. علماء الدين يشنون الحرب على إبراهيم عيسى بعد تصريحات »ضرائب الخمور في عهد عمر«
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طريقنا.. وهنكمله

املطب

 »أتشرف بأنني أنتمي إلى أسرة بسيطة 
من ريف صعيد مصر«.. جملة أطلقها 
المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس 
الشعب في دورته الحالية، خالل تقديمه 
بالجلسة االفتتاحية للمجلس منذ 
عجة أسابيع، والتي شهدت انتخابه 
رئيًسا للمجلس الجديد، ليبدأ حقبة 
جديدًة لمجلس النواب، يعيد فيها 
لكرسي رئيسه الهيبة والوقار والهدوء 
والرصانة والتمكن، النابعين من البساطة 
والقوة واألداء السلس المتماسك الذي 
يضفي على المجلس نفسه جًوا يهيئه 
لمناقشة مصالح البالد والعباد، بعيًدا 
عن التوتر والعصبية والتفكك.

 ،1949 يوليو   14 في  المولود  الجبالي،  حنفي  المستشار 
بجامعة  الحقوق  كلية  من  الحقوق  ليسانس  على  والحاصل 
التي  القليلة  األسابيع   خالل  استطاع   ،1975 سنة  القاهرة 
يقدم صورًة  أن  النواب،  رئيس مجلس  فيها على مقعد  جلس 
رئيس  عبدالعال  علي  الدكتور  سابقه،  عــن  تماًما  مختلفًة 
المجلس السابق الذي أصبح نائًبا بالبرلمان الجديد، فالجبالي 
صاحب المالمح الهادئة الوقورة الرصينة قدم أداًء ال يختلف 
عن تلك المالمح، استطاع من خالله أن يكسب احترام النواب 
وتقديرهم وأمكنه السيطرة على الجلسات دون صوٍت عاٍل أو 

انفعاٍل أو توتر.
الرجل الذي قضى حياته في دراسة القانون والعمل به وتقديم 
المؤلفات الخاصة به، استطاع أن يكون حاكًما لمجلس النواب 
بقانون العقل والعدل والتمكن، وكأنه يجلس على تلك المنصة منذ 
عشرات السنوات، وليس منذ أسابيع قليلة، ذلك التمكن الذي 
ليلقي  رئيًسا،  المنصة  األولــى لجلوسه على  اللحظة  ظهر منذ 
كلمته االفتتاحية التي وجه خاللها الشكر للمجلس على انتخابه 
ولسابقه على فترته وللرئيس عبدالفتاح السيسي على إنجازاته، 
تلك الكلمة التي ألقاها بنبرة هادئة مميزة قوية وبمخارج سليمة ال 
تخطؤها أذن. مخارج اللغة العربية السليمة التي ألقى بها الجبالي 
كلماته األولى فوق المنصة كرئيس لمجلس النواب، لم تكن مجرد 
أمرعارض، حيث حافظ عليها بعد ذلك ليتبين أنها أسلوب تبناه 
وعاش به واعتاد عليه وأتقنه ويريد االستمرار بها، فالرجل الذي 

كان حارًسا على الدستور كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، أراد 
أن ينقل ثقافة اللغة العربية وقيمتها وأهمية استخدامها لنواب 
الشعب، مقدًما درًسا في التمسك بالهوية العربية وعدم االنسالخ 
منها، واضًعا نفسه كقدوة للنواب الممثلين للشعب، قدوة تقدم 

النموذج األمثل والصورة المثالية للمواطن المصري العربي.
وعلى الرغم من إتقانه للغات األجنبية ومشاركته ي العديد 
العربية  باللغات  أبحاًثا  وتقديمه  الدولية،  المؤتمرات  من 
واإلنجليزية والفرنسية، ونشر أبحاثه فى المجالت والدوريات 
المحاكم  التــحــاد  عــاًمــا  أمينا  واخــتــيــاره  واألجنبية،  العربية 
الدستورية من قبل، وقدرته على فهم الكلمات والمصطلحات 
واقع مركزه ومنصبه ومسؤوليته، رفض  أنه من  إال  األجنبية، 
على  الــدارج  األسلوب  هي  األجنبية  المصطلحات  تكون  أن 
المضبطة بض  لهم، وحذف من  الشعب كممثلين  نواب  لسان 

المفردات األجنبية التي رددها بعض أعضاء المجلس.
االنجليزية  باللغة  ألنها  المضبطة  من  الكلمة  إلغاء  »أرجــو 
وأرجو من السادة النواب الحرص على التحدث باللغة العربية 
حفني  المستشار  أطلقها  وصارمٌة  حاسمٌة  كلماٌت  تماما«.. 
الجبالي بعد أن نطقت إحدى النائبات كلمة »كواليتي« كبديٍل 
عن كلمة الجودة، ليضع قانونا جديدا للمجلس، مفاده أن اللغة 
العربية هي لغتنا األم، وهي الوسيلة األولى والوحيدة للتواصل، 
وأن النائب الممثل للشعب يجب أن يكون منهم متحدًثا بلعتهم 

ال فرق بينه وبينهم.

أحد  كانت  والشعب  النواب  بين  االجتماعية  الفوارق  إزالــة 
رئاسته  أسابيع  خــالل  الجبالي  قدمها  التي  المهمة  ــور  األم
كانت من  و»بك«  و»بيه«  »باشا«  النواب، فكلمات مثل  لمجلس 
الكلمات المعتادة خالل جلسات مجلس النواب السابق، والتي 
جلسته  منذ  الجبالي  أن  إال  حينها،  رئيسه  عليها  يعترض  لم 
األولى سن القانون الذي يجب اتباعه، مجلس النواب ال يوجد 
به »باشوات وبهوات«، فتلك األلقاب انتهت بال رجعة وأصبح 
الجميع أفرادا من الشعب المصري، حيث طلب رئيس المجلس 
حذف كلمتي »بيه وباشا«، اللتان وصف بهما النائب جمال عبيد 
نائب السويس وكيلي المجلس من المضبطة. أداء المستشار 
العربية وإلزام  اللغة  حنفي الجبالي لم يتوقف على استخدام 
النواب في المجلس بها خالل حديثهم، أو اإلصرار على إزالة 
في  خاصًة  مهارًة  أظهر  أنــه  إال  فقط،  االجتماعية  الــفــوارق 
إدارة الجلسات الساخنة التي استقبل خاللها المجلس رئيس 
الحكومة ووزرائها، حيث استطاع السيطرة على تلك الجلسة 
النواب  كلمات  بتنظيم  مرتفع،  صــوٍت  أو  توتٍر  ودون  بهدوء 
وتقليل عددها ومنع المكرر منها، كما أنه طالب النواب بتقديم 
بياناتهم العاجلة قبل الجلسات العامة الستغالل الوقت، ليقدم 
الجبالي نموذًجا مثالًيا لرئيس مجلس النواب في أسابيع قليلة.

عبدالرحمن قناوي

 قدم نموذجا مثاليا لرئيس مجلس النواب خالل أسابيع قليلة  ألزم النواب باللغة العربية ومنع »الباشوية والبهوية« في المجلس 

المستشار حنفي جبالي.. الهادئ المتمكن

 سيطر بهدوء 

ورصانة على 

مجلس النواب

باليوم والساعة والثانية، 
تزداد نبضات قلوب العاشقين 
مرتين كل عام في مصر، 
حتى يقدمون أجمل مالديهم 
من هدايا شكلية ومعنوية، 
حيث ينتظر العالم االحتفال 
بعيِد الُحِبّ أو ما ُيطلق عليه 
بـ«الفالنتين« من كل عام في  
اليوم الرابع عشر من شهر 
فبراير، يتباد فيه الُعّشاق 
والُمحّبون أجمل الهدايا 
وعبارات الُحّب وغيرها من 
الرموز التعبيرية والجميلة 
التي تدّل على صدِق 
محّبتهم، وإخالصهم، ووفائهم 
رغَم كثرِة األقوال التي ُتوّضح 
أّن الُحَبّ ال ُيعُدّ مناسبًة 
لالحتفال وال يومًا للعيد؛ 
بل هو حالٌة شعورّية ترتبط 
باألشخاص دائما...

نرصد عبر هذا التقرير 
تفاصيل تأثير كورونا 

في عيد الحب 
على مظاهر 
واستعدادات 

العشاق وُلقياهم 
في المناطق 

والمنتزهات العامة .. 
وهل تؤثر كورونا 
على أسعار الهدايا 
والورود؟..

»بين اشمئزاز 
وخوف وتحسر«.. 
ينظر المجتمع 
لفئة من المواطنين 
تعرضوا لحوادث 
خارجة عن إرادتهم، 
فبين لحظة وضحاها 
يلفظهم المجتمع 
ويأنفهم بني جنسهم، 
حتى يصلون في نهاية 
المطاف إلى العزلة 
في منازلهم رهينة 
االكتئاب في انتظار 
الموت الذي قد يكون 
بمثابة المنقذ.. إنها 
معاناة مصابي الحروق 
في كافة الدول بعد 
شفائهم.    

يقول الدكتور 
جمال فرويز 
استشاري الطب 
النفسي، إن مصابي 
الحروق في العديد 
من الدول يعانون 
من نظرة المجتمع 
لهم االشمئزازية 
لهم، بالرغم من 
كونهم غير معديين 
لغيرهم مثل أمراض 
أخرى، فعندما يرى 
البعض مريض حروق، 
ينظرون إليه نظرة 
دونية، األمر الذي 
يزيد من معاناته.

أنه  لـ»الطريق«،  خاصة  تصريحات  في  »فرويز«،  أضاف 
ولكنه  إنسان عادي جدا  الحروق  األمر مصاب  في حقيقة 
عنه  نتجت  متعمد  غير  أو  متعمد  لحادث  تعرض  يكون  قد 
المجتمع  على  يجب  الجلد،  في  والتغييرات  الحروق  هذه 
بعض  هناك  أن  إلى  مشيرا  محنته؛  في  ومساندته  دعمه 
الشخصيات العصامية ترفض التعامل مع مصاب الحروق؛ 
من  والخوف  النفسي  المرض  من  بحالة  يصيبهم  قد  ما 

المستقبل.
سرعان  المجتمع  أن  النفسي،  الطب  استشاري  وأوضح 
العمل  ســوق  مــن  ــدءا  ب الــحــروق  لمصابين  نظرته  مايغير 
تشغيل  أن  يعتبرون  الذين  والمطاعم،  المحالت  وأصحاب 
والزبائن  العمالء  اشمئزاز  يثيرون  الناس  من  الفئة  هؤالء 

وبالتالي ينفرون من التعامل معهم.
مصاب الحروق مريض نفسي

كما وجه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، 
الحروق،  مصابي  مع  التعامل  حول  للمجتمع  رسائل  عدة 
بسبب  شديد  بألم  يشعر  لكنه  عــادي  إنسان  »هــو  قائال: 
يتحول  فقد  له،  المجتمع  نظرة  إلى  باإلضافة  له،  ماحدث 
إلى مريض نفسي، يعاني من آالم غير ظاهرية أشد عنفا 
وقسوة؛ ألن الناس تنفر منه، خاصة ممن تظهر عليهم آثار 
المجتمع  عاتق  على  يقع  أنه  مضيفا  كبرى،  بنسبة  الحرق 
ككل واألهل واألصدقاء بشكل خاص دعم مصاب الحروق 
الراحة  وســائــل  توفير  مــن  المستشفى،  مــن  خــروجــه  فــور 

والمساعدة. الالزمة، 
تجميل  خبيرة  محمد،  عــزة  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
بمستشفى قصر العيني، إن الحروق هي أنواع من اإلصابة 
الكهرباء،  »الــحــرارة،  بسبب  الجلد  أو  العضلي  بالنسيج 
أنواعا  وهناك  اإلشعاع«،  أو  االحتكاك،  الكيميائية،  المواد 
إلى  الحرق  يصل  حيث  األولـــى،  الــدرجــة  من  أو  سطحية 
جزئيا  العميق  بالحرق  يعرف  الجلد،  تحت  الطبقات  بعض 

أو الحرق من الدرجة الثانية.

حالة كل 15 ثانية
ــق«، إلـــى أن  ــطــري ـــ» ال ــي تــصــريــح لـ ــزة« ف ــ ــارت »ع ــ وأشـ
 15 كل  حالة  بمعدل  تأتي  مصر،  في  الحروق  إحصائيات 
ثانية، وتتعدى مليوني حالة سنويا، مضيفة أن عدد حوادث 
منظمة  إلحصائية  وفقاً  ألفا،   80 بلغ  مصر  في  الحروق 

الصحة العالمية عام 2015.  
يقرب  ما  هناك  أن  على  الحروق،  تجميل  خبيرة  ونوهت 
المختلفة  بدرجاتها  بالحروق  إصابة  حالة  مليون  ربع  من 
المطابخ  في  تحدث  الحاالت  من  و%72  عاما،   30 تحت 
 6 بعد  المصاب  ويتوفى  والــمــشــروبــات،  األطعمة  بسبب 

ساعات إدا لم يتم إسعافه.
األطفال أكثر عرضه للحروق 

خبير  الشحات،  محمد  الدكتور  أشــار  ــه،  ذات السياق  في 
التجميل بمستشفى اإلسكندرية العام، إن الحروق تعد ثالث 
هي  للحروق  تتعرض  فئة  وأغلب  مصر  في  الــوفــاة  أسباب 

األطفال وسيدات المنازل ولكن األطفال تتضاعف نسبتها.
وقال »الشحات«، في تصريح خاص لـ»الطريق«، إن تبريد 
هو  دقيقة، عقب حدوثه   15 إلى   10 من  جاٍر  بماء  الحرق 
وضع  وعدم  المستشفى،  إلى  الذهاب  لحين  األمثل  الحل 
والزيت  األسنان  ومعجون  »البيض  مثل:  التقليدية  الوسائل 
مــادة  اســتــخــدام  ــرورة  ضـ على  منوها  والــدقــيــق«،  ــارد  ــب ال
مادة  أيضا  تعد  ألنها  الصبار  بنبات  المتواجدة  األلوفيرا 

للحرق. مبردة 
عملية التجميل بـ 8 آالف جنيه

 3 من  العمليات  أسعار  تتراوح  التجميل،  خبير  واستكمل 
تدخل  تحتاج  هل  العملية،  حسب  على  جنيه  آالف   8 إلى 
جراحي أم بالليزر، مؤكدا أن الليزر هو أسهل وأحدث أنواع 

الجراحات في هذا المجال.

يقول محمد سعيد »بائع في محالت 
ورود«، إن بيع الــورود سوقه ال يختلف 
باأليام األخرى  البيع مقارنة  كثيرا في 
التي لم تشهد أي جائحة، ألن بيعه يكون 
دليل  وأكبر  معينة،  بمناسبات  مرتبط 
كورونا  جائحة  مبيعات  هو  هــذا  على 
األولى كانت تسير بشكل متوسط ولم 
نالحظ أي تراجع، فاللورود ناسه التي 
عليهم  ويدخل  به  ويفرحون  يعشقونه، 

البهجة والسرور.
سوق الورد

أوضح محمد أشرف، صاحب محل 
ثابته  تعتبر  الهدايا  أسعار  أن  هدايا، 
إال أن بعضها يزيد نظرا لقلة التصنيع 
والحصول عليها بالحجز قبلها بكذا يوم، 
الُعشاق يقبلون بكثافة على شراء الهدايا 
في عيد الحب، وكذلك الُخطاب، ولكن 
من  والبنات  الشباب  من  العشاق  يُكثر 
ــركــزون فــي أدق  شــراء الــهــدايــا، كما يُ
التفاصيل، وأشار إلى أن محل الهدايا ال 
يبيع فيه ورد طبيعي نظرا لقلة االقبال 
عليه في هذها المنطقة وإنما يوجد ورد 
صناعي كورد للزين ويرش عليه »برفان« 

حتى تكون رائحته زكية.
منفصل،  سياق  وفــي 
ــد عــبــداهلل جــاد،  أك
ــب مــطــعــم  ــاحــ صــ
أن  مشويات 

نسبة المبيعات ترتفع ارتفاع ملحوظ في 
األعياد والمناسبات، ويرجع ذلك بسبب 
اعتماد العائالت والُعشاق الخروج بشكل 
مكثف في هذه العطل. وفي هذا السياق، 
إنه سوف  أكد ياسر رمضان »خاطب« 
داخل  »ميرفت«،  خطيبته  مع  يحتفل 
منزلها وبحضور العائلتين، وذلك حفاًظا 
االحترازية  بــاالجــراءات  االلــتــزام  على 
التي تشدد عليها الحكومة دوما، وعدم 
هو  ازدحـــام  أو  اختالط  ألي  التعرض 
والمنتزهات  المناطق  فــي  وخطيبته 
العامة، حيث يتجه العديد من الشباب 
إلى شراء بعض الهدايا األخرى، ويبقى 
االنطباع العام هو تقديم الورود وتبادله 
محمد  عبر  والــُعــشــاق.  الُخطاب  بين 
أحمد عن اهمية الخروج يوم عيد الحب 
مع خطيبته والمرور بقاعات السينما، 
لالستمتاع  بالحدائق  الجلوس  وكذلك 
بهذه المناسبة على أكمل وجه، ألن غير 

ذلك لم يكون موجود في البيوت.
قصة عيد الحب المصري

ترجع حكاية عيد الفالنتين في مصر 
حينما كان الكاتب الصحفي مصطفى 
أمين يمر في حي السيدة زينب، فوجد 
»ميت«،  بداخله  نعًشا  الوقت  ذلك  في 
فقط.  رجـــال   3 ســوى  وراءه  يسير  ال 
واندهش »أمين« من المشهد، فالمعروف 
عــن الــمــصــريــيــن أنــهــم يــشــاركــون في 
جنازات بعضهم البعض، حتى وإن كان 
الميت ال يعرفه أحد، فسأل أحد المارة 
عن الرجل المتوفي، فقالوا له إنه رجل 
عجوز، كان في العقد السابع من عمره، 
يحبه، فقرر  أحد  يكن هناك  لم  ولكنه 

أمين تدشين يوم للحب في مصر.

محمد علي - محمود معروفأحمد عوض

 ركود في محال وأسواق الهدايا والورود مع انتشار الفيروس
 يعانون من التنمر ويصابون بالخجل.. واستشاري: يثيرون »االشمئزاز«

 أطباء:  مصر تسجل حالة كل 15 ثانية.. واألطفال والنساء األكثر عرضه لإلصابة

مصابو الحروق..  التشوهني مرتينالفالنتين.. كورونا يضرب سوق الحب
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طريقنا.. وهنكمله

الكمني

مجهودات مضنية ومهام جبارة يقوم بها رجال 
وزارة الداخلية المصرية البواسل من أجل تحقيق 
األمن والسالمة لكل أبناء الشعب، ولعل واحدة من 
مهام التي يقومون بها، هي البحث عن حقائق ما 
يتم تداوله من أخبار كاذبة ومدسوسة على مواقع 
التواصل االجتماعي بهدف بث الفتنة وتشويه 
الحقائق والتهوين من حجم االنجازات، وكشف 
هذه الوقائع وتوضيح مدى مصداقيتها من عدمه، 
ونشرها على العامة.

فيديو رأس البر
في األيام الماضية، كشفت وزارة الداخلية حقيقة مالبسات 
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي ألحد 
الثاني من العمر مرتدياً مالبسه الداخلية  األشخاص بالعقد 
في  العامة  لأداب  المنافية  الحركات  ببعض  باإلتيان  ويقوم 
أثناء سيره بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة في محافظة 

دمياط«
أمن  بمديرية  الجنائي  البحث  أجهزة  تمكنت  الفور  وعلى 
الـ 16،  أنه طالب في سن  دمياط من تحديد المذكور وتبين 
مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر، وعقب تقنين اإلجراءات 
ونشره  الــواقــعــة  بــإرتــكــابــه  اعــتــرف  وبمواجهته  ضبطه  تــم 
اتخاذ  وتم  مادي،  عائد  تحقيق  بغرض  والصور  للفيديوهات 

اإلجراءات القانونية حيال الواقعة.
أكاذيب إخوانية

بــوك«  االجتماعي«فيس  الــتــواصــل  مــوقــع  صفحات  على 
وبعض القنوات الموالية لجماعة اإلخوان اإلرهابية، انتشرت 
المتسبب  القطار  رئيس  بالعفو عن  اإلفــراج  اإلدعــاءات حول 
في وفاة شاب وإصابة آخر لم يسددا األجرة فأجبرهما على 
القفز من القطار في أثناء سيره خالل شهر أكتوبر عام 2019.

وتوالت عمليات الفحص من قبل أجهزة األمن، والتي كشفت 
أن ما تم تداوله في هذا الشأن عاٍر تماًما من الصحة، وأن 
الموقعة  الحبس  المذكور مودع بأحد السجون يقضى عقوبة 
عليه، والتصل تبلغ 3 سنوات مع الشغل في قضية قتل وإصابة 
خطأ، وأنه مازال بسجنه ولم يتم العرض عنه لإلفراج بالعفو 
يأتي ضمن محاوالت  أن ذلك  األمن  أجهزة  وبينت  الرئاسي. 
للجماعة اإلرهابية، لنشر األكاذيب  التابعة  األبواق اإلعالمية 

ومحاولة إثارة الرأي العام.
عودة طفلة لوالدها

المواقع  بعض  في  أخبار  من  تــداولــه  تم  ما  أعقاب  وفــي 

لوالدها  »طفلة«  بعودة  المطالبة  على  مشتماًل  اإللكترونية، 
منه  عــنــوًة  بإصطحابها  األمــنــيــة  األجــهــزة  بقيام  واإلدعــــاء 
وتسليمها لوالدتها دون مسوغ قانوني، وإدعائهم بزواج والدة 
والتحري  وبالبحث  متطرفة.  لجماعات  منتمى  بآخر  الطفلة 
تبين أنه في تاريخ سابق تم إبالغ األجهزة األمنية من قبل والد 
تعمل  وأنها  المنزل،  عن  والدتها  بغياب  إليها  المشار  الطفلة 
بأحد المصانع بمحافظة القليوبية وإتهامه لشخص أخر يعمل 
السيدة  قامت  حيث  غيابها،  في  بالتسبب  ذاته  المصنع  في 
برفع  وقيامها  بالمصنع،  زميلها  من  بــالــزواج  إليها  المشار 
كريمتها من طليقها  األسرة الستالم  بمحكمة  دعوى قضائية 
ذاته،  بالشأن  قضائي  قرار  على  وحصولها  حاضنة،  لكونها 
القضائي  القرار  لتنفيذ  الالزمة  األمنية  القوة  انتقلت  وعليه 
المشار إليه لصالح الوالدة، وتم تسليم الطفلة لوالدتها تنفيذاً 
ألحكام القضاء. وتبين بالفحص عدم إنتماء الزوج الثاني ألية 

جماعات متطرفة، وتم إتخاذ اإلجراءات القانونية.
معركة نجع حمادي

التواصل االجتماعي »فيس  وانتشرت الشائعات على موقع 
بوك«، بشأن قيام بعض األشخاص بدائرة مركز شرطة نجع 
من  حالة  في  تسبب  مما  نارية  أعيرة  إطالق  بتبادل  حمادي 
الهلع لدى سكان المركز، وذلك لوجود خالفات بين الطرفين 
النارية  األعيرة  تلك  وأن إطالق  المخدرة،  المواد  تجارة  على 
الــخــاص بأحد  الــقــصــب  تسبب فــي مــنــع حــصــاد مــحــصــول 
الطرفين، كما تسبب فى إنقطاع التيار الكهربائى عن عدد 5 

قرى بدائرة المركز.
إحدى  على  تــداولــه  تم  ما  أمنى  مصدر  نفى  الفور  وعلى 
بشأن هذه  بوك«  »فيس  اإلجتماعى  التواصل  موقع  صفحات 
الواقعة، مؤكًدا أن هذا األمر عاٍر تماماً من الصحة، وأن صحة 
الواقعة هي وجود خالف بين عائلتين بسبب نزاع على قطعة 
أرض زراعية، وعلى أثرها قام الطرفين بإطالق أعيرة نارية 
بالهواء ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات، وتم إتخاذ 

اإلجراءات القانونية.
الضابط المزيف

التواصل االجتماعي »فيس بوك«، نشر شخص  على موقع 
الضباط،  ألحد  خاصة  صــورة  أنها  بتعليق  مصحوبة  صــورة 
على  منه  والتحصل  عليه  بالنصب  قام  الصورة  صاحب  وأن 
بالفحص  له،  قانونية  غير  تسهيل خدمات  نظير  مالية  مبالغ 
تبين عدم صحة ما تم نشره بالصفحة المشار إليها وتعرض 
صاحب الشكوى لعملية نصب من أحد األشخاص تم تحديده 

وإتخاذ اإلجراءات القانونية حياله.
مستريح مغاغة

أحد  قيام  يتضمن  خبراً  الفضائية  القنوات  إحدى  تناولت 
مبالغ  على  بالحصول  مغاغة«،  »مستريح  وشهرته  األشخاص 
تم  الفور  وعلى  توظيفها،  بزعم  المواطنين  من  كبيرة  مالية 
ضبطه بناًء على بالغ ضده بإيصاالت أمانة قيمتها »2,700,000 

جنيه«، واتخاذ اإلجراءات القانونية حياله 
وجاري عرضه على النيابة العامة في أية 

بالغات أخرى ترد ضده .
فيديو الدقيق

إحــدى  على  فيديو  مقطع  انتشر  كما 
الصفحات على موقع التواصل اإلجتماعي 

ينتقد  وهــو  المواطنين،  ألحــد  بــوك«،  »فيس 
المخابز  بــأحــد  الــدقــيــق  خــاللــه ســـوء حــالــة 
الفحص  خــالل  ــن  وم أســيــوط،  محافظة  فــي 

على  القائم  تحديد  من  األمنية  األجهزة  تمكنت 
تصوير مقطع الفيديو، وهو صاحب مخبز بلدي، 
وفحص  وباستهدافه  أسيوط،  بمحافظة  ومقيم 
تبين صالحيته  ملكه،  بالمخبز  المتواجد  الدقيق 

لإلستهالك ومطابقته للمواصفات القياسية. 
المعنية  الجهات  البحث لمعرفة  وأدى استكمال 

في محافظة أسيوط، الذين كشفوا عن وجود نقص 
وسعى  الشكوى  كيدية  وتبين  الخبز،  رغيف  وزن  في 

المذكور على نشر المقطع المشار إليه لتغيير استالم الحصة 
إتخاذ  وتم  آخــر،  مستودع  إلى  الدقيق  مستودعات  أحد  من 

اإلجراءات القانونية.
طفل اإلسماعيلية

التواصل  مــوقــع  على  تــداولــه  تــم  الـــذي  الفيديو  وتضمن 
يطالب  وهو  الصبية،  أحد  ظهور  بــوك«،  »فيس  االجتماعي 
بإعادته إلى أهليته، وعلى الفور عملت أجهزة وزارة الداخلية، 
تداول مقطع فيديو على إحدى الصحفات  لكشف مالبسات 
بموقع التواصل االجتماعي »فيس بوك«، وطالب خالله توصيله 
إلى أهليته نظراً لوفاة والدته وقيام والده بطرده من مسكنه 
النوم  إلى  إضطره  مما  أخرى،  سيدة  من  بالزواج  قيامه  بعد 
بمحطة السكة الحديد بدائرة قسم شرطة أول اإلسماعيلية. 
حيث  اإلسماعيلية،  أمن  بمديرية  األمنية  األجهزة  وتحركت 

قامت بتوجيه مأمورية لمكان تواجد الطفل وتم التقابل 
وتم  الحديد،  السكة  أمام محطة  تواجده  أثناء  معه في 

له  الــالزمــة  الرعاية  وتقديم  القسم  لــديــوان  إصطحابه 
وبالفحص تبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية، وبسؤاله أكد 

ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه.
حضرت  الصبي،  على  األمنية  األجهزة  عثور  أعقاب  وفي 

بأنها  وأقرت  بالشرقية  مقيمة  منزل  ربة  القسم  ديوان  إلى 
أقوال  بعدم صحة  وأفادت  إليه،  المشار  الطفل  والدة 

نجلها، وأنها مطلقة من والده، وأن نجلها يعاني من 
أكثر  المنزل منذ  وأنه ترك  إضطرابات نفسية، 

من 10 أيام وأنه معتاد الغياب.

»المواطن أوال ومنع الجريمة 
قبل وقوعها بعالج أسبابها«.. هو 
شعار عمل ترفعه دائما مديرية 
أمن الجيزة، تحت قيادة اللواء رجب 
عبد العال، مدير أمن الجيزة، والتي 
يقع على عاتقها الكثير من المهام 
والصعاب والتحديات، لتقوم بها، 
وبفضل الفكر المحترف والتدريب 
المشترك واالستعانة بأحدث 
األساليب العملية في مواجهة 
شتى أنواع الجرائم التقليدية منها 
والمستحدث، بالتوازي مع تحسين 
الخدمات الشرطية المقدمة 
للمواطنين، ليضرب بمديرية أمن 
الجيزة المثل في االنضباط وانجاز 
األعمال وبسط األمن ومالحقة كل 
صور الخروج 
على القانون.

مهام من العيار الثقيل
دونا عن باقي محافظات الجمهورية تختص محافظة 
في  الحساسة  المنشات  أهــم  تحتضن  بكونها  الجيزة 
األجنبية  السفارات  مثل  الخاصة  الطبيعة  وذات  البالد 
السياحية  والــمــزارات  الفخمة  والــفــنــادق  والجامعات 
التجارية  الشركات  مقار  عن  فضال  األثرية،  والمواقع 
العمالقة واألسواق الكبري ما يضفي عليها أهمية كبيرة 
للغاية يتطلب في المقابل أداءا أمنيا عاليا وراقيا وسريعا 
وحاسما من أجل توفير األمن وكافة الخدمات للزائرين 

األجانب والدبلوماسيين.
مديرية جديدة

الجيزة  بمحافظة  الشرطي  األداء  تحسين  إطــار  في 
الــوزراء،  افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الجديد  المقر  الداخلية،  وزيــر  توفيق  محمود  والــلــواء 
إسكندرية  مصر   طريق  بتقاطع  الجيزة،  أمن  لمديرية 

الصحراوى مع محور 26 يوليو. 
 المقر الجديد تم بناؤه على أحدث النماذج المعمارية 
وملحق به عدد من المباني الخدمية، يضم المبني غرفة 
إدارة أزمات حديثة مزودة بأحدث التقنيات المتمثلة في 
منظومة كاميرات حديثة لتغطية جميع الشوارع والميادين 
الرئيسة بنطاق قطاع أمن الجيزة. كما يضم المقر الجديد 
مبنى اإلدارة العامة لشرطة النجدة، مجهز بأحدث غرفة 
والالسلكية،  السلكية  األنظمة  بأحدث  مــزودة  عمليات 
كذلك تم تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن 
وذوي االحتياجات الخاصة.  وروعي في المبني الجديد 

االستعانة بأحدث التقنيات إلدارة العمل األمني من داخل 
األجهزة  بأحدث  ُمـــزودة  متكاملة  منظومة  عبر  المقر 
الخطط  إطار  في  تنفيذه  تم  المبني  ويأتي  المتطورة.  
التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الُشرطية، 

وتزويدها بأحدث األجهزة والتقنيات.
عبد العال

من هو اللواء رجب عبد العال؟
بطل وشجاع يمارس عمله في نجاح مستمر لكي يحقق 
األمن واألمان للوطن هو اللواء »رجب عبد العال » مدير 
أمن الجيزة نجح في الكشف العديد من الجرائم الغامضة 

وضبط الكثير .
حركة  توفيق،  محمود  الــلــواء  الداخلية  ــر  وزي اعتمد 
مستوى  على  الشرطة،  لضباط  والترقيات  التنقالت 
الجمهورية؛ لمواجهة التحديات األمنية، وتصعيد القيادات 
الشباب. جاء ذلك في إطار تطوير آليات العمل الشرطي 
وأشكال  صور  وكل  الراهنة  األمنية  التحديات  لمواجهة 
الجريمة  شملت الحركة نقل اللواء رجب عبدالعال مدير 
ويعد  الجيزة.   أمن  مدير  منصب  لتولي  السويس،  أمن 
»عبدالعال«، من أبرز القيادات األمنية، حيث تولى منصب 
بعد  عام 2019،  ديسمبر  في شهر  السويس  أمن  مدير 
ترقية اللواء محمد جاد مدير أمن السويس حينها، وتوليه 
منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مدن القناة. وعمل 
تقلد  سنوات،  لعدة  القاهرة  أمن  مديرية  في  عبدالعال 
خاللها العديد من المناصب، حتى وصل إلى منصب نائب 
مدير أمن القاهرة، لقطاع الشمال سنة 2017، ومساعدا 

لمدير األمن، وجاء خلفا للواء طارق مرزوق الذي تم نقله 
إلى مصلحة السجون

من هو اللواء محمد عبد التواب ؟
يوم   توفيق،  محمود  اللواء  الداخلية  وزيــر  اعتمد  كما 
2021-01-12 حركة التنقالت السنوية لعام 2021، وشملت 
تعيين اللواء محمد عبد التواب مديًرا لمباحث الجيزة خلًفا 
للواء محمود السبيلي. كان اللواء محمد عبد التواب، قد 
شغل منصب مديًرا لمباحث قطاع السجون، خالل حركة 
تنقالت وزارة الداخلية لعام 2019 . كما تولى للواء محمد 
عبد التواب نائب ثاني لمدير إدارة مباحث الجيزة، بعدما 
كان يشغل منصب مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ويعد 
ذلك المرة األولى التي يتم تعيين نائبان لمدير اإلدارة العامة 
لمباحث الجيزة، طبقا لما جاء من قرار المجلس األعلى 

للشرطة بموافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. 
ابن الجيزة 

أمن  ابناء مديرية  أحد  التواب هو  اللواء محمد عبد   
الجيزة من عمله في قسمي« إمبابة و العجوزة«  ثم عمل 
مفتًشا لمباحث قطاع الوسط وبعد ذلك رئيًسا للقطاع وثم 
مدير المباحث الجنائية في مديرية امن الجيزة، ثم نائب 
مدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة قبل أن يتولى منصب 
مدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة، حتى يعود ليتولى مهام 

القيادة األمنية كمدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة.

نيفين مصطفى

دعاء راجح

 انجازات غير مسبوقه في استخدام التنقنيات الحديثة ومواجهة الجرائم المستحدثة  اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة.. صقر الداخلية  اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة.. ضابط المهام الخاصة

  بيانات وزارة الداخلية 

اكتسبت مصداقية 

المواطنين العتمادها على 

المصداقية والشفافية

 الوزارة تفضح 

أكاذيب اإلخوان 

ومحاوالت تزييف 

الحقائق 

 أجهزة األمن 

واجهت آالف 

الشائعات 

وفيديوهات 

الفتنة باألرقام 

الرسمية

فكر أمني احترافي لحماية السفارات والسائحين والفنادق والمزارات السياحية والمواقع األثرية 

أمن الجيزة.. مديرية المهام الصعبة

خلي بالك من الشائعات والفيديوهات المفبركة

الداخلية.. عيون الحقيقة على مواقع السوشيال ميديا
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طريقنا.. وهنكمله

امللف

 المستشفيات الخاصة تهرب من تسعيرة الصحة و»الغاوي ينقط بطاقيته«   أصحابها: تقديم خدمة رعاية مرضى فيروس كوورنا مكلفة جدا واليتم الربح منها

 تدليس في الحسابات وتكاليف فلكية وممنوع تشتكي  أحمد: عالج والدي في أول ثالثة أيام 

وصل لـ 61 ألف جنيه.. والمستشفى رفضت تعريفهم بأسعار الحجز والعزل والعالج في البداية

خدماتها الصحية ال تتناسب مع أسعار الباهظة التي تجبر مرضاها على دفعها فور 
دخولها، لتتحول إلى سلخانات ال يهم لها سوى انها تستنزف جيوب أسر المرضى، 
إنها المستشفيات الخاصة التي تشعل الجدل من آن ألخر بسبب عدد من الحوادث 
المتكررة والتي تتعلق معظمها بقيمة فواتير العالج الخيالية، وهر وبها من التزاماتها 
المجتمعية وعدم تقدير ظروف المرض والوباء المنتشر، مقارنة بمستشفيات أخرى 
في دول العالم المختلفة التي تتفاعل مع أزمات وطنها، وأعادت الصحفية تهاني 
الجبالي التي تعرضت لضائقة صحية وانتقلت على إثرها لمستشفى خاص كيف 
تحولت تلك المستشفيات إلى دور جباية ومتاجرة في المرض.. »الطريق« فتحت 

بلغ إجمالي عدد المستشفيات 
في مصر خالل عام ٢٠18، 1848 
مستشفى، من بينهم 115٧ 
مستشفى خاص، بنسبة 6.%6٢، 
في حين مثلت مستشفيات 
القطاع الحكومي 3٧.4%، ضمت 
كٍل من المستشفيات العامة 
والمركزية والتابعة لجهات 
حكومية، بإجمالي 6٩1 مستشفى، 
وذلك وفًقا ألحدث أرقام 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء في النشرة السنوية 
إلحصاء الخدمات الصحية 
الصادرة في نوفمبر ٢٠1٩.

رفض المستشفيات
 تضم المستشفيات الخاصة نحو 35320 سرير بنسبة 27% من 
بيانات،  ألحدث  وفًقا  مصر  مستشفيات  في  األســرة  عدد  إجمالي 
وأثارت أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الخاصة 
من  العديد  »كوفيد-19«،  المستجد  كورونا  فيروس  مصابي  لعالج 
االنتقادات بسبب ارتفاعها، ال سيما بعد رفض عدد من المستشفيات 
تطبيق األسعار التي حددتها وزارة الصحة والسكان لهذه الخدمات.

المستشفيات  عليها  استخوذت  التي  الكبيرة،  النسبة  هذه  ولكن 
الخاصة من القطاع الصحي في مصر لم تنعكس على عدد األسرة، 
التي بلغت 35320 سرير بنسبة 27%، في مقابل 95683 سرير في 

مستشفيات القطاع الحكومي بنسبة %73.
وزارة الصحة سبق وأعلنت تكاليف عالج فيروس كورونا بالغرف 
يونيو  مطلع  الخاصة،  بالمستشفيات  المركزة  والعناية  الداخلية 
الجاري، حيث حددت تكلفة مريض في غرفة عزل داخلي 1500-

3000 جنيه لليوم الواحد، وتكلفة المريض في العناية المركزة 7500 
تنفس صناعي  وبدون جهاز  تنفس صناعي،  -10000 جنيه بجهاز 

تتراوح بين 5-7 آالف جنيه لليوم الواحد.
مجلس  عضو  سمير  خالد  الدكتور  قال  الماضي،  يونيو   3 وفي 
إن  الــصــنــاعــات،  باتحاد  الصحية  الــرعــايــة  مقدمي  غــرفــة  إدارة 

مستشفيات القطاع الخاص ترفض هذه األسعار، مؤكًدا أن معظم 
تلك المستشفيات ترى أن تقديم خدمة رعاية مرضى فيروس كوورنا 

مكلفة جدا واليتم الربح منها.
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة  أكدت 
إعالء مصلحة المرضى دون النظر إلى األرباح، حفاًظا على حياة 
المواطنين، مشددة على توحيد جهود الدولة مع مستشفيات القطاع 
الخاص لخدمة مرضى فيروس كورونا. وخالل مؤتمر صحفي سابق 
مع وزير الصحة، استنكر الدكتور عالء عبد المجيد، رئيس غرفة 
مستشفيات  وممثلي  الخاص،  بالقطاع  الصحية  الخدمات  مقدمي 
القطاع  مستشفيات  بعض  تمارسه  ما  الكبرى،  الخاص  القطاع 
فيروس  لمرضى  الطبية  الخدمات  تقديم  في  المغاالة  من  الخاص 
التي  بالضوابط  االلــتــزام  إلــى  المستشفيات  كافة  داعــًيــا  كــورونــا، 

وضعتها الدولة.
وأكد رئيس الغرفة في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة إم 
بي سي مصر عقب هذا اللقاء، أن وزارة الصحة ستعلن عن أسعار 

جديدة لعالج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة.

 أسعار خيالية 

وتجاهل لتسعيرة 

الصحة.. و»اللي 

ممعهوش 

مايلزموش«

المستشفيات الخاصة.. سلخانات التعرف الرحمة

ترفض استقبال مرضي كورونا

إلى متى تتجاوز العزب المالكى حدودها؟

شقيقة الصحفية تهاني إبراهيم: بقالها 6 أيام 

في المستشفى ودفعنا ما يقرب من 200 ألف جنيه
 مدير مستشفى المعالج: قلب األستاذة تهاني يعمل بكفاءة 30% وتحتاج للدعاء لها

 الصحة: 

هيئة العالج 

الحر تتابع 

الشكاوى من 

المستشفيات 

الخاصة

»األموال أوالً«.. هكذا يمكن وصف مبدء المستشفيات الخاصة، والتي 
يتركز همها األول على جمع أكبر قدر من المال من أسر المرضى.

وتوحشت أنياب المستشفيات الخاصة، مع أزمة فيروس كورونا، التي جعتهم 
في  أمــوال  من  لديهم  ما  من خالل سلب  وأسرهم  كورونا  يفترسون مصابي 
سبيل توفير العالج الالزم لذويهم، وحتى ال يتعرضون لمخاطر فيروس كورونا 
المستشفيات  واحدة من ضحايا  إبراهيم  تهاني  الصحفية  وكانت  المستجد، 
إلي  حالتها  تدهور  في  تسبب  الذي  اللعين،  بالوباء  إصابتها  عقب  الخاصة 
الغيبوبة وارتبطت حياتها بأجهزة التنفس الصناعي، وخراطيم العناية المركزة.

أسرة الصحفية تهاني إبراهيم
الصحي  الوضع  إبراهيم،  تهاني  الصحفية  شقيقة  عمر،  هالة  وتقول 
لشقيقتها ال تزال سيئة ولكنها مستقرة إلى حد ما، مبينًة أنها وصلت إلى 
مستوى كبير من التعب، نتيجة لنقص األكسجين في جسدها والضعف في 
كفاءة القلب. وأضافت شقيقة األستاذة تهاني إبراهيم في تصريحات خاصة 
يتم  لـ«الطريق« أن جسد شقيقتها ال يستطيع استقبال األكسجين ولذلك 
ضخ كميات كبيرة منه له، ولكن الجسم ال يتمكن من امتصاصه الستكمال 
مهام الجسم، قائلًة: »منتظرين العناية اإللهية تتدخل وتنقذ أختى من التعب 

وهي بين أيدين ربنا وقادر يخفف عنها«.
وأكدت »هالة« أن اليوم الواحد لشقيقتها تهاني في المستشفى الخاصة 
إلى 35 ألف جنيه، ويمكن أن تخطى ذلك،  بها، يصل  العالج  تتلقى  التي 
قائلًة: »المستشفى مش بتحدد اليوم بكام والحالة في المستوى الطبيعي 
التعب  في  جًدا  متقدمة  اختي  حالة  علشان  ولكن  جنيه  ألف  لـ25  بتصل 
فيها  بيتراوح  أيام  في  كدة  علشان  وأجهزة  وحقن  أكسجين  نسب  بتحتاج 

الحجز من 35-40 ألف جنيه في اليوم«.
مبينًة  أيام،   6 منذ  المستشفى  دخلت  تهاني  الزميلة  أن  إلى  وأشارت 
أنها في اليوم األول لدخول شقيقتها إلى المستشفى تم دفع 100 ألف 
3 أيام طلبت إدارة المستشفى منهم إضافة مبلغ أخر  جنيه وبعد مرور 
دفع  وتــم  جنيه،  ألــف   50 عن  يقل  ال  بما  بالمستشفى  الحسابات  في 
حتى اآلن ما يقرب من 200 ألف جنيه. وبينت أن كل مستشفيات العزل 
التابعة لمستشفيات خاصة تطلب مبالغ طائلة من أسر المرضى، موضحًة 
أنه كان من الضروري توفير حقنة لعالج شقيقتها تهاني، وتم إخبارهم أنه 
سيتم تعطيل الحقنة لحين دفع مبلغ من المال في حسابات المستشفى، 
وعلى الفور أسرعت أسرتها في إضافة مبلغ 20 ألف جنيه في حسابات 
المستشفى من أجل استكمال عالجها. وفي هذا الصدد، قال الدكتور 
محمود صادق، مدير مستشفى مصر الدولي، إن الحالة الصحية 
أنها حالًيا موجودة  للصحفية تهاني إبراهيم ليست جيدة، مبيًنا 
وأضاف »صادق« في تصريحات  الصناعي.  التنفس  على جهاز 
خاصة لـ«الطريق« أن فيروس كورونا تسبب في ضرر كبير لها 
بأعلى مستوى، باإلضافة إلى أنها تعاني من ضعف كبير في عضلة 
العمل  القلب، وهو ما جعل قلبها يعمل بكفاءة 30% فقط، ويتم 
على ضبط مستوى السكر لديها، وهو ما يؤثر على اإللتهاب في 
الصدر. وأوضح مدير مستشفى مصر الدولي أن الحالة 
كانت تعاني من مشاكل في القدم، وهو ما تسبب في 
حدوث إلتهاب بها، باإلضافة إلى إلتهاب الصدر، 
مشيًرا إلى أنه يتم عالجها بالعديد من األدوية 

التي تحتوي على »الكورتيزون«.

واقع مرير تعبث فيه يد اإلهمال 
واالستغالل فسادا،  مسلسل اإلهمال 
الطبي بالمستشفيات الخاصة، وعدم 
الرعاية وقلة الخبرة، واستغالل فقر 
وجهل شرائح معينة من الناس، فضال عن 
المتاجرة بآالالم ومشاعر المرضى، 
فقط من أجل الحصول على المال.

حاالت  مصر،  في  الخاصة  المستشفيات  وتشهد 
وفاة للعديد من المرضى، نتيجة اإلهمال الطبي الذي 
يلقونه، وحجز المرضى في غرف العناية مقابل أموال 
باهضة للغاية، قد تصل إلى 30 ألف جنيه في الليلة 
الواحدة، وهناك نحو 1200 شكوى تُقدم لوزارة الصحة 

بشكل سنوي ضد األخطاء المتكررة بحق المرضى.
»الطريق« يرصد بعض الحاالت التي عانت األمرين 

داخل المستشفيات الخاصة:
تعرضت السيدة »ص. أ«، التي كانت تبلغ من العمر 
49 عاما، إلى إهمال طبي شديد، أدى إلى وفاتها، ففي 
المريضة أللم شديد في  يونيو 2020، تعرضت  شهر 
القلب، وقامت ابنتها بنقلها إلى مستشفى دولي شهير 
بكورونيش المعادي، وذلك بعدما رفضت المستشفيات 
األخرى معالجة الحالة، نظرا لتحول معظمها إلى عزل 

في تلك الفترة، بسبب أزمة فيروس كورونا.
ابنه  اتفقت  البداية  ففي  االستغالل،  بدأ  هنا  ومن 
المريضة على دفع 8 آالف جنيه، مقابل الليلة الواحدة 
أن  يجب  بأنها  الصدمة  كانت  ولكن  المستشفى،  في 

تدفع 30 ألف جنيه مقابل الليلة الواحدة !
كذب واحتيال

أن  الحالة  عن  المسئول  الطبيب  أشــار  البداية  وفي 
المريضة تعاني من أزمة قلبية، ولكن حالتها مستقرة، وتم 
حجز الحالة لمدة 5 أيام في المستشفى مقابل 150 ألف 

جنيه، ليتم االكتشاف بعد ذلك أن المريضة توفت في 
اليوم الثاني لها، ولم يتم اإلعالن عن ذلك، بل تم وضع 
المريضة على أجهزة التنفس الصناعي، واإلدعاء بأنها 

حية، الستنزاف مزيد من األموال من أهلها.
وأشارت إحدى أقارب المريضة الراحلة إلى أنه ُكتب 
الوفاة هو »سكتة قلبية«، ولكن  التقرير، أن سبب  في 
بعد أن تم دفن الجثة، أرسلت وزارة الصحة تقريًرا أخر 
إلى أهل المريضة يفيد بأن سبب الوفاة هو »فيروس 
كورونا«، وهو ما يشير إلى أنه هناك المريضة أُصيبت 
اإلعالن  يتم  لم  ولكن  فترة حجزها،  بالفيروس خالل 

عن ذلك خوًفا على سمعة المستشفى.
عدم االلتزام بتسعيرة وزارة الصحة للعالج 

والده  عالج  تجربة  تفاصيل  عن  »أحمد.م«،  كشف 
 ،»19 كوفيد  المستجد«  كورونا  بفيروس  مصاب  وهو 
في مستشفى شهير بالمعادي، ويشكو من عدم التزام 
والسكان  الصحة  وزارة  بتسعيرة  المستشفيات  تلك 
كانت  لوالده  الصحية  الحالة  أن  إلى  مشيرا  للعالج، 
مستشفى  أي  إدخــالــه  فــي  وفــشــل  ومــتــأخــرة،  صعبة 
ادخاله  إلى  واضطر  والسكان،  الصحة  لــوزارة  تابعة 
إلى أن إدخــال والده  مستشفى خــاص. وأشــار أحمد 
لمستشفى خاص جاءت بعد »دوخة طويلة« على حد 
وصفه، فلم يجد أي سرير في أي مستشفى، والضغط 
للغاية، مضيفا »قدرنا  على المستشفيات كان شديدا 
نالقي  أننا  الخاصة  والعالقات  التليفونات  خالل  من 
هذه  شرط  وكــان  الحالة  فيها  ندخل  نقدر  مستشفى 
تحت  دخــول  مقدم  جنيه  ألــف   70 دفــع  المستشفى 
المستشفى، وذكر لهم  أنه خاطب  الحساب«. وأوضح 
أجل  من  جنيه  ألف   50 دفع سوى  من  يتمكن  لن  أنه 
اإلنفاق على األدوية ومستلزمات عالج والده، موضًحا 
بأسعار  تعريفهم  البداية  في  رفضت  المستشفى  أن 
الحجز والعزل والعالج بالمستشفى، وكان والده يعاني 
من فشل في الجهاز التنفسي بنسبة 85%، مؤكدا »كان 

فاضل له ساعات فقط«.
وأكد أحمد أنه استطاع بعد مجهود شاق أن يعرف 
ألف  لـ 61  أيــام وصل  ثالثة  أول  والــده في  أن عالج 
قادر على تسديد  بأنه غير  المستشفى  وواجه  جنيه، 

بتسعيرة  بمواجهاتهم  وقــام  المصروفات،  هــذه  مثل 
وزارة الصحة والسكان بشأن عالج مرضى كورونا في 
المستشفيات الخاصة، مضيفا »القيتهم قالوا إمبارح 
السبت إن الحساب الكامل وصل لـ 213 ألف، قولتلهم 
ال خلوه عندكم بقى، أنا مش قادر أدفع، هجيب منين 
يعني، اللي معاه عربية ممكن يبعها ويجيب 100 ألف 
أو 120 ألف ، بس 213 ألف في غرفة رعاية عادية 
من غير جهاز تنفس حتى ومن غير حاجة، بلغتهم اني 
على  تدل  ال  ادهالنا  اللي  الفواتير  حتى  هقدر،  مش 
أنها فواتير خاصة بمستشفى اصال ، فواتير على ورق 

أبيض مش معروف انها تبع مستشفى«.
  ومن أكثر الحاالت التي أثــارت ضجة إعالمية وال 
تزال التحقيقات مستمرة بشأنها إلى اآلن، الفتاة هبة 
العيوطي، التي تبلغ من العمر 26 عاما، والتي تعرضت 
للموت بعد حقنها بمادة كاوية بدال من الصبغة، وكانت 
قد توجهت إلى إحدى المستشفيات الخاصة الشهيرة 
بالصبغة،  أشعة  بإجراء  طبيبها  من  نصيحة  على  بناء 
وبعد حقنها تدهورت حالتها الصحية، وفي اليوم التالي 

دخلت العناية المركزة بمستشفى آخر، وتم اكتشاف 
حدوث غرغرينا بالمعدة، لتوافيها المنية بعد 

األخرى  الحاالت  ومن  قليلة.  ساعات 
التي تعرضت لإلهمال، العامل »أيمن. 
ح« 50 سنة، عامل، عندما دخل إلى 
مستشفى شهير بعين شمس، إلجراء 
عملية تجميل بالوجه على أثر تعرضه 
لحادث أثناء العمل، فخرج محموال 
ممرضة  جهل  بسبب  األعناق  على 
في  بالخطأ  فولتارين  حقنة  أعطته 

المحظور عالمًيا،  األمر  الوريد، وهو 
وتم تحرير محضر بقسم شرطة 

وتــم   ،1477 ــرقــم  ب ــي  ــل ــواي ال
تباشر  التي  النيابة  إخطار 

التحقيق.

محمد علي - نهلة حسين - رحمة سمير

دعاء راجحرضوى ناصر
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طريقنا.. وهنكمله

امللف

 dna لم أقترح حبس األطفال في معسكرات تحت لهيب الصحراء  طالبت بجمع  األطفال وعمل تحليل 

للتأكد من نسبهم وتسليمهم لذويهم  يجب وضع مجهولي النسب في أماكن مناسبة لهم وإعادة تأهيلهم

  نفسنا نعيش زي األطفال اللي في سنًا  بسملة: أمي قالتلي مترجعيش من غير فلوس  علي: أنا يتيمة وأبويا اتجوز واحدة تانية وطردني من البيت

 تجربة محمد علي باشا كانت مجرد استرشاد لي في مقترحي  اقترحت أن تقوم الدولة بإنشاء مؤسسة تضم ذوي االحتياجات الخاصة واإلعاقة
حول  فكرتك  جاءت  كيف  البداية..  في   ■

االستفادة من أطفال الشوارع؟
مقترحي في االستفادة من أطفال الشوارع، جاء 
ينظرها  التي  اآلدمــيــة  غير  النظرة  على  للقضاء 
في  دمجهم  على  والعمل  األطفال،  لهؤالء  البعض 
المجتمع مرة أخرى بصورة سوية، والمساعدة في 
تحويل مسار حياتهم من أطفال شوارع إلى أشخاص 
لهم  وتكون  إيجابي،  بشكل  المجتمع  في  مؤثرين 
الدولة وتقدمها ويشاركون في  بناء  مساهمات في 

مسار التنمية التي تتجه إليه الدولة.
■ لماذا وضعت مقترحك عن أطفال الشوارع 

في البرلمان؟
الشوارع من أجل  وضعت مقترحاتي عن أطفال 
كما  المهدرة،  البشرية  الثروة  هذه  من  االستفادة 
عليها،  التغلب  يجب  موقوتة  قنبلة  عن  عبارة  أنهم 
ألن هذه الظاهرة تفتح المجال للعديد من الجرائم 
األخرى التي ال حصر لها، لذلك يجب التخلص من 
هذه الظاهرة، وذلك من خالل جمع هؤالء األطفال 
وعمل تحليل dna للتأكد من نسب هؤالء ومن ثم 
تسليمهم لذويهم أو وضعهم في أماكن مناسبة لهم.

■ كيف يمكن للدولة االستفادة من أطفال 
الشوارع؟

الشوارع  استفادة من أطفال  أعلى  يمكن تحقيق 
تساهم  أن  بعد  المجتمع،  في  دمجهم  خــالل  من 
الدولة في نقلهم إلى معسكرات ويتم تدريبهم وإذا 
كان باإلمكان أن يلتحق البعض منهم بالجيش، في 

صورة خدمة عسكرية، وخالل هذه الفترة يتم العمل 
على تعليمهم بعض المهن والحرف، وهو ما سيعود 
إلى  باإلضافة  كله،  المجتمع  وعلى  بالفائدة عليهم 
بأنهم  الشعور  على  ستساعدهم  األعمال  هذه  أن 
النفع  يحققوا  أن  ويمكنهم  صــالــحــون  أشــخــاص 
ألنفسهم ولمجتمعاتهم، وهو ما يكلفه لهم الدستور 
إحساسهم  بجانب  الــحــيــاة«،  فــي  »الــحــق  بموجب 
وبين  بينهم  يحيل  مــا  وهــو  واإلنسانية،  باآلدمية 
أحد  سيطرة  لعدم  نتيجة  مجرمين،  إلــى  تحولهم 
عليهم نتيجة لحاجتهم المادية وتركهم في الشوارع.

مقترحك  بين  مقارنة  وجــه  يوجد  هل   ■
من  االستفادة  في  باشا  علي  محمد  وتجربة 

أطفال الشوارع؟
فكرة محمد علي باشا، كان مجرد استرشاد وليس 
أكثر ألنه سبق وجمع أطفال الشوارع في معسكرات 
عندما  فرنسيين،  مدربين  يد  على  تدريبهم  وتــم 
السبب  يكونوا  أن  يمكن  الشوارع  أطفال  أن  أدرك 
في انهيار الدولة المصرية العظمى كان يحلم بها، 
معسكر  في  ووضعهم  جميًعا  اعتقالهم  قــرر  لــذا 
بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية آنذاك، التي 
يزيد،  أو  3 سنوات  بها  وظلوا  أســوان  في  أنشأها 
وأمر بإحضار أعظم المدربين الفرنسيين في شتى 
المشردين،  هؤالء  ليدربوا  اليدوية  والحرف  المهن 
وبالفعل نجحت تجربة محمد على وبعد 3 سنوات 
تخرج لمصر أعظم الصناع المهرة يجيدون الحرف 
والعربية،  الفرنسية  اللغة  ويجيدون  والصناعات 

ولكن اآلن أصبح الوضع مختلف جذرًيا.
مقترحك  تنفيذ  على  العمل  آلية  هي  ما   ■

باالستفادة من أطفال الشوارع؟
بأن تتشكل آليات تنفيذ المقترح من خالل التنسيق 
بين الوزارات والجهات المعنية وحصر أعداد هؤالء 
المشردين ووضعهم في مراكز تدريب مهني ووضع 
البعض منهم بمدارس الستكمال تعليمهم وتدريبهم 
بناًء  وتوزيعهم  مستوى  أعلى  على  خبراء  قبل  من 
ثم   ، والجسدية  الذهنية  على مؤهالتهم وقدراتهم 
في  دمجهم  إلعــادة  واالجتماعي  النفسي  التأهيل 
نوع  أي  ممارسة  دون  برغبتهم  ذلك  وكل  المجتمع 

من أساليب الضغط أي شخص منهم.
مقترحك  تنفيذ  على  العمل  سيتم  متى   ■

بشأن أطفال الشوارع؟
من  االستفادة  بشأن  مقترحي  تنفيذ  على  العمل 
أطفال الشوارع بدأ منذ تقدمي بها كمقترح لرئيس 
مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، وتكون آليات 
ــوزارات والجهات  التنفيذ متمثلة في التنسيق بين ال

المعنية وعلى رأسهم وزارة التضامن االجتماعي.
ذوي  ــن  مـ ــادة  ــفـ ــتـ االسـ يــمــكــن  ــف  ــي ك  ■

االحتياجات الخاصة؟
تضم  مؤسسة  بإنشاء  الدولة  تقوم  أن  اقترحت 
تكون  وأن  واإلعــاقــة،  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
لهؤالء  والحامي  الــراعــي  بمثابة  المؤسسة  هــذه 
تكون  كما  الــدولــة،  من  كاملة  برعاية  األشــخــاص، 
هذه المؤسسة مؤهلة بجميع اإلمكانيات من »نادي 

رياضي وثقافي وتعليمي«، ويتوافر فيه جميع المهن 
من أطباء ومعلمين ورياضين، ويكون هذا المشروع 
بمثابة حل لجميع المشاكل التي تواجه مجتمعنا من 
بطالة حيث تحتاج الدولة إلى معلمين للقيام بتعليم 
هؤالء وأيًضا تحتاج إلى أطباء لمعالجة لهؤالء اذا 
وبهذا  متكاملة،  مدينة  تعتبر  أي  لذلك،  احتاجوا 
المشروع سوف تطبق المادة 81 من الدستور على 
بالفعل  التزمت  وقتها  الدولة  وتكون  الواقع  أرض 
وليس القول بحماية حقوق هؤالء صحًيا من خالل 
توافر أطباء تعمل على رعايهم صحًيا، واجتماعًيا 
المجتمع  فـــي  ــؤالء  ــ ــاج ه ــ إدمـ ــودة  ــ ــق ع عـــن طــري
واحساسهم بمراعاة الدولة لهم، وثقافًيا عبر تثقيف 
المؤسسة وتوافر كل االمكانيات  هؤالء داخل هذه 
لتحقيق ذلك، وترفيهًيا عن طريق توافر كل ادوات 
الرفاهية لهؤالء، ورياضًيا عن طريق توافر مالعب 
لممارسة الرياضة وتوفير مدربين لهؤالء، وتعليمًيا 
عن طريق تعليم هؤالء داخل هذه المؤسسة، وتوفير 
فرص العمل لهم بعد تأهيلهم داخل هذه المؤسسة.
■ لماذا واجه مقترحك كل هذه االنتقادات؟

بعض األشخاص المعارضة حرفت بعض الكلمات 
تلعبه  ــذي  ال الـــدور  الــنــاس، وهــو  الستفزاز مشاعر 
تقديم  كنائبة  دوري  ولكن  معتاد  بشكل  المعارضة 
المقترحات التي تعود على وطني وشعب مصر بالنفع.

عيونها مليئة بالحزن الذي يدفع أي 
شخص للحديث معها لمعرفة حكايتها، 
والسبب في وقوفها أمام محطة مترو 
حلوان لطلب األموال من أي شخص يمر 
بجانبها، بالرغم من عمرها الذي ال 
يتجاوز الـ4 أعوام، إنها الطفلة بسملة 
محمد.

ــات فتحجرت  ــه األم قــلــوب  فــي  الــحــجــود  غلب 
أفئدتهن، التي خلقها اهلل على فطرة الحب والحنان 
على األطفال والشعور بآالمهم، إال أن األمر اختلف 
في حكاية الطفلة بسملة التي دفعتها والدتها إلى 
أعوام  الـ7  تتعدى  التي ال  برفقة شقيقتها  الخروج 
من عمرها، لكي يطلبوا المال من المارة أمام محطة 
حلوان. في صوت حزين، قالت الطفلة ذات الـ4 أعوام 
من عمرها، أن السبب في وقوفها برفقة شقيقتها 
في الشوارع، وهي والدتهم التي طلبت منهم الخروج 
للبحث عن المال. وأضافت »بسملة« لـ«الطريق« أنها 
المال، ستقوم والدتها بضربها  إن لم تحصل على 
بقوة، لذلك تظل في الشوارع طوال النهار بمالبسهم 
البالية وبدون طعام من أجل توفير المال الذي تطليه 

والدتهم منهم.
ساكن على الرصيف

وتستمر حكايات الوجع في حياة األطفال، حتى 
تصل إلى الطفل »علي شعبان« البالغ من العمر 7 

سنوات، والذي اتخذ من أرصفة الشوارع مأوى له 
يحميه من قسوة قلب والده الذي طرده من المنزل 

عقب زواجه من سيدة أخرى غير والدته.
عام من الحزن مر على الطفل »علي«، عندما كان 
يبلغ من العمر 6 سنوات، انفصل والديه عن بعضهما 
البعض، وأخذت والدته تتولى رعايته وتعليمه، حتى 
الموت،  إلى  بحياتها  أدوى  الــذي  المرض  أصابها 
وحينها عاد إلى منزل والده، ليجده متزوج من سيدة 
أخرى، والتي أذقته ألوان التعذيب بالضرب والسباب، 

حسبما قال الطفل ذو الـ7 سنوات لـ«الطريق«
حاول الطفل »علي« مرارا وتكراًرا إخبار والده بما 
يحدث له من زوجته إال أنها كانت تهدده بالتعذيب 
والضرب أكثر، ولكنه لم يتحمل طوياًل حتى أخبره 
بما يحدث له، ولكن األب رفض تصديق ذلك، ولذلك 
عن  بحًثا  الشوارع  في  وسعى  لوالده  المنزل  ترك 

الراحة التي لم يجدها في منزله.
بائع المناديل

وصفته  محمود  اسمه  إال  حياته  عن  يعرف  لم 
تتجاوز  الذي ال  التي الزمته طوال عمره  »مظلوم« 
الـ8 سنوات، فهو ال يعرف السبب الذي اقترفه لكي 

يعيش هذه المعاناة في عمر صغير.
في هدوء تجده على أحد أرصفة شارع محطة 
»عبوات  من  عدد  ليبيع  يجلس  وهو  حلوان،  مترو 
المناديل«، للمارة وال يتحدث مع أش شخص، كما 
أنه يرفض الحصول على أي أموال من أي شخص 
بدون شراء »مناديل« منه. ويروي »محمود« حكايته 
لـ«الطريق« بأنه ال يعرف أي شيء عن والديه، وأنه 
من  تمكن  يوم  وذات  األيتام،  دور  إحــدى  في  تربى 

الهرب من الدار، ولم يستطع العودة مرة أخرى، وأخذ 
يمسح العربات في الشوارع لكي يتمكن من توفير 
لقمة عيش له. »جمعت ثمن علبة مناديل وبقعد في 
أبيعها علشان مش هقبل صدقة من حد  الشوارع 
وكان نفسي أدخل المدرسة زي العيال وأتعلم القراءة 
والكتابة«، بهذه الكلمات كشف الطفل محمود عن 
كرامته التي يرفض بها أن يقبل بالصدقة واإلحسان 
من اآلخرين، وعن أمنيته في التعليم ودخول المدرسة 

مثل غيره من األطفال.
مين هيصرف على اخواتي

»أبلة هاتي جنيه.. عاوز أكل جعان مأكلتش من 
إمبارح.. يا أستاذ هات جنيه عاوز أجيب أكل«.. هذه 
اليوم من أجل  التي ال يعرف غيرها طوال  العبارة 
استعطاف المارة في الشوارع والحصول على أموال 

منهم، إنه الطفل محمد أنور، صاحب الـ7 سنوات.
وكشف صاحب الـ7 سنوات لـ«الطريق« أن السبب 
في طلبه المال من األشخاص، هو طلب والده منه أن 
يُعينه على توفير المال من أجل معيشة أشقاءه الـ4، 

مبيًنا أن والده يعمل بأجر يومي«أرزاقي«.
واستكمل الطفل محمد: »في ناس كويسة بتعطيني 
ولو جنيه وفي ناس بتتعصب عليا وفي ناس بتشتمني 
وبكون مش عاوز أعمل كدة ولكن علشان أبويا في 
أخر اليوم هيقولي فين الفلوس علشان كدة بستحمل 
وأسكت وبكون حزين لما بشوف أطفال زيي البسين 

حلو ومبسوطين وأنا متبهدل في الشوارع«.
في إطار حرص وزارة التضامن االجتماعي للحد 
من تفشي ظاهرة أطفال الشوارع، وضعت عدد من 
البرامج التي تساعد في القضاء على هذه الظاهرة، 

لتقديم دعم نقدي  تكافل وكرامة«،  »برنامج  ومنها 
الفقر  لمواجهة  اإلعاقة  وذوي  السن  وكبار  لأسر 
والــحــاجــة، والــحــفــاظ على مــكــون األســـرة وعــدم 

المستفيدين نحو 3  والــذي وصل عدد  تفككها، 
منتصف  حتى  شخص  آالف  و707  ماليين 
شهر يناير المنصرم، بينهم 2 مليون و85 ألًفا 

و375 فرًدا.
الذي  مـــأوى«،  بال  »أطفال  برنامج  وفــي 
التابع  االجتماعية،  الشئون  قطاع  أطلقه 

لوزارة التضامن االجتماعي، لتقديـم خدمـات 
الرعايـة والتأهيل لأطفال ودمجهم في المجتمـع 

والعمل على الحد الفوري للظاهـرة، ولذلك يعمل 
محافظات  معظم  على  البرنامج  هــذا  على 

ــاهــرة، والــجــيــزة،  ــق ــم: »ال الــجــمــهــوريــة، وهـ
والمنوفية،  ــة،  ــدري واإلســكــن والــقــلــيــوبــيــة، 
والشرقية، والسويس، وبني سويف، والمنيا، 
ــوط، واإلســمــاعــيــلــيــة، وبــورســعــيــد،  ــيـ وأسـ

البرنامج  ويستهدف  والــفــيــوم«.  والغربية، 
حصر شامل لأطفال بال مأوى، على مستوى 

المحافظات، ووضع معايير جودة لمؤسسات الرعاية 
االجتماعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، 
والمؤسسات  الجمعيات  ودعــم  األعــمــال،  وقطاع 
األهلية، من أجل حماية 80% من األطفال بتقديم 
من   %60 ودمــج  لهم،  واإلعــاشــة  التأهيل  خدمات 

األطفال بال مأوى في األسر أو دور الرعاية.

ما زال ملف أطفال الشوارع يتصدر أولويات الملفات 
التي تعمل عليه أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما 
جعل النائبة آيات حداد، عضو مجلس النواب، 
تسعى للبحث عن ُسبل لالستفادة من القوة البشرية 
الممثلة  في »أطفال الشوارع«، والتي وصفتهم 
بـ«الثروة المهدرة« التي لم تستفد منها مصر، وذلك 
نتيجة لما يتمتعون به من قدرات جسمانية تجعلهم 
يتحملون البرد القارس في الشتاء وقدرات أخرى.

وفتحت النائبة آيات حداد النار عليها بالحديث 
أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن طرق 
االستفادة من أطفال الشوارع، بمثال محمد علي 
باشا، الذي أدرك خطورة وجود أطفال الشوارع في 
المجتمع المصري، وعمل على جمعهم ووضعهم في 
معسكرات في الصحراء وتعليمهم، حتى أصبحوا 
أعظم الصناع المهرة في الحرف والصناعات، 
باإلضافة إلى إيجادتهم للغة العربية والفرنسية، 
وهو األمر نظر إليه البعض على أنها تريد اعتقال 
أطفال الشوارع في الصحراء.

»الطريق« حاورت النائب آيات الحداد للكشف 
عن مقترحها في االستفادة من أطفال الشوارع 
والتفاصيل في سياق الحوار.

تجدهم أمام كل ناصية وفي الميادين وأسفل الكباري وبين الحارات الضيقة، 
عيونهم ال شيء فيها سوى البؤس كل واحد منهم مأساة وألف مأساة تمشي على 
األرض، منهم من يجهل كيف وصل به المقام في الشارع وكيف فقد أهله، بينما 
كثيرون التزال عالقة في أذهانهم قصص قسوة األهل والظروف وكيف القي بهم في 
الشارع حتى ال يكونون عالة علي أسرهم.

خلف كل مأساة طفل يتشكل في هدوء ليصبح خطرا وقنبلة مؤقوتة سوف تنفجر 
في أي وقت وفي وجوه الجميع وأعادت النائبة آيات الحداد فكرة إعادة تأهيل أطفال 
الشوارع على غرار ما فعله محمد علي باشا والي مصر ونجح في تأهيلهم، لكن الفكرة 
سببت جدال واسعا.. »الطريق« يستعرض في هذا الملف بعض أوجه المشكلة

 مقترح إعادة »تدوير المشردين« وتأهيليهم في معسكرات يفتح الجدل والنار  هل تنجح تكرار تجربة محمد علي في إنقاذ أالف الضحايا من الضياع؟

أطفال الشوارع.. ذئاب وضحايا على الرصيف

النائبة آيات الحداد: أطفال األرصفة قنابل شديدة االنفجار 

حكايات من على الرصيف

حوار: دعاء راجح

حوار: دعاء راجح

  محمود 

مظلوم: نفسي أروح 

المدرسة زي العيال

  محمد أنور: أبويا 

بيقولي ساعدني علشان 

أصرف على أخواتك



ومنذ وصــول مصطفى محمد األراضــي التركية، واإلشــادات 
تنهال على الالعب سواء من رئيس النادي الذي وصفه بـ«الدبابه«، 
ومدرب الفريق الذي تمسك بالتعاقد معه، حيث وسائل اإلعالم 

والقنوات الرسمية أصبحت تتغنى باسمه.
وقامت إحدى القنوات التركية بعد نهاية مواجهة جالطة سراى 
األخيرة مع فنربخشة، بإذاعة أغنية »بحبك يا مصطفى«، بعد 
تألق النجم المصري وتسجيله هدف فوز الفريق الوحيد الدربي. 
ويستعرض »الطريق« في السطور التالية محطات مصطفى محمد 

من القتال في الزمالك للوصول إلى العالمية.
مصطفى محمد اسم عرفته جماهير الكرة المصرية منذ ما 
يقرب من أربعة أعوام بعدما تألق في صفوف طنطا الذي لعب له 
موسم 2017- 2018 معاًرا من نادي الزمالك، حيث بدأ مشواره 
األول  اليوم  منذ  مدربيه  إنتباه  ولفت  البيضاء  القلعة  ناشئ  في 
بإتقانه لضربات الرأس وكذلك بنيته القوية، حيث شبهه مدربوه 
في الزمالك بجمال عبد الحميد قائد الفرسان األسبق، وأطلق 

عليه البعض لقب عمرو ذكي الجديد.
الزمالك  يناير عام 2016 قرر أحمد حسام ميدو مدرب  في 
إحــدى  فــي  نظره  لفت  بعدما  األول  للفريق  تصعيده  أنـــذاك، 
المباريات الودية، ثم خرج معاًرا بعدها لفريق الداخليه ليكتسب 
الخبرات، وسجل  وقتها أربعة أهداف، لينضم لمنتخب الشباب في 
بطولة األمم اإلفريقية تحت 20 سنة في زامبيا، وسجل هدًفا في 
مرمى غينيا في التصفيات، ومع نهاية الموسم عاد للزمالك حيث 
أشركه البرتغالي »إيناسيو« أساسًيا أمام العهد اللباني في البطولة 
العربية. ليخرج بعدها المهاجم الشاب لإلعاراة مرة أخرى لطنطا 
لتشهد هذه الفترة تألقه مع أبناء السيد البدوي حيث سجل 23 
هدف وصنع 6أهداف، ليعود للزمالك مرة أخرى، 
لكن بسبب وجــود عدد كبير من الالعبين 
محمد  مصطفى  خـــرج  مـــركـــزه  فـــي 
ضمن  ليلعب  الثالثة  للمرة  لــإلعــاراة 
وسجل  الجيش،  طالئع  صفوف 
 29 العسكري  الفريق  بقميص 
هدف وصنع 5 أهداف في 
في  المسابقات.  جميع 
مطلع الموسم الحالي 
عاد   2020  -2019
صـــاحـــب الـــــ23 
من  لبيته  عاما 
لتلعب  جــديــد، 
دوًرا  الصدفة 
حياة  فــي  كبيًرا 
المهاجم الشاب بعدما 
لصفوف  الرابعة  للمرة  لإلعاراة  الخروج  من  قريًبا  كان 
الــدراويــش ضمن صفقة الــحــارس الــدولــي محمد عــواد، 
ولكن في اللحظات األخيرة توقفت الصفقة بسبب تمسك 
اإلسماعيلي بضم الالعب نهائًيا وهو ما قوبل بالرفض من 

جانب إدارة نادي الزمالك.

 اخلميس 11 / 2 / 2021
طريقنا.. وهنكمله

امللعب

رأيــك فــي تطبيق  مــا هــو  الــبــدايــة..  ■ فــي 
تقنية الفيديو  بالدوري المصري الممتاز؟ 

كثيًرا  يختلف  لــم  الــوضــع  نــاجــحــة،  غير  تجربة 
الفيديو،  تقنية  تطبيق  قبل  السابقة  المواسم  عن 
التحكيمية موجودة في كل مباراة، والدليل  األخطاء 
مباراة الزمالك وأسوان، واألهلي أمام البنك، أخطاء 
تحكيمية مؤثرة تحدث في كل مباراة في ظل وجود 

الفيديو. 
■ هل تؤيد إلغاء تقنية الفيديو في الدوري 

الممتاز؟ 
واالســم  الــفــاضــي،  على  مصاريف  تــأكــيــد..  بكل 
الفيديو  تطبيق  في  كثيرة  أخطاء  في  الفار،  بنطبق 
للهجوم  بيتعرضوا  والحكام  الممتاز،  الــدوري  في 

بسببها.  كبير  بشكل 
الدوري  في  الفيديو  تقنية  مشاكل  هي  ما   ■

الممتاز من وجهة نظرك؟ 
بيكون  المباراة  ومخرج  كاف،  غير  األجهزة  عدد 
ــدوث األخــطــاء  ــد األســـبـــاب الــرئــيــســيــة فــي حــ أحـ
يظهر  مبيعرفش  الفار،  وجــود  ظل  في  التحكيمية 
الزوايا إللي توضح في خطأ أم ال؟، كذلك ال يستطيع 
المباريات  من عدمه.. مخرجي  تسلل  وجود  ايضاح 
بهذا  الفيديو  تقنية  خروج  في  كبير  دور  عليهم  يقع 
الشكل السيئ، كذلك قلة عدد األجهزة المستخدمة 

التقينة.  في تطبيق 

هذا  المصري  التحكيم  مستوى  في  رأيك   ■
الموسم بشكل عام؟ 

كبير،  لظلم  بيتعرضوا  مظاليم،  الحكام  مظاليم.. 
الوقت  فــي  األنــديــة،  مسئولي  مــن  مستمر  وهــجــوم 
بيكون  وإللي  الفيديو،  حكم  من  بيؤخذ  القرار  اللي 
األخير  وفي  المباراة،  مخرج  من  لقطات  على  بناًءا 
ال  شيء  في  للهجوم  يتعرض  من  هو  الساحة  حكم 
يكون  وأن  الــفــار،  تقنية  تلغى  أن  البــد  عنه،  يسئل 
في  واألخير  األول  القرار  الساحة هو صاحب  حكم 

الممتاز.  الدوري 
باحتساب  إيجابيات  الفيديو  لتقنية  هل   ■
بعض  فــي  لألندية  المهمة  ــرارات  ــق ال بعض 

المباريات؟
سلبيات تقينة الفيديو أكثر من إيجابياتها، تطبيق 
المصري  الـــدوري  فــي  مفيد  غير  الفيديو  تقنية 
متعة  وقتلت  الجديد،  تضيف  لم  أنها  كما  الممتاز، 

كرة القدم.
■ هل يوجد حكام تجامل أندية على حساب 

األخرى؟ 
الهجوم  ظل  في  األمر،  هذا  اعتقد صعب حدوث 
الذي يتعرض له كل حكم يخطأ، الحكام قد يخطئوا 
في بعض المباريات، لكنه خطأ غير مقصود، كذلك 
الحكام  لجنة  من  أيًضا  لعقوبات  يتعرضوا  الحكام 

في حال ارتكاب أخطاء. 

بــالــدوري  المنافسة  مستوى  فــي  رأيـــك   ■
الموسم؟  الممتاز هذا 

الدوري الممتاز هذا الموسم يشهد منافسة شرسة 
فمستويات  البطل،  تحديد  ويصعب  األنــديــة،  بين 
الممتاز  الدوري  بطل  عن  والحديث  متقاربة،  الفرق 

سابق ألوانه اآلن.
الزمالك من غزل المحلة من  ■ سبب هزيمة 

وجهة نظرك؟ 
لكن  حالًيا،  الزمالك  أداء  على  أعلق  أن  أريــد  ال 
مباراة  في  الهزيمة  سبب  هو  بالخصم  االستهتار 

الغزل. 
■ رأيك في خروج مصطفى محمد لالحتراف 

التركي؟  بجالطة سراي 
ربنا يوفقه، مصطفى محمد العب موهوب، نتمنى 
له التوفيق في رحلته االحترافية، كما ندعو األندية 
لالحتراف،  بالخروج  المميزين  لالعبيها  تسمح  أن 
المصرية  القدم  كــرة  على  بالنفع  سيعود  ذلــك  ألن 
من  كبير  عدد  تواجد  ظل  في  الوطنية  والمنتخبات 
العملة  سيجلب  أنــه  كما  أوروبـــا،  فــي  المحترفين 
الصعبة، وينعش االقتصاد المصري من جهة أخرى.
العالم  كأس  في  منتخب مصر  لهداف  نظرت  ولو 
المحترف  صالح  محمد  أن  ستجد  بروسيا  األخير 
المنتخب  ــداف  أهـ أحـــرز  مــن  هــو  ليفربول  بفريق 
الذي  بالمونديال، كما أن محمد صالح هو الالعب 

األساس  من  للمونديال  مصر  منتخب  بتأهل  ساهم 
بعد أن أحرز سبعة أهداف في التصفيات لوحده.. 
مصر  منتخب  أهداف  نصف  من  أكثر  أحرز  صالح 
االحتراف  فائدة  هو  هــذا  بمفرده  التصفيات  في 

لمصر. 
■ ما هو الحل من وجهة نظرك لزيادة المحترفين 

المصريين؟ 
الرياضة  قــانــون  فــي  مــادة  توجد  أن  أتمنى  كنت 
من  المميزين  لالعبيها  السماح  على  األندية  تجبر 
مصطفى  أمثال  لالحتراف  بالخروج  عاًما   18 سن 
تلقي  المميزين في حال  محمد وغيره من الالعبين 
األندية  إدارة  بيد  األمر  يكون  وال  مناسبة،  عروض 

تقرر ما تشاء في مصير الالعب ومستقبله.
■ هل يكون التحاد الكرة دور في هذا األمر؟ 
تمنع  األندية  تأثير..  أي  له  يوجد  ال  الكرة  اتحاد 
الناشئين  الوطنية  للمنتخبات  االنضمام  من  العبيها 
والشباب واألول، مدربي األندية بيمنعوا الالعين من 
وبيقولوا  الوطنية،  المنتخبات  لمعسكرات  االنضمام 
مسئولي  أخرى..  بطوالت  في  مهمة  مباريات  عندنا 
األندية بيفكروا في مصلحة النادي أكثر من مصلحة 

منتخب مصر. 

جمال عبدالحميد: تقنية الفيديو ملهاش الزمة 

»هنجيب حراس للمنتخب منين؟«.. عودة الكيبر 

األجنبي أزمة جديدة تدق باب الكرة المصرية
مهووس األتراك.. األناكوندا المصري

 مصطفى محمد حديث اسطنبول بعد صدارة جالطة 

سراي.. والجماهير غنت له »مصطفي يامصطفي« 

 مصاريف على الفاضي.. والحكام المصريين مظاليم.. والحديث عن بطل الدوري سابق آلوانه.. واالستهتار سبب هزيمة الزمالك من المحلة

 اتحاد الكرة ملوش 

تأثير على األندية.. 

واألندية بتفضل 

مصلحتها على المنتخب

 الثالثية توافق على عودة الحارس األجنبي.. ومصلحة المنتخب خارج الحسابات  سمير زاهر منع األندية 

من التعاقد مع حراس األجانب 2009 لصناعة جيل جديد  فكري صالح: المنتخب سيكون في ورطة كبيرة

جيل جديد
ــحــاد  ــيــس االت ــر رئ ــان الـــراحـــل ســمــيــر زاهــ كـ
السابق، صاحب قرار منع  القدم  لكرة  المصري 
حراس  مع  التعاقد  من  المحلية  األندية  جميع 
وذلك   ،2009 مايو  في  وتحديًدا  أجانب،  مرمى 

من أجل صناعة جيل جديد في هذا المركز.
الراحل  ــرار  ق ثبت صحة  الــســنــوات،  وبــمــرور 
سمير زاهر وأصبح منتخب مصر يمتلك وفرة في 
هذا المركز، وبالتحديد منذ تطور مستوى محمد 
الشناوي حارس مرمى األهلي وأفضل العب في 
مباراة الفراعنة أمام أوروجواي بمونديال روسيا 
حارس  جبل  أبو  محمد  األول  ومنافسه   ،2018
عرين الزمالك. وأصبح المنتخب المصري يمتلك 
المميزين خارج  المرمى  كبيًرا من حراس  قواًما 
حارس  بسام  محمد  أبرزهم  والزمالك،  األهلي 
طالئع الجيش، المهدي سليمان حارس بيراميدز 

وعامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا.
تكرار األزمة

الكرة المصرية تعاني خالل السنوات األخيرة 
ويعد  المراكز،  من  العديد  في  المواهب  نقص 
أبرزها الظهير األيسر، فأندية الدوري المصري 
نقص  بسبب  كبيرة،  مشكالت  تواجه  أصبحت 
المشكلة  وظــهــرت  الــيــســرى،  ــقــدم  ال أصــحــاب 
واضحة في األندية خاصة قطبي الكرة المصرية، 
األهلي والزمالك، وهو ما انعكس على المنتخب 
المصري الذي يعاني من أزمة كبيرة منذ اعتزال 

أغلب العبي الجيل الذهبي.
عملة ندرة

عودة  بشأن  الثالثية  اللجنة  قرار  تطبيق  قبل 
عدد  مع  تواصلت  »الطريق«  األجانب،  الحراس 
إمكانية  ملف  لتفتح  المرمى،  مدربي حراس  من 
الحساس  المركز  ذلك  في  باألجانب  االستعانة 
المصرين  الــحــراس  يصبح  وهــل  الملعب،  مــن 
المميزين عملة نادرة؟ وتأثير القرار على األندية 

والمنتخبات في المستقبل.
حراس  مدرب  صالح  فكري  مع  كانت  البداية 
قرار  انتقد  الذي  السابق،  مصر  منتخب  مرمى 
الكرة  على  سيعود  الــذي  ضــرره  بسبب  الثالثية 

المصرية أكثر من النفع.
وقال »صالح« في تصريحات خاصة لـ«الطريق«: 
»ما زلت عند رأي أن الكرة المصرية ستعاني في 
المستقبل لو تم تطبيق القرار، والدليل أن مركز 
حراسة المرمى في المنتخب أصبح األكثر تكاماًل 
بمنع  زاهر  سمير  قرار  بعد  طولية  سنوات  منذ 

األندية من التعاقد مع الحراس األجانب«.
وتــابــع: »مــا الــفــائــدة فــي األســـاس مــن ذلك 
حارس  من  أكثر  بيه  المصري  الدوري  القرار، 
في  بــحــراس  العالم  كــأس  وصلنا  إحنا  مميز 
واحدة  قدم  الشناوي  محمد  المحلي،  الــدوري 
يلعب  وهو  العالم  كأس  مبارياته في  أفضل  من 
القرار  ماذا سيضيف  إذا  المحلي،  الدوري  في 

الحراس«. على مستوى 
واختتم فكري صالح تصريحاته: »مركز حراسة 
االعتماد  قـــررت  األنــديــة  لــو  حــســاس،  المرمى 
بالحراس  االهتمام  يتم  لن  أجانب  حــراس  على 
ووقتها  هيختفوا  الوطنيون  الحراس  الناشئين، 

المنتخب هيكون في ورطة كبيرة«.
وشن أحمد فوزي حارس مرمى األهلي السابق 
هجوما ناريا على اللجنة الثالثية، حيث كتب عبر 
حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«: »قرار بيتاخد في دقائق بتكون عاقبته 
سنوات للتصحيح، يعنى أيه اجتماع مجلس إدارة 
باب  بفتح  توصى  األندية  لجنة  مع  الكرة  اتحاد 
عايزين  انــتــوا  األجــانــب،  الــحــراس  مــع  التعاقد 
ومنالقيش  المصريين  الــحــراس  على  تقضوا 
حراس للمنتخبات ونقعد نعيط سنين بعد كده«.

واختتم مدرب حراس مرمى الشرقية للدخان: 
ما  زي  الحراسة  مركز  على  تخلصوا  »عايزين 

األيسر  والمدافع  المهاجم  مركز  على  خلصتوا 
في المنتخب، ارحمونا بقى وادرسوا القرارات أو 

التوصيات قبل ما تعرضوها«.
قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى  فيما 
البنك األهلي، إن القرار كارثي وسيضر بمنتخب 
مصر، ال الموسم المقبل أو الذي يليه ولكن على 
المدى البعيد. وتساءل: »لكي نكون صرحاء قوام 
األهلي  العبي  على  يعتمد  األساسي  المنتخب 
لو  الوضع  سيكون  فماذا  أكبر،  بشكل  والزمالك 
حال  فــي  أجــانــب  حــارس  على  القطبين  اعتمد 
ظرف،  ألي  جبل  وأبــو  الشناوي  من  ــا  أًي تعرض 

هنجيب حراس للمنتخب منين؟«.
وأوضـــح: »حـــراس األهــلــي والــزمــالــك يكونوا 
األكثر خبرة واحتكاك بسبب مشاركتهم في أكثر 
من بطولة، وباألخص البطولة اإلفريقية، فبالتالي 

يكون لهم األولوية في المنتخب«.
لـ«الطريق«:  تصريحات  سليمان  طارق  واختتم 
»لو تم تطبيق القرار سنعاني في المستقبل، مثلما 
يحدث األن في مركز المهاجم بعد اعتماد السواد 

األعظم من األندية على المهاجمين األجانب«.
احتكاك مطلوب

مــدرب  ناجي  أحمد  أيــد  الــتــيــار،  عكس  على 
حراس مرمى سموحة الحالي والمنتخب السابق، 
تصريح  فــي  قــال  حيث  الثالثية،  اللجنة  قــرار 
القرار  شايفة  الناس  »ليه  لـ«الطريق«:  مقتضب 
يضر الكرة المصرية؟، مركز حراسة المرمى زي 

أي مركز في الملعب«.
المصري،  للدوري  قوية  »القرار إضافة  وتابع: 
مطلوب  احــتــكــاك  سيكون  األجــنــبــي  ــحــارس  وال
ومنافسة قوية مع المحلي وسيصب في مصلحة 

الالعبين«.

أزمة جديدة 
باتت تدق أبواب 
الكرة المصرية، 

بعد قرار اللجنة 
الثالثية المكلفة 

بإدارة االتحاد 
المصري لكرة 

القدم بالسماح 
بعودة حراس 

المرمى األجانب 
من جديد.

وقررت اللجنة 
الثالثية في 

اجتماعها األخير 
مع ممثلي أندية 
الدوري الممتاز، 

تحديد عدد 
الالعبين األجانب 

بخمسة العبين 
دون تصنيف أو 

تحديد مراكزهم 
بدءا من الموسم 

المقبل، مما يعني 
السماح بعودة 

حراس المرمى 
األجانب من جديد 

بعد 1٢ عاًما.

تمكن مصطفى 
محمد من االستحواذ 
على قلوب الجماهير، 

والسيما في تركيا 
بعد أيام قليلة من 

انتقاله لصفوف 
جالطة سراي معاًرا 

من نادي الزمالك 
لمدة موسم ونصف.

ولم يحتاج مهاجم 
الزمالك السابق وقتا 

طويال للتأقلم مع 
األجواء األوروبية، 

في تجربيته 
االحترافية األولى 

حيث تمكن من 
تسجيل هدفين في 

أول مباراتين ليدخل 
تاريخ جالطة سراي، 

كاث العب أجنبي 
يحقق ذلك اإلنجاز 

منذ عام ٢٠٠8.

أحمد واعر

إيمان محمود
إيمان محمود

أحد أبرز الالعبين المصريين الذين لعبوا 
لقطبي الكرة المصرية األهلي والزمالك، كما 
أنه األبرز في تاريخ الالعبين المصريين لعًبا 

لضربات الرأس، كما عرف عنه المهارة الكبيرة، 
والتسديدات الصاروخية، وهو ما أهله للمشاركة 

مع منتخب مصر في كأس العالم عام 1٩٩٠ 
بإيطاليا. 

»الطريق« حاورت، نجم األهلي والزمالك األسبق، 
جمال عبد الحميوالذي تحدث بدوره عن مشاكل 

تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري الممتاز، 
ومستوى التحكيم بشكل عام، ورحيل مصطفى 

محمد لجالطة سراي التركي، والكثير من األمور 
األخرى التي نوضحها في السطور التالية.. 

كتبت -  إيمان محمود:
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امللعب

البرونزية يا أهلي  

كشري: األهلي قدم أداًء مشرفًا أمام بايرن ميونيخ

 العالم يرفع القبعة لبطل إفريقيا   والمارد األحمر  يواجه الميراس فى موقعة »المركز الثالث«

 بواليا من مكاسب األهلي في مباراة الدحيل.. وكنت أتمنى مشاركة محمد شريف وكهربا  الهجوم كان أفضل وسيلة للتصدي لخطورة بايرن ميونيخ

تشكيل األهلي التاريخي
عــلــى عــكــس الــمــتــوقــع، فــقــد فــاجــئ الــســيــر بيتسو 
موسيماني الجميع، وقرر بدء المباراة بتشكيل يدل على 
قيمة النادي األهلي ومكانته بين األندية، وقرر أن يكون 
في  األهلي  تشكيل  وجاء  البافاري،  للعمالق  عنيًدا  نٍد 
حراسة المرمى األخطبوط محمد الشناوي، أمامه كال 
من: محمد هاني، علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون.

وحمدي  السولية  عمرو  مــن  كــال  الــمــيــدان  وتــوســط 
فتحي، وجاء أمامهم محمد مجدي أفشة، طاهر محمد 
طاهر، على أن يكون محمود عبد المنعم كهربا المهاجم 

الصريح للفريق.
وتعامل هانزي فليك، المدير الفني للبايرن بجدية مع 
بما  باحترامه لأهلي ومعرفته  أعترف  بعدما  المباراة، 
لفريقه  األساسي  التشكيل  على  اعتمد  فقد  سيواجهه، 
والذي جاء كاآلتي: حراسة المرمى: مانويل نوير، خط 
أالبا،  ديفيد  بواتينج،  جيروم  بافار،  بنجامين  الدفاع: 

ألفونسو دايفيز.
ــارك روكــا،  وفــي خــط الــوســط: جــوشــوا كيميتش، م
في  كومان،  كينجسلي  مولر،  توماس  جنابري،  سيرجي 
حين قاد الهجوم الظاهرة روبرت ليفاندوفسكي، أفضل 

العب في العالم.
في  انحصرت  التي  المباراة،  بداية  على  الهدوء  ساد 

التحركات  من  عــدد  وشهدت  األهــلــي،  ملعب  منتصف 
في  هدف  عن  أسفرت  والتي  ميونخ،  لبايرن  السريعة 
بايرن  واصــل  وبعدها  لليفاندوفسكي،   17 الـ  الدقيقة 
ميونخ هجماته على مرمى الشناوي، الذي ظهر بمستوى 
مباراة  في  مصر  عرين  حمى  الذي  المونديالي  البطل 

أوروجواي بكأس العالم 2018 بروسيا.
نوير،  مانويل  لمرمى  كثيًرا  األهلي  العبو  يصل  لم 
أفشة  األمامي  الثالثي  شكلها  وحيدة  هجمة  من  سوى 
على  الخطورة  لحد  تصل  لم  ولكنها  وكهربا،  والشحات 
شباك الخصم وانتهى شوط المباراة األول بهدف وحيد.
تعرض  بعدما  معلول  علي  التونسي  الدولي  وسقط 
إبراهيم  ياسر  ويحل  الملعب  أرضية  ليغادر  لإلصابة، 

بدياًل في الدقيقة 28.
كان  ولكنه  الجانبين،  من  هادًئا  الثاني  الشوط  بــدأ 
شوط السرعة والتسرع من جانب العبي األهلي، الذي 
ولكن  الصعبة،  المنافسات  خوض  على  قدرتهم  أثبتوا 
باءت كل المحاوالت بالفشل في ظل تواجد خط الدفاع 

الحصين للبافاري.
في  مــجــدًدا  ليفاندوفسكي  ظهر   ،86 الدقيقة  فــي 
فريقه  تأهل  ويــؤكــد  الثاني  الــهــدف  ليسجل  الــمــبــاراة 
بعد  السداسية،  حلم  من  واإلقتراب  النهائية،  للمباراة 

رأسية في مرمى الشناوي.

الطريق للميدالية البرونزية
خاض األهلي لقاءين في بطولة كأس العالم لأندية 
في نسخته الجارية شهدت اإلثارة والمنافسة الشرسة، 
احترام  خطف  من  فيهما  األحمر  الــمــارد  نجح  والتي 

الماليين.
مستضيف  القطري  الدحيل  أقــصــى  بعدما  وذلـــك 
البطولة في مباراة الربع نهائي، بهدف دون رد لحسين 
الجيل  مــواجــهــات  ألشــرس  بعدها  ويتأهل  الــشــحــات، 

الحالي ولقاء بايرن ميونخ.
من  نجا  ولكنه  بالمباراة،  الفوز  في  األهلي  ينجح  لم 
مصير عمالقة الدوريات العالمية، التي سقط كضحايا 
األداء  ومذلة، في ظل  بنتائج مخزية  البافاري  للعمالق 

الدفاعي الرجولي ألبطال إفريقيا.
ميدالية  لخطف  موعد  على  األهلي  النادي  ليصبح 
نادي  المقبلة ضد  المباراة  الجارية، ولعب  البطولة  في 
والرابع،  الثالث  المركزي  لتحديد  البرازيلي،  بالميراس 

للمرة الثالثة في تاريخه.
الثالث  المركزين  حيث سبق له خوض مباراة تحديد 
خطف  فــي  خاللهما  نجح  قــبــل،  مــن  مرتين  والــرابــع 
الميدالية البرونزية في نخسة 2006، عقب أداء بطولي 

ومشرف أمام كلوب أمريكا المكسيكي.
في حين أن األهلي في نسخة 2012، وبعد خسارته 

في الدور نصف النهائي، خسر أيًضا في مباراة تحديد 
المركز الثالث أمام مونتيرى المكسيكى.

أرقام قياسية حققها األهلي في البطولة حتى اآلن:
1- أكثر أندية إفريقيا حضوًرا في مونديال األندية.

2- ممثل مصر األوحد في البطولة العالمية.
العالم  كــأس  في  ظــهــوًرا  العالم  فــرق  أكثر  ثاني   -3

لأندية برصيد 14 مباراة.
للفوز في  العربية واإلفريقية تحقيًقا  الفرق  أكثر   -4
األندية  أكثر  وخامس  مباريات،   4 برصيد  المونديال 

العالمية تحقيًقا للفوز.
الدور  في  ظهوًرا  والعربية  اإلفريقية  الفرق  أكثر   -5

نصف النهائي من البطولة لـ 3 مرات.
الهزيمة األولى لموسمياني

هزيمة بطعم الفخر والشرف، فمنذ توليه المهمة في 
أكتوبر 2020، لم يتلق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 
أي هزائم مع األهلي، ويشاء التاريخ أن تسجل أولى هزائمه 
في كأس العالم لأندية وأمام عمالقة العالم بايرن ميونخ 
األلماني. وخاض موسيماني 23 مباراة في كل البطوالت 

فاز في 15 لقاء وتعادل في لقاء وحيد وُهزم ضد بايرن.

خرج من الجزيرة في قاهرة المعز 
إلى الدوحة في الخليج العربي حتى 
يحرج العمالق البافاري بايرن ميونخ 
األلماني، تحت أنظار عشاق وجماهير 
كرة القدم في جميع أنحاء العالم، في 
بطولة هي األبرز على مستوى األندية.

وواصل النادي األهلي بطل مصر 
وإفريقيا ونادي القرن العشرين كتابة 
التاريخ، بمباراة تاريخية خاضها ضد 
بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس 
العالم لألندية، ورغم الهزيمة بثنائية 
نظيفة، إال أن المارد األحمر تمكن من 
خطف احترام الماليين، وأثبت العبوه 
أنهم لم يلقبوا بالشياطين الحمر من 
العبث، بل هم ملوك اللعبة وروادها.

فاطمة الشاذلي

أداء األهلي  البداية، تعليقك على  ■ في 
أمام الدحيل ومكاسبه منها؟

أبارك لكل أهالوي في مصر ولالعبيه والجهاز 
يفوز  عندما  األهلي  الفوز،  على  واإلدارة  الفني 
يُسعد الجميع، نجد األهلي في البطوالت الكبيرة، 
لبعيد، األهلي مع مرور  ويجعل طموحنا يذهب 
استطاع  العالمية،  االندية  من  أنه  يثبت  الزمن 
العالم، وإن شاء اهلل  أندية  أكبر  يتغلب على  أن 
قادرين أن يفعلوا شيء جيد في مباراتهم المقبلة.
عـــادة فــي الــمــبــاريــات االفــتــتــاحــيــة نــجــد أن 
وتكون  شــديــد،  حــرص  لديهم  يكون  الفريقين 
الفرص قليلة، كان من الممكن أن ينهي األهلي 
المباراة من الشوط األول، واتمنى أن يكون هناك 
توفيق واحتفاظ بالكرة أكثر أمام بايرن ميوينخ، 
دائما  المباراة،  مكاسب  من  هو  بواليا  أن  وأرى 

هذه البطوالت هي من تصنع الالعبين.
■ ماذا كان يحتاج األهلي في مباراته أمام 

الدحيل؟
مشاركة  أتمنى  كنت  إلى سرعات،  نحتاج  كنا 
الثانئي  المباراة،  محمد شريف وكهربا في تلك 
ــي تــهــديــد دفـــاعـــات الفريق  لــديــهــم الـــقـــدرة ف
المنمافس، وخاصة أن األهلي في الشوط الثاني 
كان متراجعا للخلف وكانت هناك مساحات كبيرة 
خلف دفاعات فريق الدحيل، لكن هذا ال يعني 
بدورهم،  يقوموا  لم  شاركوا  الذي  الالعبين  أن 

بالعكس أدوا ما عليهم على اكمل وجه.
فريق  أمام  األهلي  مواجهة  ترى  كيف   ■

كبير بحجم بايرن ميونيخ؟
جيد  بشكل  كرة  بــدون  تتحرك  موينيخ  بايرن 
جداً، االخطر عندهم ليس الالعب الذي يمتلك 
الــذي يتحرك بــدون كــرة، من الفرق  الكرة إنما 
الكبيرة التي تضغط بشكل مستمر، لديه العبين 
يمتلكون شخصية داخل الملعب، ستكون مباراة 

تكتيكية بحتة.
مواجهة  قبل  لألهلي  مدرًبا  كنت  إذا   ■
البايرن.. ما هي نصيحتك للجهاز المعاون  

لألهلي والالعبين ؟
من  الضغوطات  الفني  الجهاز  يزيل  أن  يجب 
ندافع طوال  أن  بالضرورة  ليس  الالعبين،  على 
المباراة، كان من الممكن أن نضغط ونباغت فريق 
التي تصنع  المباريات هي  بايرن ميونيخ، وهذه 
الالعبين والفريق، يجب أن نبدأ المباراة ونحن 

ند للفريق البافاري.
األهلي دائما تكون بدايته في جميع المباريات 
ــتــي يــشــارك فــيــهــا هــجــومــيــة، األهــلــي لديه  ال
البداية  من  تمكنه  التي  والمهارات  اإلمكانيات 
وان  بطريقة هجومية، سبق  ميونيخ  بايرن  امام 
سجلنا فــي الــبــرازيــل ثــالثــة أهـــداف فــي كوبا 
أمريكا، وعطلنا انجلترا في كأس العالم وتعادلنا 

مع هولندا.

■ هل كنت تتوقع أن يحقق األهلي نتيجة 
إيجابية أمام البايرن؟

كنت واثق أن العبي األهلي سوف يؤدون مباراة 
تاريخية أمام بايرن ميونيخ، هذه فرصة لم تعوض 
اهذا الجيل، كم مرة سيواجه الجيل الحالي في 
بايرن ميونيخ؟، كم مرة سيواجه األهلي  األهلي 

بطل أوروبا؟.
نتيجة  يحقق  أن  أن  يستطع  األهــلــي  فــريــق 
إيجابية، لكن علينا أيضا أن نكون واقعيين، ولم 
نحزن من الهزيمة، لكن حتى في حالة الخسارة 
يجب أن يكون األداء يليق بالنادي األهلي، يجب 
أن نجعل الجماهير تستمتع باداء الفريق حتى في 

حالة الخسارة، وهو ما حدث.
ما  لــألهــلــي،  الفني  الــمــديــر  كنت  لــو   ■

الخطة التي ستواجه بها بايرن ميونيخ؟
خطة 3/3/4 هي األنسب لأهلي أمام بايرن 
ميونيخ، ألن علي معلول لو أخذ واجبات هجومية 
يغطي  المعب  وســط  فــي  العــب  متواجد  يكون 
على  يكون  الثالث  الملعب  وسط  والعب  مكانه، 
التي  الخطة  حساب طاهر محمد طاهر، وهي 
المدير  النهاية  في  األهــلــي،  إمكانيات  تناسب 
الفني هو األدرى بالخطة الذي يبدأ بها المباراة.

ال صوت يعلو فوق تأهل الفريق 
األول لكرة القدم بالنادي األهلي 

إلى دور نصف النهائي لبطولة 
كأس العالم لألندية بعد تحقيق 

الفوز على مضيفه الدحيل 
القطري بنتيجة هدف دون رد، 
سجله النجم حسين الشحات، 

ومن ثم الهزيمة أمام بايرن ميونخ 
في موقعة السيمي فاينال.

األهلي صعد إلى مونديال 
األندية بعد فوزه الشهير على 

الزمالك بنتيجة هدفين مقابل 
هدف في نهائي دوري أبطال 

إفريقيا، حيث توج االهلي باللقب 
التاسع في تاريخه بفضل قذيفة 

محمد مجدي قفشة والمعروفة 
بـ »القاضية ممكن«، تحديدا في 

الدقيقة 85 و45 ثانية.
وقدم األهلي مباراة كبيرة، 

بقيادة بيتسو موسيماني، إذ كان 
يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية 

أمام بطل أوروبا، الذي ُعرف خالل 
الفترة األخيرة بنتائجه الثقيلة 
أمام منافسيه، لعل أشهرها تغلبه 

على برشلونة اإلسباني بنتيجة 
ثمانية أهداف مقابل هدفين.

وفي هذا اإلطار، حرصت جريدة 
الطريق على محاورة أحد أبنا 

القلعة الحمراء السابقين، لمعرفة 
رأيه في مواجهة األهلي السابقة 

امام الدحيل القطري، وما ينتظره 
من العبي القلعة الحمراء خالل 

المباراة القادمة أمام بايرن 
ميونيخ، وإلى نص الحوار..

حوار- محمد الهادي
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السوق

يرى الدكتور هاني كمال، الخبير االقتصادي، في حديثه 
مع »الطريق«، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، هي أكبر 
في 2009، من جميع  المالية  األزمة  من  أضعاف  بأربعة 

الجوانب.
الحالية  الجائحة  أزمة  أن  االقتصادي،  الخبير   وتابع 
جعلت العالم أجمع في وضع اقتصادي حرج، فهناك أكثر 
من 300 مليون شخص على مستوى العالم فقدوا وظائفهم 
خالل الجائحة، مما يعني أن هناك 300 مليون حالة فقر 

جديدة في العالم، وهي كارثة كبيرة في حد ذاتها.
 وأوضح كمال، أن العالم يعاني من عدة مشاكل فبخالف 
المخزون  ماينفذ  حال  ستظهر  إنتاج  أزمة  هناك  الفقر، 
االستراتيجي لعدة سلع، باإلضافة إلى إغالق عدة مصانع، 
أزمة  فجر  والذي  النفط،  على  الطلب  وتراجع  وشركات، 

كبيرة، ووضع الدول المنتجة في مأزق.
ومن جهته يرى الدكتور طارق حماد، الخبير االقتصادي، 
أن الحل الوحيد لأزمات التي يعاني منها العالم حاليا هو 
في  نبدأ  وبعده  الحالي،  الوباء  من  للتخلص  عقار  إيجاد 
العودة لالنتاج، ألن الفيروس ينتشر بسرعة رهيبة ويتطور 
أيضا، كما أن بعض البلدان لجأت لظروف الغلق مجددا 
بعد خروج أعداد اإلصابات عن السيطرة، والبعض اآلخر 

أعلن إفالسه مثل دولة البرازيل.

تم  حلول ضعيفة  هناك  أن  االقتصادي،  الخبير   وتابع 
وضعها على الساحة حاليا لكنها ستزيد األزمة، مثل زيادة 
من  محذرا  الورقية،  النقود  من  مطبوعاتها  إلنتاج  الدول 

تلك الخطوة.
النقود  طباعة  زيــادة  أن  لـ«الطريق«  حماد،   وأوضــح 
يعمل على رفع التضخم واألسعار، ويضعف قيمة العملة، 
وسيعمق من األزمة المالية للدولة التي تتبع تلك الخطوة، 
االستعانة  بعد  األمــثــل،  الحل  هو  االقــتــراض  أن  مؤكدا 

باالحتياطات النقدية والذهبية.
 ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالرحمن، الخبير 
النقود حل مؤقت  إنتاج  لـ«الطريق« إن زيادة  االقتصادي، 
باتباعه بجانب  التي توشك على االفالس  الدول  نصاحا 

االقتراض الدولي.
 وتابع الخبير االقتصادي، أن اللجوء لتلك الخطوة بعد 
مؤكدا  والذهبية،  النقدية  االحتياطات  في  األمل  فقدان 
أن تلك الخطوة صعبة ولكن ال حلول أخرى، وبعد زيادة 
النقود ومطبوعاتها، يجب العمل على جذب االستثمارات 

لتقوية العملة.
إفالس عالمي

المصرفي،  الخبير  عبدالعظيم،  محمد  الدكتور  يقول 
الفقر  لـ«الطريق« إن أحد أهم أسباب انخفاض معدالت 

في مصر، هو ارتفاع قيمة الجنيه المصري، بعد هبوطه 
الحاد في 2016 وتحرير سعر الصرف.

لعدة  ترتفع  الفقر  نسل  أن  المصرفي،  الخبير  وأكــد 
قيمتها،  وفقدانها  المحلية  العملة  رخص  أهمها  أسباب، 
فتراجع  بالفقر،  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  العملة  ألن خسارة 
العملة يعني معدالت بطالة مرتفعة واقتصاد هش، وتراجع 
في اإلنتاج واالعتماد على االستيراد، والذي يعني ارتفاع 

أسعار الغذاء والسلع األساسية.
وتابع عبدالعظيم، أن تراجع أسعار السلع األساسية في 
مصر، وأسعار الغذاء أيضا حققت تراجعا، كما ساهمت 
بمستوى  البطالة  تخفيف نسب  القومية في  المشروعات 
أعلى  الجنيه  ليحقق  المصرية  العملة  وارتفعت  قياسي، 
معدل لم يصل له من تعويمه، كما حققت البالد معدالت 
نمو  معدل  أعلى  في  الثانية  المرتبة  لتحتل  مرتفعة  نمو 

خالل العام الحالي.
 وأكد الخبير المصرفي، أن نجاح االقتصاد المصري، 
يرجع بسبب نجاح البرنامج االقتصادي الذي اتبعته البالد 

منذ سنوات، وبدأت في جني ثماره.

خالل الشهرين الماضيين، ظهر عدد غير مسبوق من 
بقرار  بــدأت  الصحي،  القطاع  في  االستحواذ  صفقات 
مجموعة مستشفيات كليوباترا، باالستحواذ على مجموعة 
أالميدا للرعاية الصحية، تسيطر بمقتضاها على أكبر عدد 
من مستشفيات القطاع الخاص في نطاق القاهرة الكبرى.

لكن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، 
قرر عدم منح الموافقة على استحواذ مجموعة كليوباترا 
على مجموعة أالميدا للرعاية الصحية لوجود مؤشرات 
بالتأثير سلًبا على قطاع الرعاية الصحية في مصر، معلال 
ذلك في ضوء حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في 
سوق المستشفيات في مصر، وما قد يتبع ذلك من اإلضرار 
بالرعاية الصحية للمواطن المصري ورفع أسعارها، مقررا 
إخطار وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقريره 
المبدئي بشأن اآلثار المحتمل حدوثها في حال استحواذ 
مجموعة مستشفيات كليوباترا على مجموعة مستشفيات 

أالميدا.
إال أن مجموعة مستشفيات كليوباترا، ردت على جهاز 
حماية المنافسة، بأنها بصدد تجهيز وإعداد ملف كامل 
للطلب مشموال بكافة النقاط والدراسات المطلوب تقديمها 
ومناقشتها مع الجهاز، وأن توقيع اتفاقية استحواذها على 
أسهم مجموعة أالميدا، مشروطة باستيفاء كافة الموافقات 
المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية ومن بينها وزارة 
وهيئة  االحتكار،  ومنع  المنافسة  حماية  وجهاز  الصحة، 
الرقابة المالية. وكذلك احتدم الصراع بين شركة العاشر 
أدوية  وشركة  )راميدا(،  الدوائية  للصناعات  رمضان  من 
الحكمة البريطانية، والشركة العربية للصناعات الدوائية 
على  لالستحواذ  مصر(،  )أكديما  الطبية  والمستلزمات 
حصة شركة جالكسو سميثكالين ليمتد العالمية، المنتجة 
للقاحات واألدوية الصحية االستهالكية، البالغة 91.2% في 

وحدتها المصرية.
وأيضا على ما يبدو أن الشركة المتحدة للصيادلة لتجارة 
األدوية، ستستحوذ على 50% من سلسلة صيدليات شهيرة، 

مقابل مديونات بنحو 800 مليون جنيه.
وقال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة 

بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الطريق«، إن استحواذ 
المتحدة على السلسلة من شأنه أن يخلق كياًنا احتكاريا 
يضر بالسوق، فكيف لشركة توزيع أدوية مثل المتحدة أن 

تسيطر على شركة بيع شهيرة بهذا الحجم.
أن  عليها  الصيادلة  نقابة  أن  المقصود،  عبد  وأضــاف 
المتحدة  أن  الصفقة، موضحا  ترفع قضية إليقاف هذه 
تعتبر أكبر موزع لأدوية في مصر وهي المسيطر األول 
على توزيع األدوية، وفي حال امتالكها لـ50% من سلسيلة 
الصيدليات ، فإن هذا سيضر بالمنافسة العادلة والسوق 
االقتصادي المصري. وفي تعليقه على صفقات االستحواذ 
التي تتم في السوق المصري، قال الدكتور محمود ممتاز، 
الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات 
في  إال  الصفقات  يرفض هذه  الجهاز ال  إن  االحتكارية، 
حاالت الضرر الكبير على سوق االقتصاد والمنافسة، فكل 
أجهزة حماية المنافسة ال ترفض نحو 95% من الصفقات، 
الجهاز،  يمنعها  التي  القرارات  بينما 5% فقط هو حجم 
ألن هناك قواعد محددة وصارمة للمنافسة االقتصادية. 
على  رده  فــي  المنافسة  حماية  جــهــاز  رئــيــس  ــح  وأوضــ
»الطريق«، خالل أول مقابلة مع الصحفيين، أن الجهاز لديه 
آليات تمكنه من معرفة كل صفقات االستحواذ التي تتم في 
مصر، حتى لو كان األمر شفهيا أو عبر شركة وسيطة أو 

في سوق االقتصاد غير الرسمي.
حماية  رئيس  منصب  توليه  أول  في  أنــه  ممتاز،  وتابع 
صفقة  تفاصيل  كــل  على  اطلع  الــعــام،  مطلع  المنافسة 
استحواذ كليوباترا على أالميدا، موضحا أن الصفقة ستؤدي 
نطاق  في  الخاصة  المستشفيات  على  كليوباتر  لسيطرة 
القاهرة والجيزة، وستؤثر الصفقة على المنافسة العادلة، 
متابعا أن مجموعة مستشفيات كليوباترا لم تتقدم حتى اآلن 
بالرد إلى جهاز حماية المنافسة عن الصفقة، ومن المنتظر 
التفاصيل  على  الجاري  فبراير  الجهاز خالل  يحصل  أن 

الكاملة من كليوباترا ثم يصدر القرار النهائي.

 خبراء: كورونا جعل ماليين األشخاص بالعمل  هبوط العمالت وفقدان األمل في االحتياطات النقدية والذهبية أبشع السيناريوهات

 أزمة فيروس كورونا أكبر 

بأربعة أضعاف من األزمة 

المالية في 2009

 حماية المنافسة: ندرس التوضيح النهائي الستحواذ مجموعة كليوباترا على مستشفيات أالميدا

 شعبة الصيادلة تطالب النقابة بالتدخل لوقف استحواذ مجموعة المتحدة على سلسلة صيدليات شهيرة

أيام عجاف يعيشها االقتصاد 
العالمي، فقد انزلقت الدول بفعل 
جائحة فيروس كورونا، في خسارات 
مهولة في األرواح وفي األموال، 
وأصبح العالم على أعتاب أزمة فقر 
لم يصل إليها في تاريخه وفقا 
لما قاله الخبراء والمحللون، فقد 
زادت معدالت البطالة ألكثر من 
أربعة أضعاف خالل األزمة المالية 
الكبرى في ٢٠٠٩، كما تعرضت بعض 
البلدان لإلفالس، بعد فقدانها 
األمل في احتياطاتها النقدية 
والذهبية، فهل يصبح خيار زيادة 
إنتاج النقود هو الحل األمثل؟

يبدو أن صفقات 
االستحواذ في 
قطاع الرعاية 
الصحية، بات 
سمة الصفقات 
االقتصادية 
الكبرى في السوق 
المصري خالل 
الفترة األخيرة، 
بداًل من فتح 
مشروعات جديدة 
تؤدي مهمة ودور 
المشروعات 
القائمة 
ومنافستها في 
السوق المصري 
وتوفير المزيد 
من فرص 
العمل ومزيد 
من النشاط 
االقتصادي، 
فاتجه عدد من 
رجال األعمال 
وأصحاب الشركات 
الكبرى، في 
االستحواذ على 
شركات منافسة 
في السوق 
المصري خالل 
األشهر الماضي، 
رغم احتياج 
السوق الشديد 
لمزيد من 
المشروعات في 
القطاع الصحي.

المصرف المتحد يتبرع بـ15 مليون جنيه لصندوق تحيا مصرالقطاع الذهبي

رئيس بنك مصر: ال يوجد تخفيض لفوائد الشهادات

أعــلــن أشـــرف الــقــاضــي، رئــيــس مجلس 
المصرف  تبرع  المتحد،  المصرف  إدارة 
لصالح صندوق  جينه  مليون  بـ15  المتحد 
اللقاح  شــراء  عملية  لتمويل  مصر  تحيا 
المعروف   »19 »كوفيد  لفيروس  المضاد 
وفقا  المستجد  كورونا  بفيروس  اعالميا 

للمبادرة الرئاسية.
المصرف  تــبــرع  أن  الــقــاضــي،  وتــابــع  
لدعم  سريعة  استجابة  في  جاء  المتحد، 
ــم الــمــســانــدة  ــدي ــق مــنــظــومــة الــصــحــة وت
المصري  الشعب  فئات  لدعم  المجتمعية 
خاصة االولي بالرعاية من الكوادر الطبية 
والــحــاالت  والمزمنة  الحرجة  والــحــاالت 
األكثر  الفئات  من  السن  وكبار  المصابة 

احتياجا.
وأوضح أشرف القاضي، أن إستراتيجية 
المصرف المتحد بنيت على أساس تدعيم 
المدني  المجتمع  الدولة ومؤسسات  جهود 
في مد مظلة التكافل والحماية المجتمعية 
لخدمة اغراض التنمية المستدامة، ويأتي 
صــنــدوق تحيا مــصــر ضــمــن قــائــمــة أهــم 
تاثيرا  األكثر  المدني  المجتمع  مؤسسات 

اجتماعيا على دعم الفئات غير القادرة.
ــى أن الــشــراكــة  ــ وأشـــــار الـــقـــاضـــي، إل
والتي  مصر  تحيا  صندوق  مع  المتنامية 
استمرت ألكثر من 6 سنوات ترجمت على 
البروتوكوالت  من  العديد  في  الواقع  ارض 
تبرع  منها:  المجتمعية  التنمية  وأعــمــال 
العام  جنيه  مليون   20 المتحد  المصرف 
العمالة  ومساندة  لدعم   2020 الماضي 

ــزي فـــي اجــتــمــاعــه  ــرك ــم قـــرر الــبــنــك ال
األخير، والذي يعد أول اجتماع في 2021، 
معدالتها  عــنــد  الــفــائــدة  ــار  أســع بتثبيت 
الحالية، واإلبقاء على سعري عائد اإليداع 
العملية  وســعــر  واحـــدة  لليلة  واإلقــــراض 
مستوى  عند  الــمــركــزي  للبنك  الرئيسية 
الترتيب.  على  و%8.75  و9.25   %8.25
وكذلك اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم 

عند مستوى %8.75.
ومن جهته قال محمد األتربي، رئيس بنك 
في  الفائدة  سعر  تقليل  يتم  لم  إنه  مصر، 
بنك مصر، ومازالت الفائدة على شهادات 
موضحا   ،%11 إلــى  تصل  الثالثة  األعــوام 
أن هناك لبس حدث بسبب شهادات بنك 
االستثمار القومي الممتدة لعام أو عامين، 
ــان مــســؤوال عــن إصــدارهــا البنك  الــتــي ك
وأصــدر  إيقافها،  وتــم  المصري،  األهــلــي 
بأن  الشأن،  هــذا  في  بيانا  األهلي  البنك 
لكن  داخله  تطبيقها  سيتم  الشهادات  هذه 
بسعر أقل من السعر الذي كان يتم تطبيقه 

في بنك االستثمار القومي.
ال يوجد تخفيض لسعر الفائدة

أن شهادات  بنك مصر،  رئيس  وأضــاف 
للغطاء  تخضع  ال  القومي  االستثمار  بنك 
لذا  المركزي،  البنك  يطلبه  الــذي  المالي 
لذا  مرتفعا،  كان  فيه  االستثمار  فإن عائد 
أنوه إلى أنه لم يحدث أي تخفيض في سعر 

تمتد  التي  الشهادات  يخص  فيما  الفائدة 
كان  الوحيد  والتخفيض  سنوات   3 لمدة 
بقرار البنك المركزي الذي خفض الفوائد 

من نسبة 12% إلى 11% فقط.
بداية تخفيض العائد على الفائدة 

العام الجاري
يشار إلى أن البنك األهلي قرر تخفيض 
الـ3 سنوات  على شهادات  الشهري  العائد 
 %12 من  بــدال  سنويا   %11 بنسبة  لتصبح 
الماضي،  يناير  بداية  منذ  وذلــك  سنويا، 
وهذا التخفيض يشمل شهادات االستثمار 

فقط، وليس شهادات االدخار لأفراد.
جدير بالذكر، أن البنوك تلجأ لرفع سعر 
التضخم  زاد  كلما  ــداع  اإليـ على  الفائدة 
وتشمل  المالي،  التضخم  قل  كلما  وتقللها 
البالتينية  االدخــــار  شــهــادة  ــادات،  ــشــه ال
يصرف   %11 الــفــائــدة  نسبة  ــوات،  ســن  3
البالتينية  االدخــار  وشهادة  شهرًيا  العائد 

5 سنوات، نسبة الفائدة 10.25% سنوًيا.

فضال  اليومية،  عمال  من  المنتظمة  غير 
والتعقيم  التطهير  أعمال  من  قائمة  عن 
لمنظومة  الكامل  والدعم  والمدن  للقري 
الدولة  الصحة في مسيرة استكمال خطة 
والتي  المواطنين  صحة  على  للمحافظة 
يدعمها صندوق تحيا مصر بمختلف انحاء 

الجمهورية.
باسم  المتحدث  مختار،  محمد  وكـــان 
الصندوق  إن  قــال  مــصــر،  تحيا  صــنــدوق 
بالقرى  منزل   1800 كفاءة  رفع  يستهدف 
عن  2021، فضاًل  منتصف  قبل  المصرية 
كلوي  غسيل  وحــدة   900 من  أكثر  توريد 
الصحة  ــي  ــوزارت ل التابعة  للمستشفيات 
 300 تلقي  إلــى  مشيًرا  العالي،  والتعليم 

توفير  أجــل  من  الشركاء  من  جنيه  مليون 
لقاح كورونا لغير القادرين.

وأضاف مختار، أن مبادرة »حياة كريمة« 
تستهدف تطوير القرى األكثر احتياًجا، من 
وأدوات  وأنظمة  كريم  سكن  توفير  خــالل 
القرى  تلك  ألهــالــي  االقتصادية  للتنمية 
كفاءة  رفع  تشمل  أنها  موضًحا  والنجوع، 
األســر  مــن  العديد  أن  إلــى  ــوه  ون البيوت. 
الشتاء بشكل صعب،  تستقبل  القرى  بتلك 
معلًقا: »يكفي الناس عانت لسنوات طويلة 
كل أمنيتهم في الحياة وجود منزل يحميهم 
من المطر والحشرات التي تهاجمهم، وما 
مجرد  وليس  لإلنسان،  إنقاذ  اآلن  يحدث 
تحيا  متحدث  وأوضح  كريم«.  توفير سكن 
كريمة«  »حــيــاة  الرئيس  مــبــادرة  أن  مصر 
حياة  توفير  بها  المنوط  ــراف  األطـ تضم 
كريمة للمواطن من أجهزة الدولة واألجهزة 
التنفيذية المنوط بها تنفيذ الخطة والرؤية 
المجتمع  منظمات  ــى  إل إضــافــة  الــعــامــة، 
المدني، مضيًفا أن السيسي وجه بتعظيم 

دور المنظمات خالل عام 2019.
وتابع مختار، أن العلمين الجديدة تخدم 
عدًدا كبيًرا من المواطنين والسياح، قائاًل 
يضم  مجمع خدمي  إنشاء  المقرر  من  إنه 
عن  فضاًل  للبنوك،  وفــروًعــا  بريد  مكتب 
مدينة رياضية متكاملة وفصول محو أمية 

وحرف. 

ما الذي يحدث في صفقات االستحواذ الكبرى بالقطاع الصحي؟

هدير أبوالعال

أحمد أيمن

هدير أبوالعال

هدير أبوالعال

هل تزيد الدول طبع النقود لحل األزمة المالية؟

األيام العجاف
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طريقنا.. وهنكمله

السيما

منى عبد السالم

يسري  ناهد  ولــدت   ،1947 فبراير   6 يــوم  القاهرة  في 
فشقيقتها  فنية،  ألســرة  شكري،  ناهد  الحقيقي  واسمها 
دخول  لها  يسرت  التي  شكري،  سامية  والممثلة  الكاتبة 

التمثيل. مجال 
 بداية مشوارها الفني

مع  الفني  مــشــوارهــا  يــســري  نــاهــد  بـــدأت   ،1968 عــام 
العديد  في  مشاركتها  خالل  من  شكري،  سامية  شقيقتها 
الــمــرح«، مع  »شــاطــئ  ــأدوار صغيرة مثل:  بـ األعــمــال  مــن 
مع  الثالثة«،  و«المساجين  الصغيرة،  ونجاة  يوسف  حسن 
رشدي أباظة وشمس البارودي، وعدد من المسلسالت مثل 

»الكنز« الذي يعد أشهر أعمالها في الدراما.
فيلم سيدة األقمار السوداء

اللبنانية  العاصمة  إلى  يسري  ناهد  سافرت   1970 عام 
اللبنانية  المصرية  األفــالم  من  العديد  وقدمت  بــيــروت، 
عام  وفــي  اإلثـــارة،  على  فيها  اعتمدت  والتي  المشتركة، 
1971 قدمت »مقلب حب« و«الحب سنة« و«امرأة من نار« 
أفالمها  أشهر  يعد  الذي  السوداء«  األقمار  »سيدة  وفيلم 

جرأة وهو من بطولة حسين فهمي وعادل أدهم.
األفالم  واحًدا من  السوداء«  األقمار  »سيدة  فيلم  وكان   
التي أحدثت ضجة كبيرة نظًرا لجرأته حتى أنه لم يعرض 
المصرية  الرقابة  اعتراض  بسبب  بمصر  السينمات  في 
عليه، بسبب إحتوائه مشاهد جنسية صارخة، لكنه حظى 
باهتمام كبير فى الخارج، كما ُعرض في مهرجان السينما 

اإليرانية في عرض خاص.
مصر  في  الفيديو  اختراع  ظهور  ومع  الثمانينات  وفي 
تسربت أشرطة فيديو للفيلم إلى مصر، لكن بشرط حصر 
التجاري،  رواجه  من  زاد  ما  فقط،  الكبار  على  مشاهدته 
وبعدما علم الرئيس السادات حينها بهذ األمر، أمر بتشكيل 
لجنة للتحقيق مع نجوم الفيلم، حسين فهمى وناهد يسرى 
وقيل إن المشاهد المعروضة في الفيلم مزيفة وغير تابعة 

ألبطال العمل.
أعمال ناهد يسري

في رصيد ناهد يسري حوالي 35 عماًل فنًيا، منها »ملكة 
الــحــب«، »امـــرأة مــن نــار«، »حــب وغــرام فــي المكسيك«، 
مكتوب«،  »نصيب  زوجة،  »اختفاء  الحمرا«،  شارع  »قطط 
»نصيب  الــفــزع«،  »ســاعــات  ــخــدعــة«،  »ال للبيع«،  ــاء  ــن »أب
شارع  »قطط  تشتري«،  ال  »أشياء  للبيع«،  »أبناء  مكتوب«، 

 اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب ولم تندم على 

األفالم سيئة السمعة..  وحادث شوه وجهها

الحمرا«، »األضواء«
من خالل  أيًضا  الدراما  في  واسعة  شهرة  على  حصلت 
القمر«،  نصف  »غـــاب  مثل  المسلسالت  مــن  مجموعة 
»سامحتك يا أختاه«، »غاب نصف القمر«، »روز اليوسف« 

و »اليتيم«.
حادث سير 

تواجدها  مروع خالل  سير  لحادث  تعرضت   1974 عام 
لها،  وفاة صديق  إلى  أدى  الذي  الحادث  بيروت، وهو  في 
قررت  الحادث  وبسبب  بسيطة،  لتشوهات  وجهها  وتعرض 
الــســاحــة ألكثر  عــن  وغــابــت  التمثيل  عــن  االبــتــعــاد  نــاهــد 
»الطماعين«،  فيلمي  بعد  وبالتحديد  سنوات  عشر  من 

و»البرنس«.
االبتعاد عن الجرأة

الثمانينيات عادت ناهد بأدوار بعيدة عن اإلغراء،  وفي 
و«ساعات  مكتوب«  و«النصيب  حين«  بعد  »ولو  أفالم  مثل 
الثمانينيات،  منتصف  في  األفالم  بعض  وانتجت  الفزع«، 

ابرزها الفيلم التليفزيوني »الشيطان يسكن بيتنا«.
االعتزال نهائيا

وانتشرت  نهائًيا،  التمثيل  اعتزلت  التسعينات  بداية  ومع 
ــرأت مــن أعمالها  ــب الــحــجــاب، وت أنــهــا ارتـــدت  شــائــعــات 
قبل  من  الكويت  بدولة  تكريمها  خالل  لكن  السينمائية، 
أنها  نفت   ،2010 عام  الليبرالية  المنتديات  احد  رئيسة 

ارتدت الحجاب أو انها تبرأت من تاريخها السينمائي.
 آخر أعمال ناهد يسري

وآخر أعمال ناهد يسري التي توجت من خالله مسيرتها 
ياسين  وإخراج  تأليف  من  زوجة«  »اختفاء  فيلم  الفنية هو 

إسماعيل ياسين وعرض عام 1990.
ناهد يسري بالحجاب

خالله  ظهرت  حـــواًرا،  يسري  ناهد  أجــرت   2015 عــام 
أعمالها،  على  بالندم  تشعر  ال  أنها  وأكــدت  بالحجاب، 
وأدت  ــرات،  مـ  7 الــحــرام  اهلل  بيت  حجت  أنــهــا  وكشفت 
مشيرة  اهلل  غفران  نيل  بهدف  مــرة،   29 العمرة  مناسك 
لبيتها وزوجها،  أنها اعتزلت رغبة في تكريس حياتها  إلى 

واتخذت هذه الخطوة بمحض إرادت

 حماتي سبب خراب بيتي وقلت لبلبلة خلي جزء من شغلك لبيتك ورفضت 

 لم أتحمل بوسة حسين فهمي لزوجتي وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير

 سيدة األقمار السوداء زارت الكعبة 36 مرة للتكفير عن مشاهد الفجور واإلغراء 

 قصة حادثة صدمتها أمام بيت هللا الحرام ولغز تكرار الحج لبيت هللا والعمرة

اثنين من أشهر زيجات الوسط الفني، هما حسن يوسف ولبلبة، 
والذي استمر زواجهما ما يقرب من 8 سنوات قبل أن يتم االنفصال 

ليسدل الستار عن هذا الزواج ويتزوج يوسف من نجمة أخرى من 
الوسط وهي النجمة شمس البارودي واستمر زواجهما حتى اآلن.
عرفت لبلبة بشقاوتها وخفة دمها ودلعها وبالرغم من أن حسن 

يوسف لم يكن وسيًما لكن خفة دمه جعلته يشكل ثنائًيا بارًزا مع سعاد 
حسني، وبالتالى أصبح فتى أحالم للكثير من الفتيات، قبل أن يعلن أنه 

سيركز على عمله ويتزوج من لبلبة، التي أحبها بشدة وكانت بعمر الـ 

1٧ سنة. وقد كشفت لبلبة في لقاءات لها من قبل أن سبب انفصالهما 
هو قبلة بأحد مشاهدها في فيلم مع حسين فهمي كانت السبب فى 
طالقها دون أن تتطرق لتفاصيل تلك العشرة، وهو األمر الذي دفعنا 

لتسليط الضوء على السنوات السبع في حياة لبلبة وحسن يوسف 
والتى بدأت فى نهاية الستينيات

لبلبة وحسن يوسف
في  »الكواكب«  بمجلة  يوسف  لحسن  لقاء  في 
من  شفائه  بعد  ــك  وذل  ،1973 عــام  مــارس  شهر 
لبلبة  عــن  انفصاله  بعد  وصفها  الــتــي  المعاناة 
البارودي، حيث كشف  زواجه من شمس  بعد  حتى 
خطيرة،  بأمور  وباح  لبلبة  بـ  عالقته  تفاصيل  عن 
فترة  تكن  لم  زواجهما  فترة  طيلة  أن  خاللها  تبين 
»صبرت  مؤكدا  للجميع،  يظهر  كــان  كما  سعيدة 
فترة  يوسف  حسن  يعيش  كان  بينما  أيوب«.  صبر 
وكأن  بشدة  نفسًيا  تأثر  انفصاله  بعد  صعبة، حتى 
وخــرج  لها  تــعــرض  ــة  أزم كــانــت  لبلبة  مــن  زواجـــه 

بأعجوبة. منها  وشفي 
وبحسب ما نشر في »الكواكب«، أحب حسن يوسف 
مبنًيا  كان  زواجه  إن  كبيرة، كما قال  إلى درجة  لبلبة 
على الحب الصادق والرغبة في العمل، وبالرغم من 
أن حسن لم يكن وسيًما لكن خفة دمه جعلته يشكل 
فتى  أصبح  وبالتالى  حسني،  سعاد  مع  ــارًزا  ب ثنائًيا 
سيركز  أنه  يعلن  أن  قبل  الفتيات،  من  للكثير  أحالم 

على عمله ويتزوج من لبلبة، التي أحبها بشدة.
تدخل األم يفسد الزواج

في البداية أوضح حسن يوسف أن حياته الزوجية 
لم تكن كما ظهرت للجمهور، وأنهما يعيشان في سعادة 

لبلبة، وظلت  زواجه من  بداية  بالغة، حيث عانى في 
استقبال  وال  الــدفء  يبعث  حنان  ال  ضائعة،  حقوقه 
كما  لكنه  العمل،  عناء  عن  يعوضه  النهار  آخــر  في 
الذي  األمر  أما  بحبها«.  علشان  صابر  »فضلت  قال 
كان أكثر معاناة بالنسبة له، وكان كفياًل بإنهاء حياته 
كل  في  المستمر  والدتها  تدخل  هو  مبكًرا،  الزوجية 
مراعاة  دون  والزوجية،  الفنية  ابنتها  حياتها  شئون 

لمشاعر الزواج.
مع  فشلت  محاوالته  جميع  أن  يوسف  حسن  أكــد 
لطلبه  حتى  تستجب  لــم  ولكنها  ووالــدتــهــا،  الــزوجــة 
البسيط وهو أن تتنازل عن 25% من نشاطها الفني، 

وللطفل  وزوجها  لبيتها  الوقت  بعض  لها  يتيح  حتى 
الذي كان يتنمى إنجابه.

صورة براقة وحياة قاتمة
الجميع  أمــام  البراقة  والــصــورة  السنوات  ومضت 
حسن  وأوضــح  بينهما،  قاتمة  الحياة  بينما  مستمرة، 
غير  انفصالهما  سبب  عن  الناس  حديث  أن  يوسف 
حقيقي، ووضعه في حالة نفسية جعلته كاد أن يفقد 
زوجته  مع  تصرفاته  على  انعكس  ما  وهــو  صــوابــه، 
انفصاله  بعد  تزوجها  التي  البارودي  الجديدة شمس 
أجل  من  حياتها  تكريس  تريد  أنها  ورأى  لبلبة،  عن 

راحته.

لكن كانت النتيجة بداًل من أن يشعر بالسعادة، شعر 
كالم  له  سببها  التي  النفسية  الحالة  بسبب  بالشقاء 
ما  أقل  لها  وتقديم  زوجته  إسعاد  عن  وعجز  الناس، 
أعرف  ال  »شخصان  قال  كما  وأصبح  تقديمه،  يجب 
أيا منهما على حق، هل مازلت أحب زوجتي األولى أم 

أنني فقط ال أنسى عشرة السنوات؟«.
زوجته  وإهماله  السيئة  النفسية  حالته  ونتيجة 
بعد  البارودي  شمس  عن  انفصاله  في  األمــر  تسبب 
شهرين من الزواج، قبل أن يعودا مجدًدا بعدما تأكد 
أن مشاعره تجاه زوجته األولى لبلبة لم تكن حًبا بل 

كانت تأثرا بالعشرة.

منى عبد السالم

قصة حوار عمره 48 سنة
حسن يوسف يكشف الستار عن سبب حبه وطالقه من لبلبة:

ناهد يسري.. بطلة الممنوع 

من العرض وللكبار فقط
أيقونة اإلغراء السينمائي وصاحبة أكبر مجموعة من األفالم التي 
منعت من العرض في مصر، يحمل تاريخها الفني العديد من األعمال 
الفنية التي اعتمدت على الجرأة واإلغراء الصارخ، وفي حياتها 
الشخصية العديد من األسرار حول سر ارتدائها الحجاب واعتزالها 
التمثيل وعدم ندمها عما قدمته إضافة إلى الحج والعمرة ألكثر من مرة 
لنيل غفران اهلل.. إنها الفنانة ناهد يسري التي يحل اليوم عيد ميالدها 
الـ ٧4.

أمال زايد فنانة من 
العيار الثقيل لكن كان لها 
سحر خاص على الشاشة 
إال أنها كانت تملك حسا 
قدريا مرهفا وكانت تقرأ 
الغيب وتنبأت بقدرها 
وتحقق كما رأت لتترك 
ذكرى وجدال واسعا.

 

ــن الــقــصــريــن«  ــي فـــى فــيــلــم »ب
1964 مات ابنها فهمى - صالح 
فيلم  وفي  مظاهرة،  فى  قابيل، 
خان الخليلى 1966 ابنها رشدى 
بالسل  ــات  م يــوســف-  حسن   -
التصوير  وأثــنــاء  الفيلمين  وفــى 
تمثيلها  تؤجل  كانت  زايــد  آمــال 
بموت  األم  ــأثــر  ت مــشــاهــد  ــى  ف
كببر  خالفا  سبّب  وهــذا  ابنها، 
بينها وبين حسن اإلمام وعاطف 
ــمــا كــانــوا بــيــحــاولــوا  ســالــم، ول
ــأن تــأجــيــلــهــا سبب  يــقــنــعــوهــا بـ
خسارة في اإلنتاح وتضييع وقت 
والممثلين..  والبالتوة  الفنيين 
ازاى  ناس  »يا  عليهم:  ترد  كانت 
شاب  يبقى  ما  لحد  ابنى  أربــى 
قريت  قدامى..  بيموت  واشوفه 
القصة قبل ما نمثل وكل ما كان 
يقرب تمثيل المشهد ده ماكنتش 
ايــه..  احساسى  هيكون  بعرف 
هموت  انــى  دلوقت  حساه  اللى 

وراه« .
ــن بــشــكــل أو  ــيـ ــتـ حــلــت األزمـ
ــد دور  زاي ــال  آم بــآخــر.. ومثلت 
انتهائها  وبــعــد  المكلومة،  االم 
خان  في  ابنها  مــوت  مشهد  من 
ونقلوها  الصرع  جالها  الخليلى 

للبيت مريضة .
مــاتــت   1972 ســبــتــمــبــر  ــى  فـ
الدكتورة الشابة ماجدة بنت آمال 
زايد، والمشهد السينمائى أصبح 
يفرض  مخرج  ومفيش  حقيقة، 
عليها تسلسل درامى.. وقعت فى 
لحظتها آمال زايد على األرض.. 
ماتت.. وصدقت لما قالت »اللى 

حساه انى هموت وراه« .

 تنبأت بموت ابنتها في 

مشهد تمثيل وموتها خلفها 

وتحققت المأساة

آمال زايد كان 
عندها حق وماتت
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اخلميس
١١ فبراير ٢٠٢١ 

العدد ٢٩٢ 

أشرف عبد الشافي

سلط الكاتب الصحفي الكبير أشرف عبد الشافي، 
صاحبة  هيكل«  »كوثر  األستاذة  عبقرية  على  الضوء 
ميم«،  »إمبراطورية  لفيلم  البديع  والحوار  السيناريو 
فى  غاية  أخــرى  سيناريوهات  مجموعات  وصاحبة 
الجمال منها )العذراء والشعر األبيض، دمى ودموعى 
وفيلم  وابتسامتى( عن أعمال إلحسان عبدالقدوس، 
إدريـــس،  ليوسف  قصة  عــن  سوليفان«  ورق  »عــلــى 
باإلضافة إلى عشرات األعمال الدرامية، وفيما يشبه 
المبدعات  من  كثير  إلــى  الشافي  عبد  عــرج  الــرثــاء 
المصريات الالتي أثرين الحياة األدبية في مصر..  في 

نص المقال التالي.. 
»الموضوع ال يحتمل التهريج«.. هكذا قلت وأنا أضرب 
جبهتى بيدى، وال بد من وقفة حاسمة مع النفس، فلم 
يعد هناك متسع من الوقت، فقد قطف الزمن عاًما من 
عمرى وسلمنى تسليًما إلى عام آخر، وبما إن الخمسين 
على األبواب فال بد من وقفة صريحة وواضحة وعنيفة 
مع النفس كى أراجعها وأنظمها وأعيد ترتيب أولوياتها، 
يصونون  آخرين  بأشخاص  الحياة  تجديد  من  بد  ال 

العشرة ويحافظون على األسرار.
ربما ال أتورط من جديد فى عالقات مع بشر مثل 
مددتها  التى  يــدى  وهبشوا  خدعونى  الذين  أولئك 

إليهم، ربما أنجح فى اختيار صديق أو صديقة، قواعد 
االستيقاظ من النوم والخلود إلى السرير تحتاج تغييًرا، 
طقوسى المعتادة فى األكل والشرب والكتابة والقراءة 
ليست على ما يرام، وتدفقت األفكار الجديدة، وهيأت 
نفسى كى أواجه »نفسى« وأعنفها وأصحح أخطاءها، 
تأتى،  أن  النفس  منتظًرا  للكنبة  جسدى  وأسلمُت 
وعندما تأخرْت كانت أفكارى قد صعدت إلى السقف 
وفتحت  الريموت  زرار  على  فضغطت  فيه!  تحملق 
الشاشة على مشهد من فيلم »حبيبى دائما« واألستاذ 
نور الشريف فى شبابه يحتضن الجميلة بوسى بعد أن 
عرف بخطورة مرضها، وراح يعدها بأيام حلوة جاية 
وأحالم وردية قادمة وليال هانئة فى شاليه على البحر، 
مش  الموت  بوسى:  له  قالت  بالدموع  يختنق  وبينما 
هياخدنى منك يا إبراهيم. يا دى العذاب ياربى!، هى 
ناقصة بؤس، وضغطت على نفس الزر، وتركت الكنبة 
إلى المكتب والحوار بين نور وبوسى يزن فى رأسى، من 
صاحب هذا الحوار الرومانتيكى يا رب العالمين؟، ما 
أعرفه أن السيناريو للراحل وفيق الصبان، وألننى ال 
أثق فى معلومات »جوجول« فقد غرقُت فى المكتبة 
الكتب رغم  حتى عثرت على كنز كان مدفوًنا وسط 
للناقدة  تليفزيونيات«  »مبدعات  كتاب  إنه  ضخامته، 

ماجدة موريس الصادر عن المجلس األعلى للثقافة، 
فصاحبة  بــالــى،  على  تخطر  لــم  مفاجأة  واكتشفت 
الحوار هى األستاذة »كوثر هيكل« التى كتبت السيناريو 
وصاحبة  ميم«،  »إمبراطورية  لفيلم  البديع  والحوار 
»العذراء  األهمية  فى  غاية  سيناريوهات  مجموعات 
والشعر األبيض، دمى ودموعى وابتسامتى« عن أعمال 
إلحسان عبدالقدوس، وفيلم »على ورق سوليفان« عن 
قصة ليوسف إدريس، باإلضافة إلى عشرات األعمال 
الدرامية التليفزيونية ثم العودة عام ٢٠١٠ مجدًدا إلى 
إخراجية  تجربة  أول  فى  »العاشقان«  بفيلم  السينما 

للراحل نور الشريف الذى شارك بوسى البطولة فى 
عودة أو حنين إلى عام ١٩٧٩ حين اشترك الثالثة فى 

تقديم »حبيبى دائًما«.
ولم تتوقف مفاجآت ماجدة موريس فى كتابها، الذى 
خصصته للحديث عن جيل الستينيات من مبدعات 
مصر فى مجال الكتابة واإلخراج الدرامى والتسجيلى 
مقدمة  فى  ماجدة  وتحكى  المتحركة،  والرسومات 
الكتاب عن العصر الذهبى للتليفزيون المصرى وكيف 
كان قلعة ومنارة عظيمة لها قواعدها، وتتوقف طوياًل 
أمام مبدعات الكتابة التليفزيونية »كوثر هيكل، وفية 
اإلخــراج ترصد  العسال«، وفى مجال  خيرى، فتحية 
زكريا،  وشويكار  ياسين،  وعلية  نجم،  مجيدة  تجربة 
وعلوية زكى التى قدمت مسلسل »عبداهلل النديم« عن 
رواية أبوالمعاطى أبوالنجا »العودة للمنفى«، و»اللسان 
الُمر« عن قصة عبدالوهاب األسوانى، و»نهاية العالم 
الجندى،  يسرى  وسيناريو  قصة  عــن  ــًدا«  غـ ليست 
التليفزيونية منها  إلى جانب إخراج عدد من األفالم 

»القانون ال يعرف عائشة« عن قصة نادية رشاد.
األفــالم  مخرجات  إلــى  مــوريــس  مــاجــدة  وتأخذنا 
سميحة  خليفة،  شويكار  غنيم،  سعدية  التسجيلية 
عظيمة  ثــروة  قدمت  التى  عرمان  وفريدة  الغنيمى، 

من األفالم الوثائقية عن النيل والمحميات الطبيعية 
والثروات السمكية والفنية فى مصر، وال أحد يعرف 
مصيرها حالًيا، أما شويكار خليفة التى اختارت إخراج 
ونجحت  المتحركة،  الرسومات  ومسلسالت  أفــالم 
رمضان  فوازير  إخــراج  فى  التكنولوجيا  قبل سيطرة 
مع فهمى عبدالحميد من )١٩٧٧- ١٩٩٠(، ومسلسل 
 )١٩٩٠  -١٩٨٤( المخرج  نفس  مع  وليلة«  ليلة  »ألف 
فتحتاج إلى وقفة طويلة بعد أن فتحت ماجدة موريس 
صفحات رائعة من كفاحها وجهودها حتى تدخل عالم 
الرسومات المتحركة، وتحقق فيه كل هذا النجاح رغم 
فقر اإلمكانيات، والكتاب فى مجمله وترتيب فصوله 
يحتاج  المبدعات  هــؤالء  كل  عن  المعلومات  وتوفير 
وقفة، ربما تغنى تماًما عن الوقفة مع النفس واستدعاء 
الذكريات المؤلمة، فهذا البلد العظيم قدم مبدعات 
والحياة،  الفن  فى  وبجهودهن  بهن  الفخر  لنا  يحق 
وما زال قادًرا على ذلك لو تحررت العقول وتخلصت 
الفتيات المصريات من أوصياء الدين والعفة والشرف 
الذين أضاعونا على مدى ثالثين عاًما أو يزيد.. وعدت 
يا يوم مولدى وفى يدى أول كتاب غير موجود بمكتبة 
األسبوع  يسألنى  كــان  ــذى  ال الــبــاز،  محمد  الصديق 

الماضى عن غياب الكاتبات عن الدراما التليفزيونية.

كوثر هيكل.. صاحبة السيناريوهات المهمة

ووسط تلك »المعمعة«، قرر صحفي شاب السير 
عكس التيار، متحديا نفسه قبل أي شيء، لتقديم 
متحوى جاد ومفيد لمتابعيه من مستخدمي »فيس 
بوك«، واليوم مر عام كامل على تجربته التي يرى 
نظره.  وجهة  من  به  بــأس  ال  نجاحا  حققت  أنها 
الذي  المحتوى  اســم  هو  هــذا  خسكية«..  »نشرة 
يقدمه الصحفي الشاب محمد سعد خسكية على 
حسابه الشخصي بموقع »فيس بوك«، بشكل شبه 
اليوم  أبــرز ما حدث على مــدار  يومي، يجمع فيه 
مبسط  خبري  قالب  في  ويقدمه  وعالميا،  محليا 
لمستخدمي السوشيال ميديا، فيتمكن من يطالع 
النشرة من اإللمام بأهم أحداث اليوم بشكل سريع. 
إن  خسكية  سعد  محمد  قال  الفكرة،  بداية  وعن 
األمر بدأ في شهر فبراير عام ٢٠٢٠، عن طريق 
تجميع عناوين األخبار في »بوست واحد«، حصد 

بمرور الوقت عددا معقوال من التفاعالت، ثم قرر 
اختيار بعض األخبار المختلفة في مصر وشرحها 
يضيف  أن  قبل  سهلة،  وطريقة  بسيط  بتفصيل 
عليها أهم األخبار العالمية أيضا، وليحرص على 
خروجها بشكل متناسب مع مستخدمي السوشيال 
ميديا، بدأ في كتابة سؤال تفاعلي عن أهم خبر 
في نشرته، ووضعها بعد ذلك مجمعة في »هاشتاج 
واحــد«. أضــاف خسكية أنــه وصــل اآلن إلــى أكثر 
من 3٠٠ نشرة، حاول أن تكون نسبة الخطأ فيها 
بسيطة جدا، وهو ما لمسه في ردود أفعال متابعيه 
من الصحفيين والقراء العاديين، والفئات العمرية 
من  أكــثــر  الــخــاصــة  صفحته  ليعجب  المختلفة، 
١5 ألف متابع من مستخدمي فيس بوك، وبدأت 
تصله تعليقات تشجعه على االستمرار، حيث أخبره 
أحدهم أنه يتابع نشرته يوميا في أثناء ذهابه لعمله 

والدتها مهتمة  أن  له متابعة  بينما أكدت  صباحا، 
بما يقدمه من أخبار، وهناك من يسأله عن أخبار 
بعض  مــرة  متابعيه  أحــد  منه  طلب  حيث  بعينها، 

األخبار عن البرازيل وصربيا.
السوشيال  على  المحتوى  صناع  عكس  وعلى 
ميديا، حول الصحفي الشاب انزعاجه من سرقة 
ما يكتبه في النشرة ووضعه على صفحات أخرى 
على  تشجعه  إيجابية  طاقة  إلى  اسمه،  ذكر  دون 
االستمرار، حيث يرى أن ذلك نجاح لفكرته. وعن 
محتوى النشرة، قال خسكية إنه يحرص على تجميع 
أهم األخبار المرتبطة بالناس، لذلك يحاول اإللمام 
بكافة المجاالت السياسية واالجتماعية والرياضية 
بمعلومات  متابعيه  إفــادة كل  أن  والفنية، من أجل 
عن  بحثا  لصفحته  أخــرى  مــرة  يــعــودون  تجعلهم 

محتواها.

شاشة  على  نشرته  بتقديم  سعد  محمد  ويحلم 
التلفزيون أيضا، لكنه يرى أن تجهيز برنامج لنشرة 
مرئية بشكل يومي، يحتاج إلى إنتاج كبير يجعلها تظهر 
بشكل مبهر للمشاهدين، وهو ما جعله يبحث عن بعض 
شركات اإلنتاج لعرض الفكرة عليها. ويشعر صاحب 
»نشرة خسكية«، أنها يجب أن تتطور حتى ال يصاب 
المتلقي بالملل، لذلك يحاول االختصار قدر اإلمكان 
في شرح األخبار، ويفكر حاليا فتح الباب لمتابعيه 
لنشرها على  إلســال مشكالتها بصور وفيديوهات 
الصفحة، كما يحضر اآلن لتقديم بعض األخبار على 
»تيك توك« في دقيقة واحدة، حتى يصل لمستخدمي 

التطبيق الشهير بسهولة.

في زحام تريندات صفحات التواصل 
االجتماعي، والبحث عن »التريند« و«الترافيك«، 

أصبح الرهان على تقديم مادة جادة تجذب 

المتابعين شبه مستحيل، خصوصا مع تعقيدات 
»فيس بوك«، وضغطه على الصفحات باستمرار 

من أجل اإلعالنات الممولة التي من دونها 

ال تحظى المنشورات بالقدر المناسب من 
المشاهدات.

سعيد محمود

ضد التيار..

صحفي يتحدى طوفان »تريند« الفيس بوك بـ 300 نشرة يومية

عزاء واجبصدق أو ال تصدق.. طفل في السادسة من عمره يمتلك القدرة على اإلنجاب

 صفحة النشرة جمعت أكثر من 15 ألف متابع دون إعالنات  أحد المتابعين طلب منه أخبار البرازيل وصربيا

المهندس مدحت بركات  جسمه بدأ ينمو بشكل غير طبيعي بعد 18 شهر من مولده  تنمر األطفال كان وراء كشف حالة سيد

رئيس مجلس اإلدارة 

محمد عبدالجليل
رئيس التحرير

وأسرة تحرير جريدة الطريق 

يتقدمون بخالص العزاء 

للكاتب الصحفى الكبير 

األستاذ عصام كامل 

رئيس تحرير جريدة فيتو 

فى وفاة 

السيدة شقيقته 

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة 

برحمته ويلهم العائلة الصبر والسلوان
سعيد محمود

في خمسينيات 
القرن الماضي، 
استقبل أطباء 

مستشفى الطلبة 
في القاهرة رسالة 

من أربع كلمات، 
بعث بها زميل لهم 

بمدرسة خزان أسوان 
االبتدائية، وللوهلة 

األولى لم تأخذ إدارة 
المستشفى األمر على 
محمل الجد، خصوصا 
وأن الحالة التي وصلت 

مع الرسالة كانت 
لطفل في السادسة 
من عمره، لكنه لم 
يكن طفال عاديا. 

بدأ األمر قبل وصول 
الرسالة بست سنوات، 
وبالتحديد في الثالث 

من أغسطس عام 
١٩4٩، عندما رزق 

محمد إبراهيم سليم 
بولده سيد، فاستقبله 

هو والدته بفرحة 
شديدة، لكنها لم تدم 
إال عام ونصف فقط، 

قبل أن تبدأ تغيرات 
غير طبيعية تحدث 

للطفل.

رجل في السادسة من عمره
في  المصور  مجلة  نشرته  ما  وبحسب 
عددها الصادر بتاريخ 3١ من ديسمبر عام 
غير  بشكل  ينمو  سيد  جسم  بــدأ   ،١٩55
ثمانية عشر شهرا من مولده،  بعد  طبيعي 
بغزارة،  بنمو شعر جسمه  والدته  وفوجئت 
رجولي،  آخر  إلى  الطفولي  صوته  وتحول 
وكأن ممسوس من الشيطان، لكنها لم تعر 
األمر انتباها، متباهية برجلها الصغير أمام 
السادس،  أتم سيد عامه  أن  وبعد  النساء. 
االبتدائية،  أســوان  خــزان  بمدرسة  التحق 
راح  حيث  قصته،  مــن  آخــر  فصال  ليبدأ 
غير  نموه  بسبب  عليه  يتنمرون  التالميذ 
وبدأوا  أقرانه،  عن  الزائد  ووزنه  الطبيعي 
لم  مــا  وهــو  تخين«،  ــا  »ي قائلين  معايرته 
بالذهاب  فسارع  الصغير،  الطفل  يتحمله 

إلى مدير المدرسة ليشكو إليه ما حدث.
وفي مكتب المدير، لم يتخيل الرجل الوقور 
مكتبه،  بدخول  الحزين  للطالب  يسمح  وهو 
أن يسمع صوتا رجوليا ويشاهد طفال غير 
عندما  كبيرة  دهشته  كانت  لذلك  طبيعي، 
على  بعرضه  الــفــور  على  وأمــر  سيد،  رأي 
إال  أمامه  يجد  لم  ــذي  ال المدرسة،  طبيب 
تحويله للعرض على أطباء مستشفى الطلبة 
لغز  حل  من  يتمكن  لم  ــه  وألن القاهرة،  في 
مكتوب  رسالة  معه  أرســل  المعجزة،  الطفل 
فيها »افحصوا هذه الحالة الشاذة«. وخوفا 
على طفله، استجاب المواطن محمد إبراهيم 
سليم لألمر، وذهب بولده سيد إلى القاهرة، 
وهناك بدأ األطباء يتشككون في األب وابنه، 
تعبر  الطفل  البادية على  الظواهر  تكن  فلم 
بأي حال عن كونه في السادسة من عمره، 
يمتلك  كان  تقول شهادة ميالده، فسيد  كما 
مكتمل  رجــل  قــوة  ولــه  الشعر،  يكشوه  بدنا 
وإنجاب  الـــزواج  يستطيع  إنــه  بل  الرجولة، 
الفحوصات.   أثبتت  كما  أيــضــا،  األطــفــال 

وليتحقق األطباء من عمر الحالة التي أثارت 
حيرتهم، طلبوا من والده وثيقة زواجه من أم 
سيد، لمقارنتها بشهادة الميالد، وهو ما أكد 
أمام  أنهم  أيقنوا  وهنا  بالفعل،  الطفل  عمر 
حالة طبية نادرة، تعرف بـ«النضوج الجنسي 
هو  حياته  تاريخ  يدرسون  وبــدأوا  المبكر«، 
ووالديه، ليجدوا أنه كان طفال عاديا في أيامه 
األولى، حتى أتم عاما ونصف، وأن أبويه ليس 
لهما أي تاريخ طبي غير عادي، ورزقا بطفلين 
آخرين لم تظهر عليهما أي اعراض تشابه ما 

حدث مع شقيقهما سيد.
مرض نادر

ــذي نشرته  ــ ــاء ال ــبـ ووفـــقـــا لــتــقــريــر األطـ
نتيجة  بأنها  الحالة  وصف  جاء  »المصور«، 
المبكر،  الجنسي  بالبلوغ  تعرف  طبية  حالة 
والذي يرجح أن يكون بسبب ورم في الغدة 
أكدت  كما  الكلية،  فوق  الموجودة  الكظرية 
المجلة أنها لم تكن الحالة األولى في مصر 
وقتها، حيث فحص األطباء قبل سيد بستة 
من  السابعة  في  لطفل  مماثلة  حالة  أشهر 
عمره، وأجريت له جراحة ناجحة، تحسنت 

بعدها صحته كثيرا.
ما هو البلوغ المبكر وكيفية عالجه؟

 STANFORD CHILDREN›S موقع  وبحسب 
المبكر يعني أن عالمات  HEALTH، فالبلوغ 

النضج الجنسي لدى الطفل تتطور في وقت 
الثدي وشعر  نمو  وهــذا يشمل  مبكر جــدا، 
قبل  يحدث  وقــد  الــصــوت،  وتغيرات  العانة 
سن الثامنة عند الفتيات، وقبل التاسعة عند 
المصابين  األطــفــال  معظم  وينمو  األوالد، 
بهذا االضطراب بسرعة في البداية، لكنهم 
يتوقفون عن النمو قبل الوصول إلى إمكاناتهم 

الجينية الكاملة.


