
نحُن في زمن المسخ، مسٌخ يضرب كل ما حولنا ويُسمم حياتنا، 
ويصبغ كل أنشطتنا اإلنسانية بقبٍح وانحطاٍط لم نصل إليه في يوم 
من األيام، قبح ومسوخ بشرية اعتلت منصة اإلعالم  والفن والدين 
والمجتمع، فأصبح لها الكلمة العليا، وباتت تتحكم في مزاجنا وذوقنا، 

في ظاهرٍة شاذة تحولت إلى كارثة أخالقية واجتماعية.
شطا  ومجدي  وشاكوش  بيكا  حمو  أمثال  نرى  أصبحنا  قد  وها 
كفة  في  كلهم  ووجــدي  ومعتز  البرهامي  ومعهم  رمــضــان،  ومحمد 
واحدة يتولون إفساد أجيال كاملة من الشباب، كٌل بطريقته الخاصة، 
الُعهر والفساد والترويج للمخدرات والخمور عن طريق  فريٌق ينشر 
الكلمات والتشجيع على  يتنافسون فيه على تقديم أحط  فن هابط 
ولغة  والبلطجة  للفهلوة  واالنتصار  واألخالق  القيم  بكل  االستخفاف 
والكراهية  للعنف  فيه  يروج  ُزعاًفا  ا  ُسًمّ يبث  وفريق  والقوة،  الذراع 

والجمود، فيما يقف الماليين 
من الناس مذبذبين بين ذلك 
إلى هؤالء،  وال  إلى هؤالء  ال 
يدفعون ثمن هذا االنحطاط 
أموالهم  مــن  باهظة  فــاتــورة 
الفريق  إلـــى  يــومــهــم  وقـــوت 
وحياتهم  أرواحهم  أو  األول، 
الفريق  إلى  أدمغتهم  وغسيل 
الــثــانــي. ويــظــهــر نـــوع آخــر 
اإلعــالم  أدوات  بكل  جــاهــٍل 
البلد  أبناء  ليضرب فتنة بين 
البلد  كانت  لو  كما  الــواحــد، 

ناقصة تامر وغيره.
 وإن تعجب.. فعجٌب أن ترى لكل فريق من هؤالء ماليين من األتباع 
والمريدين والدراويش، بعد أن غابت كل قيمة وتوارت كل قامة، ولم 
نعد نسمع عن معارك طه حسين ومحمود شاكر حول الشعر الجاهلي، 
العقاد والمازني حول الرومانتيكية الجديدة، ولم نعد نرى فريد  أو 
األطرش وعبد الحليم ونجاة ووردة يحيون حفالت عيد الحب وعيد 
الربيع، ولم يبق لنا سوى شاكوش الذي اعتلى منصة استاد القاهرة 
ومحمد  والمخدرات،  الخمر  عن  بأغانيه  الحب  عيد  حفلة  ليحيي 
رمضان الذي يهوى التصوير عاريا بين أسطول من سيارته وطائرته 
الخاصة، التي تشبه فندقا طائرا من ذوي الخمس نجوم، في تحٍدّ 
صارخ يخرج لسانه ويكاد أن يبصق في وجوهنا بفنه الماسخ، ليثبت 

لنا أن اإلسفاف ينتصر وأن االنحطاط يعلو.
ومع ذلك وعلى الرغم منه، لم يسلم الطرف اآلخر من األذى حتى 
بات ينافس هؤالء في تقديم الفتاوى األكثر كراهية وعنفا وتحريضا 
لم  شيئا  وكأن  معتذرا  يتولى  ثم  األرواح،  الدماء وحصد  إراقة  على 
يكن، وغابت صورة الشيخ أبو زهرة وعبد الحليم شلتوت والمطعني 
محاط  وهو  مسعود  معتز  وظهرت صورة  الصعيدي،  المتعال  وعبد 
رفعا  األرض  عن  يرفعونها  يــكــادون  وأتباعه  النساء  من  بمريديه 
ويتبركون به، كتبرك المسكين باألولياء، وكأنه وغيره ينافسان رمضان 
الذي يفخر بأن »الفانز« يقطعون مالبسه في سبيل التبرك به ونيل 

شرف مالمسة جسده الطاهر.
ما أكتبه  ما هو إال صرخة في جوف هذا الظالم الذي يوشك أن 
يبتلعنا في نقطة سوداء أو استغاثة لكل عقالء األمة أن ينقذوا البلد 

من هذا الخراب.

محمد عبدالجليل

يكتب:

زمن الَمسخ وتغييب العقول.. والفلوس الحرام 

سر الخلطة 

الناجحة لتنسيقية 

شباب األحزاب 
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رئيس مجلس اإلدارة

مدحت بركات

رئيس التحرير

محمد عبدالجليل

مارس  منتصف  مصر  تضرب  مخيفة  ثالثة  موجة  كورونا..  ربيع 
تاريًخا صنعت  أسطورة   .. الخطيب 

ميديا« الـ»السوشيال  على  األطفال  بيع  مافيا  داخل  من  حكايات 

قومى..وحماية  أمن  ضرورة  النسل  تنظيم 

والشتات  الفقر  من  المصرية  للبيوت 

سن  فى  البرمجة  الصغار  يعلم  الغرب 

الرابعة ونحن نبحث عن دكة بمدرسة

صدقة جارية 

فى الزمالك  

قميص ساسي .. 

مال ونساء .. صراع على الحرام بين محمد ناصر واإلخوان فى إسطنبول

لضنا ا

أصبحنا نرى أمثال حمو 
بيكا وشاكوش ومجدي 
شطا ومحمد رمضان، 
ومعهم البرهامي ومعتز 
ووجدي كلهم في كفة 
واحدة يتولون إفساد 
أجيال كاملة من الشباب

الصعايدة  وأغضب  مهينة  بطريقة  األزمة  عالج  أمين  تامر 

ألف »اختيار« تاريخ عسكري يكفى  لدينا  محمد فراج: 

المصرف المتحد يمنح جائزة التميز لـ»82 مبدًعا«
لتميز  مسابقة  اول  خلقتها  جديدة  روح 
بالفروع  المتحد  المصرف  عمل  فريق  اداء 
رئيس  »جــائــزة  ــوان  عــن تــحــت  واإلدارات، 
 The  »2020 للتميز  المتحد  المصرف 
 United Bank Chairman’s Award

إداريا وتقنيا وفكريا لفريق العمل.
المسابقة 1800     شارك في فاعليات 
ــوي جــمــيــع فـــروع  ــي مــســت مــوظــف عــل
فريق  كذلك   ،65 الـ  المتحد  المصرف 
المصرف  إدارات  من  إدارة   29 عمل 
ب3 مراكز رئيسية، فضال عن فاعليات 
لمنتجات  أفــكــار   3 أفضل  اختيار 
جــديــدة  مبتكرة  خــدمــات  او 
المتحد  المصرف  يطرحها 

وفقا الستراتيجيته.
عــقــب ســلــســلــة من 

الصعبة،  والشخصية  العملية  االختيارات 
أظهرت المسابقة تميزا لعدد كبيرا من فريق 
في  يعملون  ممن  المتحد  المصرف  عمل 
والتميز  باالبتكار  يتسمون  واخالص  صمت 
معايير  اعلي  تطبيق  علي  الكبيرة  والقدرة 

الجودة المصرفية العالمية.   
ادارة  مجلس  رئــيــس  وأعــلــن 
الــمــصــرف الــمــتــحــد أشـــرف 
ــاء الــفــائــزيــن  ــقــاضــي، أســم ال
المصرف  رئــيــس  ــوائـــز  ب«جـ

الـــمـــتـــحـــد لــلــتــمــيــز 
 The  «  2020
 United Bank
 Chairman’s

  Award
وتقنيا  اداريا 

واالدارات.   الــفــروع  مستوي  علي  وفكريا 
كذلك افضل 3 افكار مبتكرة في احتفال عبر 
عمل  فريق  ضم  كونفرنس  الفيديو  خاصية 
الفروع  بمختلف   1800 المتحد  المصرف 

واالدارات واالدارة العليا.
وفي تعقيب خاص أعرب أشرف القاضي، 
أنه  المتحد،  المصرف  ادارة  مجلس  رئيس 
فريق  من  ومبدع  متميز  ال82  بفوز  سعيد 
عمل المصرف المتحد بأفضل اداء اداريا 
وتقنيا وفكريا خالل 2020، مضيفا ان فريق 
مستوي  عمليا  اثبت  العمل 
اداء وكفاءه عالية مكنته من 
وضع المصرف المتحد في 
مصاف البنوك الكبري.

صـ1٠ أشرف القاضي

للقارات  عابر  استثمار  المشاط..تسونامى  رانيا 

مصر تدخل »النادي النووي« بمحطة الضبعة
حوار شامل مع وزير الكهرباء محمد شاكر 

تعتبر محطة الضبعة النووية التي يتم إنشاؤها 
شمال  مــطــروح  لمحافظة  تابعة  منطقة  فــي 
المتوسط،  األبيض  البحر  شاطئ  على  مصر، 
وكان  مصر،  في  الكهرباء  إلنتاج  مشروع  أكبر 
تم التوجيه ببدءه في ثمانينات القرن الماضي، 
مرة  للنور  عــاد  ثــم  أســبــاب،  لعدة  توقف  لكنه 
عبد  الرئيس  عهد  في  فيه  العمل  وتــم  أخــرى 
العالمية،  النظم  أحدث  على  السيسي،  الفتاح 
بالتعاون مع روسيا، إلخراج أفضل مشروع طاقة 
نووية في المنطقة، وخالل بضع سنوات سيتم 

االنتهاء من المشروع ويخرج للنور.
الكهرباء  وزيــر  شاكر  محمد  الدكتور  وقــال 

والطاقة المتجددة، إن مشروع محطة الضبعة 
المشروعات  أهم  من  الكهرباء،  إلنتاج  النووية 
مصر  في  تنفيذها  تم  التي  الضخمة  القومية 

المشروع سيولد  أن  متابًعا  على اإلطالق، 
طاقة كهربائية كافية إلضاءة مصر إلى 

األبد.
ــاء فــي  ــربـ ــهـ ــكـ وأضـــــــاف وزيــــــر الـ
أن مشروعات  لـ«الطريق«،  تصريحات 

الــصــب الــخــرســانــي ما 
ــبـــكـــرة عــلــى  تــــــزال مـ
المشروع، فنحن بدأنا 

عديد  سنوات  منذ 

في إنشاء المحطة وما زال أمامنا بعض الوقت، 
محطة  إنشاء  مجرد  ليس  المشروع  أن  متابًعا 
محوالت كهربائية يتم تنفيذها في عدة أشهر، 
بــل هــو مــشــروع قــومــي يــحــتــاج لسنوات 

متعددة.
المقاولين  أعــمــال  أن  شــاكــر،  وتــابــع 
التي تتم حاليا في موقع محطة الضبعة 
ــة، ال عــالقــة لــهــا بــبــدء إنــشــاء  ــووي ــن ال
الذي  الخرساني  الصب  أو  المفاعالت 
المفاعالت،  دخــول  قبل  يتم 
موضحا أن عمل المقاولين 
التسوية  أعمال  يستهدف 

المساعدة  والمباني  اإلداريــة  المباني  وأعمال 
فقط وليس له عالقة بصدور بإذن اإلنشاء.

أن  تصريحاته،  في  الكهرباء  وزيــر  وأوضــح 
المحطات في  النووية من أمن  الضبعة  محطة 
الثالث  الجيل  محطات  من  ألنها  نظرا  العالم، 
اآلمنة، التي تتم بنظام خاص جدا، مشيرا إلى 
من  ســواء  المشروع،  تنفيذ  في  المتبعة  الدقة 
إعداد الرسومات األولية لكل مرحلة وتسليمها 
حسن  لضمان  متأني  دقيق  بشكل  ومراجعتها 

سير العمل وفق نظام عملي دقيق.

صـ1٠ محمد شاكر



 اخلميس 25 / 2 / 2021
طريقنا.. وهنكمله

املدخل

تامر أمين.. سقوط في فخ الهواء

.. يفيد بايه ياندم

 »بيشحنوا بناتهم« تعصف باإلعالمي المدلل.. وأهالي الصعيد: االعتذار لن يفيد

 أهالي أبنهس مسقط رأس اإلعالمى الموقوف يعتذرون: حقكم علينا
أهالي أبنهس قرية تامر أمين

قويسنا  مــركــز  فــي  أبنهس  قــريــة  زارت  ــق«،  ــطــري »ال
بمحافظة المنوفية، مسقط رأس اإلعالمي أمين بسيوني 
حول  أفعالهم  ردود  لمعرفة  أمين،  تامر  اإلعالمي  والد 

تصريحاته.
في البداية قال حمدي أحمد، من أبناء القرية، وموظف 
بالسجل المدني بشبين الكوم، إن ما قاله اإلعالمي تامر 
أمين هو تصريح غير مسئول، أدى إلى تأجيج األهالي في 
الصعيد وأيًضا في كل أنحاء الجمهورية، مؤكًدا أن ما قيل 
ال يصح أن يخرج من إعالمي، ابن إعالمي كبير وهو أمين 
بسيوني، ابن قريتنا أبنهس، وكان في منصب كبير، حيث 

شغل رئاسة اإلذاعة والتليفزيون.
قيل من  مــا  أن  إلــى  قـــورة،  إبــراهــيــم  وأشـــار محمد 
إال  ما هي  أمين،  تامر  اإلعالمي  لسان  على  تصريحات 
ذلة لسان، وأنه لم بقصد اإلهانة، كما أنه قدم االعتذار 
المناسب، مقدًما النصيحة لتامر أمين، »حاول تبتعد عن 

برأيك  واختفظ  معنى  أكثر من  تحمل  التي  التصريحات 
لنفسك«.

أنور، قاضي جلسات عرفية، ومن  الحاج طلعت  وقال 
أعيان قرية أبنهس، إن حال الصعيد هو حال كل األقاليم 
في مصر، مشيًرا إلى أن ال أحد يرضى على أبناءه هذه 
اإلهانة التي ذكرها اإلعالمي تامر أمين في حديثه، الذي 
كان يجب عليه أن يرسخ مفاهيم صحيحة عند جمهوره 

بدال من أن يتحدث على خالف الواقع.
وقّدم »أنور«، اعتذاره لكل أهالي الصعيد بالنيابة عن 
قرية أبنهس، قرية اإلعالمي تامر أمين، وبالنيابة عن كل 
أهالي المنوفية أجمع، مختتما حديثه برسالة موجهة إلى 
اإلعالمي تامر أمين، »زعلتنا منك يا تامر، مكنش يتفع 

يطلع منك هذا الكالم ألنك إعالمي ابن إعالمي«.

تصريحات اإلعالمي تامر أمين، على قناة النهار، 
والتي أكد فيها أن الناس في األرياف وخاصة في 
صعيد مصر ينجبون األبناء بغرض أن يعتمدوا 
عليهم في توفير المصاريف، فيعمل الصبية في 
الورش و«يشحنون« الفتيات على حد وصفه- إلى 
القاهرة للعمل »خدامات«؛ أثارت حفيظة المصريين 
جميًعا، من جنوب الجنوب إلى شمال الشمال، حتى 
أهالي قريته »أبنهس« في المنوفية، لما يقبلوا هذه 
التصريحات، وأعلن البرلمانيون في مجلسي )النواب 
والشيوخ(، رفضهم لها، كما حققت نقابة اإلعالميين، 
معه لتصدر قرارها في النهاية بإلغاء تصريح مزاولة 
المهنة لمخالفته ميثاق الشرف اإلعالمي.

حرب الصعايدة
معركة تامر أمين األخيرة بدأت عندما تحدث عن 
قضية تنظيم النسل ليسيء إلى الصعايدة، معلنا أنهم 
في  للعمل  شحنهم  أجــل  من  والبنات  األبناء  ينجبون 
القاهرة واإلسكندرية، قائاًل: »الواد يبقى بلية والبنات 
خدامات«، مواصاًل أن الهدف من اإلنجاب في الصعيد 
واألرياف هو أن يعمل األبناء والبنات من أجل ان يضعوا 
أجورهم في »حجر أهاليهم«، لتتسبب تصريحاته تلك 
في ثورة ضده من »الصعايدة« الذين عبروا عن غضبهم 
نــواب  خــالل  ومــن  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  عبر 
محافظات الصعيد في مجلس النواب وكذلك القنوات 

التليفزيونية.
موجة الغضب التي أثارها تامر أمين لم تتوقف عند 
العديدون  وقدم  الجميع ضده  ثار  حيث  »الصعايدة«، 
بالغات ضده للنائب العام مطالبين بإيقافه ومحاسبته، 
كما تقدمت شكاوى ضده في المجلس األعلى لإلعالم، 
الذي قرر وقف برنامجه »آخر النهار« وإحالته للتحقيق، 
قبل أن يخرج األخير معتذرا بقوله: »أنا بعتذر وكانت 
نيتي خير، والهدف من حديثي هو المصلحة العامة، 
وأكثر ما يؤذيني هو أن يغضب شخص واحد من أهالي 
الصعيد«، مضيفاً أنه من أكثر المؤمنين بالصعيد وعزة 
نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وأن صعيد مصر هو 
أصل مصر وهو من أخرج معظم القامات والمفكرين 
ــاء، إال أن تصريحاته لم تشفع له، حيث قررت  واألدب
نقابة اإلعالميين، عقب التحقيق معه، سحب ترخيص 

مزاولة المهنة منه.
اللي مش عاجبه يسيب البلد

التي يجيدها تامر أمين لم  الهواء  حروب طواحين 
تتوقف على »الصعايدة« فقط، ففي عام 2018، انتشر 
البلد  عاجبه  مش  »اللي  فيه:  له يقول  فيديو  مقطع 
ياخد بسبورة ويمشي«، لتثور حالة من الغضب ضده، 
وتوصي لجنة الشكاوى المجلس األعلى لإلعالم بإلزام 
المذيع باالعتذار العلني عما بدر منه، ليخرج في 27 
»احتراًما  وقال:  ومعتذرا،  الفيديو  مبررا  يونيو 2018 
مني للمواطن والمشاهد المصري، الذي أقدره وأعمل 
للمجلس  مني  واحتراًما  وإلرضائه،  في خدمته  دائما 
األعلى لتنظيم اإلعالم وأعضائه وقراراته، فإنني أتقدم 
لي  المتداول  المقطع  أســاءه  من  لكل  علني  باعتذار 
حديثا على مواقع التواصل االجتماعي والخاص بقولي 
اللي مش عاجبه البلد ياخد الباسبور ويمشي، بدأت 
باالعتذار حتى ال يظن أحد أنني أتحايل أو أجادل بل أنا 
مقتنع إن االعتذار فضيلة و قيمة. وهذا الفيديو قديم 
جدا، من 4 سنوات، تحديًدا عندما كنت أعمل في قناة 
روتانا مصرية، اللوجو والديكور يوضحان ذلك، كما أن 
كالمي وقتها كان موجها لشباب اإلخوان، في أعقاب 
ثورة 30 يونيو، والذين كانوا يحاولون إشعال األوضاع 
للثورة  منهم  رفًضا  الفتنة  وخلق  المصريين  ــارة  وإثـ
وترك  للسفر  أدعوهم  كنت  لذلك  العظيمة،  الشعبية 
البلد بدالً من أن يشعلوها ويقتلوا أبناءنا في سيناء كما 

يحدث اآلن«.
رانيا علواني

ومن المجلس األعلى لإلعالم إلى المجلس القومي 
بشكوى  أغسطس 2019،  في 24  تقدم  الــذي  للمرأة 
إلى لجنة الشكاوى بالمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، 
تحدثه  بسبب  النهار«،  »آخــر  أمين  تامر  برنامج  ضد 
مع الضيفة الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة 

النادي األهلي وعضو مجلس النواب حينها، بأسلوب 
يفتقر إلى آداب اللياقة، وأصول المهنية اإلعالمية من 
خالل حواره الذي اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها 
بالعديد من األعمال خالل حياتها المهنية، إلى جانب 
إلى زوج الضيفة والسخرية من  التي وجهها  اإلســاءة 
دعمه ومساندته القوية لها، ما يعد إساءة إلى رجال 
مصر الداعمين لعمل المرأة، وقررت نقابة اإلعالميين، 
لعدم حصوله على تصريح  العمل  إيقافه عن  حينها، 
مزاولة مهنة، قبل أن يقدم أوراقه للنقابة ويعود للعمل 
أغسطس   26 حلقة  في  مباشرة  الهواء  على  ويعتذر 
2019، قائاًل: »أنا أكثر اإلعالميين الذي ال يستحيي 
من االعتذار، الذي هو فضيلة وشيمة الكبار، وإذا كان 
المجلس القومي للمرأة زعالن مني فأنا آسف، وأحترم 

المرأة بشدة، وأحترم النائبة رانيا علواني وزوجها«.
سخرية من الفقراء

في مصر  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  وعقب 
وفرض العديد من اإلجــراءات االحترازية، خرج تامر 
أمين في شهر يونيو الماضي ساخًرا من عدم تطبيق 
بعض الفئات من الشعب اإلجراءات االحترازية لمواجهة 
كورونا، قائال: »لو نزلنا بكاميرا في األحياء الشعبية 
وعند الناس الغالبة والحلوين البالطة اللي خدوا قدر 
معين من التعليم، ونسألهم.. ماذا تعرف عن التباعد 
االجتماعي؟، هيقولك حاجة جديدة على الموبايل، أو 
شركة مفروشات في مصر الجديدة، أو تمويل عقاري، 
ليمارس  الصحيحة«،  اإلجابة  كل حاجة غير  هتسمع 
عليه  الهجوم  عقب  ــذار  االعــت فــي  المعتادة  هوايته 
رسالة  خالل  من  كالمعتاد، وذلك  المعركة  وخسارته 
بــوك«، قال  »النهار« على »فيس  قناة  نشرتها صفحة 
فيها: »أنا ال أجرؤ على إهانة المصريين وال الطبقات 
البسيطة منهم، ألنهم أهلي وناسي وأنا منهم، أنا أعتذر 
لكل من أساء فهم كلماتي أو جرحت شعوره، وأنا عمري 
ما تكبرت على االعتذار أبًدا؛ ألن االعتذار فضيلة. ما 
كنت أقصده بكالمي هو الخوف الشديد على الشعب 
المصري، خصوًصا الفئات التي ما زال ينقصها الوعي 
على  وحرصي  الوقاية  وإجـــراءات  الكورونا  بموضوع 
المصلحة العامة وصحة الناس دون أية إهانة ألحد، 

واهلل من وراء القصد«.
عارضة أزياء

األزيــاء  لعارضة  لالعتذار  مجددا  أمين  تامر  عــاد 
عامين  بحبسه  حكم  صـــدور  عقب  هــشــام،  مريهان 
وكفالة 50 ألف جنيه بسبب اإلســاءة لها والتنمر بها 
التلفزيوني، وقال أمين معتذرا: »ما بدر  في برنامجه 
منه تجاه عارضة األزياء ميرهان هشام كان وسط حالة 
من الزخم اإلعالمي خالل بطولة كأس األمم األفريقية 
التي كان يشارك فيها منتخب مصر، وال يوجد خالف 
بيني وبين ميرهان هشام، وال يوجد سابقة معرفة بيننا، 
وما قلته عنها يمكن أن يسىء لها، وأن سخونة الهواء 
واالنفعال هو ما دفعني لقول ذلك، وأنا لم أقصد أي 
إهانة أو تحقير لها وأحمل كل احترام وتقدير. حقك 
عليا ومتزعليش مني، وعفا اهلل عما سلف، والصلح 
المستقبل«،  فــي  عالقة  بــدايــة  تكون  شــاء  وإن  خير 
وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكما 
في ديسمبر الماضي، حكما بمعاقبته، بالحبس سنتين، 
وكفالة 50 ألف جنيه إليقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف 
وانتهاك  المدني، التهامه بسب وقذف  جنيه لالدعاء 
حرمة الحياة الخاصة لعارضة األزياء ميرهان هشام 

عبد القادر.
رمضان صبحي

دخل اإلعالمي تامر أمين كذلك في صراع خاص من 
طرف واحد مع رمضان صبحي العب األهلي السابق 
بيراميدز  نادي  إلى  انتقاله  عقب  الحالي،  وبيراميدز 
ورفض التوقيع للنادي األهلي واالستمرار معه بعد انتهاء 
إعارته له من نادي هيدرسفيلد اإلنجليزي، فلم يكتف 
اإلعالمي بالهجوم عليه عقب انتقاله لبيراميدز، حيث 
استمر في السخرية منه عقب كل مبارة لفريق بيراميدز 
أو للنادي األهلي، وأصبح العب المنتخب الوطني مادة 
رئيسية على مائدة سخرية تامر أمين، على الرغم من 
عدم رد الالعب عليه على اإلطالق، إال أنه مستمر في 

معركته ضد الالعب.
معاركه مع الراقصات

ومن أبرز معارك اإلعالمي الموقوف كانت تلك التي 
خاضها مع الفنانات والراقصات، رافًعا راية األخالق 
والقيم، ومنها مشكلته الشهيرة مع الفنانة فيفي عبده 
التي سخر منها في إحدى حلقات برنامجه وتحدث عنها 
باسمها الحقيقي »عطيات«، قائال إن عطيات قررت أن 
تعود للرقص مرة أخرى وأقامت مؤتمرا صحفيا، قائاًل: 
»رايحة تقول طول ما أنا فيا نفس هفضل أرقص وكأنه 
جهاد أو عالقة مع ربنا«، موضحا أنه ال يعلم كيف يفكر 
هؤالء األشخاص، وكيف يعبث الشيطان بعقولهم، قائاًل 
»الست عطيات تبلغ من العمر 65 سنة ودي الحقيقة 
مش بدعي، والستات في السن ده وصلت بالعمر إلى 
أرذله.. والمفروض تفكر في آخرتها وكيف تنهي حياتها 
بشكل كويس«، لترد عليه بقولها: »مين تامر أمين ده 

أساسا.. مفيش حد يتكلم وال يجيب سيرة الرقص«.
وتكررت سخرية تامر أمين من الراقصات من جديد 
إحدى حلقاته  في  دينا  الراقصة  حين هاجم مالبس 
في  استضافتها  عليه خالل  النار  لتفتح  التلفزيونية، 
برنامج »المتوحشة« على قناة »النهار«: »تامر يهاجمني 
في برنامجه ويسهر عندى في الملهى الليلى يومياً«، 
كــل من  لــلــرد على  تــنــزل بأخالقها  ــهــا »ال  أن مــؤكــدة 
المصري  القضاء  في  تثق  أنها  إلى  مشيرة  يهاجمها، 
الذي سينصرها«، كما هاجم الراقصة جوهرة، بسبب 
الفيديوهات التى تسربت لها في وضع غير الئق وطلب 
بمنع عملها فى مصر، وهو األمر الذي لم تهتم به جوهرة، 
ولم ترد عليه، كما خاض معركة مع صافيناز التي قال 
عنها: »مش ههدى غير لما تترحل من مصر ألنها من 
أسباب انتشار الفسق والفجور« لتتهمه بالهجوم عليها 
بسبب رفضها الظهور معه في احدى حلقات برنامجه. 
وكانت أشهر معاركه مع الراقصات، تلك التي خاضها 
مع سما المصري، حيث قاد هجوما حادا عليها بسبب 
مبادرة توزيع كالسونات على عمال نظافة في الشارع 
وهي ترتدي زي بابا نويل، قائاًل: »اشمعنى الكلسون؟ 
هو الزم أي حاجة من تحت! مينفعش نديهم جاكت أو 
بلوفر أو بطانية«، مضيفا: »كفاية حك يا عم الحاج، الزم 
تحت وخالص«، لترد عليه بعدها في عدة مقاطع فيديو 
قالت في أحدها: »أنا مش مصدق وداني يا لمبي، دا 
إحنا فاضل لنا طقم مدرعات ودبابات ونحارب بعض 
بيها أنا وإنت ياجدع.. إنت بتسأل إشمعنى أنا وزعت 

كالسين على الناس عشان الماليين هتدفي نفسها«.
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طريقنا.. وهنكمله

منذ ظهوره على شاشات التليفزيون، واحتالله مساحة إعالمية كبيرة 
وبرنامًجا يومًيا، ويعشق اإلعالمي تامر أمين الدخول في صراعات يومية، 
يختلقها دون أدنى داٍع أو مناسبة، وكأنه يعشق صراعات وحروب طواحين 
الهواء، حتى وإن خرج خاسًرا من معركة أو حرب وهمية يختلقها مع إحدى 
الطواحين، ال يلبث إال أن يدخل حرًبا جديدًة ال طائل منها وال هدف، 
ونهايتها الحتمية خسارته لها وخروجه منها بخسائر ال تعد وال تحصى، 
فمن الدخول في صراعات وهمية مع الراقصات والفنانات، مرورا اشتباكه 
مع العب كرة والسخرية منه بشكل مستمر دون كلل أو ملل، وحديثه 
بضيوفه مع شكل غير الئق ما يدخله في مشكالت وصراعات، وممارسته 
التنمر على الهواء، وصوال إلى سخريته من الجمهور سواء خالل أزمة 
غجراءات كورونا والتباعد االجتماعي، أو ما حدث منه منذ أيام قليلة، 
باإلساءة إلى الصعيد وبناته وأبنائه، وهي األزمة التي أثامت الدنيا ولم 
تقعدها، وأدت إلى سحب ترخيص ممارسة المهنة منه وكذلك أوصلته 
إلى ساحات المحاكم التي حددت ٢٠ مارس المقبل موعًدا ألولى جلسات 
محاكمته في إهانة الصعايدة.
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اإلشارة

 »تبدأ قريباً وواسعة االنتشار«.. سيناريوهات الموت القادم  يمكن اختالط الوباء باألمراض التنفسية األخرى.. وشهر رمضان فرصة النتشار الفيروس

دعاء راجح

رعب أبريل.. »الطريق« تدق ناقوس الخطر من الموجة الثالثة لكورونا

توحد العالم على أن فيروس كورونا 
المستجد هو الخطر األعظم، الذي ما زال 
يهدد حياة البشر على األرض، وما أن يوشك 
على انتهاء موجة منه، حتى يتزايد الحديث 
بين الناس في جميع بلدان العالم على الموجة 
الجديدة التي يمكن أن تحدث، كما هو الحال 
اآلن في التساؤالت عن ظهور موجة ثالثة 
لفيروس كورونا تضرب األرض.

الصحة العالمية والموجة »القاتلة«
إستشاري  الخولي،  أمجد  قال  الصدد،  هذا  وفي 
الموجة  إن  العالمية،  الصحة  منظمة  في  وبائيات 
ممكنةفي  المستجد،  ــا  كــورون فــيــروس  مــن  الثالثة 
االحترازية  باإلجراءات  المواطنين  إلتزام  عدم  حالة 

المناسبة وإتباع اإلرشادات الوقائية. 
فيروس  من  الثالثة  الموجة  أن  على  وأكــد 

كورونا المستجد ممكنة في حالة عدم اإللتزام 
وتراخي المواطنين في اإلجراءات الوقائية، 
اإلصابات  عدد  ارتفاع  في  يظهر  ما  وهو 
العالم  دول  من  عدد  في  كورونا  بفيروس 
وذلك  النشطة؛  الحاالت  أعــداد  ــادة  وزي

بعد أشهر من استقرار المعدالت.
وكــــانــــت ىمـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 

الــعــالــمــيــة، كــشــفــت عن 
ــدد مــن  ــ ــاع عـ ــ ــف ــ ارت

ــاالت اإلصــابــة  حـ
ــي عـــــدد مــن  ــ ف
الــــــــــدول بــعــد 
استقرار 
معدالت 

اإلصابة في المستشفيات، وهو ما وصفه بعض العلماء 
بأنه مؤشًرا إلى حدوث موجة ثالثة محتملة من الوباء 
في عدد من البلدان، نتيجة لعدم التقيد باإلجراءات 

االحترازية، وبشكل خاص التباعد االجتماعي.
وتوقع ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية 
ــا حـــدوث مــوجــة ثالثة من  الــخــاص بــفــيــروس كــورون
الجائحة في أوروبا في الشهور األولى من عام 2021، 
وذلك في حالة تقاعس الحكومات عن القيام بما يلزم 

لمنع الموجة الثانية، سيجعل تلك الموجة »قاتلة«.
الصحة وبداية الموجة الثالثة في إبريل

من  المواطنين  نفوس  في  والخوف  القلق  واشتعل 
ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد مرة 
أخرى، عقب توقعات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة 
هالة زايد، وذلك خالل شهري أبريل ومايو المقبلين، 
اإلصابة  أعداد  انخفاض  مع  االطمئنان  أن ساد  بعد 

خالل الشهر الحالي.
ارتــفــاع  بــدايــة  أن  »زايـــد«  وكشفت 
إصابات كورونا مجددا ستكون في 
أبريل المقبل، على أن تكون ذروة 
الشهر  نهاية  فــي  الموجة  هــذه 
بداية  أن  مبينة  مــايــو،  ــة  ــداي وب
بالموجة  مــصــر  ــي  ف الــجــائــحــة 
الوباء خالل  ذروة  كانت  األولــى، 
ــم انــخــفــضــت  ــل ومـــايـــو، ثـ ــريـ أبـ
سيكون  هكذا  تباعا..  األعـــداد 
مثلما  المقبلة  الفترة  في  الحال 

حدث العام الماضي.
الموجة  سيناريوهات 

الثالثة 
ــه، قـــال  ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومـ
ــور حـــســـام  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
اســتــشــاري  فتحي 
األمراض 

كــورونــا  ــروس  ــي ف مكافحة  ومتخصص  ــة،  ــصــدري ال
في  الــوبــاء  األخــيــرة عن  الــدراســات  إن  المستجد، 

قتله  ويمكن  ضعيف  ــه  أن تكشف  الصين 
الجماعية،  بالجهود  عليه  والــقــضــاء 

ويمكن تراجع عدد اإلصابات به من 
المصابين  بعزل  محاصرته  خالل 
المخالطين  وتــتــبــع  وعــالجــهــم، 

وتوعية المواطنين.
تصريحات  في  »حسام«  وأشار 
خاصة لـ«الطريق« إلى أن الموجة 

واليابان،  أمريكا  في  بدأت  الثالثة 
أسرع وأضخم، وهناك دول بدأت في 

الموجة الرابعة بقوة مثل إيران.
أن  الصدرية  ــراض  األمـ أستشاري  وأكــد 

على  للقضاء  نهائي  مصل  ظهور  حتى  الوحيد  الحل 
اإلجــراءات  إتباع  من  البد  المستجد  كورونا  فيروس 
ال  لكي  تنفيذها  في  التهاون  وعــدم  كاملة،  الوقائية 

يشكل الشخص خطورة على نفسه وعلى من حوله.
أيمن السيد سالم،  الدكتور  وفي هذا الصدد، أكد 
ضبط  ضــرورة  على  الصدرية،  األمــراض  استشاري 
للمساعدة  كورونا،  الدم، لمصاب  السكر في  مستوى 
في سرعة الشفاء، حيث ارتفاعه يؤخر في الشفاء من 
العدوى، وقد يساهم في تدهور الحالة بحدوث عدوى 
من ميكروبات بكتيرية أخرى، محذًرا مصاب من أي 
حاالت  في  معتدل  بنشاط  اإللتزام  مع  عال،  مجهود 
النصائح  من  عدد  »سالم«  وقــدم  الخفيفة.  اإلصابة 
للمواطنين لتخطي الموجة الثالثة من فيروس كورونا، 
كل  على  يحتوى  الذي  المتوازن  الغذاء  بتناول  وذلك 
ودهون،  ونشويات،  »بروتينات،  من  الغذائية  العناصر 
تعد  التي  والبروتينات  وفيتامينات«  ومعادن  وأمــالح، 
وبالتالي  المناعي،  الجهاز  لعمل  األساسي  المكون 
الكورتيزون  إلــى  وأشــار  الشفاء.  سرعة  في  يساهم 
يستخدم في عالج الحاالت المتوسطة والشديدة من 

فيروس كورونا، وال يلزم إعطاؤه للحاالت الخفيفة، وال 
يوصف أول 10 أيام من اإلصابة بالعدوى كونه يثبط 
الوقت نفسه  المناعى، مشدًدا في  الجهاز 
على ضرورة منع االستحمام لمصابي 
كونه  الــرئــوي،  واإللتهاب  الفيروس 

التهاًبا رئويا فيروسّيًا.
الثالثة  الــمــوجــة  مــخــاوف 

لكورونا
أعــداد  انخفاض  من  وبالرغم 
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد 
أن  إال  الماضية،  األيــام  على مدار 
المخاوف من الموجة الثالثة يتزايد، 
لجنة  رئيس  أشــرف حاتم  أوضــح  وقــد 
الصحة في مجلس النواب، أن تناقص أعداد 
المصابين في الفترة األخيرة ال يمنع من حدوث موجة 
ثالثة، وبرهن على ذلك بالدول األوروبية التي شهدت 
في نهاية العام الماضي انخفاضاً في اإلصابات، دفعها 
للتفكير في السماح باحتفاالت رأس السنة، ثم عادت 
األعداد لالرتفاع مرة أخرى، فشددت الحكومات من 

إجراءات اإلغالق للسيطرة على الوباء.
يعني  بكورونا،  المصابين  أعداد  انخفاض  أن  وبين 

أن مصر قاربت على االنتهاء من الموجة الثانية.
تحور كورونا في الموجة الثالثة

ومن جانبه، كشف الدكتور إسالم عنان، استشاري 
مع  الوقائية  اإلجــراءات  إتباع  تقليل  أن  األوبئة،  علم 
انخفاض حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، 
ارتــفــاع  يعيد  تنفيذها  عـــدم  ألن  خــاطــئ،  أمـــر  هــو 
التي تحاول  الوقت  الوفيات، وذلك في  ثم  اإلصابات 
اللقاح  إعطاء  خالل  من  المرض  تحييد  الدولة  فيه 

لكبار السن والكادر الطبي.
الفيروس  في  مستمرة  تحورات  هناك  أن  وأوضــح 
الفيروس  ويجعل  الــفــيــروس  خصائص  يغير  وهـــذا 
المصابين  على  أعراض جديدة  وتظهر  انتشاًرا  أكثر 

اللقاح  التحور بسيط ال يؤثر على فعالية  وحتى اآلن 
ولن يحدث في العام الحالي بحسب الدراسات، مبيًنا 
أنه حتى اآلن ما زالت الموجة الثانية مستمرة، ولكن 
تعرضوا  ومن  انتشار،  أوســع  الثالثة  الموجة  ستكون 
الموجة  في  يُصابوا  لن  الثانية  الموجة  في  لإلصابة 

الثالثة الحتواء أجسامهم على أجسام مضادة.
الموجة الثالثة لكورونا وشهر رمضان

وبالتزامن مع حلول شهر رمضان مع أبريل المتوقع 
فيه حدوث الموجة الثالثة، والذي تتزايد فيه رحالت 
التسوق التي تقوم بها األسر، باإلضافة إلى التجمعات 
الماضي،  العام  من  الوقت  هــذا  في  فإنه  العائلية، 
تزايدت حاالت اإلصابة بالوباء، وذلك ألن التجمعات 
أعظم على  ــواق يشكل خــطــورة  واألســ الــمــوالت  فــي 

الصحة العامة للمواطنين.
هاني الناظر وكورونا

الناظر،  هاني  الدكتور  أوضــح  السياق،  هــذا  وفــي 
البحوث  مركز  ورئيس  الجلدية،  األمــراض  استشاري 
من  الثانية  الموجة  تــزال  ال  اآلن  حتى  أنــه  األســبــق، 
فيروس كورونا ولكن سيكون هناك موجة ثالثة، مبيًنا 
بداية  كانت  حيث  الماضي  الشتاء  ظهر  الــوبــاء  أن 
انحسار  حدث  حتي  استمرت  والتي  االولــي  الموجة 
واغسطس  يوليو  شــهــور  خــالل  الصيف  فــي  للوباء 

وسبتمبر فكانت نهاية الموجة األولى.
تغير  مع  بــدأت  الثانية  الموجة  أن  »الناظر«  وتابع 
الطقس ودخولنا في أول الشتاء  واستمرت حتي يومنا 
هذا، متنمًيا أن يكون قريًبا أمل مع انتهاء فصل الشتاء 
في  االســتــمــرار  ومــع  الصيف  فصل  وحــلــول  الحالي 
اإلجراءات االحترازية والتوسع في التطعيم باللقاحات 
سيكون  وإال  الثانية  الموجة  هذه  تنتهي  أن  المختلفة 

هناك موجة ثالثة مع بداية الشتاء القادم.

الناظر

عدسة: محمد عادل

لم يعد التعليم 
النظامي فقط ما ينبغي 
لآلباء توفيره ألبنائهم، 
ففي ظل التالحق 
التكنولوجي الذي ال 
ينقطع ليل نهار، أصبح 
عليهم دور آخر في 
إعدادهم للمستقبل، 
وتعليمهم مهارات أخرى 
عديدة، وفي القلب 
من كل هذا تأتي لغات 
البرمجة كأهم مهارات 
القرن الحادي والعشرين، 
خاصة مع سهولة 
تعلم األطفال عديًدا 
من األشياء في زمن 
قياسي، وارتفاع نسب 
ذكاء األجيال الجديدة 
عن سابقتها باّطراد. 
فهل تعّلم البرمجة مهم 
ل  فعاًل ويمكن أن ُيشكِّ
فارًقا في حياة الطفل؟ 
أم أنه مجرد »موضة« 
له عن التحصيل  وسيعطِّ
الدراسي؟ وكيف 
تساعده على دخول هذا 
العالم إذا أراد؟ وما السن 
المناسبة كي يبدأ؟ وما 
أشهر المواقع المجانية 
المتخصصة في ذلك؟ 
وما المهن المستقبلية 
التي يمكن أن يعمل بها؟

يُجيدها،  التي  باللغة  الكمبيوتر  إلى  التحدث  هي  البرمجة 
وكتابة تعليمات له -تسمى كودCode- لتنفيذ مهمة معينة، من 
جمع رقمين وتشغيل ملف فيديو وتحرير مستند نصي والدخول 
على اإلنترنت إلى تحليل البيانات الضخمة وإجراء الجراحات 
المعقدة وقيادة صواريخ الفضاء والتعامل مع المواد الخطرة، 
وغيرها، وفي الغالب بإمكان كل لغات البرمجة عمل أي شيء، 

لكن بعضها يكون مميًزا أكثر في مجال بعينه.   
وعن أهمية البرمجة في عالم اليوم، يقول م.مصطفى السيد، 
خبير البرمجيات واألمن الرقمي: »كما أنه لم يعد مقبواًل خروج 
طفل ال يجيد القراءة والكتابة، كذلك البرمجة، أصبحت أساسية 
في جميع مناهج التعليم بالعالم، واآلن ال يوجد منزل في مصر 
تقريًبا ليس فيه جهاز يستخدم اإلنترنت؛ تليفزيون أو غسالة أو 
ثالجة أو كاميرا مراقبة أو موبايل، والبرمجة هي التي تستطيع 

ذ ما نحتاج إليه«. التعامل مع كل هذه األجهزة وجعلها تنفِّ
األمية  على  للقضاء  حمالت  الــدول  تبنَّت  »ومثلما  وتــابــع: 
التي  التكنولوجية  األمية  على  للقضاء  تسعى  اآلن  التعليمية، 
تتسبب في خسائر بماليين الدوالرات، والتجاه العالمي أنهكما 
ال بّد لإلنسان أن يجيد أساسيات الطبخ وأساسيات السباكة 
على  يعتمد  يجعله  أن  شأنه  من  ما  وكل  الكهرباء  وأساسيات 
نفسه، فال بّد أن يجيد أساسيات البرمجة أيًضا، وليس مثل 

األطفال أرًضا خصبة كي نبدأ معهم الرحلة مبكًرا«.
 Automation وذكر مصطفى أن العالم كله يتجه إلى الميكنة
والطفل الذي يبلغ من العمر اآلن مثاًل 6 سنوات، عندما يدخل 
كل  الميكنة قد غزت  تقريًبا، ستكون  العمل عام 2040  سوق 
شيء، ولم يعد مقبواًل التعامل بالطرق التقليدية، وإنما ال بّد من 

امتالك تقنية ومهارات معينة للمنافسة في سوق العمل«.
ولفت م. أحمد طرطور، مهندس البرمجيات، وصاحب كتاب 
يكون  أن  بد  البرمجة ال  تعلم  أن  إلى  البرمجة(  إلى  )طريقك 
أولوية في الصغر، حتى إن لم يعمل بها الطفل بعد ذلك، أو اختار 
طريًقا أخرى، فغرضها األساسي تعليمه طريقة تفكير منظمة، 
ومنحه القدرة على حل المشكالت، واالستعداد للتعامل مستقباًل 
مع تداخل اآللة في كل شيء، فسوف يحتاج آجاًل أو عاجاًل إلى 
التعامل معها بلغتها، وإال »سيظل أسير َمن يجيدون ذلك، ألنه 

فّضل أن يتخلّف عن ركب الحضارة ويبقى مستهِلًكا«.
ر  ع خيال الطفل، وتحرِّ وتابع: »القيمة األكبر للبرمجة أنها توسِّ
قدرته على اإلبــداع، وتضع يده على إمكانات هائلة، كما أنها 
-وهي قيمة مهمة- تجعله يستمتع بوقته ويشعر بقوته وقدرته 

على التحكم في كل شيء«.
 ،  IOS برامج  مطوِّرة  سلسبيليوسف،  المهندسة  وألمحت 

وصاحبة أكاديمية لتعليم البرمجة، أن من بين ميزات االشتغال 
بالبرمجة أيًضا، أنه يمكن العمل بها من المنزل، أو عبر اإلنترنت، 
إذ ال تحتاج إلى الوجود في مقر الشركة على اإلطالق، فهي مهنة 
عابرة للحدود، ويمكن لصاحبها أن يمارسها من أي مكان في 

العالم.
وعّقبت: »كما أن مرّتباتها مرتفعة، والمبرمج له مكانته في 
أي مكان يعمل به، ويمكن له أن يشارك في المسابقات الدولية 

ويسافر العالم كله بفضل هذه المهنة«.
إنترنت األشياء واألتمتة.. مستقبل العالم غًدا

لكن ما األشياء التي بإمكان البرمجة عملها بالفعل، وكيف 
ستؤثِّر في مهن المستقبل، وما فرص العمل التي يمكن أن تتاح 

ألبنائنا إذا أتقنوا تعلمها؟
يقول م. مصطفى إن البرمجة في الواقع يمكنها عمل أي شيء، 
خصوًصا مع التطور الكبير في ما يسمى »إنترنت األشياء«، أي 
توصيل كل األجهزة المنزلية والمنزل نفسه باإلنترنت، ليمكنك 
السيطرة على كل ركن فيه من أي مكان، ومراقبته، وإصالحه، 
وتكليفه بالمهام المطلوبة، وصواًل إلى بناء المواقع على اإلنترنت 
وتصميم التطبيقات واأللعاب وإعطاء األوامر للروبوت وتحليل 
البيانات الهائلة، وغيرها، وخالل عشرين عاًما سيحتاج الجميع 
إلى التعامل بالبرمجة أيا كانت مهنته ألن جميع األجهزة سوف 

تكون ذكية من الشطافة إلى الدرونز«.
واستطرد مصطفى: »مثاًل أمازون لديها اآلن توصيل بالدرونز، 
والدفع أصبح إلكترونًيا، والرد على العمالء أصبح عبر »شات 
الناس  تراقب  الكاميرات  بأمريكا  بوت«، وفي بعض محالتهم 
وخطواتهم  مشترياتهم  وتسّجل  الوجوه،  على  التعرف  بتقنية 
التوصيل  إن مهًنا مثل عامل  أي  الصناعي،  الذكاء  باستخدام 
والكاشير ومسؤول خدمة العمالء واألمن انتهت الحاجة إليها 
اآلن، وغيرها كثير من المهن التي تتفكك، فاألتمتة قادمة بال 
جدال وسوف تطال كل مكان وكل مهنة، والذكي من يستعد لهذه 

اللقطة مبكًرا«.
وقال م. أحمد: »األمر أشبه بامتالك قوة ضخمة، يمكنك فعل 
أي شيء بها، فقط تتخير المجال الذي تريد أن تسهم به أو تضع 
طاقتك فيه، وتفكر، وسوف تجد البرمجة تمّكنك من فعل ذلك، 
من أبسط األشياء إلى أكثرها تعقيًدا، وحتى إن لم تكتب كوًدا 
بيدك، فيكفي أن تكون مدرًكا آللية عمل اآلالت من حولك وكيف 
تتعامل معها كي تكون في مأمن من المفاجآت أو تمرير أي أحد 

معلومة خاطئة لك«.
أمامه  البرمجة،  يتعلم  الذي  الطفل  أن  وذكــرت م. سلسبيل 
بإمكانه  إذ  المستقبل،  في  العمل  خيارات  من  واسعة  طائفة 

أن يعمل في برمجة تطبيقات الموبايل أو برامج الكمبيوتر أو 
تصميم مواقع اإلنترنت أو صناعة األلعاب أو برمجة األجهزة 
الكهربائية الذكية والدوائر اإللكترونية أو الروبوتكس أو الذكاء 
تحليل  أو  الطبيعية  اللغات  ومعالجة  اآللة  وتعلم  االصطناعي 

البيانات الضخمة، وغيرها. 
ما السن المناسبة لتعلم الطفل البرمجة؟

يشيع أن البرمجة صعبة، وأنه ليس بإمكان الجميع إتقانها، 
ومتى  صحيح؟  هذا  فهل  خاصة،  مؤهالت  إلى  تحتاج  وربما 
ينبغي لآلباء بدء الرحلة مع أبنائهم؟ يقول م. مصطفى »الخبراء 
ينصحون بتعلّم البرمجة لألطفال بدًءا من سن أربع سنوات، 
وليس شرًطا أن يكون التعلم احترافًيا، لكن ربما يقتصر في 
المشكالت  حل  وكيفية  البرمجة،  منطق  فهم  على  البداية 
البسيطة، وأساسيات التعامل مع الكمبيوتر واآلالت وإعطائها 

األوامر«.
بينما يؤكد م. أحمد عامل الفروق الفردية، وأن األهل أكثر 
دراية بأبنائهم من أي أحد، لذا ال توجد سن بعينها هي األصلح 
لبدء الرحلة، وإنما على األهل تقرير ذلك وفًقا لقدرات ابنهم 
ونشاطه وسعيه لالبتكار وحبه لتجربة األشياء الجديدة، أهم 
ال  والبهجة  واالكتشاف  المودة  إطــار  في  ذلك  يكون  أن  شيء 

اإلجبار وصيغة افعل وال تفعل.
وتضيف م. سلسبيل أن األمر ال يحتاج إلى مهارات خارقة 
لتعلم البرمجة، إنما قدرة على الفهم ومساعدة األهل في البداية 
ومدرب محترف يجيد ما يفعل ويستطيع التعامل مع األطفال 
والحديث إليهم بلغتهم وتبسيط األمور لهم بشكل جذاب وشرح 

أهمية ما يتعلمونه وأثره فيهم مستقباًل.
ما أول لغة برمجة يتعلمها الطفل؟

 HTML يفضل م. مصطفى أن تكون أول لغة للطفل هي
ألنها لغة وصفية بسيطة، وأغلب صفحات اإلنترنت مبني عليها، 
كما أنها سهلة ومباشرة، وال تحتاج إلى إمكانيات أو عتاد ضخم 

لتعلمها، ويعقب ذلك تعلم جافا سكربت، ألنها سهلة وفيها 
كل أساسيات الرياضات والمنطق 
الحسابي، ويفهم الطفل من خاللها 
الحسابات  الكمبيوتر  إجــراء  آلية 
الطفل  يكن  لم  لو  حتى  المعقدة، 

نفسها ماهًرا في الرياضيات.
في حين يُفّضل م. أحمد أن تكون 
لغة الطفل األولى هي االسكراتش، 
الكود  كتابة  على  تعتمد  ال  وهــي 
والصور  البرمجية  البلوكات  وإنما 

طة تشجع الطفل على إكمال الطريق  واأللوان وصنع ألعاب مبسَّ
م كل المفاهيم  وتسهل عليه االستيعاب، وفي الوقت نفسه تُقدِّ

التي سيحتاج إليها في لغة البرمجة التالية التي يقرر تعلمها.
وتنحاز م. سلسبيل إلى تعلم البايثون في البداية، وتقول إنها 
الطفل  بها فتح شهية  يمكن  التي  وأبسطها  اللغات  من أسهل 
كتابة  لقواعد  أقرب  وقواعدها  السحري،  العالم  هذا  لدخول 
بها،  والتعامل  استيعابها  ل  يُسهِّ مما  العادية  اإلنجليزية  اللغة 
ناهيك بتوافر مصادر تعلم ال حصر لها سواء باللغة العربية أو 

اإلنجليزية.
م  هل ال بّد أن يكون الطفل فائًقا في الرياضيات ليتعلَّ

البرمجة؟
سؤال مهم يطرحه األهل دائًما، هل إتقان الرياضيات شرط 
الباكرة  السن  أغلب األطفال في  البرمجة، ألن  لتعلم  أساسي 
ربما ال يميلون إلى هذه المادة، يقول م. مصطفى ليس شرًطا، 
الكمبيوتر هو من سيقوم بالعمليات الحسابية، والطفل فقط 
سيعطيه األوامر، لذا فالمطلوب أن يتقن الطفل التفكير وطرق 

حل المشكالت وتنفيذ األوامر وليس الرياضيات نفسها.

 كيف تفتح لطفلك أبواب الغد وتساعده على تعلّم لغة المستقبل  من »الشطافة« إلى »الدرونز«.. الذكاء االصطناعي يسيطر على كل شيء!

حسام مصطفى إبراهيم

تعليم البرمجة لألطفال.. »ترف« أم »ضرورة حياة«؟

 ٤ سنوات.. السن 
المناسبة لبدء تعليم 

األطفال البرمجة
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طريقنا.. وهنكمله

املطب

في يونيو المقبل، يكتمل العام الثالث 
على تأسيس الكيان السياسي الذي 
يحمل اسم »تنسيقية شباب األحزاب 
والسياسيين«، والذي بدأ بعضوية 1٩ 
حزبا و1٠ من الشباب السياسي، ثم اتسع 
المجال ليضم كل الشباب المهتم بالعمل 
السياسي والتنمية السياسية، لتصبح 
بعد ذلك أهم الكيانات السياسية التي 
ظهرت في مصر خالل العقود الماضية.  
أعلنت التنسيقية منذ اليوم األول 
لتأسيسها أن هدفها، تقوية األحزاب، 
وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب 
مع الدولة، من خالل المشاركة بأوراق 
عمل ومقترحات ومشروعات قوانين، 
أو الحوار المباشر مع المسئولين، 
باإلضافة إلى الحوارات المجتمعية، 
وعرض الرؤى، واتخذوا »سياسة 
بمفهوم جديد« شعارا لهم. أحدثت 
التنسيقية حالة فريدة من التنوع 
واالختالف تحت مظلة واحدة باإلضافة 
لقدرتها االستثنائية على التواصل مع 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما 
جعلها تحصل على مناصب تنفيذية 
ومقاعد في البرلمان بغرفتيه الشيوخ 
والنواب، باإلضافة إلى نواب المحافظين 
ومساعدين الوزراء.

في الربع األول من 
عام 1٩7٣، وفي أثناء 
التحضير لهزيمة 
الشيطان الصهيوني 
في معركة الكرامة 
واسترداد أرض سيناء 

المباركة، كان 
حديث الشارع 
الفني في 
مصر عن 
هزيمة أخرى 

للشيطان، 
لكنها على 

يد امرأة هذه 
المرة، وهي قصة 

الفيلم الوحيد الذي 
انتجته الراقصة 

نعمت مختار، 
وجسدت فيه 

دور البطولة.

في نوفمبر ٢٠1٩ تم تعيين أول دفعة من نواب 
المحافظين الشباب من أعضاء التنسيقية وهم:

قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
محمد عبد العزيز - مستقل

أحمد فتحي - مستقل
محمود بدر - مستقل

أميرة العادلي - مستقل
ــزب الـــمـــصـــري الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــحــ ــرة صـــابـــر - الــ ــيــ أمــ

اإلجتماعي
مي كرم جبر - مستقل

مرثا محروس - حزب حماة الوطن
أحمد زيدان - حزب حماة الوطن

محمد تيسير مطر - حزب إرادة جيل
مارسيل سمير - حزب التجمع

طارق الخولي - حزب مستقبل وطن
عمرو يونس - مستقل

عمرو درويش - مستقل
هيام الطباخ - مستقل

قطاع غرب الدلتا
رحاب عبد الغني - مستقل

محمد إسماعيل - مستقل
خالد بدوي - مستقل

رشا فايز كليب - مستقل
قطاع شرق الدلتا
إيمان األلفي - مستقل

أحمد مقلد - حزب المؤتمر
نادر مصطفي - مستقل
هادية حسني - مستقل
قطاع الجيزة والصعيد

غادة علي - مستقل
نشوي الشريف - مستقل

رشا أبو شقرة - حزب الوفد
عالء عصام - حزب التجمع

أحمد رمزي - مستقل

شباب  تنسيقية  بــه  قامت  نشاط  أو  فاعلية  وآخــر 
األحزاب والسياسيين، مطلع األسبوع الجاري هو توقيع 
مع  الشبابية  القيادات  وتطوير  لتقييم  تعاون  بروتوكول 
شركة »ويليس تاورز واتسون« العالمية المتخصصة في 
مجال االستشارات والوساطة،  ةهي شركة استشارات 
واالستشارات  الوساطة  في  ومتخصصة  عالميا  رائــدة 
في  وتأسست  العالم،  حول  دولــة   140 نحو  في  وتعمل 
حول  مكاتبها  في  موظف  ألف   40 نحو  ولديها   ،1828

العالم.
ورئيس  النواب،  مجلس  عضو  فتحي  أحمد  وقال 
األحزاب  شباب  بتنسيقية  والتطوير  التدريب  لجنة 
عالمة  سيشكل  ــوكــول  ــروت ــب »ال إن  والــســيــاســيــيــن، 
في  السياسي  العمل  كوادر  عملية صناعة  في  فارقة 
العلمي  األسلوب  استخدام  سيتم  مرة  فألول  مصر، 
في  المنخرطين  الشباب  ومهارات  قدرات  قياس  في 
فهم  لتحقيق  وذلك  العام،  والعمل  السياسي  العمل 
توظيفها  ليتم  وقدرات  مواهب  من  يمتلكوا  لما  أكبر 
صناعة  مجاالت  كافة  في  الوطن  لخدمة  بعد  فيما 

القرار.« 
وأضاف »فتحي«، أنه »من المهم أن يكون لدينا أدوات 
الشابة،  القيادات  قــدرات  وتحليل  فهم  تستطيع  علمية 
وذلك لالستخدام األمثل لمجهودهم وحماسهم وتوظيف 

طاقتهم في المكان المناسب.« 
والسياسيين  األحــزاب  شباب  تنسيقية  أن  وأكــد 
تنمية  في  أساس  أنها هي حجر  يوم  كل  تثبت  سوف 
تليق  لمرتبة  ونــقــلــه  مــصــر  فــي  الــســيــاســي  الــوضــع 
هما  مصر  فشباب  مــصــر،  وأهــمــيــة  بحجم  بــدولــة 
وحمايتها  الشاملة  التنمية  فــي  وسالحها  ثروتها 

السبل. بكل 

»المرأة التي هزمت الشيطان«.. كان هذا هو االسم 
على أفيشات الفيلم الذي كتب قصته العبقري توفيق 
الحكيم، وأخرجه وكتب السيناريو والحوار له المخرج 
الكبير يحيى العلمي، وانتشرت في شوارع القاهرة 
وقتها لتشوق الجمهور للعمل الفني المرتقب، وسط 
عنه  سيسفر  لما  ومنتجته  صناعه  من  وترقب  قلق 

عرضه من نتائج.
وقبل أن يعرض الفيلم ألول مرة، كان هناك العديد 
من النقاد والصحفيين في صالة العرض السينمائي، 
يجهزون أقالمهم لكتابة رأيهم فيما سيشاهدونه، بينما 
تضع منتجة العمل وبطلته يدها فوق قلبها، وتدعو اهلل 

أن يعجب ما قدمته الجمهور قبل النقاد.
 ومن ضمن الصحف والمجالت التي اهتمت بتغطية 
العرض الخاص لفيلم »المرأة التي غلبت الشيطان«، 
كانت مجلة الكواكب الفنية ذائعة الصيت، حيث 
كتب محرر المجلة أن نجوم الفن واألدب 
نعمت  حــول  جميعا  التفوا  والصحافة 
مختار فور انتهاء العرض، لتهنئتها 
الدور،  تقديم  في  تميزها  على 

وعلى جودة الفيلم أيضا.
واستغل محرر »الكواكب« الفرصة ليجري حوارا مع 
الكامنة  الموهبة  بصاحبة  التي وصفها  مختار،  نعمت 
التي أثارت ضجة في كل ظهور لها في السينما والمسرح 
مع  حوارها  في  الشهيرة  الراقصة  وقالت  والتلفزيون. 
محرر الكواكب المنشور بتاريخ 6 مارس عام 1973، إن 
العمل على الفيلم استغرق ستة أشهر كانوا فيها يصلون 
الليل بالنهار من أجل إعداده للعرض، مضيفة أن قصة 
الكاتب الكبير توفيق الحكيم أعجبتها بشدة، وصممت 
بعد االنتهاء من قراءتها أن تكون هي محور إنتاجها األول 
في عالم السينما، لتثبت للنقاد والجمهور الذي يأخذ 
على قصص األفالم المصرية ابتعادها عن الواقع، أنه 
من الممكن تحويل قصة جيدة ممتازة ألديب كبير إلى 

سيناريو سينمائي مشرف للسينما المصرية.
وعن رأيها في الفيلم بعد عرضه، قالت إن األسلوب 
الذي اتبعه يحيى العلمي في إخراجه كان جديدا عليها، 
وتــرى أنه يكاد يسبق أحــدث تطور لنظريات اإلخــراج 

الحديثة في السينما العالمية وقتها.
أما عن رأيها في أبطال الفيلم، فقالت نعمت مختار 

إنها استمتعت بالعمل مع تلك الكوكبة من النجوم، واصفة 
التي تمتاز بشدة حساسيتها  بالفنانة  البارودي  شمس 
الفنية، بينما أشادت بالفنان نور الشريف، قائلة إن دوره 

في الفيلم سيؤكد مكانته كفنان كبير جدا.
وعن رأيها في الفنان عبد الوارث عثر، قالت إنه أقدر 
من مثل الخير والحب في أجمل صورة على الشاشة 
العربية، أما عادل أدهم، الشخصية الرئيسية معها في 
العمل، وهو الشيطان الذي هزمته في أحداث الفيلم، 
فوصفته نعمت بالعبقري، مؤكدة أن دوره كان صعبا جدا، 
ونجاحه في تمثيله يبرهن على أنه يمتلك إمكانيات فنية 

خاصة ال تأتي إال في ممثل مثله.
تدور  الشيطان«  التي هزمت  »المرأة  فيلم  وأحــداث 
حول فكرة بيع اإلنسان روحه للشيطان بحثا عن ملذات 
الحياة ونعيمها، وهي محاكاة ممصرة بتصرف عن قصة 
الرجل  عن  األلمانية  الشعبية  الرواية  تلك  »فاوست«، 
الذي باع روحه إلبليس من أجل العلم والمعرفة المطلقة 

وملذات الدنيا الالنهائية.
نرى  الحكيم،  توفيق  قصته  كتب  الــذي  العمل  ففي 
المرأة الدميمة »شفيقة« التي تعاني من المعاملة السيئة 

شر معاناة، بينما يتعلق قلبها بصحفي شاب ال يشعر 
أن من  اعتقادها  بعد  بها  يأس مرت  بها، وفي لحظة 
تحب سيتزوج بها، ثم تكتشف زواجــه من ممثلة شابة 
جميلة، تفكر في االنتحار للخالص من عذابها، وهنا 
الجمال والمال  إبليس ليعرض عليها  لها حفيد  يظهر 

والمتعة مقابل أن تبيعه روحها.
على  »شفيقة«  توافق  والصدمة،  األلــم  تأثير  وتحت 
الصفقة مع إبليس الحفيد، وتوقع العقد بدمائها، فتصبح 
روحها ملكا للشيطان مقابل أن تحيا في النعيم وتتمتع 
بجمال باهر لمدة 10 سنوات، تحاول خاللها االنتقام من 
الصحفي الذي أحبته، وتطلب من إبليس أن يخلصها 
منه، فيوسوس له ليجعله ينتحر، وهنا يتبدل حال السيدة 
وتبدأ في التفكير مرة أخرى في اتفاقها الملعون، إلى أن 
تستمع إلى الجنايني البسيط »فهمي«، الذي يساعدها 
لتتمكن من هزيمة  لطريق اهلل من جديد،  العودة  في 

الشيطان وإفساد العقد المبرم بينهما في النهاية.

محمد فريد - مستقل
سها سعيد - مستقل

أكمل نجاتي - مستقل
رامي جالل عامر - مستقل

أحمد القناوي - حزب العدل
عالء مصطفي - حزب اإلصالح والنهضة

محمود تركي - حزب النور
والسياسيين  األحزاب  شباب  تنسيقية  شاركت 
مجلس  انــتــخــابــات  ــي  ف مــرشــح   ٢8 ب 
النواب المصري ٢٠٢٠ علي القائمة 

الوطنية من أجل مصر  وهم:

وائل عبد العزيز

سعيد محمود

 كيان سياسي يستحق الدراسة.. 40 نائبا من شباب البرلمان )شيوخ ونواب(

 أحدثت حالة فريدة من التنوع واالختالف تحت مظلة واحدة إضافة لقدرتها االستثنائية على التواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية

 نعمت مختار اختارت قصة توفيق الحكيم لتنتج أول أعمالها الفنية   الراقصة الشهيرة قالت إن نور الشريف في الفيلم يؤكد مكانته الفريدة

 أحمد فتحي: عملية صناعة كوادر العمل السياسي باستخدام األسلوب العلمي

لماذا نجحت تنسيقية شباب األحزاب وفشل اآلخرون؟!

من كنوز الصحافة.. حوار نادر مع المرأة التي هزمت الشيطان

نواب المحافظين

إبراهيم ناجي الشهابي - نائب محافظ الجيزة
محمد موسي - نائب محافظ المنوفية
بالل حبش - نائب محافظ بني سويف
هيثم الشيخ - نائب محافظة الدقهلية

حازم عمر - نائب محافظ قنا
عمرو عثمان - نائب محافظ بورسعيد

أعضاء مجلس الشيوخ
محمد عزمي - حزب الحركة الوطنية

محمود القط - حزب حماة الوطن
عمرو عزت - حزب التجمع

الشعب  - حــزب  عــمــارة  محمد 
الجمهوري

مـــحـــمـــد الــســبــاعــي 
مــصــر  حــــــــزب   -

الحديثة

نشوى الشريف

أحمد فتحي



 اخلميس 25 / 2 / 2021
طريقنا.. وهنكمله

الكمني

»فويل للقاسية قلوبهم« كل القاسية قلوبهم توعدهم 
اهلل تعالي بالعذاب، وهم كثير من الناس ولكن هناك نوع 
فاق في قسوته ما يفوق الطبيعة لبشرية نفسها بعدما 
تجردوا من مشاعر الرحمة والفطرة وسولت لهم أنفسهم 
التجارة في أطفالهم بدون االهتمام باالمصير المجهول 
الذي ينتظر هذا الطفل على أيدي األشخاص الذين 
يدفعون لهم  جنيهات معدودة في سبيل الحصول على 
هذا الجنين، إنها ظاهرة التجارة باألطفال.

في الماضي كانت تسير أمور االتجار باألطفال في 
الخفاء حتى ال يعلم عنها أي شخص، إال أنها مع تطور 
الوسائل التكنولوجية، أخذت هذه الظاهرة منحنى 
جديد، وهي تجارة بيع األطفال عبر وسائل التواصل 
االجتماعي تحت مسمى »أطفال للتبني« لكي يكون 
ذلك غطاء لجرائمهم في حق الطفل، ولعل أخرها واقعة 

بيع صاحب محل أخشاب لرضيعه على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك« بمقابل مادي، مدعًيا أنه يعاني 
من أزمة مالية في مصر القديمة.

وتمكنت األجهزة األمنية من إلقاء القبض على األب 
الذي عرض رضيعه للبيع، عقب صدور قرار من النيابة 
بضبطه، وكان بصحبته ابنه الرضيع، وبمواجهته 
باألمر، أعترف المتهم، أنه أنشأ تلك الصفحة لغرض بيع 
طفله

لم تكن هذه الواقعة األولى من نوعها، فقد شهدت 
األعوام الماضية عدد من هذه الوقائع الغربية على 
مجتمعنا.

 »من الفضحية إلى الفقر«.. روايات يشيب لها الولدان عن الصفقات الحرام  أستاذ قانون: جريمة االتجار بالبشر تصل عقوبتها للمؤبد والغرامة 200 ألف جنيه

دعاء راجح

محمد علي - محمود معروف

»الطريق« يكشف خفايا العالم السري لبيع األطفال على سوشيال ميديا

طفل بـ1٢ ألف جنيه
في عام 2017، أقدمت سيدة على بيع رضيعها الذي 
أنجبته  من عالقة غير شرعية، أقامتها مع ابن أخيها، 
من  الخصوص،  بمنطقة  وزوجــهــا  سيدة  مع  واتفقت 

راغبي التبني لشرائها مقابل 12 ألف جنيه.
المرة  في  نجلها  بيع  من  السيدة  بالفعل  وتمكنت 
وبعد  للربح،  األمر وسيلة جيدة  األولــى، حيث وجدت 
رفعت  أنها  إال  للبيع  أخر  عامين عرضت طفل  مــرور 
السعر في تلك المرة لـ 45 ألف جنيه،  وهو األمر الذي 
أوقع بها في يد مباحث دار السالم، التي تتبعت المنشور 
المتداول على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك«، 
وبعد علمهم بأنها اتفقت مع أحد األشخاص الذي وافق 
على العرض، على مقابلتها بمترو دار السالم، وتم إلقاء 
القبض على السيدة ومعها الطفل، وتم حبسها على ذمة 
مع  بالتواصل  كلفت  كما  النيابة،  التحقيقات معها في 
الجهات المختصة بوزارة التضامن االجتماعي إليداع 

الطفل في إحدى دور الرعاية.
وتستكمل نيابة دار السالم الجزئية التحقيق، أمرت 
الخاصة  المراقبة  كاميرات  على  بالتحفظ  النيابة 
بمحطة مترو دار السالم، لفحصها وإعداد تقرير بها.

جنين للبيع
وتستمر سلسلة الجرائم في حق األطفال، حتى وصل 
نور  يرى  أن  قبل  للبيع  تعرض سيدة جنينها  أن  األمر 
الحياة، وذلك في سبتمر 2018، حيث كتبت سيدة على 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصي  حسابها 
هيتولد  يتبنى طفل  فيه حد حابب  »لو  بــوك«:  »فيس 
إن شاء اهلل كمان أسبوعين بالكتير، والتبنى هيتم من 
خالل أم وأب المولود: التواصل على الخاص للجادين 

فقط، واهلل المستعان«.
بدى األمر غير طبيعي أن تعرض سيدة جنينها للتبني، 
إال أن األمر كان يحمل بداخلها نوايا خبيثة، وهي بيع 
هذا الجنين عقب والته مباشرًة بمقابل 20 ألف جنيه، 
على أن يتم تسليم الطفل في إحدى المستشفيات في 
المعيشية  الظروف  أن  مدعية  اإلسكندرية،  محافظة 
السيئة التي تمر بها هي السبب الذي دفعها للتخلي عن 
طفلها فور والدته، إال أن األجهزة األمنية تتبعت األمر 

وتمكنت من إلقاء القبض عليها.
للطفلة للبيع على يد سمسار

اإل  محافظة  في  سيدة  عرضت   ،2019 يوليو  في 
هذه  منه  أنجبت  الــذي  للبيع،  رضيعتها  سكندرية، 
على  البيع  عملية  إلتمام  بسمسار  واستعانت  الطفلة، 
»طفلة  مسمى  تحت  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــواقــع 
للتبني في اإلسكندرية«، لكي تتخلص منها بالتعاون مع 

صديقها التي نشأت بينهما عالقة غير شرعية وخشية 
األمنية  األجــهــزة  يقظة  أن  إال  أمــرهــا،  افتضاح  مــن 
التي رصدت الصفحة والواقعة وعملية البيع، أفشلت 
مخططهم وتمكنت من إلقاء القبض عليهم في  حالة 

تلبس وتسليمهم للعدالة .
القانون وحقوق الطفل

ومن جانبه، قال هاني هالل رئيس االئتالف المصري 
لحقوق الطفل، إن العقوبة في المادة الموحدة بقانون 
بحد  الحبس  الطفل، هي  بحق  تتعلق  والتي  العقوبات 
أدنى 5 سنوات مع استمرار الحق األقصى، باإلضافة 
إلى الغرامة التي يمكن أن تصل إألى غرامة من 50- 

200 ألف جنيه.
وأضاف »هالل« في تصريحات خاصة لـ«الطريق« أن 
وضع الطفل كونه ما زال رضيع، سيتم سحب الحضانة 
ولكن  للطفل،  األســـرة  على  العبء  ووضــع  األب،  من 
حالة  وفي  أسرته،  بداخل  أمين  راعي  يكون  أن  بد  ال 
عدم وجود هذا الراعي يتم وضع الطفل في أحد دور 

الرعاية.
أن  الطفل  لحقوق  المصري  االئتالف  رئيس  وأكــد 
عرض طفل للبيع على مواقع التواصل االجتماعي، هي 
الظاهرة  هذه  أن  مبيًنا  مؤكدة،  بالبشر  إتجار  جريمة 
انتشرت في األونة األخيرة، لذلك بدأت مراقبة مواقع 
التواصل االجتماعي بشأن مثل هذه الجرائم، كما أن 
تعمل  العام  النائب  لمكتب  التابعة  الطفل  لجنة حقوق 
الالزمة  اإلجـــراءات  إلتخاذ  الوقائع  هذه  متابعة  على 

حيالها.
وأوضح أن دور الالنيابة العامة بشأن قضايا اإلتجار 
بالبشر واضح للغاية، وهو ما مكنها من مالحقة هذه 
النوعية من االنتهاكات الضخمة، التي يمكن أن يتعرض 
لها األطفال، وهي عقوبة مجرمة على المستوى الوطني 

والدولي.
ومن جانبه، قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع 
مواقع  على  للبيع  طفل  عــرض  إن  مصر،  أطفال  عن 
بينة وثابتة األركان،  التواصل االجتماعي، هي جريمة 
والتي  بالبشر،  اإلتجار  هي  األولــى  الجريمة  أن  مبيًنا 
لها  وليس  الحبس مؤبد،  إلى  أن تصل عقوبتها  يمكن 

أي مبرر أو إعفاء.
بيع  عملية  في  المشارك  أن  »مصيلحي«  وأضــاف 
وشراء طفل يعد من مشتركين في الجريمة، ويتم عقابه 
على ذلك سواء سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، 
أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسري أو 
وقعت  ولــو  المشروعة  غير  األغـــراض  من  ذلــك  غير 

الجريمة في الخارج.

 رئيس االئتالف المصري 

لحقوق الطفل: الطفل ليس 

ملكاً ألبوه أو ألمه

 الشيخ أحمد عمر هاشم: 

بيع األطفال من أكبر الكبائر

ـــ«الــطــريــق« أن  ــح فــي تــصــريــحــات خــاصــة ل وأوضــ
الدستور نص في مادته 80 على التزام الدولة بحماية 
الطفل من جميع أشكال العنف واإلساءة وسوء المعاملة 
قانون  نــص  فيما  والــتــجــاري،  الجنسي  واالســتــغــالل 
العقوبات في مادته 291 على أنه »يحظر كل مساس 
استغالل  أو  به  اإلتجار  من  الحماية  في  الطفل  بحق 
الجنسي أو التجاري أو االقتصادي أو استخدامه في 
في  الحق  للطفل  ويكون  العلمية،  والتجارب  األبحاث 
توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، مؤكًدا أن 

الطفل ليس ملًكا ألحد سواء كانوا والديه.
الدين وبيع األطفال

هاشم،  عمر  أحمد  الدكتور  قال  ذاته،  السياق  وفي 
بيع  إن  الشريف،  بــاألزهــر  العلماء  كبار  هيئة  عضو 
األطفال على مواقع التواصل االجتماعي أو غيرها من 

وسائل بيع األطفال، هو أمر بين حرمانيته في الدين.
العلماء باألزهر الشريف في  وأكد عضو هيئة كبار 
على  األطفال  بيع  أن  لـ«الطريق«  خاصة  تصريحات 
وذلك  الكبائر،  أكبر  من  االجتماعي  التواصل  مواقع 
حقوق  في  البعض  يرتكبه  الــذي  الجرم  لشدة  نتيجة 

صغار ال تملك من أمرها شيء، وتقع تحت رعايتهم.
التكنولوجيا واالتجار باألطفال

أمن  ــال جــون طلعت، خبير  ق الــصــدد،  هــذا  ــي  وف
التواصل  مــواقــع  رعــلــى  األطــفــال  بيع  إن  معلومات، 
االجتماعي ال يرقى أن يكون ظاهرة في المجتمع حتى 
اآلن، وأنه ما زال حاالت فردية ويتم التعامل معها من 

قبل القانون.
تصريحات  فــي  الــمــعــلــومــات  أمـــن  خبير  ــح  وأوضــ
خاصة لـ«الطريق« أن القانون يعمل بشكل رادع تماًما 
من  معها  التعامل  يتم  أنــه  كما  بالبشر  اإلتجار  فكرة 
ما  متابعة  خالل  من  حسم  بكل  األمنية  األجهزة  قبل 
التواصل االجتماعي، ومواجهة  يتم نشره على وسائل 
أشكال الجريمة اإللكترونية. وأكد أن الحل الرادع لمثل 
هذه الجرائم، هي تطبيق القانون وتغليظ العقوبات على 

من تسول له نفسه في االتجار باألطفال.
علم النفس وبيع األطفال

استشاري  فتحي،  محمد  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 
الطب النفسي، إن وجود حاالت فردية تعرض أوالدها 
للبيع على مواقع التواصل االجتماعي ال يمثل ظاهرة، 
ولكي نقول على انتشار هذا األمر ظاهرة، فإنه البد أن 
تحدث بنسبة ال تقل عن 25٪ من إجمالي المواطنين 

في المجتمع.
لـ«الطريق«  تصريحات خاصة  في  »فتحي«  وأضاف 

أن فكرة بيع األطفال على مواقع التواصل االجتماعي 
المجتمع المصري، جاء  هي سلوك جديد وشاذ على 
المجتمع  في  يحدث  الــذي  الثقافي  لالنهيار  نتيجة 
وتدمير للعالقات االجتماعية، حيث فقد كاًل من األب 
وأصبحت  ــوة،  واألبـ لألمومة  الحقيقي  للمعنى  واألم 
العالقات بين األخوة وأبناء العمومة سيئة للغاية، وهو 
ما لم يكن من قبل في المجتمع المصري، الذي ُعرف 

بالحب والخير والسالم بين أطيافه.
وتابع استشاري الطب النفسي، أن السبب في ظهور 
ثقافة  في  االنهيار  هو  الغريبة،  الظواهر  هــذه  مثل 
المجتمع، مؤكًدا أن إدعاء األشخاص الذين يقبلون على 
بيع أطفالهم بأن السبب أزمات مالية، فهو مبرر غير 
مقبول، كما كان يُقال عند العرب »تجوع الحرة وال تأكل 
بثدييها«، قائاًل: »النعدام العاطفة بين األب واألم تجاه 
أطفالهم فإنهم يبررون كل شيء في بيع هؤالء األطفال 

بدل ما يتعبوا أنفسهم ويروحوا يشتغلوا«.
علم االجتماع وتجارة الضنا

أستاذ  الناصر،  عبد  هالة  قالت  ذاتــه،  السياق  وفي 
علم االجتماع، إن المجتمع المصري حافظ على عاداته 
التحول  بداية  أن  إال  السنين،  عشرات  منذ  الطيبة 
حدثت في أواخر فترة السبعينيات، حيث بدأ البعض 
وال  مجتمعنا  مــن  ليست  غريبة  بــعــادات  التشبه  فــي 
الناصر« في  وأكدت »عبد  لها.  تشببه ومحاولة نشره 
تصريحات خاصة لـ«الطريق« أنه البد من مقاومة كل 
األفعال الغريبة التي تحاول اختراق مجتمعنا  والتغيير 
أنــه في حالة  إلــى األســـوء. وشــددت على  في سماته 
االستمرار في إتباع العادات الغريبة سيؤدي إلى حدوث 
بيع  عند  تتوقف  ولن  المجتمع،  تضرب  كبيرة  ظاهرة 

األطفال وإنما تصل إلى أمور أشد خطورة.
ال تسألني من أنا

لذلك  باألطفال،  االتجار  الفن عن ظاهرة  يتغافل  لم 
السينما  بين  الفنية  األعــمــال  مــن  العديد  فــي  تناولها 
والدراما، ولعل أشهرها فيلم »ال تسألني من أنا«، بطولة 
الفنانة الراحل شادية، وكوكبة من النجوم ومنهم: »مديحة 
يسري، ويسرا، وهشام سليم، وإلهام شاهين«، وظهرت 
الفنانة الراحلة بدور أم لـ5 أبناء، والتي دفعها الفقر لبيع 
ابنتها إلى سيدة ثرية من أجل تأمين حياة أبناءها األخرين، 
وتتصاعد األحداث حتى تعلم ابنتها زينب، وهي الفنانة 
السيدة صاحبة  وليست  الخادمة  والدتها هي  أن  يسرا 

األموال، وهي الفنانة مديحة يسري.

تجارة الضنا

 اإلفتاء تجهض مقولة »كل عيل تحديد النسل.. كيف ولماذا؟

بييجي برزقه« بشعار اعقلها وتوكل
 تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.. وأطباء: وسائل تنظيم الحمل للرجال

منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالل 
افتتاح أحد المشروعات القومية، جملته »أخبار 
تحديد النسل ايه؟«، في إشارة للتحذير من أزمة 
الزيادة السكانية التي تعوق مسيرة قطار التنمية 
حيث تؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات، 
وبدأت الحكومة على الفور برئاسة الدكتور 
مصطفى مدبولي في التخطيط وبحث التعاون بين 
عدد من الوزارات المعنية، للوصول إلى آلية مواجهة 
الزيادة السكانية.

ثقافية  وأعمال  ومــبــادرات صحية  توعية  فبين حمالت 
لمواجهة  الحكومة  خطة  مالمح  ظهرت  شرعية،  وفتاوى 

خطر الزيادة السكانية وضرورة التوعية بتحديد النسل.
حملة مجانية بـ9 محافظات

الصحة  وزارة  أطلقت  تنظمي«،  »حقك  شعار  وتحت 
الفترة  زايد، خالل  الدكتورة هالة  بتوجيهات من  والسكان 
الماضية، حملة مجانية لتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية، 

وذلك بعدد من المحافظات.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع 
السكان وتنظيم األسرة، إن هذه المبادرات ستستمر في كافة 
إلى أن المحافظات  المحافظات والنجوع والقرى، مشيرةً 
»دمياط  األولــى هي:  مرحلتها  في  الحملة  التي ستشملها 
والبحيرة واإلسكندرية والقليوبية والفيوم وبورسعيد وأسيوط 

وسوهاج وجنوب سيناء«، وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج 
مع  بالتعاون  المتكاملة،  اإلنجابية  الصحة  خدمات  دعــم 

صندوق األمم المتحدة للسكان واالتحاد األوروبي.
استشاري تقدم روشتة عالج

وضمن الوسائل الصحية المتاحة لألسرة للمساهمة في 
استشاري  الحسيني،  داليا  الدكتورة  قالت  النسل،  تحديد 
أمراض النساء والتوليد، إن تنظيم النسل ليس بالموضوع 
الحديث وإنما متواجد منذ الثمانينات والتسعينات بإطالق 
قوافل وزارة الصحة والسكان والسيارات التي تجوب شوارع 
النائية. وأشارت »الحسيني« في تصريح  القرى والمناطق 
لـ«الطريق«، إلى أن هناك وسائل تنظيمية لهذه العملية منها 
ماهو مخصص للرجال كإجراء عملية منع خروج الحيوانات 
هناك  للسيدات  وبالنسبة  الحميمة،  العالقة  أثناء  المنوية 

وسائل مثل »اللولب والعقاقير والحقن العزل.. الخ«.
الرئيس  كلمة  أن  النساء،  أمـــراض  استشاري  ونــوهــت 
السيسي بالمؤتمر لم يقصد بها بداية حملة وإنما هو التزام 
لألزواج بالحمالت واالرشادات التي تقدمها القوافل لتنظيم 

الحمل وأمور الوالدة.
»كل عيل بييجي برزقه«

المصرية، جهدا  داراإلفتاء  تتدخر  لم  المعهود  وكدورها 
الحكم  المجتمعية، حيث أوضحت  القضايا  للمشاركة في 
الشرعي في قضية الزيادة السكانية، في ظل دعوات البعض 
للتمسك بالعادات القديمة قائلين: »خليها على اهلل وكل عيل 
بييجي برزقه«، وأطلقت اإلفتاء هاشتاجا بعنوان: »تنظيم_

النسل_جائز«.
 وقالت دار اإلفتاء، إن تنظيم النسل بسبب الخوف من 

حصول المشقة ليس منهًيا عنه شرًعا ألنه من 
باب النظر في العواقب واألخذ باألسباب.

على  قياًسا  فيه  حــرج  ال  النسل  تنظيم 
»الــعــزل« الــذي كــان معمواًل به في العهد 
النبوي وما بعده، القول بمشروعية تنظيم 

نفخ  بعد  لإلجهاض  اللجوء  يجيز  ال  النسل 
النسل،  تنظيم  الزوجين حاوال  أن  الروح بحجة 

شرع اهلل تعالى إلقامة األسرة، وتنظيم الحياة بين 
الرجل والمرأة، وإنجاب النسل، والقيام على تربيته 

وتهذيبه والسير به في مــدارج الحياة، أسًسا لتكون 
على الوجه األكمل وتستمر الحياة الزوجية موصولة موثقة 

بروابط من المودة واألخالق والشرع.
علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار اإلفتاء، على 

هاشتاج دار اإلفتاء، قائاًل: إن تنظيم النسل من اإلسالم.
الرسول  أن  إلى  تليفزيوني  لقاء  عمران، خالل  وأشــار   
محمد لم يوجهنا إلى كثرة العدد دون وعي حتى ال نكون 
النسل وتجويده ليس  تنظيم  أن  السيل. وشدد على  كغثاء 
بدعة وال يتعارض مع شرع اهلل، الفتا إلى أن الصحابة كانوا 
يعزلون بعلم الرسول محمد صلى عليه وسلم ألسباب كثيرة 

منها رعاية لصحة األم وجودة النسل للحفاظ عليهم.
ولفت إلى أن بعض المتشددين يصدرون مفاهيم زيادة 
اإلنجاب دون علم وبشكل يتعارض مع ما تقوله المؤسسة 

الرسمية.
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طريقنا.. وهنكمله

امللف

 أول من حقق دوري أبطال إفريقيا كالعب ورئيس نادي  قرارات حاسمة  بعد أزمة رمضان صبحي وعبدهللا السعيد

 ساند الفريق في بطولة إفريقيا 2017 من مقاعد الجماهير.. وشهد على نكسة 2018 رئيسا.. حتى جاء التتويج في 2020
أصعب  فــي  لبيته  األول  الــداعــم  كــان  دائــًمــا  فالخطيب 
المعارك، ولم يترك مباراة هامة للفريق األول لكرة القدم، إال 
وكان في مقدمة صفوف الداعمين، حتى وصل األمر لتغاضيه 
عن مرضه وآالمه التي عانى منها لسنوات، في سيبل التواجد 
مع الفريق في أصعب الظروف. واعتاد بيبو أن يكون مرافًقا 
لألهلي في مبارياته الحاسمة وتحديًدا في نهائيات البطوالت 
أبرز  »الطريق«  تستعرض  التالية  السطور  وخــالل  القارية، 
البطوالت التي تواجد فيها الخطيب في »ضهر األهلي« خالل 

السنوات األخيرة الماضية.
صدمة الوداد ٢٠17

لعل مباراة األهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة إفريقيا 
فيها  التي دعم  المواقف  أبــرز  واحــدة من  كان  عام 2017، 
الخطيب فريق الكرة رغم تواجده خارج المنظومة اإلدارية، 
حيث حرص بيبو على السفر على إلى المغرب ومؤازرة الفريق 
داخل الملعب. وذلك بعدما وضع الفريق نفسه في موقف 
فريق، في  لكل  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  اكتفاءه  بعد  حرج 

مباراة الذهاب التي جمعته مع الوداد في اإلسكندرية.
وقال الخطيب في ذلك الوقت: »اعتدنا فى القلعة الحمراء 
أن نكون يدا واحده فى المواقف الصعبة، وهذا ما دفعنى إلى 
التفكير فى السفر، وإتخاذ قرار نهائى بضرورة التواجد مع 
الفريق الذى سيخوض مواجهة قوية أمام فريق الوداد«. وشدد 
»بيبو« على ثقته فى فوز األهلى باللقب اإلفريقى، حيث قال: 
»أثق فى قدرات الالعبين، والجهاز الفني واعتدنا فى األهلى 

على المواقف الصعبة وكثيرا ما تجاوزناها من خالل التكاتف 
والعزيمة واإلصرار«.

نكسة الترجي ٢٠18
واحدة من أصعب المباريات النهائية التي خاضها األهلي 
نهائي  في  التونسي  الترجي  أمام  كانت  تاريخه،  مدار  على 

دوري أبطال إفريقيا 2018.
وتزامنت المباراة مع اشتداد المرض على محمود الخطيب، 
الذي أصر على ترأس البعثة في تونس، لكن ما حدث كان 
بمثابة الصدمة، حيث خسر األهلي بثالثة أهداف دون رد 
ليسخر اللقب اإلفريقي للعام الثاني على التوالي تحت أنظار 
األولى متحدًثا لإلعالم منذ  للمرة  الخطيب  »بيبو«. وخرج 
توليه الرئاسة، حيث قال في مداخلة هاتفية بقناة »األهلي«: 
»من يرتدي فانلة األهلي ويشتغل في أي قطاع فني أو إداري 
ال بد أن يتمتع بشخصية النادي والبطل وأنا مقدر مشاعر 
الجماهير«. وأضاف: »الجماهير صنعت نجوًما كثيرة وال بد 
أن نتحملها وقت غضبها، خسارة اللقب اإلفريقي يوم حزين 
على األهلي وعلّي أنا شخصًيا في حياتي«. وأردف: »سياسة 
مع  التعامل  في  التسرع  عدم  هي  التاريخ  مر  على  األهلي 
األحداث إال بعد دراستها بشكل جيد قبل اتخاذ اإلجراءات. 
واختتم: »مقدر مشاعر الجماهير وحزنها وغضبها هذا شيء 
يطمئنني على النادي، وحزني األكبر على مشاعر الجماهير 

وحزنهم، أن األهلي لن يقبل غير أن يكون رقم واحد«.
مكافأة ٢٠٢٠

الخطيب،  لمحمود  المكافأة  جــاءت  عــام 2020  في  أمــا 
بعدما توج األهلى بلقب دوري أبطال إفريقيا األعلى في تاريخ 
القلعة الحمراء بعدما جاء على حساب الغريم التقليدي نادي 

الزمالك.
فتتويج األهلي بلقب دوري أبطال إفريقي للمرة التاسعة، 
لم يــأت من فــراغ بل جــاء بعد عمل طويل وشــاق، فبعيًدا 
عن الجانب الفني كان محمود الخطيب حاضًرا في جميع 

المواجهات الصعبة وحائط الصد األول لألزمات.
ورغم مرضه الشديد خالل تلك البطولة، أصر الخطيب 
على ترأس بعثة األهلي في أكثر من رحلة خارجية، لعل أبرزها 
مواجهة الهالل السوداني في جولة الحسم بدور المجموعات 

والتي شهدت أحداثا ال تمت لكرة القدم بصلة.
ثم ساند الخطيب بعثة األهلي خالل المطب األصعب في 
البطولة، وكان عقبة صن داونز حيث ترأس بعثة الفريق في 
جنوب إفريقيا، وبعدها في المغرب خالل منافسات نصف 

النهائي أثناء مواجهة الوداد.
لوعكة صحية،  بيبو  تعرض  بأيام  النهائية  المباراة  وقبل 
نقل على أثرها إلى المستشفى للخضوع لبعض الفحوصات 

والتحاليل واجراء الكشف.
وعلم »الطريق« أن محمود الخطيب أصر التكتم على خبر 
مروره بوعكة صحية وانتقاله للمستشفى، وذلك حرًصا منه 
على عدم توتر األجواء داخل صفوف الفريق، حيث استمر 
بيبو لفترة وجيزة في المستشفى قبل أن يغادر بعد تحسن 

حالته.
برونزية كأس العالم

على  األهلي  أسطورة  أصر  أعتاد  وكما  الخطيب،  وألنــه 
الــظــروف خالل  أصــعــب  مــن  واحـــدة  فــي  الفريق  مرافقة 
منافسات كأس العالم لألندية 2021، والتي استضافتها قطر 
في الفترة بين 4 حتى 11 فبراير. ورفض الخطيب اإلقامة 

في الفندق المخصص من قبل اللجنة المنظمة للمونديال 
داخل  الفريق  مع  التواجد  وفضل  البعثات،  لرؤساء 

الفقاعة الطبية التي تفرض على األفراد إجراءات 
طبية صارمة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وتواجد محمود الخطيب مع بعثة األهلي 

حضور  على  حريًصا  وكــان  اليوم،  منذ 
الالعبين  التدريبات ومــؤازرة  جميع 

والشد من أزرهم قبل المباريات، 
حتى جــاءت مكافأة إخالص 

بــيــبــو بــاإلنــجــاز الــكــبــيــر، 
ــج بــالــمــيــدالــيــة  ــوي ــت ــت وال

البرونزية للمرة الثانية 
القلعة  ــخ  ــاريـ تـ ــي  فـ

الحمراء.

الخطيب .. أسطـــــــورة صنعت تاريًخا

إنجازات غير مسبوقة لـ »بيبو«.. ألقاب وإنشاءات والنادي األكثر تتويًجا

في االنكسارات واالنتصارات.. معشوق الجماهير »ضهر األهلي«

الخطيب يحقق إنجاز فريد من نوعه كالعب وكرئيس نادي 
لألهلي:

حقق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي األهلي، 
إنجاًزا تاريخًيا، عقب تتويج األهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 

للمرة التاسعة في تاريخة.
يتوج  أفريقيا،  قــارة  في  نــادي  رئيس  أول  الخطيب  وأصبح 
ببطولة أفريقيا كالعب ورئيس نادي، عقب تتويجه بها في عام 

1982 بقميص النادي األهلي.
ثم كرئيس مجلس إدارة النادي األهلي، عقب تتويج الفريق 
األول للكرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز علي نادي 

الزمالك بهدفين مقابل هدف.
األهلي يستلم جائزة االٔكثر تتويجا:

تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي االٔهلي، جائزة »نادي 
القرن في إفريقيا والنادي االٔكثر تتويًجا في الشرق االٔوسط« 
من مؤسسة »جلوب سوكر«، في االحتفال الكبير الذي أقيم في 
دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، وجياني إنفانتينو 
الكرة  نجوم  من  ولفيف  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس 

العالمية.
إنشاءات وتوسيعات الخطيب في فروع األهلي:

يقوم مجلس إدارة النادي األهلي، برئاسة محمود الخطيب، 
القاهرة  فرع  في  األنشائية،  المشاريع  في  تنفيذية  يخطوات 

الجديدة بالتجمع الخامس، الذي تبلغ مساحته 50 فداًنا.
فرع  التحتية، في  البنية  أعمال  االنتهاء من 80 ٪ من  وتم 
القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، والتي تشمل أعمال الصرف 
الصحي  والتغذية والكهرباء، مع البدء في تنفيذ المرحلة األولى، 

المالبس،  خلع  وغــرف  االجتماعي،  المبنى  تضم  التي 
ومالعب  السلة والطائرة واليد، ومالعب أكاديمية 

الكرة، والمبنى اإلداري، والموقع العام واألسوار 
والبوابات، بتكلفة بلغت 89 مليون جنيه، على 
يونيو من  المرحلة في  افتتاح هذه  يتم  أن 

العام المقبل.
 225 مبلغ  الخطيب،  محمود  وأعتمد   
الثانية  الــمــرحــلــة  لتنفيذ  جــنــيــه،  مــلــيــون 

بالفرع، التي تشمل بناء مجمع حمام سباحة 
أيًضا  المجلس  وقام  األعضاء.  لخدمة  كبير 

الجزيرة  مقر  في  اإلنشائي  الملف  باستعراض 
وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

طرد تركي آل الشيخ:
العربية  بالمملكة  الترفيه  هيئة  لرئيس  األول  الظهور  كان 
السعودية منذ حوالي عامين، عندما منحه الخطيب منصب 
الرئيس الشرفي لألهلي عقب فوزه باالنتخابات على محمود 
بعض  في ضم  وساهم  النادي  بدعم  المستشار  وقام  طاهر، 

الصفقات.
ظهرت بعد ذلك األزمة األولى بين تركي آل الشيخ، ومحمود 

انتهت بعد ذلــك، خاصًة بعد استثمار  الخطيب، لكن األزمــة 
المستشار السعودي في نادي بيراميدز ثم شراء نادي ألميريا 

اإلسباني.
وبعد ذلك، هاجم تركي آل الشيخ، إدارة األهلي عبر صفحته 
الرسمية بـ »فيس بوك«، وذلك فيما يخص مباراة اعتزال حسام 
عاشور، قائد الفريق، حيث كتب:« إذا كان القرار بيد إدارة مش 
عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو أي أي حاجه تصب في مصلحة 
النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح إنهم مش حيتغيرو 
في حاجه ... الحمداهلل عندي نادي في أوروبا ! والباب الي 
يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو 
الرجال!«. وبعد هذه األزمة قرر محمود الخطيب، رئيس 
مجلس إدارة النادي األهلي، طرد المستشار تركي 
المملكة  فــي  الترفيه  هيئة  رئيس  الشيخ  آل 
العربية السعودية، وسحب الرئاسة الشرفية  
منه ورد جميع الهدايا والتبرعات التي قدمها 
خالل السنوات األخيرة، بعد الحصول على 

موافقة وزير الشباب والرياضة.
الــنــادي األهــلــي، قد  ــان مجلس إدارة  وك
ن خمسة قــرارات بإجماع  بيان تضَمّ أصدر 
أعضائه، كان أهمها إلغاء قرار مجلس اإلدارة 
القائمة  السابق، ورفع اسم تركي آل الشيخ من 

الفخرية لرؤساء شرف النادي.
 ستاد النادي األهلي

في أواخر عام 2020، أعلن النادي األهلي، برئاسة محمود 
الخطيب، عن تحويل ملعب استاد السالم الدولي الستاد األهلي، 
حيث اتفق على حصول القلعة الحمراء على حق انتفاع ستاد 
السالم لمدة 25 عاما ضمن مشروع »وحدة األهلي االقتصادية« 
رؤية 2045. وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت االتفاق 
مع إدارة النادي األهلي، على حصول النادي على استاد السالم 

كـ«حق انتفاع« لمدة 25 عام.

وحقق األهلي، برئاسة محمود الخطيب، مكاسب عديدة على 
المستويين الفني والمادي من افتتاح استاد النادي الجديد.

ومن أهم المكاسب التي يحققها األهلي من افتتاح استاده 
المباريات،  خالل  للجماهير  الراحة  سبل  كل  توفير  الجديد 
وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة األهلي، ويضعه دائًما في 
مقدمة أولوياته. ويحقق افتتاح استاد األهلي الجديد العديد 
من المكاسب المادية، من بينها توفير أكثر من 210 ماليين 
جنيه سنويا، هي حصيلة مصاريف االنتقاالت وحجز الفنادق 
للفريق األول لكرة القدم في المباريات التي تقام خارج القاهرة. 
ويشمل التعاقد المبرم بين األهلي وشركة استادات القابضة 

وجود استراحة للناشئين ومالعب للتدريب، بما يتماشى 
مع عمليات التطوير الذي يشهده قطاع الناشئين 

في الفترة األخيرة، ومن بينها التعاقد مع الخبير 
التشيكي بروكيتش مديًرا فنّيًا للقطاع.

أزمة رمضان صبحي وعبداهلل السعيد مع 
األهلي:

أثارت أزمة عبد السعيد؛ خالل تواجده 
واسعا  الحمرا،جدال  القلعة  جــدران  داخــل 

لنادي  بتوقيعه  تــأكــيــدات  ظــل  فــي  خــاصــة 
الزمالك.

وفي يوليو 2018، باع األهلي عبداهلل السعيد، 
الشهيرة  بعد األزمة  السعودي،  نادي أهلي جدة  إلى 

فريق  ألي  لعبه  عدم  وضمن  للزمالك،  لتوقيعه  تفجرت  التي 
مصري ببند في العقد، لكن الالعب فاجئ الجميع بعودته إلى 

مصر بعد أشهر قليلة من بوابة بيراميدز في يناير 2019.
وعاد  جــدة  أهلي  مع  تعاقده  عاما   34 الـــ  صاحب  وفسخ 
لالنضمام لبيراميدز، دون أن يحصل األهلي على قيمة الشرط 
الجزائي المنصوص عليه في العقد الثالثي المبرم بين النادي 
القاهري وأهلي جدة والالعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف 

النادي السعودي قبل عامين.

وقّدم األهلي شكوى أمام لجنة فض المنازعات في االتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( ضد السعيد، بداعي عدم حصوله 
األهلي  مع  عقده  عليه  ينص  كــان  جزائي  شــرط  قيمة  على 

السعودي إذا انضم لناد مصري آخر غير األهلي.
ورغم وساطة المستشار تركي آل الشيخ، ،رئيس الهيئة العامة 
للرياضة السعودية، لعودة عبداهلل السعيد لصفوف الفريق، إال 
أن محمود الخطيب رئيس النادي األهلي، رفض عودة الالعب 

من جديد، ومنعه من دخول النادي.
رمضان صبحي:

من  رمضان صبحي  شــراء عقد  إلى  األهلي،  النادي  سعى 
رفض  التفاق  الوصول  وبعد  اإلنجليزي،  هيدرسفيلد  فريقه 

الالعب البقاء في بيته الذي ترعرع فيه.
وأثار رمضان صبحي، ضجة كبيرة، برفضه االستمرار مع 
األهلي الذي كان معارا له من هيدرسفيلد، مبديا رغبته في 

الرحيل إلى بيراميدز.
وأعلن األهلي في وقت سابق عدم وصوله التفاق مع رمضان 
الالعب  لتفضيل  اإلنجليزي،  ناديه  مع  التفاق  توصله  رغــم 
الحصول على  بيراميدز من  وتمكن  بيراميدز.  إلى  االنضمام 
خدمات رمضان صبحي لمدة 5 أعوام بعد مفاوضات مع ناديه 
هدرسفيلد، حيث كلفت الصفقة خزينة النادي ما يقرب من 

4.5 مليون جنيه إسترليني.
رمضان صبحي ممنوع من العودة لألهلي:

لم يترك مسئولو النادي األهلي برئاسة محمود الخطيب، وقتا 
طويال حول الجدل المثار بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي 
العب الفريق األول لكرة القدم بنادي بيراميدز من جديد خالل 

الفترة المقبلة بواسطة من بعض رجال األعمال.
التام لفكرة  وأعلن األهلى بشكل حاسم رفضه 
أن  بعد  إليه من جديد  عودة رمضان صبحي 
ورفض  بيراميدز،  إلــى  انتقل  الالعب  كــان 
البقاء  أجل  من  معه  األهلى  محاوالت  كل 
بالعرض  األهلى  تقدم  رغم  داخل جدرانه 
األغلى بالنسبة ألى العب فى تاريخ القلعة 

الحمراء.
وجاء اإلعالن السريع لرفض فكرة عودة 
من  كبيرة  حالة  بسبب  جديد  مــن  الــالعــب 
الغضب داخل إدارة النادي األهلي تجاه رمضان 
صبحي ليس فقط بسبب رحيل الالعب وانتقاله إلى 
بيراميدز، ولكن بسبب التصريحات التي أدلى بها الالعب خالل 
استضافته في برنامج عمرو أديب، والتى هاجم خالل إدارة 
الكرة فى األهلى، مؤكدا عدم تقديره بالشكل الكافي، وهو ما 
أثار غضب مسئولي األهلي بشدة باإلضافة إلى وجود رفض 

جماهيري تام لفكرة عودة الالعب أيضا .

عبر تاريخ النادي 
األهلي، الطويل 
لم يكن العمل في 
إداراته المتعاقبة 
عمال فردًيا، بل كان 
سر نجاح األهلي 
في جماعية العمل 
وخضوع الفرد 
للمجموع، لهذا تميز 
األهلي عن منافسيه، 
فمنذ تأسسه من 
11٠ سنة والعمل فيه 
مؤسسي.

ولعل محمود 
الخطيب، من أبرز 
رؤساء النادي األهلي 
عبر تاريخه، حيث 
نجح »بيبو« في 
تحقيق إنجازات 
غير مسبوقة داخل 
القلعة الحمراء.

ويسعترض 
»الطريق« أهم 
إنجازات الخطيب في 
القلعة الحمراء:

»اعتدنا في 
األهلي أن نكون 
يدا واحدة في 
المواقف الصعبة«، 
ليست مجرد كلمات 
يرددها محمود 
الخطيب رئيس 
مجلس إدارة النادي 
األهلي، بل هي نهج 
يسير عليه أسطورة 
القلعة الحمراء، 
منذ أن كان العًبا 
في صفوف فريقه 
حتى تدرج في 
العديد من المناصب 
اإلدارية وصواًل 
لكرسي الرئاسة.

 يطرد تركي آل 

الشيخ من رئاسته 

الشرفية ويرد 

هداياه وتبرعاته

إيمان محمود

طاهر محمد

صبحىالسعيد
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طريقنا.. وهنكمله

امللف

 مالمح ثورة التطوير واإلنشاءات باألفرع المختلفة  تطوير القناة وعقود الرعاية.. وحلم االستاد

 اعتزل منذ 33 عاما وال يزال يتوج.. وكرمته »جلوب سوكر« على منصة الريال والبايرن
احترام كبير، وحفاوة وتقدير يلقاه األسطورة 
محمود الخطيب، رئيس النادي األهلي أينما 
حل، فعشق الجماهير المصرية للخطيب 
بدأ مع أول لمساته للكرة وقت أن كان العًبا 
بصفوف األهلي عام 1٩7٢، وحتى اعتزاله كرة 
القدم عام 1٩87.

المصرية بشكل عام، واألهالوية  الجماهير  فقد عشقت 
الكرة  لمس  من  أفضل  أحد  بيبو،  األسطورة  خاص  بشكل 
في تاريخ كرة القدم المصرية واإلفريقية، فبخالف مهاراته 
يثبته  ما  وهو  بأخالق حسنة،  الخطيب  يتمتع  كان  الكبيرة، 
حصوله على إنذار واحد طوال 15 عاًما بقضاها بمالعب كرة 
القدم مثل فيها األهلي ومنتخب مصر في كثير من المحافل 
المحلية واإلفريقية والدولية. تقدير األسطورة بيبو لم يكن في 
مصر فقط، بل طال بلدان عربية وإفريقية، حتى على المستوى 

العالمي يحظى بيبو بحب واحترام الجميع. 
وعلى الرغم من اعتزال بيبو كرة القدم منذ 33 عاًما، إال أنه 

ما يزال يكرم، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.. 

إمضاء الخطيب
الخطيب كان تلقى دعوة من االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
مطلع فبراير الجاري، بتوقيع إمضاءه على قميص النادي األهلي 
ليوضع في متحف االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« لكونه أحد 
أساطير كرة القدم العربية واإلفريقية والعالمية، كذلك لكونه 

رئيس أكبر نادي في إفريقيا »نادي القرن«.
النادي  ووقــع الخطيب على قميص األهلي جملة »دعــوات 
األهلي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح«، وقت أن كان 
متواجًدا بقطر حيث يترأس بعثة األهلي المشاركة في مونديال 
والميدالية  الثالث  المركز  حصد  في  نجحت  والتي  األندية، 

البرونزية للمرة الثانية في تاريخ المارد األحمر. 
جلوب سوكر 

وقبل توقيع الخطيب على قميص األهلي بدعوة الفيفا، كان 
العالمية ديسمبر  تلقى دعوة من مؤسسة »جلوب سوكر«  قد 
الماضي، حيث تم تكريم الخطيب في حفل كبير حضره جياني 
إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي، بحضور قيادات مجلس دبي 

الرياضي، ولفيف من نجوم كرة القدم العالمية. 
وتسلم الخطيب جائزة األهلي نادي القرن اإلفريقي، كأفضل 
نادي في الشرق األوسط وإفريقيا وأكثرها تحقيًقا لأللقاب 
في القرن الـ21،  حيث كان الخطيب على نفس منصة تتويج 
ويوفينتوس  مدريد  ريــال  نجم  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 

الحالي، والذي توح بجائزة العب القرن الـ21، كما توج البولندي 
العالم حالًيا، كما  ليفاندوفيسكي كأفضل العب في  روبيرتو 
توج بايرن ميونيخ األلماني كأفضل نادي في العالم، وتوج ريال 
مدريد بلقب نادي القرن الـ21، كما توج هانزي فليك مدرب 
بايرن ميونيخ بلقب أفضل مدرب في العالم، بينما توج اإلسباني 

بيب جوارديوال بلقب مدرب القرن الـ21. 
تطوير الكرة اإلفريقية 

الــدولــي جياني  االتــحــاد  رئيس  دعــوة  تلقى  كــان  الخطيب 
الماضي، وذلك لحضور  العام قبل  إنفانتينو في سبتمبر من 

اجتماعات الفيفا لتطوير كرة القدم اإلفريقية. 
الفيفا،  نظمها  التي  االجتماعات  الخطيب  حضر  حيث 
بحضور رئيس االتحاد اإلفريقي األسبق أحمد أحمد، وعدد 
من نجوم وأساطير كرة القدم اإلفريقية، حيث شملت خارطة 
طريق »فيفا« و«كاف« المشتركة للنهوض بالكرة اإلفريقية من 
خالل ثالثة مجاالت رئيسية، وهي: اإلدارة المالية، والحوكمة 
إنفانتينو  أرســل  جانبه  من  الداخلية.  ــراءات  واإلجـ الرشيدة، 
خطاب شكر رسمي لمحمود الخطيب بعد مشاركته في اجتماع 

الفيفا.

الخطيب .. أسطـــــــورة صنعت تاريًخا

كشف حساب كبير النادي

رجل دولة

يملك مقعد أمامي في صفوف أساطير 
الساحة الخضراء في مصر والقارة اإلفريقية 
بأكملها، أسطورة حقيقية يعجز التاريخ 
أمامها، وإن كان عمر بك لطفي هو مؤسس 
النادي األهلي، فإن محمود الخطيب هو 
صانع تاريخ هذا الكيان العظيم، في رحلة 
عطاء بدأت منذ 1٩7٢ وما زالت ممتدة حتى 
اآلن..

تقلد خالل تلك السنوات في المراكز 
والمناصب المختلفة داخل النادي األهلي، 
لم يتكاسل عن بذل جهده في رفعة النادي، 
منذ أن كان العًبا في مراحله العمرية، 
حتى وصل لرئاسة نادي القرن اإلفريقي، 
ليستكمل مسيرته في تقدم الكيان ويقود 
ثورته اإلنشائية ويصنع إنجازات جديدة 
خارج الملعب.

الخطيب رئيًسا لألهلي
رئاسة  لمقعد  الــوصــول  في  الخطيب  محمود  نجح 
انتخابات  عقب   ،2017 ديسمبر   1 في  األهلي  النادي 
قيادة  ليبدأ  طاهر،  محمود  السابق  الرئيس  مع  قوية 
النادي وإحراز أهداف إنشائية وإنجازات وبطوالت ولكن 
خارج المستطيل األخضر، ليؤكد أنه أسطورة في كافة 

المجاالت والمناصب التي يتوالها.
حقق الخطيب عدًدا كبيًرا من اإلنجازات، التي تأتى 
ضمن الخطة اإلنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها 
مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، 
ويعكف على تنفيذها منذ اليوم األول لتوليه المسئولية 

في الـ 1 ديسمبر 2017.
الفرع الرئيسي بالجزيرة

تم تطويره في نوفمبر 2020، وتم التركيز فيها بتصميم 
يعكس تصميم شخصية األهلي، من خالل التركيز على 

اللون األحمر.
من  العديد  بالجزيرة  الرئيسي  الــنــادي  مقر  شهد 
اإلنشاءات؛ فقد تم االنتهاء من تجديد أسوار النادي.. 
تنس  صالة  إنشاء  الجديدة..  الكاراتيه  صالة  افتتاح 

الطاولة.. تجديد صالة األمير عبداهلل الفيصل.
فضاًل عن تجديد غرف خلع مالبس الفرق الرياضية.. 
التراس  على  الضغط  لتخفيف  الجديد  التراس  إنشاء 
تطوير  لألعضاء..  جديدة  مساحات  إضافة  القديم.. 
مدرج فريق الكرة.. إنشاء قاعة اجتماعات.. باإلضافة 

إلى غرفتين لخلع المالبس.
بجانب العيادات وغرف االستشفاء، وضم أحدث أجهزة 
التأهيل واالستشفاء.. والصالة الرياضية »الجيم«، الذي 
تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة.

أهلي مدينة نصر.. البوابات العمالقة
أكتوبر  فــي  األهــلــي  الــنــادي  إدارة  مجلس  افتتحها 
2019، والتي تميزت باللون األحمر والنسر الذى يمثل 
شعار النادي، وهو األمر الذى تم مراعاته عند عملية 
التصميم، كما أنها تضم مداخل إلكترونية، من خالل 
كارنيه العضوية، والتي توفر مزايا هائلة منها:

عدم السماح لألعضاء الموقوفين بالدخول.. اكتشاف 
اإلحصائية  العملية  تحديد  الـــمـــزورة..  الكارنيهات 
والتسويقية؛ من خالل معرفة عدد األعضاء المترددين 

على النادى على مدار العام.
المنطقة الترفيهية و«فود كورت«

تعد هي األكبر فى مصر، وتم افتتاحها في أغسطس 
أعضاء  لخدمة  جــديــًدا؛  تضم12منفًذا  والتي   ،2019
الجمعية العمومية، وتضم حمام أمواٍج صناعيٍة.. حمام 
خلع  غــرف  لألطفال..  سباحة  حمام  للكبار..  سباحة 
مالبس للرجال والسيدات.. غرف خلع مالبس لألوالد 
المناطق  وبعض  لألعضاء،  جلوس  مناطق  والبنات.. 
خدمية. كما تم ايًضا إنشاء سور النادي، وتجديد مبنى 
أكاديمية الكرة وتطوير المبنى اإلداري لقطاع الناشئين، 
وتكييف صالة الكاراتيه، وتجديد الحمامات. باإلضافة 
إلنشاء جراج النادي، الذي تبلغ مساحته 33 ألف متر 
مربع، ويتسع لـ1000 سيارة تقريًبا، والذي تم االنتهاء من 

50٪ منه، على أن يتم افتتاحه في يونيو المقبل.
أهلي الشيخ زايد

تم إعادة تصميم منطقة فرع الشيخ زايد بعد الحصول 
للبنوك  الدولة، باإلضافة إلنشاء مجمع  على موافقات 
الوطنية على مساحة 600 متر، وتوقيع العقود مع ثالثة 
وبنك  »البنك األهلي  الكبرى وهي  الوطنية  البنوك  من 
مصر وبنك القاهرة« الفتتاح فروع لها هناك.. تدشين 

مقر للشهر العقاري، البدء في تطوير صاالت الكاراتيه 
والجمباز واإلسكواش، على أن يتم االنتهاء منها خالل 

الشهور المقبلة.
الخامس  بالتجمع  الــجــديــدة  األهــلــي  أفـــرع 

والصعيد
بدأ األهلي في تشييد فرع التجمع الخامس قبل أيام 
بأرض  التي أحيطت  األزمــات  كافة  أنهى  بعدما  قليلة، 
النادي التي قام بشراءها مجلس اإلدارة السابق، وقام 
قرر  أخــر،  جانب  وفــي  باستبدالها.  الخطيب  مجلس 
وصــواًل  والتمدد  إنشاءاته  في  التوسع  اإلدارة  مجلس 
مصر  في  الكيان  لمشجعي  والــوصــول  مصر،  لصعيد 
العليا، وبدأ األهلي انشاء فرع خامس في الصعيد بمدينة 

طيبة الجديدة بمحافظة األقصر.
وذلك ضمن مشروع وحدة األهلي االقتصادية 2045، 
في ضوء الشراكة االستراتيجية مع شركة إستادات، التي 
التطوير  مجال  في  العاملة  الشركات  كبريات  من  تعد 
الرياضي. ويقع فرع األهلي باألقصر على مساحة 17 
فداًنا، تم إنشاء ملعب رئيسي لكرة قدم مجهز بمدرجات، 
باإلضافة إلى ملعب خماسي، وملعب للكرة الطائرة واليد 
والسلة.. باإلضافة لمبنى اجتماعي يشتمل على تراس 
ومطعم ومكاتب إدارية.. كما يوجد بالفرع مسجد وحمام 
الفردية  لأللعاب  تجهيزها  تم  مغطاة  صالة  سباحة، 

والجماعية، وستضم أيًضا صالة للجيم.

تطوير القناة وعقود الرعاية
كان لقناة النادي الرسمية الفضائية نصيًبا من ثورة 
المشجعين  لربط  أولوية  كانت  بل  الخطيب،  إنشاءات 
بناديهم، من خالل قناة رسمية تنقل من خاللها أحداث 

األهلي بشكل حصري ومباشر.
فقد تم في عهد الخطيب دعم قناة األهلي بخاصية 
»HD« لتطويرها، ووضع خطة شاملة لتطويرها، وأبرم 
اتفاق مع شركة بريزنتشن لخروج القناة بشكل جديد، 
المعدات  بكافة  تزويدها  وتم   ،)HD( خاصية  وتفعيل 
التقنية الحديثة وتغيير الديكورات بشكل يواكب العصر؛ 

لتقديم المستوى الذي يأمله أعضاء األهلي وجماهيره.
الماضي:  يوليو  القناة في  افتتاح  الخطيب في  وقال 
»األهلي يحصل على مبلغ قطعي سنوًيا، كانت البداية بـ8 
مليون جنيه سنويا عام 2008، ثم أصبح 12 مليون جنيه، 
من  الحالي  العهد  خالل  جنيه  مليون   20 أصبح  حتى 
الشركة القائمة على إدارة القناة سواء كانت تربح أو ال«.

ستاد السالم
كان وما زال حلم استاد األهلي يراود عشاق وجماهير 
الكيان حول جميع أنحاء العالم، ووضعه الخطيب كحزء 
من وعوده االنتخابية قبل أن يظفر بمقعد الرئيس في 
2017، ولكنه اتجه إلى حل بديل مؤقت لحين انشاء حلم 
االستاد العظيم، فقد عقد النادي األهلي شراكة مع شركة 
»استادات«، وتم الحصول على ستاد السالم كحق انتفاع 
السالم«،   WE األهلي  »ستاد  ليصبح  عاًما،   25 لمدة 
يوم 12 أغسطس 2020. ويحصل األهلي بموجب هذا 
التعاقد على 60 مليون جنيه سنوًيا، مقابل استغالل اسمه 
من شركة ستادات بغض النظر عن مكسب أو خسارة 
لتكون  وملحقاته  منشآته  كافة  تطوير  تم  كما  الشركة، 
المدينة الرياضية للنادي. وأكد الخطيب أن ستاد السالم 
ال يمحو حلم ستاد األهلي، وإنما هو حل مؤقت فقط 

لحين تشييد االستاد الكبير الذي أصبح قريًبا.

فاطمة الشاذلي

أحمد واعر
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امللعب

■ رأيك في أداء األهلي بمونديال األندية؟
في البداية ألف مبروك لكل عشاق النادي األهلي 
كانت  بطولة  فقط،  مصر  في  ليس  مكان،  كل  في 
الفني  والجهاز  األهلي  النادي  العبي  على  صعبة 
كبير  بسهولة، مجهود  البرونزية  ولم يحصلوا على 
ميدالية  اإلدارة  لمجلس  مبروك  الالعيبة،  بذلوه 

مستحقة.
ــن تــتــويــج األهــلــي  ــل كــنــت مــتــأكــد م ■ ه

البرونزية؟ بالميدالية 
بالميدالية  سيفوز  األهلي  أن  يقين  على  كنت 
البرونزية قبل مباراة بالميراس، حتى بعدما أضاع 
كنت  بــه،  الخاصة  الــجــزاء  ضربة  محسن  مــروان 
متأكدا أننا سنفوز، كان عندي ثقة ويقين كبير جدا 
في محمد الشناوي، وبالفعل ربنا كرمه، الالعبين 

تعبوا واستحقوا التتويج.
إنجاز  من  التقليل  يحاول  من  على  ردك   ■

عالء ميهوب: »األهلي مالهوش زي «

األهلي في البطولة؟
وعدم  األهلي  بإنجاز  يفح  أن  الجميع  حق  من 
وأرجو  لها،  قيمة  ال  التي  األحاديث  إلى  االلتفات 
من أي أحد أن يتحدث عن النادي األهلي أن يعلم 
اسم  الجميع،  عن  جدا  بعيد  مكان  في  األهلي  أن 
أن  صعب  بعيدة  ناحية  إلــى  ذهــب  األهلي  النادي 
يصل لها أي نادي مصري أو إفريقي أخر، وهناك 
طفرة ستحدث للنادي األهلي خالل الفترة المقبلة.

■ رسالتك إلى الجيل الحالي لألهلي؟
بالبرونزية،  التتويح  يستحق  الــحــالــي  الجيل 
الفترة  خالل  كبيرة  لضغوط  تعرضوا  أنهم  خاصة 
الــمــاضــيــة، وهــنــاك مــن تــعــرض منهم النــتــقــادات 
كان  مرضى  أشــخــاص  هناك  البعض،  مــن  حــادة 
سبب،  أي  بدون  األهلي  العبي  انتقاد  هدفهم  كل 
في  محلي  نــادي  أي  على  األهلي صعب  حققه  ما 
مصر تحقيقة، ولكي يحققوه يحتاجوا إلى سنوات 

طويلة، ومن يريد أن يصل إلى المكانة التي وصل 
لها المارد األحمر فعليه أن يقلده في كل ما يفعل.
الحالي  األهلي  جيل  بين  االختالف  ما   ■

والجيل الذي عاصرته؟
هناك اختالف كبير بين الجيل الحالي والسابق 
كان  جيلنا  في  شئ،  كل  غير  فاالحتراف  لالهلي، 
كل العب يساوي فرقة بأكملها، وكان هناك اعتماد 
منتخب  كنا نصل إللى  الناشئين،  كبير على  بشكل 
حاليا  مباشرة،  األول  الفريق  إلــى  ومنه  الشباب 
أن  ويجب  القدم،  بكرة  تتحكم  التتي  هي  األمــوال 
توفر كل اإلمكانيات للمدير الفني التي تتعاقد منه، 
والمدربين دائما يحتاجون إلى الالعبين الجاهزين 

وليس الناشئ الذي سيأخذ وقت لتجهيزه.

حوار- محمد الهادي

أحمد واعر

صحوة بواليا
»فالفيو الجديد«.. تسع مباريات احتاجها بواليا لكسر صيامه التهديفي مع األهلي

 كنت على يقين بتتويج المارد األحمر بالميدالية البرونزية  ثقتي في 

الشناوي بال حدود  من ينتقد ملك  القارة مريض

 المحترف اإلفريقي رقم 35 من 17 جنسية مختلفة  الالعب رقم 18 الذي يسجل لألهلي في بطوالت إفريقيا

أنهى النادي األهلي مشاركته في كأس العالم لألندية 
المقامة في قطر للمرة السادسة في تاريخه بالحصول على 
الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أداء رائع 
قدمه في البطولة التي تضم بايرن ميونيخ األلماني بطل 
أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيجريس 
المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والدحيل القطري بصفته 
بطل الدوري المحلي.

وتعود الميدالية األولى التي حققها األهلي إلى مشاركته 
الثانية في المونديال نسخة ٢٠٠6 عندما حصد األهلي 
الميدالية البرونزية، وبذلك يصبح األهلي أول ناٍد عربي 
وإفريقي ينجح في بلوغ منصات التتويج العالمية في 
مناسبتين، ولم يسبق األهلي في بلوغ هذا المجد العالمي أي 
من الفرق على صعيد األندية والمنتخبات على مستوى الكبار 
في إفريقيا والدول العربية في الوصول إلى منصات التتويج.

الشناوي كان له دور كبير في قيادة األهلي للفوز على 
بالميراس بركالت الترجيح والتتويج بالميدالية البرونزية 
في بطولة كأس العالم لألندية، بعد أن تألق خالل المباراة 
وتصدى ألكثر من ركلة ترجيح حاسمة.
وبات األهلي يمتلك ثالث مباريات بشباك نظيفة خالل 
مشاركاته بمونديال األندية، وهو ما فشلت فيه كل األندية 
اإلفريقية التي سبق لها المشاركة في مونديال األندية، 
وفشلت في الخروج بشباك نظيفة في ٣ مباريات، وخالل 
الحوار التالي يكشف لنا عالء ميهوب نجم القلعة الحمراء 
السابق، رأيه في أداء فريقه خالل البطولة، وفيما يلي نص 
الحوار..

بعد معاناة استمرت لتسع مباريات، نجح أخيًرا الكونغولي 
والتر بواليا، مهاجم النادي األهلي الجديد في كسر صيامه 
التهديفي، وذلك بعد تسجيله هدًفا من تسديدة صاروخية 
في مرمى المريخ السوداني، في المباراة التي جمعت 
الفريقين بالجولة األولى من دور المجموعات لدوري 
أبطال إفريقيا. 
وانضم بواليا إلى النادي األهلي في االنتقاالت الشتوية 
األخيرة، قادًما من صفوف الجونة لمدة أربعة مواسم مقابل 
٢.٥ مليون دوالر.

على خطى فالفيو
والتر بواليا عرف عنه أنه من المهاجمين 
أنصاف  من  األهــداف  يسجلوا  الذين 
على  ينافس  جعله  ما  وهو  الفرص، 
ــداف الـــــدوري الــمــوســم  لــقــب هــ
الماضي مع الجونة بعد إحرازه 
بقاء  بهم في  14 هدًفا ساهم 
الممتاز  ــدوري  ال في  الجونة 

الموسم الجاري.
ــرز أربــعــة   كــمــا أنـــه أحــ
ســت  أول  ــي  ــ ف ــداف  ــ ــ أهـ
ــدوري  ــ ــي الـ مـــبـــاريـــات فـ
الممتاز الموسم الجاري، 
مسئولو  ــع  دفـ مــا  ــو  وهـ
لتدعيم  لضمه  األهلي 
الــــخــــط الـــهـــجـــومـــي 
ــعــد رحــيــل  لــلــفــريــق ب
السنغالي أليو بادجي. 
ــة  ــنـ ــيـ ــاكـ مـ أن  إال 
الكونغولية  ــداف  ــ األه
انضمامه  بعد  توقفت 
على  مباشرة  لألهلي 
الـــرغـــم مـــن اعــتــمــاد 
ــي عــلــيــه  ــان ــم ــوســي م
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ فـــــي الـ
حيث  الــمــبــاريــات، 

لزمالءه  الفرص  الكثير من  أداًءا مميًزا، ويصنع  الالعب  يقدم  كان 
األذهان  إلى  أعاد  ما  وهو  أن يسجل،  دون  للفريق  األمامي  بالخط 
في  وحيًدا  هدًفا  أحرز  والذي  فالفيو،  أمادو  األنجولي  تألق  قصة 

موسمه األول مع األهلي. 
وانضم فالفيو لألهلي عام 2004، حيث استمر موسم كامل مع 
األهلي حتى يحرز أول أهدافه في مرمى غزل المحلة عام 2005، 

في المباراة التي انتهت بفوز األهلي بثالثية مقابل هدف. 
تلو األخــرى، حيث  الماكينة األنجولية في إحراز األهــداف  لتبدأ 
 ،2005 عامي  إفريقيا  أبطال  دوري  بلقب  األهلي  تتويج  في  ساهم 
عام  لألندية  العالم  كأس  في  أهداف  ثالثة  أحرز  أنه  كما  و2006، 
للمرة  البرونزية  الميدالية  2006، وهو ما ساهم في إحراز األهلي 

األولى في تاريخ النادي. 
مــرات،  خمس  الممتاز  الــدوري  لقب  األهلي  مع  فالفيو  وأحــرز 
ودوري أبطال إفريقيا ثالث مرات، وكأس مصر ثالث مرات، وكأس 
السوبر المصري ثالث مرات، والسوبر اإلفريقي ثالث مرات أيًضا، 
ليصبح أكثر الالعبين األجانب تتويًجا بالبطوالت مع النادي األهلي، 
مليون  مقابل 24  السعودي عام 2010،  الشباب  إلى  يرحل  أن  قبل 

جنيه في صفقة هي األضخم وقتها.
 وتمني جماهير النادي األهلي أنفسها في إعادة الكونغولي والترب 
واليا ألمجاد األنجولي أمادو فالفيو مع األهلي، خصوًصا وأنه يمتلك 
مهارات فنية عالية، كما يتمتع بقوة بدنية كبيرة، هذا بخالف إجادته 

اللعب برأسه وبكلتا قدميه اليمنى واليسرى.
  ٣٥  إفريقيا من 17 دولة 

من  األهلي  قميص  يرتدي  الذي   35 رقم  الالعب  هو  بواليا  يعد 
داخل القارة السمراء من 17 دولة مختلفة، كما أنه هو الالعب رقم 

18 الذي يسجل لألهلي في بطوالت إفريقيا.
 محترفو األهلي منهم من تألق مع المارد األحمر وبزغ نجمه، وحفر 
فالفيو  أمــادو  األشهر  األنجولي  كالثنائي  ذهب  من  بأحرف  اسمه 

وجيلبرتو، واللذان تألقا مع األهلي سوًيا مطلع األلفية الجديدة.
 كما تألق العبون آخرون بقميص األهلي كالغاني أحمد فليكس، 
حالًيا  يلعب  الــذي  أجــاي  جونيور  بعده  ومن  داي،  صن  والنيجيري 
باألهلي، ليعيد الدولي التونسي علي معلول أمجاد الالعبين األفارقة 
الذي  المميز  األداء  ظل  في  وذلــك  األحمر،  بقميص  تألقوا  الذين 

يقدمه مع األهلي الفترة مع األحمر.
ليأتي من بعده الدولي المغربي بدر بانون، والذي يقدم مستويات 
مميزة في الخط الخلفي لألهلي، والذي أطلق عليه عشاق المارد 
الشديد،  وهــدوءه  الكبيرة،  ثقته  ظل  في  »السلطان«  لقب  األحمر 

وتمكنه من القيام بأدواره الدفاعية كما ينبغي، وهو األمر 
زمــالءه،  قلوب  في  والطمأنينة  الثقة  يبث  الــذي 

وجماهير ناديه.
من 17  األهلي  قميص  ارتدوا  الذين  الـ35  األفارقة  قائمة  وتأتي 

دولة مختلفة كالتالي: 
أكوتي  يعقوب-  يوسف  أنطوي-  جون  فيلكس-  )أحمد  غانا  من 
منساه- جورج أرثر(، ومن نيجيريا كاًل من: )إسحاق أول- جونيور 
ماكي(ومن  هنري  ايبي-  بيتر  أكــوري-  روبيرت  صنداي-  أجــاي- 

أنجوال يأتي كاًل من )فالفيو- جلبيرتو- أفيلينو- جيرالدو(.
فيما مثل األهلي من تونس كاًل من )أنيس بوجلبان- علي معلول(، 
ومن موريتانيا )دومينيك دا سيلفا(، ومن السودان )عبدالمنعم شطة- 

محمد أمين زكي(، ومن أثيوبيا ) صالح الدين سعيدو(.
ولعب لألهلي من الجزائر )أمير سعيود(، ومن المغرب لعب لألهلي 
كاًل من )وليد أزارو – بدر بانون(، ومن ليسوتو )تابان سوتو(، فيما 
بوركينا  ومن  ماهالبي،  »فاكاماني  إفريقيا  جنوب  من  لألهلي  لعب 

فاسو )موسى يدان(، ومن الجابون )ماليك إيفونا(.
سيراليون  ومن  دوي(،  )فرانسيس  ليبريا  من  لألهلي  لعب  فيما 
)تشيرنو منساري(، ومن مالي )ساليف كوليبالي- أليو ديانج(،  ولعب 
لألهلي من كوت ديفوار الثنائي )سليماني كوليبالي- أوسو كونان(. 
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طريقنا.. وهنكمله

امللعب

شريف كمال

تألق  في  تساهم  التي  األضلع  أهــم  من 
خالل  األهلي  بالنادي  األول  الكرة  فريق 
المحافل  ــي  ف وتــفــوقــه  الـــراهـــن،  ــت  ــوق ال
بالبطوالت  قبلهما  ومن  والدولية،  القارية 
المحلية، هي شارة القيادة، فبوجود محمد 
سعد  بعدهما  ومن  أشرف  وأيمن  الشناوي 
اإلصــابــة،  بسبب  مــؤخــًرا  الــغــائــب  سمير 
يجود  قلما  مميًزا،  استقراًرا  الفريق  يعيش 

به الزمان على أي فريق.
والشناوي،  أشرف  الثنائي  في  يتوفر  ما 
من عقلية احترافية، وانتماء، وتعامل مثالي 
ورائع مع زمالئهما، بجانب المستوى الفني 
آل  الــذي  الممتاز،  يفوق  والــذي  المستقر 
بالمدافع إلى أن يفوز برجل مباراة األهلي 
والدحيل القطري، وحارس المرمى إلى أن 
يفوز بجائزة رجل مباراة األهلي وبالميراس 
البرازيلي، لم يتوفر في الكثيرين من قبلهم.
والذي  اآلن،  األهلي  قيادة  شارة  مستوى 
يعتبر أحد أعمدة الفرق الكبيرة األساسية، 
يــصــل إلـــى ذروتــــه، فــغــالــًبــا مــا كـــان قائد 
الكم  بهذا  يتمتع  ال  األهلي  الــنــادي  فريق 
منهم  امتلك  فمن  متجمًعة،  الصفات  من 
الحماس واالنتماء كان بعيًدا عن المستوى 
الفني المتميز الذي يكسب به ثقة زمالئه، 
متميز،  مستوى  صــاحــب  منهم  ــان  ك ومــن 
غـــاب عــنــه الــتــعــامــل الــمــثــالــي مــع زمــالئــه 
التشاجر  لدرجة  األخضر،  البساط  داخل 

باأليدي.
األهلي، من هم ال  قيادة  كما حمل شارة 
ال  مــن  أو  يكفي،  ال  الحماس  مــن  يملكون 
بسفينة  للعبور  الناضجة  العقلية  يملكون 
الفريق لبر األمان في الكثير من المشاكل، 
بمشاكله  األمان  لبر  العبور  في  وفشلوا  بل 
مع  التعامل  في  فشلوا  من  أو  الشخصية، 
مدربيهم مما أدى إلى سحب الشارة منهم.
خالل  الفريق  مع  وأشــرف  الشناوي  دور 
ملموس  األول،  وخاصة  الماضية،  الفترات 
وواضح، بل وخرج منه الكثير للعامة، فبين 
العامة  اآلداب  عــلــى  للحفاظ  مــحــاوالت 
أزر  والشد من  المالبس،  داخل غرف خلع 
المباريات  فــي  الــدوافــع  وخــلــق  الالعبين 
الذي  الثابت  المتميز  والمستوى  الهامة، 
المتألق  الحارس  كتب  زمالئه  ثقة  يكسبه 

سطر جديد بين قادة القلعة الحمراء.
األهلي  فريق  قيادة  أداء  أن  في  شك  ال 
دور  ولــه  للفخر،  ويــدعــو  ُمــفــرح،  الحالية 
الفترات  كبير لم يسلط عليه الضوء خالل 
الماضية، ويستحق الشكر والثناء سواء على 
صعيد العمل داخل غرف خلع المالبس، أو 

الصحفية. المؤتمرات  في 

الكبتنة فن 

الحريف ساسي.. صدقة جارية في الزمالك

أساطير في الطريق

هل تدفع جماهير ميت عقبة ضريبة »المال السايب« في القلعة البيضاء؟

 أزمة فرجاني التونسي كشفت فساد سياسة مرتضى منصور المالية و»الخزائن الخاوية«

 على غرار »مارادونا وبيليه« و»رونالدو وميسي«.. مبابي وهاالند على الطريق  الثنائي يستعد إلزاحة ميسي ورونالدو من عرش كرة القدم

 باألرقام.. األزمة مستمرة وقميص ساسي لن يغطي قيمة تجديد عقده  انهيار سقف الرواتب يضع اللجنة المؤقتة في ورطة
بيع تيشيرت ساسي

وأخذت أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي منحنى جديد، 
من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  دعوات  بعدما ظهرت 
جماهير الزمالك لتجديد عقد الالعب، عن طريق من بيع 
أموال  في  المائدى  العائد  ووضــع  به،  الخاص  التيشيرت 

تجديده للنادي.
لإلبقاء  حلول  عدة  طرحت  قد  الزمالك  جماهير  وكانت 
على فرجاني ساسي العب وسط الفريق بعد تألقه، حيث 
يمثل رومانة الميزان للفريق فوق المستطيل األخضر، حتى 

جاء مقترح »تيشيرت ساسي«.
األمر الذي تفاعل معه عدد مسؤولي النادي، بعدما كتب 
حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك عبر حسابه 
»فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصي 
»مبادرة طرح فانلة فرجاني ساسي للشراء مبادرة ومشاركة 
مجتمعية رائعة وتنم على أن الجماهير المحبة للنادي لديها 
األحساس واإلدراك بما يمر به الزمالك مادًيا، وأن التجديد 

مع ساسي مهدد بسبب عجز الموارد«.
وأضاف: »اتمني أن تتحقق هذه المبادرة على أرض الواقع، 
ونضرب المثل األعلى في ذلك وفي ذات الوقت رسالة قوية 
منهم لفرجاني نفسه، أنها حقا تجربة مجتمعية حقيقية ألبد 

أن نخوضها وترجمة للمشاعر ولالنتماء والوالء للكيان«.
من جانبه أكد هشام إبراهيم عضو اللجنة الثالثية المكلفة 
بإدارة نادي الزمالك، أنه يجرى دراسة إنشاء محالت خاصة 
الرياضية،  بالفرق  الخاص  التيشيرت  لبيع  الزمالك  لفريق 
األمر، وهو ما سيسهل  القانوني من هذا  الموقف  ومعرفة 

على الجماهير شراء التيشيرت ودعم النادي مادًيا.
حصة النادي

كشف االعالمي خالد الغندور عن القيمة المحتملة لبيع 
قمصان فرجاني ساسي، حيث قال في تصريحات عبر قناة 
»الزمالك«: »تيشيرت ساسي سيتم بيعه بتوقيعه بما يقارب 
2000 جنيه، بينما سيكون القميص بدون توقيع من النجم 

التونسي بحوالي 200 جنيه«.
النسبة  فإن  االنجليزية  »ديلي ميل«  لكن بحسب صحيفة 
الالعبين  قمصان  مبيعات  من  النادي  عليها  يحصل  التي 

الذهبي،  الثنائي  مستوى  فيه  يخفت  ــذي  ال الــوقــت  أن  يبدو 
البرتغالي كرستيانو رونالدو، واألرجنتيني ليونيل ميسي، ترتفع بقوة 
أسهم الثنائي الشاب النرويجي إيرلينج هاالند، والفرنسي كيليان 

مبابي في بورصة الالعبين. 
أحسن  على  المنافسة  كانت  الماضية  السنوات  المدار  وعلى 
العب في عالم كرة القدم، تنحصر فقط بين األرجنتيني ليونيل 
ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد حقق هذا الثنائي كل 
الجوائز الفردية الممكنة، وفازا بمختلف األلقاب في عالم الساحرة 
المستديرة، حيث كانا الثنائي الذهبي، مثل الحيوانات البرية التي 
أنهما  يبدو  ما  على  لكن  لآلخرين،  الفتات  سوى  تترك  ال 

سيكتفيان بقطعة صغيرة من الكعكة هذا الموسم.
وفي هذا التوقيت يأتي كيليان مبابي وإيرلينج 
لخالفة  بقوة  المرشحين  رأس  على  هاالند، 
األفضل في  لقب  ورونــالــدو، على  ميسي 
سان  بــاريــس  نجما  يعيش  إذ  العالم، 
حالة  دورتموند  وبوروسيا  جيرمان 
ــألــق غــيــر عــاديــة فــي الموسم  ت

الحالي.
المميز  الــمــســتــوى  وأثـــــار 
الــذي ظهر به كل من كيليان 
ــج هــاالنــد،  ــن ــي ــرل مــبــابــي وإي
الـــ  فـــي مــرحــلــة ذهــــاب دور 
أوروبـــا،  أبــطــال  دوري  مــن   16
المشيدة  التعليقات  مــن  الكثير 
بما قدمه كل منهما لفريقه، وهنا 
ليونيل  مستقبل  حول  األسئلة  بدأت 
ميسي وكرستيانو رونالدو، على عرش 
كرة القدم العالمية، وما إذا كان الالعبان 
الشابان على استعداد اليوم لتسلم المشعل، 

من الثنائي الذهبي؟.

ويتميز الفرنسي كيليان مبابي )22 عاما( بالسرعة 

بالقوة  عــامــا(   20( هــاالنــد  إيرلينج  والــنــرويــجــي  ــمــراوغــة،  وال
والتسديدات البعيدة، لكن ما لفت األنظار هو أسلوب لعبهما.

ماذا فعل مبابي وهاالند بدوري أبطال أوروبا:
قاد كيليان مبابي، فريقه الكتساح برشلونة، في ذهاب منافسات 

دور الـ16 لدوري األبطال، بنتيجة 4-1 )سجل مبابي هاتريك(.
وأصبح المهاجم الباريسي أول العب يسجل ثالثية »هاتريك« 
بملعب »كامب نو« في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منذ أن فعلها 

األوكراني أندريه شفتشنكو عام 1997.
وعلى الجانب األخر نجح النرويجي إيرلينج هاالند، في قيادة 

 2-3 بنتيجة  إشبيليه  على  للفوز  دورتموند،  بوروسيا  فريقه 
ضمن منافسات الجولة ذاتها، )سجل هاالند ثنائية(.

وأصبح هاالند، أول العب في تاريخ دوري أبطال 
أوروبا يسجل 17 هدًفا على األقل في أول 13 مباراة 
له في دوري أبطال أوروبــا، منذ ظهوره ألول مرة مع 

نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.
وبات النرويجي هاالند، على بعد هدف واحد لمعادلة 

الرقم القياسي لكيليان مبابي )19 هدفا( في عدد األهداف 
العريقة قبل بلوغه سن  القارية  المسجلة في المسابقة 

الحادية والعشرين.

إحصائيات )مبابي وهاالند( أمام )ميسي ورونالدو( في 
نفس العمر.

أبطال  دوري  في  اللحظة  حتى  مبابي،  كيليان  لعب 
أوروبا، 41 مباراة، سجل خاللها 24 هدًفا وصنع 15.

بينما لعب النرويجي إيرلينج هاالند، في دوري األبطال، 
13 مباراة، سجل 18 هدًفا، وصنع 2.

في نفس العمر تقريًبا، كان رصيد ليونيل ميسي من األهداف 
ثمانية أهداف، فيما لم يسجل كريستيانو رونالدو أي هدف.

تترواح بين 7 إلى 15٪، األمر الذي تم التأكيد بعد دراسة 
عام  بسويسرا  االقتصادية  األبحاث  مراكز  بأحد  أجريت 

.2017
من   ٪12 متوسط  على  يحصل  النادي  أن  أكــدت  والتي   
في حالة  ببيعه  المصنعة  الشركة  تقوم  قميص  كل  مبيعات 

ارتباط الشركة والنادي بعقد رعاية.
انهيار سقف الرواتب

وبعيًدا عن إمكانية تنفيذ مطالب الجماهير بالمشاركة في 
دعم النادي مادًيا لتجديد تعاقد التونسي فرجاني ساسي، 
الزمالك  تدفع جماهير  هل  هاًما،  تساؤاًل  »الطريق«  تطرح 

ضربية »المال السايب« في القلعة البيضاء؟
إدارة  التي تواجهها  المادية والصعوبات  الزمالك  فمعاناة 
النادي عند تجديد عقود الالعبين وتحديدا األجانب، جاء 
لرواتب  السابقة في عدم وضع سقف  اإلدارة  بسبب فشل 

الالعبين والعقود الضخمة التي يبرمها النادي، في محاولة 
منه لجذب المواهب على الساحة.

 وهو ما كشفه إبراهيم عبد اهلل عضو اللجنة التنفيذية 
الزمالك  إن  قــال  حيث  سابقة،  تصريحات  في  بالزمالك 
بفريق  الخاصة  المستحقات  سداد  في  ماليا  عجزا  يواجه 
أغلى العبين في  يمتلك  الفريق  أن  إلى  القدم، مشيرا  كرة 

مصر ويدفع أعلى عقود في الدوري المصري.
وأضاف: »موارد الزمالك المالية من عقود الرعاية والبث 
تغطي  ال  األعضاء  واشتراكات  والسور  المحالت  وإيجار 

نفقات فريق الكرة في النادي«.
دور مرتضى منصور

مرتضى  برئاسة  السابقة  الزمالك  إلدارة  ترجع  فاألزمة 
منصور، عندما بالغت في تحديد المقابل المادي لالعبين 
عند إبرام الصفقات، لضمان التعاقد مع الالعبين في ظل 
الذي  وبيراميدز  األهلي  النادي  التلقيدي  غريمه  منافسة 

دخل بقوة في منافسة القطبين على الصفقات.
ولم يجد رئيس الزمالك المعزول سبيل لحسم الصفقات 
سوى في رفع سقف رواتب الالعبين، حيث فرجاني ساسي 
انتقاله للزمالك موسم  أبرزها حيث بلغت قيمة عقده منذ 
و  ألف   677 و  ماليين  خمسة  حوالي   2019-2018 موسم 
يحصل  مع  إجمالي  ليكون  الواحد،  الموسم  في  يورو   420
عليه في موسمين فقط  مع الزمالك يقترب من 12 مليون 

يورو، أي ما يعادل 100 مليون جنيه سنويا.
ويأتى المغربى أشرف بن شرقي  في المرتبة الثانية كأثر 
العبي الزمالك حصواًل على رواتب، بقيمة 4 ماليين و673 

ألفا و103 يورو، أي ما يعادل 75 مليون جنيه مصري.
عواد  مع محمد  اإلدارة  تعاقد  كان  األمور سوءا  زاد  وما 
فى  مسمارا  بمثابة  كان  الــذي  اإلسماعيلي،  مرمى  حــارس 
ميت  خزينة  الحارس  كلف  حيث  التعاقدات،  سقف  نعش 
عقبة ما ال يقل عن 12 مليون جنيه، ليكون ذلك أعلى رقم 

يتقاضاه العب مصرى في صفوف الفريق.

ال صوت يعلو في 
األيام األخيرة داخل 
أروقة نادي الزمالك، 
فوق أزمة تجديد 
تعاقد فرجاني 
ساسي العب الفريق 
األول لكرة القدم، 
الذي استحوذ على 
اهتمام مسؤولو 
النادي وصواًل إلى 
الجماهير، كونه أحد 
األعمدة الرئيسية 
للفريق خالل المواسم 
الماضية.

وتعد المطالب 
المادية المرتفعة 
العائق األول في بقاء 
فرجاني ساسي مع 
الزمالك، والموافقة 
على تجديد تعاقده 
بعدما وصلت إلى 
٥٠ مليون جنيه في 
الموسم الواحد، في 
ظل األزمات المالية 
التي تعانى منها القلعة 
البيضاء بعد حل 
مجلس اإلدارة السابق.

إيمان محمود

طاهر محمد

 

أرقام مبابي 

وهاالند تتفوق 

على أرقام ميسي 

ورونالدو
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طريقنا.. وهنكمله

السوق

أن  لـــ«الــطــريــق«،  تصريحات  فــي  الكهرباء  ــر  وزي أضــاف 
مشروعات الصب الخرساني ما تزال مبكرة على المشروع، 
فنحن بدأنا منذ سنوات عديد في إنشاء المحطة وما زال 
أمامنا بعض الوقت، متابًعا أن المشروع ليس مجرد إنشاء 
محطة محوالت كهربائية يتم تنفيذها في عدة أشهر، بل هو 

مشروع قومي يحتاج لسنوات متعددة.
وتابع شاكر، أن أعمال المقاولين التي تتم حاليا في موقع 
محطة الضبعة النووية، ال عالقة لها ببدء إنشاء المفاعالت 
المفاعالت،  دخــول  قبل  يتم  ــذي  ال الخرساني  الصب  أو 
موضحا أن عمل المقاولين يستهدف أعمال التسوية وأعمال 
المباني اإلدارية والمباني المساعدة فقط وليس له عالقة 

بصدور بإذن اإلنشاء.
وأوضح وزير الكهرباء في تصريحاته، أن محطة الضبعة 
النووية من أمن المحطات في العالم، نظرا ألنها من محطات 
الجيل الثالث اآلمنة، التي تتم بنظام خاص جدا، مشيرا إلى 
الدقة المتبعة في تنفيذ المشروع، سواء من إعداد الرسومات 
األولية لكل مرحلة وتسليمها ومراجعتها بشكل دقيق متأني 

لضمان حسن سير العمل وفق نظام عملي دقيق.
هيئة  رئيس  الوكيل  أمجد  الدكتور  كشف،  جانبه  ومــن 
النووية،  أبرز فوائد محطة الضبعة  النووية، عن  المحطات 
منها أنها أول فائدة إلنشاء محطة الطاقة النووية هو توفير 
فرص العمل، فكل وظيفة واحدة في تشييد محطة الضبعة، 
تسهم في خلق 10 وظائف في القطاعات ذات صلة، كما أن 

الطاقة النووية قليلة االنبعاثات، حيث تسهم محطات الطاقة 
النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث 700 مليون طناً من 
غاز ثاني أكسيد الكربون كما تجنب محطات الطاقة النووية 
ثاني  غاز  من  طن  ماليين   210 انبعاث  روسيا  في  العاملة 

أكسيد الكربون سنويا إلى الغالف الجوي.
تطوير  ستضمن  الضبعة  محطة  إنشاء  أن  الوكيل،  وتابع 
إلنشاء  المدى  طويل  برنامج  خالل  من  المصرية  الصناعة 
المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل 
وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث 
نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد 

من قدرتها التنافسية في األسواق العالمية.
قسم  رئيس  النبي،  عبد  على  الدكتور  يرى  ناحيته،  ومن 
الهندسة النووية بالجامعة المصرية الروسية، أن المفاعالت 
النووي  األمان  وأهمها  كبيرة  مميزات  لها  الروسية  النووية 
والسالمة، مضيفا أن التعاون الحالي بين مصر وروسيا في 
إنشاء محطة الضبعة، أكد أنه ليس التعاون األول وانما يرجع 
هذا التعاون لسنوات عديدة، حيث تم التعاون في تنفيذ أول 

مفاعل في مصر بإنشاص وهو مفاعل روسي.
وأشار عبد النبي، إلى أنه مع دخول عصر التحول الرقمي 
على  المحافظة  مع  للطاقة  مستدام  مصدر  وجــود  أصبح 
البيئة أمر حتمي، وهذا لن يتحقق اال من خالل استخدام 
التكنولوجيا والمفاعالت النووية، موضحا أن مشروع محطة 

الضبعة النووية سيقدم الكثير من الفوائد لمصر.

لالنتهاء  ــي،  األولـ الموعد  عــن  الكهرباء  وزارة  وكشفت 
واالستالم  النووية،  الضبعة  محطة  في  األولــى  الوحدة  من 
االبتدائى والتشغيل التجارى لتكون في 2026،  إذ يتم حاليا 
السير في طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في 
منطقة الضبعة، تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 

4800 ميجاوات.
شركة  تنفذه   ــذي  وال الــنــووي،  الضبعة  محطة  ومشروع 
بإجمالي  إنشاء 4 مفاعالت  الروسية، يتضمن  اتوم«  »روس 
قدرات 4800 ميجاوات، بتكلفة تصل إلي 21.3 مليار دوالر، 

كما أن عمر المشروع االفتراضي 60 عاًما.
من  االنتهاء  المتوقع  من  فإنه  الزمني  البرنامج  وحسب 
الوحدة األولى منها والتسلم االبتدائي والتشغيل التجاري 
والرابعة  والثالثة  الثانية  والوحدات   ،2026 عام  بحلول 
تنفيذه  يــتــم  الـــذى  الــبــحــري  فــالــرصــيــف   ،2028 بنهاية 
بالضبعة  النووية  بالمحطة  الخاصة  المعدات  الستقبال 
 ،2020 عام  من  الماضي  يونيو  في  تنفيذه  توقيع عقد  تم 
في  تنفيذه  يتم  أن  المقرر  ومن   يوليو،  منذ  تفعيله  وبدء 

مدة تبلغ 21 شهر.
ومن المتوقع أن يصدر إذن قبول اإلنشاء لموقع الضبعة 
تالفى المالحظات الخاصة  منتصف 2022، ويجرى حالياً 
بالمشروع ليتم إصدار إذن اإلنشاء الذى يسمح ببدء وضع 

القواعد الخرسانية للمفاعالت النووية.
وتم التقديم على استخراج إذن قبول اإلنشاء فى 10 مارس 

2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة 
و  النووية  الرقابة  هيئة  وكانت   ، وات  ميجا   4800 بقدرة 
اإلشعاعية هى الجهة المختصة باصدار إذن قبول اإلنشاء 
للبدء فى وضع القواعد الخرسانية ألول مفاعل بقدرة 1200 

ميجا وات.
وعناصر  معايير  ألعلي  النووي  الضبعة  مشروع  ويخضع 
األمان النووي للمفاعالت ومجهزة بأحدث أنظمة السالمة، 
 )VVER – 1200 ( حيث أنه من الجيل الثالث المتطور
أنظمة  بين  للمفاعل  الــنــووى  اآلمــان  أنظمة  تجمع  ،حيث 
غير  مسـتوى  يتوفر  حيث  والسلبية،  اإليجابية  السالمة 
والعوامل  الداخلية  الــحــوادث  ضد  الحماية  مـن  مسـبوق 
الخارجية، فتصميم المفاعل يتحمل اصطدام طائرة ركاب 
الزالزل  إلي  باإلضافة  للمحطـة،  الخارجي  بالغالف  كبيرة 
واالنــفــجــارات  الثلوج  وتساقط  والــعــواصــف  والفيضانات 

الخارجية.
أيًضا  النووية  المفاعالت  مــن  النوعية  تمتازهذه  كما 
بالتشغيل اآلمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة 
اإلشعاعى  التسرب  عدم  المفاعالت  هذه  تضمن  كما  به، 
المتعددة، وتحتوى على نظام  الفالتر والحواجز  عن طريق 

التحكم اآللى الحديث.

الـــوزارات  مــن  الــدولــي،  الــتــعــاون  وزارة  تعد 
عن  المسؤولة  الــوزارة  ألنها  مصر،  في  الهامة 
شركاء  مــع  والمنح  الــقــروض  اتفاقيات  إبـــرام 
مصر في التنمية لتمويل المشروعات التنموية 

في مصر وتتوالها حالياً رانيا المشاط.
للتعاون  وزيرة  المشاط،  رانيا  الدكتورة  تولت 
أواخر عام 2019،  الــوزارة في  الدولي، حقيبة 
برئاسة  االستثمار  وزارة  من  دمجها  فك  عقب 

سحر نصر.
أسوأ  سنة  يعتبر  الــذي   ،2020 عــام  وخــالل 
أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث، تمكنت من 
دعم االقتصاد المصري وجذب تمويالت تنموية 
بما يقارب 9 مليارات دوالر، ناهيك عن تعزيز 

عالقات مصر مع مؤسسات التمويل الدولية.
المشاط  رانيا  تولت  الدولي،  التعاون  وقبل 
يناير  من  الفترة  خالل  السياحة  وزارة  حقيبة 

2018 حتى ديسمبر 2019.
شغلت منصب وكيل محافظ البنك المركزي 

للسياسة النقدية بالبنك المركزي.
لعبت دوراً هاماً في تحديث السياسة النقدية 
النقدية  للسياسة  تحليل  طــريــق  عــن  لمصر 

وتقييمها وإعداد النماذج الخاصة بها.
اختيارها  العالمي،  االقتصاد  منتدى  أعلن   
النقد  لــصــنــدوق  كــبــيــراً  اقــتــصــاديــاً  مستشاراً 
الذين  الدوليين  الخبراء  قائمة  ضمن  الدولي 
االقتصادية  األجندة  وصياغة  تشكيل  يتولون 

الدولية للمنتدى.
النقد  صندوق  في  أول  كاقتصادي  عملت   
للبنك  انــضــمــامــهــا  قــبــل  بــواشــنــطــن  الـــدولـــي 

المركزي.
في  ــوراه  ــت ــدك وال الماجستير  على  حاصلة 
األمريكية،  ميريالند  جامعة  مــن  االقــتــصــاد 
االقتصاد  تطبيقات  تخصصها  مجال  ويشمل 
الكلي واالقتصاد الدولي والسياسة النقدية مع 

عدد من اإلصدارات الخاصة بتلك المجاالت.

بمركز  مــشــروع  مدير  نائب  منصب  شغلت 
الرسمي  غير  والــقــطــاع  المؤسسي  اإلصـــالح 

)IRIS( في جامعة ميريالند.
أشرفت على إعداد وعرض تقارير السياسة 
النقدية وتحليل تقني لتقييم الوضع االقتصادي 
الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية 

أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي.
المركزي  البنك  بين  العالقات  تنسيق  تولت 
التقييم  ومؤسسات  الــدولــي  النقد  وصــنــدوق 

والتصنيف االئتماني الدولية.
برنامج  على  الــتــفــاوض  فــريــق  ضمن  كــانــت 
اإلصالح المالي واالقتصادي بين عامي 2011 
العملية  الخبرات  تبادل  إلى  إضافة   ،2013  -
والبنوك  الدولية  االقتصادية  المؤسسات  مع 

المركزية.
 شغلت عدة مناصب مهمة منها عضو لجنة 
المراجعة بمجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار 
العضوية  لجنتي  وعــضــو  ــحــرة،  ال والــمــنــاطــق 
وعضو  المصرية،  الــبــورصــة  فــي  والمراجعة 
العربي  المصرف  واالستثمار  المخاطر  لجنتي 
الدولي، والجمعية االقتصادية للشرق األوسط، 
والمجلس االستشاري االستراتيجي لعميد كلية 

إدارة األعمال بالجامعة األمريكية بالقاهرة.
في  والدراسات  األبحاث  من  العديد  نشرت 
دوريات علمية ومؤتمرات عالمية حول سياسات 
السياسة  النقدية،  السياسة  الكلي،  االقتصاد 
إلى  باإلضافة  بينهما،  فيما  والتنسيق  المالية 
اإلصالح المؤسسي واإلداري في مصر والدول 

الناشئة.
مصر  سيدات  النيل..  »بنات  كتاب  اعتبرها 
يغيرن عالمهن« ضمن أهم السيدات المصريات 

الالتي حققن إنجازات في جميع المجاالت.

 شاكر: »الضبعة النووية« من محطات الجيل الثالث اآلمن في العالم  خبراء: المحطة تدعم تطور الصناعة المصرية وتقليل انبعاثات الكربون
تعتبر محطة الضبعة 
النووية التي يتم إنشاؤها 
في منطقة تابعة 
لمحافظة مطروح شمال 
مصر، على شاطئ البحر 
األبيض المتوسط، أكبر 
مشروع إلنتاج الكهرباء في 
مصر، وكان تم التوجيه 
ببدءه في ثمانينات القرن 
الماضي، لكنه توقف لعدة 
أسباب، ثم عاد للنور مرة 
أخرى وتم العمل فيه في 
عهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، على أحدث 
النظم العالمية، بالتعاون 
مع روسيا، إلخراج أفضل 
مشروع طاقة نووية في 
المنطقة، وخالل بضع 
سنوات سيتم االنتهاء من 
المشروع ويخرج للنور.

وقال الدكتور محمد 
شاكر وزير الكهرباء 
والطاقة المتجددة، إن 
مشروع محطة الضبعة 
النووية إلنتاج الكهرباء، 
من أهم المشروعات 
القومية الضخمة التي 
تم تنفيذها في مصر 
على اإلطالق، متابًعا أن 
المشروع سيولد طاقة 
كهربائية كافية إلضاءة 
مصر إلى األبد.

82 مبدًعا يفوز بجائزة رئيس المصرف المتحد للتميز 

بنك مصر يطلق أول شهادة ادخار مرتبطة بسعر فائدة »كونيا«

روح جديدة خلقتها اول مسابقة لتميز اداء فريق عمل 
المصرف المتحد بالفروع واإلدارات، تحت عنوان »جائزة 
 The United »2020 رئيس المصرف المتحد للتميز
وفكريا  وتقنيا  إداريــا   Bank Chairman’s Award

لفريق العمل.
علي  موظف   1800 المسابقة  فاعليات  في  شــارك     
مستوي جميع فروع المصرف المتحد الـ 65، كذلك فريق 
عمل 29 إدارة من إدارات المصرف ب3 مراكز رئيسية، 
او  لمنتجات  أفكار   3 أفضل  اختيار  فاعليات  عن  فضال 
وفقا  المتحد  المصرف  يطرحها  جديدة  مبتكرة  خدمات 

الستراتيجيته.
والشخصية  العملية  ــيــارات  االخــت مــن  سلسلة  عقب 
فريق  من  كبيرا  لعدد  تميزا  المسابقة  أظهرت  الصعبة، 
عمل المصرف المتحد ممن يعملون في صمت واخالص 
تطبيق  علي  الكبيرة  والقدرة  والتميز  باالبتكار  يتسمون 

اعلي معايير الجودة المصرفية العالمية.   
أشرف  المتحد  المصرف  ادارة  مجلس  رئيس  وأعلن 
المصرف  رئيس  ب«جــوائــز  الفائزين  أســمــاء  القاضي، 
 The United Bank  «  2020 للتميز  الــمــتــحــد 
علي  وفكريا  وتقنيا  اداريـــا    Chairman’s Award
مستوي الفروع واالدارات.  كذلك افضل 3 افكار مبتكرة 
فريق  ضم  كونفرنس  الفيديو  خاصية  عبر  احتفال  في 
عمل المصرف المتحد 1800 بمختلف الفروع واالدارات 

واالدارة العليا.
وفي تعقيب خاص أعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس 
متميز  ال82  بفوز  سعيد  أنــه  المتحد،  المصرف  ادارة 
ومبدع من فريق عمل المصرف المتحد بأفضل اداء اداريا 
وتقنيا وفكريا خالل 2020، مضيفا ان فريق العمل اثبت 
عمليا مستوي اداء وكفاءه عالية مكنته من وضع المصرف 

أعلن بنك مصر إطالق وعاء ادخاري جديد تحت اسم 
»الشهادة الثالثية ذات العائد المتغير الشهري«.

وقـــال الــبــنــك إن الــشــهــادة الــثــالثــيــة تــصــدر لــألفــراد 
الطبيعيين لمدة ثالث سنوات، وال تجدد، تبدأ قيمتها من 
نوعها  من  األولى  وتعد  ومضاعفاتها،  جنيه مصري   500
 ،»Conia »كونيا  بسعر  مرتبط  متغير شهري  عائد  ذات 
بين  للتعامالت  الواحدة  لليلة  الفائدة  سعر  متوسط  وهو 

البنوك في مصر وسوق اإلنتربنك.
وأضاف أن سريان الشهادة يبدأ اعتباراً من يوم العمل 
ويضاف  شهرياً  العائد  ويصرف  الشهادة،  لشراء  التالي 
التوفير،  أو  الجاري  العميل  حساب  إلــى  تلقائيا  العائد 

ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري.
وذكر البنك أنه يمكن للعمالء شراء الشهادة من أي فرع 
من فروع البنك، والتي يصل عددها إلى أكثر من 700 فرع، 
ويمكن   ،»BM online« البنكي  اإلنترنت  خالل  من  أو 
تطبيق  مع  شهور   6 مرور  بعد  الشهادة  استرداد  للعمالء 
نسب الخصم المقررة، كما يمكن االقتراض بضمان تلك 

الشهادة.
وأشار إلى أن طرح تلك الشهادة يعد استمراراً للخطط 
عمالء  لجذب  البنك  ينتهجها  التي  المكثفة  التسويقية 
جدد، حيث يسعى لزيادة الحصة السوقية مع تلبية كافة 
والخدمات  المنتجات  مختلف  مــن  العمالء  احتياجات 

المصرفية  التقنيات  أحـــدث  واســتــخــدام  المصرفية، 
المبتكرة.

ووصل سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعامالت بين البنوك 
القاهرة »كونيا« في آخر تعامالته أمس األول األحد  في 

14 فبراير الجاري إلى ٪10.518.
وكان البنك المركزي أعلن في أغسطس 2019 إطالق 
من  الخالية  الــفــائــدة  ألســعــار  الجديد  المعياري  الحد 
حساب  على  يقوم  والــذي  »كونيا«،  اســم  تحت  المخاطر 
القاهرة،  في  العاملة  البنوك  بين  الفائدة  سعر  متوسط 
بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، وبدأ 

في نشر المؤشر في األول من أكتوبر 2019.
ويتم نشر معدل العائد »كونيا في موعد أقصاه الساعة 
10.30 صباحا بتوقيت القاهرة في كل يوم عمل، استنادا 
إلى المعامالت الفعلية التي تمت في يوم العمل السابق، 
المركزي  للبنك  الرئيسية  الصفحة  من  كل  على  وذلــك 
والصفحة المخصصة لـ CONIA في قسم اإلحصائيات 

على موقع البنك.
على جميع  بناء  يومًيا   CONIA احتساب  سيتم  ويتم 
السابق  العمل  يوم  البنوك خالل  بين  المؤهلة  التعامالت 
العائد  لمعدل  األكبر طبقا  إلى  األصغر  من  ترتيبها  ويتم 

االسمي والذي تم اإلفصاح عنه في هذه المعامالت.
التداول  أحجام  من   ٪15 وأقــل  أعلى  استبعاد  ويتم 
المتوسط  احتساب  يتم  ثم  متطرفة،  قيما  العتبارها 
معدل  يمثل  مــا  وهــو  المتبقية  للمعامالت  الــمــرجــح 
البنك  لموقع  وفقا  تحديدا،  اليوم  لذلك  »كونيا«  عائد 

المركزي.

المتحد في مصاف البنوك الكبري. 
وأشار القاضي، أن هذه الجائزة تعد البداية الحقيقية 
لتقدير الكفاءات وتشجيع اصحاب االفكار المبدعة علي 
تقدير  وكذلك  االبتكارات،  من  مزيد  نحو  قدما  المضي 
المخلصين واالكفاء وتشجيعهم علي المزيد من االبداعات 
في مجال العمل المصرفي االليكتروني والذي يشهد نموا 
عالميا  كورونا  فيروس  ازمــة  تفشي  عقب  خاصة  كبيرا 

وتاثيراته.  
قــويــة لتشجيع  بــدايــة  تعد  الــجــائــزة  ان هــذه  ــاف  وأضـ
علي  للتغلب  الجهود  مواصلة  والمبتكرين علي  المتميزين 

العمل  فريق  جهود  تعزيز  علي  والعمل  الجائحة  تبعيات 
استراتيجية  لتحقيق  واالكــفــاء  المتميزين  علي  القائم 

المصرف المتحد في النمو المستدام.  
الي  تهدف  الجائزة  ان  إلــى  القاضي،  اشــرف  وأشــار 
التميز  وقيم  مبادي  ترسيخ   : منها  عدة  مفاهيم  تطبيق 
وتطبيقات   - والحوكمة   - المصرفية  الخدمات  جودة   -
وفقا  العمالء  احتياجات  وتلبية   - الرقمية  التكنولوجية 
التنافس  من  جو  اشــاع  الــذي  االمــر  العالمية،  للمقاييس 
االيجابي الفعال بين فريق عمل المصرف المتحد بمختلف 

الفروع واالدارات.
وتــعــتــمــد »جـــائـــزة رئــيــس الــمــصــرف الــمــتــحــد للتميز 
 Chairman’s Award The United Bank»2020

علي ثالث محاور رئيسية هم: 
المصرف  واستراتيجية  رؤيــة  تحقيق  االول:  المحور 
المتحد القائمة علي االبتكار وتشجيع المبدعين كاساس 
قوي الستدامة النمو.   االمر الذي ينم عن اسلوب وفكر 
الي  للوصول  والتطوير  والتنفيذ  التخطيط  في  جديد 
البنكية  االحترافية في االداء خاص في مجال الخدمات 

الرقمية.
المحورالثاني : االداء المتميز في الفروع لخدمة قطاع 
عريض من العمالء وجذب الشرئح المختلفة لتحقيق رؤية 
الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع غير 

نقدي وتوسيع قاعد الشمول المالي.  
المحور الثالث : افضل 3 فكرة مبتكرة من المنتجات او 
الخدمات مما يشجع علي فريق العمل علي االبداع لكسب 

رضاء العمالء االمر الذي يصب في صالح المواطن.

أحمد أيمن

هدير أبوالعال

هدير أبوالعال

وزير الكهرباء لـ»الطريق«: محطة الضبعة النووية ستضىء مصر إلى األبد

الدكتورة رانيا المشاط.. سيدة 

المناصب االقتصادية الصعبة

القاضي

األتربى
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طريقنا.. وهنكمله

السيما

 »قبل األربعين« أعادني للسينما  والورق أول ما جذبني  شخصيتي في الفيلم مركبة.. وأنا حبيبة أحمد 

رزق »في يوم وليلة«  السيناريو كان سبب غيابي بعد »طباخ الريس«.. وهذه الصعوبات التي واجهتها

 مي عمر تنجح في أول بطولة مطلقة.. قصة صعود ومفاجآت وأزمات وانتقادات

 فخور بـ »االختيار« 2 و»الممر« صنع نجوميتي

لمع نجمه عام ٢٠1٠ بسبب دوره في 
مسلسل الجماعة حيث جسد شخصية 
الشاب اإلخواني، هو علي في »تحت 
السيطرة«، ومحسن في »الميزان«، وسوني 
في »هذا المساء، وعمرو جابر في »الحصان 
األسود«، وآدم في »قابيل«، ومحمود 
الدرديني في فيلم »هيبتا«، وهالل في 
»الممر«، وسيد في »الصندوق األسود«.. 
إنه الفنان محمد فراج الذي استطاع أن 
يحقق جماهيرة من خالل أدواره المركبة 
والمختلفة خالل رصيده في السينما 
والدراما. حقق نجاًحا كبيًرا مؤخًرا من 
خالل دوره في فيلم »الصنوق األوسود«، مع 
النجمة منى زكي وفي حوار لـ »الطريق« 
يكشف محمد فراج عن كواليس مشاركته 
في »االختيار٢« وعن أعماله األخرى.

مسلسل  في  مشاركتك  عن  حدثنا  البداية  في 
االختيار 2؟

االختيار2،  مسلسل  في  بالمشاركة  جدا  سعيد 
تجربة فخور وسعيد جدا بتواجدي فيها، رغم دوري 
كضيف شرف، وكنت أتمنى يكون دوري أكبر من كده 
علشان أشارك بشكل فعال أكتر من كده وصورت يوم 
واحد فقط. سعيد بالعمل مع بيتر ميمي هو مخرج 
المسلسل  في  للمشاركة  رشحني  اللي  هو  هايل، 
ووقفت على الفور إلني كنت أتمنى المشاركة فيه 
من الجزء األول، وكنت مشتاق للعمل مع الفنان كريم 

عبد العزيز وتقابلت معه خالل التصوير.
وعن رأيه في المشاركة في عمل وطني أكد قائال 
أن األعمال الوطنية شيء مهم جدا وضروري ألنها 

تخدم الصناعة، مضيفا »لدينا تاريخ حربي كبير، 
ماينفعش المخزون الدرامي يكون قليل المفروض 
نعمل أكتر من كده، كل الناس بتتفرج على األعمال 
الوطنية دي واإليرادات كمان عالية أوي إلن الناس 
من  اللي  العسكري  تاريخها  عن  تعرف  متشوقة 
إن  الى  باإلضافة  عنه  مايعرفوش  يكونوا  الممكن 

األعمال دي معمولة بدقة وحرفية وصدق«.
زهن تجربة مشاركته في فيلم الممر أكد أن فيلم 
الن  حياته،  في  جــدا  فاصلة  عالمة  كــان  »الممر« 
الفيلم »كسر الدنيا في مصر وبرة مصر، والحمد هلل 
شفنا نجاح ساحق، نسبة الجمهور اللي بتتفرج عليا 
بقت اكتر وشفت بعيني وسمعت بودني ودي حاجة 
افتخر بها«. وعن مشاركته في فيلم »أهل الكهف« 
قال فراج »فيلم الكهف يضم مجموعة من النجوم 
الكبار والمميزين واللي بتشرف إني أشارك معهم 
مثل خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة وخالد 
ومحمد  فؤاد سليم  وأحمد  فواز  الصاوي وصبري 
ممدوح، ومصطفي فهمي كل العناصر محترمة جدا 
وعاملة حاجة محترمة جدا ولها اسمها ووزنها في 
السوق، والفيلم عن قصة أهل الكهف المذكورة في 
الحكيم«  الكبير توفيق  الكاتب  القرآن مأخوذة عن 
وبشأن أعماله المقبلة اشار النجم انه يشارك في 
مسلسل »الملك أحمس« كضيف شرف من إخراج 
عمل  وسيكون  مختلف  عمل  هو  المنباوي،  حسين 
قوي ومسبوط جدا إني هشارك فيه إلن دي أول مرة 
أشارك في عمل درامي بيخص الفراعنة، وبيعرف 
أحمس عمل ايه للبلد وعمل ايه لجيشها ودي كانت 
فترة درامية مهمة جدا وفيما يتعلق بقصة حبه من 
الفنانة بسنت شوقي وخوفه من الحسد قال »أحب 
أقول للناس كفاية نبر على عالقتي ببسنت شوقي 
واللي بيتكلم يتنكلم خليها على اهلل مافيش حد مش 

بيخاف من الحسد«.

 المسلسل يحقق مئات الماليين مشاهدة عبر مواقع التواصل.. وسينرجي تعلن عن التحضير للجزء الثاني

»قبل  فيلم  خــالل  من  للسينما  عودتك  سبب  ما   ■
األربعين«؟

جذبتني قصة وفكرة الفيلم حيث أنها مكتوبة بطريقة لطيفة 
وجديدة على السينما المصرية، وهذا سبب عودتي للسينما، 
المليئة  الشيقة  األحــداث  من  مجموعة  العمل  يتضمن  حيث 
كبيرا  جهدا  بذل  المخرج  حسام  ومعتز  والغموض،  باإلثارة 

ومميزا.
■ حدثينا عن تفاصيل ترشيحك للفيلم؟

كان تم ترشيحي بالعمل من خالل صناعه سعيدة بخوض 
ولم  الرعب  أفالم  لنوعية  تنتمي  التي  الجديدة  التجربة  هذه 
أتردد في الموافقة عليه وتحمست بشدة للتجربة وكان الورق 

أول شئ جذبني واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.
■ وماذا عن تفاصيل دورك في الفيلم؟

أجسد شخصية والدة معتز هشام ويعد ذلك مفاجأة كبيرة 
للجميع، حيث أن الشخصية مختلفة عن كل أعمالي السابقة، 
في  الشخصية  ورسمت  الرعب،  األفــالم  أحب  وأنا شخصًيا 

دماغي بشكل مختلف وغريب عليا وعلى أي حد.
■ وبالنسبة لتفاصيل العمل ككل؟

ونناقش خالل أحداث الفيلم ما يحدث خالل األربعين يوم 
بعد الوفاة، لذلك يسمى الفيلم »قبل األربعين« وليست الفترة 

الزمنية أو العمر.
وأبطال  صناع  مع  التعاون  كواليس  كانت  وكيف   ■

الفيلم؟
والبهجة  باأللفة  مليئة  جــًدا  ممتعة  الفيلم  كواليس  كانت 
البداية  وفي  الفريق،  كل  مع  بالعمل  وسعدت  أيًضا  واألخــوة 
للمؤلف  عمل  أول  أنــه  فكرة  من  أخــف  ولــم  عاجبني  الــورق 
حيث أنه أثبت تميزه بعمل رائع، مثل ما حدث في »حواديت 
الشانزلزيه« لـ أيمن سليم ونهى إسماعيل وفيما يخص المخرج 
معتز حسام عملت معه من قبل وكان مساعد المخرج رؤوف 

عبد العزيز ولديه رؤية وسيقدم فيلم مختلف. 
■ ما الصعوبات التي واجهتك خالل العمل؟

بالنسبة  الموضوع  التمثيل،  طريقة  هي  شئ  أصعب  كــان 
وكانت  ما،  نوًعا  خيالية  ولكنها  عادية  ليست  الشخصية  لي 

وتعبيرات  بنظرات  معينة  تمثيل  طريقة  ولها  وغريبة  جديدة 
وجه ومكياج خاص حتى اللبس مختلف، ولكني  متفائلة جًدا 
بالعمل وأراهن على نجاحه وتحقيقه تفاعل كبير وردود أفعال 
تهدف  هادفة  فنية  رسالة  على  الفيلم  يحتويه  لما  إيجابية 

لتعزيز القيم والمبادئ.
■ وما سبب غيابك لمدة 1٢ عاًما عن السينما؟

كان السبب األساسي لغيابي هو أنني لم أجد السيناريو 
سينمائي  عمل  بطولة  فى  أشارك  يجعلني  الذي  المناسب 
جديد، حيث  أركز على تقديم أدوار وشخصيات تترك أثر 
ال ينسى وليس لمجرد »السبوبة« بجانب أنني أحرص على 

احترام عقلية المشاهد والجمهور.
■ حدثينا عن تفاصيل مشاركتك بمسلسل »في 

يوم وليلة«؟
مع  وليلة«  يوم  »في  مسلسل  تصوير  حالًيا  أواصــل 

أحمد رزق، ونضال الشافعي، وأيتن عامر، وغيرهم 
والغموض،  ــارة  اإلث لنوعية  وينتمي  النجوم  من 

هاشم  جمال  مصطفى  العمل  كتابة  ويتولى 
واإلخــراج لـ شيرين عــادل، وتــدور أحداثه 

فى 45 حلقة.
■ وماذا عن دورك؟

وأجسد خالل العمل شخصية حبيبة 
أحمد رزق من 15 سنة وخريجة معهد 
دور  فــي  وأظــهــر  مسرحية«  »فــنــون 

نجمة كبيرة.
■ هل من كلمة أخيرة؟

»قبل  فيلم  يــنــال  أن  أتــمــنــى 
الجمهور،  إعجاب  األربعين« 
مسلسل  في  دوري  وكذلك 
»في يوم وليلة«، وأتمنى أن 

يحفظ اهلل الجميع.

شهدت األيام الماضية حالة من النجاح الكبير الذي 
حققه مسلسل »لؤلؤ«، الذي يعد أول بطولة مطلقة 
للفنانة مي عمر، حيث حصد صدى كبير خالل الفترة 
األخيرة حتى انتهاء العمل.

مشاهدات كبيرة
وتحقيق  األنظار  في جذب  نجح  العمل؛  عرض  فترة  وطــوال 
عدد  عمر،  مي  للفنانة  »لؤلؤ«،  مسلسل  وحصد  كبيرا،  نجاحا 

مشاهدات حوالي مليار في 40 حلقة، في مصر والوطن العربي.
الحلقة األخيرة

وتصدرت الحلقة الـ40 »األخيرة« من مسلسل »لؤلؤ« للفنانة مى 
عمر، تريند مواقع السوشيال ميديا و مؤشر البحث على موقع 
شاهدتها  التي  المؤثرة  النهاية  بعد  »جــوجــل«،   الشهير  البحث 
أحداث المسلسل، بعد قتل إدوارد الذى يجسد دور »مجدى«، لـ 

محمد الشرنوبى الذي يجسد دور »بودا«.
رسالة مي عمر بعد نجاح مسلسل »لؤلؤ«

قدم  من  لكل  الشكر،  توجيه  على  الفنانة مي عمر  وحرصت 
لها الدعم المعنوي، خالل عرض أحداث مسلسل »لؤلؤ«، حيث 
أعربت عن سعادتها البالغة من نجاح العمل، باإلضافة إلى حزنها 
بعد انتهاء عرض حلقاته لتعلقها الشديد به، في منشور لها عبر  
»فيسبوك«، كاتبة: »امبارح كانت آخر حلقات مسلسل لؤلؤ، الحمد 
هلل على توفيق ربنا وكرمه الكبير عندى أحاسيس كثيرة مختلفة 
إحساس بالسعادة بردود األفعال ونجاح المسلسل وتوفيق ربنا اللى 
فاق كل التوقعات، إحساس بالحزن على انتهاء المسلسل اللى كنت 
متعلقة بكل تفصيلة فيه وإحساس بالمسئولية فى تقديم األفضل 

المرة المقبلة إن شاء اهلل«.
وأضافت مي عمر في رسالتها ألبطال عمل المسلسل، قائلة: 
»شكرا كاست العمل اللى اتشرفت بالعمل معاهم النجم الكبير 
الفقى،  نرمين  بــدر،  نجالء  إدوارد،  وحبيبى  أخويا  زاهــر  أحمد 
هيكل،  حمدى  عثمان،  سلوي  شرنوبى،  محمد  كــرم،  هيدى 
والوجه الجديد القمر هدير عبد الناصر بحبكم جدا 
لشركة  شكر  رسالة  مي  ووجهت  هتوحشونى«.  و 
إنتاج المسلسل، قائلة: »شكراً شركة  »سينرجى«، 
المتحدة  الشركة  رئيس  مرسى،  تامر  والمنتج 
للخدمات اإلعالمية، والمشرف العام على اإلنتاج 
حسام شوقى على دعمهما المستمر وثقتكم فى 
وعلى اإلنتاج الضخم المشرف اللى طلع المسلسل 
بالصورة ديه«. وجهت مي عمر رسالة شكر وحب 
لزوجها المخرج محمد سامي، قائلة: »شكرا محمد 
أول  من  للمسلسل،  المستمر  دعمك  على  سامى 
يوم تحضير آلخر يوم عرض، شكرا على وقتك 
نجاح  فــى  أســاســى  سبب  كــان  اللى  ومجهودك 
المسلسل، شكرا لكل الكرو والكاست اللى كانوا 

بيشتغلوا بكل حب وإخالص المخرج المتميز محمد عبد السالم 
والكاتب الموهوب محمد مهران مدير التصوير المتميز جدا أحمد 
فهيم والمحترف هانى زانيتي مهندس الديكور العبقرى أمير عبد 

العاطى الموزع الموهوب نادر حمدى والملحن هيثم نبيل«.
التحضير لجزء ثاني من مسلسل »لؤلؤ«

قررت الشركة المنتجة »سينرجى«، للمسلسل »لؤلؤ«، تقديم جزء 
ثاني من المسلسل، بعد ردود الفعل اإليجابية واإلشادة بالعمل بين 
الجمهور المصري، والعربي، حيث يتم التحضير للعمل فور كتابة 
السيناريو. وأصدرت شركة »سينرجى«، بياناً يوم الجمعة 19 فبراير، 
تؤكد فيه، أن أبطال مسلسل »لؤلؤ«، منذ تحضيرات الجزء األول من 
العمل، كان متفقاً على عمل جزء ثاني، بعد عرض األول قبل حلول 
شهر رمضان، وفور كتابة حلقات الجزء الثاني يتم العمل عليه فوراً.

انتقادات واجهت العمل
في المقابل واجه العمل عدة أزمات أيضا، البداية كانت بما تردد 
بشأن تجسيد مسلسل »لؤلؤ« لقصة المطربة شيرين عبدالوهاب، 
وهو ما نفته مي عمر ونشرت عبر حسابها »انستجرام«، ردا على 
أسئلة الجمهور بشأن اقتباس القصة من حياة شيرين الحقيقة، إال 
أنها نفت ذلك، واألمر ذاته عندما سألها أحد المتابعين بأن قصة 
المسلسل تابعة للفنانة سوزان تميم.  كما تعرض الفنان والسيناريست 
وحوار  سيناريو  به  كتب  قلم  أول  عن  كشف  حينما  مهران  محمد 
مسلسل »لؤلؤ«، الذي حقق نجاحا كبيرا، مما تعرض لعدة انتقادات 
الحلقة األخيرة، وعبر  انتهاء  تعليًقا على ما كتبه بعد  له وللعمل، 
عدد كبير  من رواد مواقع التواصل االجتماعي عن عدم إعجابهم بـ 
أحداث العمل، وذلك بعدما كتب مهران: »القلم ده هو واحد من 14 
قلم كتبت بيهم سيناريو وحوار مسلسل لؤلؤ كلهم حبرهم خلص.. 
لكن يظل القلم ده ليه معزة خاصة عندي ألنه أول قلم أخلص حبره«. 
وخالل حوارها مع اإلعالمية منى الشاذلي في برنامج »معكم« عبر 
قناة سي بي سي، ردت مي على االنتقادات المتكررة لها بسبب زوجها 
المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما 
قيل »محمد سامي عامل مسلسل لمراته«، لترد مي قائلة: »محمد 
سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي 
عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، الزم 
أشكرهم ألنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير 

وعملوا المسلسل بشكل مختلف«.
مسلسل لؤلؤ

مسلسل »لؤلؤ« الذي تدور أحداثه خالل 40 حلقة، وينتمي لنوعية 
الدراما االجتماعية في إطار رومانسي ال يخلو من اإلثارة والتشويق، 
يشارك في بطولته إلى جانب بطلة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين 
الشرنوبي،  الفقي، محمد  نرمين  بــدر،  نجالء  زاهــر،  أحمد  منهم: 
إدوارد، سلوى عثمان، محمد مهران، وغيرهم، والمسلسل من سيناريو 
وحوار محمد مهران، والمسلسل تولى إخراجه محمد عبد السالم، 

وأشرف على التأليف واإلخراج محمد سامي زوج مي عمر.

»قبل األربعين« يعيدها للسينما بعد غياب 1٢ 
عاًما، بشكل مختلف عن ما قدمته من قبل خاصًة 
أنها جسدت الرعب قبل ذلك في الدراما من خالل 
»الكبريت األحمر« وفاجأت به الجمهور.

هي الفنانة داليا مصطفى التي تعود للسينما من 
خالل »قبل األربعين«، وتواصل نجاحها بالدراما 
للعام الثاني على التوالي بـ«في يوم وليلة« بعد 
»حواديت الشانزليزيه«.

وتدور فكرة فيلم »قبل األربعين« ضمن إطار رعب 
نفسي، قائم على أحداًث واقعية تناقش ما يمر به 
اإلنسان في الحياة، ويشارك في بطولته نخبة من 
النجوم وهم الفنانة بسمة، وإيهاب فهمي، وهالة 
فاخر، وأحمد جمال سعيد، وسامي مغاوري، ومحمد 
علي رزق، ومعتز هشام، وجميل برسوم،  ولبنى ونس، 
وقصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، واإلخراج لـ 
معتز حسام.

ويأتي ذلك بعد آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى 
السينمائية فيلم »طباخ الريس« الذي شاركت 
فيه برفقة الفنان الراحل طلعت زكريا عام ٢٠٠8، 
وشاركهما في البطولة كال من خالد زكي، ولطفي 
لبيب، وأشرف زكي، وسامح حسين، وأشرف عبد 
الباقي، وآخرين.

وحرص »الطريق« على مقابلة الفنانة داليا 
مصطفى والحديث معها عن كواليس فيلمها الجديد 
»قبل األربعين« وعودتها للسينما وأسباب غيابها 
بجانب تفاصيل مسلسلها »في يوم وليلة« مع أحمد 
رزق، وغيرها من الموضوعات. وإلى نص الحوار:-

داليا مصطفى: سيناريوهات السبوبة حبستني في بيتي 12 عاما

محمد فراج.. لدينا تاريخ لؤلؤ.. خلطة المليار مشاهدة
عسكري يكفي ألف فيلم

حوار- ياسمين حمادة

حوار - منى عبد السالم محمود سلطان

 نجوم »أهل 

الكهف« جبابرة ولهم 

وزن في السوق
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العدد ٢٩٤ 

وفى هذا الصدد، قالت مصادر خاصة لـ«الطريق«، إن 
القيادي اإلخوانى حمزة زوبع داخل فى مشادة كالمية 
المتعلقة  سلوكياته  بسبب  ناصر،  محمد  مع  مؤخرا 
غرامية،  عالقات  فى  معهن  والدخول  نساء  باصطياد 
األمر الذي أضر بصورة العناصر الهاربة أمام السلطات 
أذرع  أحــد  مكملين  لقناة  الرئيسي  والممول  التركية 

الجماعة هناك.
الماضية  الفترة  خــالل  أنــه  إلــى  الــمــصــادر،  ولفتت 
سلوكيات  حول  الهاربة  العناصر  بين  الحديث  تصاعد 
عالقة  فى  واألخــر  الحين  بين  ودخوله  ناصر،  محمد 
جنسيات  من  التنظيم  من  مقربات  نساء  مع  جديدة 

أخري.
مع  اتصال  قنوات  يمتلك  ناصر  محمد  أن  وتابعت، 
الممولين لقناة »مكملين« وسهلت تلك العالقات حصوله 
على 60 ألف دوالر نحو )مليون جنيه( شهريا، بالرغم 

من فبركات أغلب الحلقات التى يقوم بتقديمها.
العالقات بين محمد ناصر والممولين فى قطر ولندن، 
يتعامل بطريقة  المصادر حديثها، جلعته  أكلمت  هكذا 
حالة  أثــار  الــذي  األمــر  بالقناة  العاملين  مع  متعجرفة 

عمالة  وجود  فى ظل  والغضب خصوصا  االستياء  من 
محرومة من رواتبها الشهرية بذريعة األزمة المالية التى 
خلفتها جائحة فيروس كورونا وتأخر التمويالت الواردة 

للقناة.
الفاعلية  شديدي  سالحين  إلى  اإلخــوان  يفتقر  وال 
والتأثير، وهما سالح المال واإلعالم، فقد تمّكنت بعض 
مدى  على  طائلة  ــروات  ث مراكمة  من  الجماعة  فــروع 
لألجهزة  اختراقها  من  استمدتها  الزمن  من  عشريات 
لبعض الدول واغتنام أجزاء من ثرواتها حينا، ومن جمع 
التبرعات دون ضوابط تحت يافطة العمل االجتماعي 
والخيري حينا آخر، بينما تمّكن بعض عناصر اإلخوان 
التجارية  مشاريعهم  بفضل  أخــرى  عربية  بلدان  في 
بنادي  ليلتحقوا  ثرواتهم  مضاعفة  من  واالستثمارية 
حزب  في  القيادي  األحمر  حميد  مثل  المليارديرات، 
تنظيم  من  المحلي  الفرع  لإلصالح؛  اليمني  التجمع 

اإلخوان الدولي.
أما إعالميا فيتحّرك اإلخوان من خالل العشرات من 
المنابر تتوزع بين اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء 
وصوال  وأكثرها  أشهرها  من  واإللكتروني، 
من  الممولة  اإلعالم  وسائل  للمتلقين 
ــمــارس عــلــى مــدار  ــي ت ــت قــطــر وال
الساعة قصفا إعالميا مرّكزا ضّد 
وكيانات  ــرادا  أف اإلخــوان  خصوم 
فّجة  ــة  دعــاي مــقــابــل  فــي  ودوال، 
لتركيا وقيادتها وثناء مستمر على 
يكاد  بشكل  وتحركاتها  سياساتها 
والتنزيه  التأليه  إلى مستوى  يرتقي 

عن الخطأ.
وعن الجانب المالي واالقتصادي 
من أنشطة اإلخوان على األراضي 
مّطلعة  مصادر  عّدة  تقول  التركية 

 شبكة التمويل 

تمنح مذيع 

مكملين مليون 

جنيه شهريا مقابل 

الهجوم على مصر

 التسريب 

الجنسى كشف 

الوجه الحقيقى 

لمدعى 

الفضيلة

الجماعة  ألمــوال  مسبوقة  غير  وتهريب  نقل  حركة  إن 
تقّدر  ثـــروات  وأن  األخــيــرة،  الــســنــوات  نشطت خــالل 
دول  عّدة  من  تركيا  على  تدّفقت  ــدوالرات  ال بمليارات 
دول  ومن  والكويت،  واليمن  وسوريا  قطر  مثل  عربية 
أخرى عبر العالم وتّم ضّخها في استثمارات ومشاريع 

تجارية تركية.
التركية  الرسمية  األجهزة  أن  المصادر  تلك  وتؤّكد 
وساهمت  تلك  والتهريب  النقل  عملية  في  انخرطت 
في تسهيلها وضمان انسيابيتها، حيث كانت تركيا التي 
شهدت أزمات مالية واقتصادية متالحقة وذات ارتباط 
الكثيرة  والمشاكل  أردوغــان  الرئيس  بسياسة  مباشر 
فيها  أقحم  التي  اإلقليمية  والصراعات  أثارها  التي 
بالده، بأشّد الحاجة إلى جلب األموال وتنشيط حركتها 

التجارية واالستثمارية.
لــقــد قــطــع اإلخــــوان خـــّط الــرجــعــة إلـــى أقــطــارهــم 
ومجتمعاتهم التي أساؤوا السيرة والسلوك فيها وخاضوا 
وتياراتها  مكوناتها  مختلف  ضــّد  شرسة  مــواجــهــات 
على  الحمالت  أشـــرس  وشــنــوا  والفكرية  السياسية 
قياداتها السياسية، بل انخرطوا في مؤامرات وأنشطة 
دموية جعلتهم مالحقين بتهم اإلرهاب، ما جعل الكثيرين 
منهم يلوذون بقطر ثم بتركيا، ليفتحوا من هناك جبهات 
حروب إعالمية على كل من يعارض السياسة التوسعية 
لدول  الداخلية  الشؤون  في  تدّخله  ويرفض  ألردوغــان 
أراضي دول  قّواته ومرتزقته لحرمة  وانتهاك  المنطقة 
مثل سوريا والعراق وليبيا، بل إّن من عناصر اإلخوان 
ومنّظريهم وإعالمييهم من يتطّوع باستدعاء تركيا إلى 
اليمن وحثها على التدّخل في الصراع الدائر على أرضه.
محادثة  كشفت   ،2020 الماضى  العام  مطلع  وفــى 
قناة  على  وحــوار  علي  محمد  الهارب  للمقاول  مسربة 
وائل  بالخارج  المقيم  السياسي  الناشط  مع  مكملين 
غنيم، احتوت على معلومات وسلطت الضوء على أسماء 
بارزة في سماء التمويالت القطرية للمنصات اإلعالمية 
التابعة لإلخوان في قطر وتركيا.. شبكة العالقات التي 
أبزرها  كان من  عــدًدا من األسماء  كشف عنها ضمت 
عزام التميمي الذي يدير قناة الحوار  من لندن وعبد 
الرحمن أبو دية »رجل الظل«الذي ينقل األموال القطرية 
من منبعها إلى مصباتها في أنقرة ولندن قريب الصلة 

من محمد ناصر.
ما  مصر  في  التخريبية  التميمي  أعمال  آخر  كانت 
أعلنت في  التي  المصرية   األمــن  قــوات  كشفت عنه  
التنظيم  يديره  إرهابي  مخطط  إحباط    2019 أبريل 
الدولي لجماعة اإلخوان اإلرهابية، عبر كتائب إلكترونية 
تتم إدارتها في قطر وتنفذها مجموعات بالقاهرة تحت 
مسمى »بالك إنفورميشن«، تستهدف إحداث الفوضى 
في مصر، ومحاولة إفشال التعديالت الدستورية، وذكرت 
مصادر أمنية حينها، أن المخطط يديره قيادات إخوانية 
وقطرية، على رأسهم الهارب أيمن أحمد عبدالغني، زوج 
ابنة القيادي اإلخواني خيرت الشاطر، إلى جانب عزام 
في  الدولي  التنظيم  عام  أمين  نائب  التميمي،  سلطان 
أوروبا، والذى واصل تفعيل الكتائب اإللكترونية، ومتابعة 

دورها ونقل توصيات التنظيم الدولي لها.

عنما طل علينا عناصر اإلخوان فى 
تركيا عبر الشاشات الفضائية، التى 
تمولها قوى إقليمية بهدف تفجير 
األوضاع فى مصر، والتحريض على 
استقرارها، ارتدوا ثياب المالئكة 
وطعموا الشر الذي ينطقون به 
باأليات القرآنية وأبيات شعر 
الفضيلة، مع مرور الوقت وفقدان 
األمل فى الغد وتسرب حلم العودة 
إلى االتحادية على ظهر دبابة تركية، 
تكشفت الوجوه وظهرت األطماع ولم 
يعد يمر يوما بدون فضيحة جديدة 
تكشف عورة الجماعة المأزمة.
أخر هذه الفضائح تمثل فى الكشف 
عن عالقات غرامية للهارب محمد 
ناصر فى مدينة إسطنبول التركية، 
األمر الذي فجر لخالفات بين 
قيادات جماعة اإلخوان اإلرهابية فى 
إسطنبول، بعدما تسربت مكالمات 
ومقاطع فيديو كشفت الصورة 
الحقيقة لهذه العناصر الهاربة وبدأ 

الصراع بدون خجل على 
الفوز بكعكة التمويل 

بعدما فقدوا األمل 
فى االستمرار بخداع 
المصريين والقى كل 
طرف أوراقه كاملة على 
طاولة المقامرة.

خاص الطريق

»نضال الحريم«

 خناقة زوبع بسبب سلوكيات محمد ناصر ودخوله فى عالقات جديدة مع نساء مقربات من التنظيم من جنسيات أخري

العالقات المشبوهة تفجر الصراع بين محمد ناصر واإلخوان في تركيا زوبعناصر


