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طريقنا.. وهنكمله

املدخل

 ال أنصح المبتدئين بتعلّم اللغة من كتاب.. وإنما بالمعايشة  الهمزات تُربك الناس فيقطعون ما أمر به هللا أن يُوصل ويُفسدون في اإلمالء!

 )إنشاء( هللا وحسبي هللا )ونعمل( وكيل.. أشهر أخطاء المصريين على مواقع التواصل!

 عودة الحياة في أوروبا ..وفتح المسارح واالندية والمطاعم بألمانيا واليونان وإسبانيا  إيطاليا تبدأ تدريجيا بتخفيف قيود الحظر

 البيت أالبيض: األمريكيون يعودون للحياة 

بعد تحصين أكثر من 110 ماليين مواطنا

هل انتتهي كابوس كورونا؟

في الحلقة الثانية من )حوارات العربية( التي 
نناقش خاللها شباب اللغويين وأصحاب مبادرات 
الحفاظ على العربية وتعليمها، ونستطلع آراءهم 
في ما آلت إليه، وأسباب ذلك، وكيفية النهوض بها، 
نلتقي الشاعر واللغوي محمود سالم أبو مالك، 
صاحب مبادرة )صحح لغتك( -التي نالت إعجاب 
ي الصوتي  أكثر من 4٠ ألًفا على فيس بوك- والمؤدِّ
البارع والمراقب اللغوي وصاحب عديد من دواوين 
الشعر كـ)وّنوس( و)رباعيات القاهرة(، باإلضافة 
إلى مشروعه اللغوي الطموح، كتاب )األلفية في 
األخطاء اللغوية(.  

كيف ترى حال العربية اليوم؟
في مرحلة البعث واإلحياء، بعد أن تجاوز محبِّوها 
مرحلة لعن الظام، وقاموا يُشعل كلٌّ منهم شمعًة تضيءُ 

للناِس درًبا، وتحببها إليهم، وتقربها منهم.
كيف أشعلوا الشموع؟

اكتب صح  مثل  فرسانها،  أطلقها  التي  بالمبادرات 
لحسام مصطفى إبراهيم ونحو وصرف لمحمود عبد 
ح لغتك التي أطلقتُها، وكبسوالت  الرازق جمعة، وصحَّ
لغوية لمحمود موسى. كلها مبادرات لتحبيب اللغة إلى 
ساوند  على  )رواة(  وبمنصة  إليهم،  وتقريبها  الناس 
كاود التي أحيت األدب العربي والتراث العربي وقدمته 
اللغة  يمارسون  وبمن  بديعة،  وأداءات  بأصوات عذبة 
توك  وتيك  كيوتيوب  مختلفة  منصات  إلى  وينقلونها 
الميادين،  هذه  في  وسيًطا  منها  ويتخذون  وغيرها، 
خروًجا بها عن القالب النمطّي، ولتصدير رسالة للناس 

أن هذه اللغة وسيلة إبداع وحياة ومتعة. 
في كل مكان تقريًبا نجد الفتة بها أخطاء فادحة، 

فلماذا شاع الخطأ إلى هذه الدرجة في بادنا؟
مظهر من مظاهر التلوث الذي تشهده بيئتنا وشوارعنا 
في كل الجوانب تقريًبا، بصرّيًا وسمعّيًا وهوائّيًا، بعد أن 

غاب الوازع الداخلي، والمسؤولية الذاتية.
ارتــكــاب  ــي  ف معين  ــٌع  ــاب ط للمصريين  ــل  ه

األخطاء؟
المصريون وغير المصريين، تربك بعَضهم الهمزاُت، 
فيقطعون ما أمر به اهلل أن يوصل، ويصلون ما أمروا به 
أن يُقطع، ويفسدون في اإلماء، فقد تزعجهم النقاط، 
وتفوتهم بعض القواعد النحوية، فمنهم من يقول إنه 
يختلف عن )اآلخرون(، ومنهم من ال يفكر في معنى ما 
يكتبه فتراه يقول: )إنشاء( اهلل، وحسبي اهلل )ونعمل( 

وكيل! 
تتقدم التكنولوجيا بخطى سريعة وتفرض هيمنتها 
على كل المجاالت، هل يمكن أن تمثل خطًرا على اللغة 

العربية يوًما؟
بها  تستفيد  األدوات،  من  كغيِرها  أداةٌ  التكنولوجيا 

اللغات )وغيرها من العلوم( فتكون وسيلة الزدهارها، أو 
تخاصمها لغٌة فتنعزل عنها وتتسع الفجوة بينهما، بما 

قد يؤدي إلى اختفاء هذه اللغة أو هذا العلم.
لماذا ينفر الشباب من اللغة العربية؟

في  وهم  كالناس-   - فالشباب  التعميم،  يسعنا  ال 
ما يعشقون مذاهُب، وأغلب الناس يحبون ما يألفون، 
وينفرون مما يستصعبون، وإن كان من نفور، فالنفور 
هنا ليس من اللغة العربية، ولكن من الفصحى، وإال 
فالعامية التي يتكلمها الناس، هي عامية عربية، وهي 
مستوى من مستويات اللغة العربية، وال شك أن العامية 
أقرب إلى ألسنة الناس من الفصحى التي ال يستمعون 

إليها، وال يتحدثون بها، إال قليًا.
اللغة  على  الحفاظ  فــي  العربية  الـــدول  جهود  مــا 

العربية؟ وما الذي يصلح منها للتطبيق في مصر؟
تصلح  وكلها  عـــدة،  مستويات  فــي  الجهود  تظهر 
ــا حيث  ذلــك: دســتــورّيً أريــد  إن  فــي مصر،  للتطبيق 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وقانونّيًا حيث تسن 
القوانين التي تحمي اللغة العربية، وتضمن لها الصدارة 
والسامة في الفتات المحاّل وإشارات الطرق، وتعليمّيًا 
حين تعتمد الطرق اإلبداعية في تعليمها والتواصل بها 
داخل الفصول، على األقل في حصص اللغة العربية، 
ومؤسسّيًا حين تقوم الجهات المختصة كمجمع اللغة 
العقبات  وتذليل  الحياة  مواكبة  على  ونحِوه  العربية 
اللغوية، وربط اللغة دائًما بالعصر، وثقافّيًا حين تنظم 
المسابقات والفاعليات وتمنح المنح لدعم المبدعين 
بالعربية، وتبّني إبداعاتهم ونشرها كما ينبغي، وفنّيًا 
برعاية وتقديم الفنون الفصيحة في السينما والدراما 
بتخصيص  ــا  وإعــامــّيً وغيرها،  واإلذاعـــة  والمسرح 
أعامها  على  الــضــوء  وتسليط  للفصحى،  النوافذ 

وروادها ومريديها.
هل توجد مؤامرة على اللغة العربية في مصر؟
من  ُسنَّة  الحضارات  وصــراع  الحضارة،  بنت  اللغة 
سنن التاريخ، فالمؤامرة هنا ليست على العربية وحدها، 
وإنما تحاول كل حضارة أن تنصر لغتها، وتجعلها تبسط 
هيمنتها على العالم، والناظر إلى التاريخ وإلى الجغرافيا 
كذلك يرى أن السيادة كانت للفرنسية مدة، وللروسية 
مدة، ولأللمانية مدة، وقديًما كانت للفارسية مدة، مثلما 
كانت للعربية في قروٍن من الزمان، كما هي لإلنجليزية 
–بل األمريكية- في عصرنا الحالّي، والسبب في ذلك 

معلوم ومفهوم يدركه المتأملون.
العربية، ماذا  للغة  لو قررت تصميم منهج دراســي 

ستكون أهم مامحه؟
لن يكون أكثر من معايشة الفصحى فنوًنا وقصائد 
وقصًصا لألطفال، فإن عايشوا النصوص واستمتعوا 
وأذواقهم  وألسنتهم  أسماعهم  إلى  اللغة  تسربت  بها، 

دون. وعقولهم من حيث ال يتقصَّ
ما الكتب التي تنصح بها المبتدئين لتعلم العربية؟

ال أنصح المبتدئين بتعلم اللغة العربية، تعلًما نمطًيا 
ويقتربوا  العربية،  اللغة  يعايشوا  أن  وإنما  كتب،  من 
منها ويستمعوا إلى أغنية فصيحة ليتذوقوا ألفاظها 

وتراكيبها، أن يشاهدوا الدراما العربية الفصيحة، أن 
ليستمتعوا  والشعراء  الكّتاب  من  يحّبون  لمن  يقرأوا 
بهم، ثم في مرحلة الحقة إن شاءوا أن يتعلموا القواعد 
كتاب،  أبسط  فيكفيهم  معرفًيا،  اكتساًبا  ويكتسبونها 
الــدرب، مثال كتاب مختصر قواعد  لهم  لكي يضيء 
اللغة العربية لفؤاد نعمة، ثم لو أرادوا أن يزدادوا دقة 
وتطوًرا فأنصحهم بكتاب )األخطاء اللغوية الشائعة في 
األوســاط الثقافية( لمحمود عبد الــرازق جمعة، فهو 
عذب وبسيط ويستطيع كل الناس أن يقرأه، ومن أراد 

مزيًدا فعليه بالنحو الوافي لعباس حسن.
ما عاقة اللغة العربية بالهوية؟

العربية هي الهوية ألنها الحبل السّري الذي يربطنا 
اليوم،  إلى  الجاهلي  العصر  من  وأسافنا  بأجدادنا 
وأحفادهم  األحفاد  إلــى  ممتًدا  الحبل  هــذا  وسيظل 
حتى قيام الساعة، وهذا الرباط الزمني التاريخي لن 
لنا بآخرنا، إضافة إلى  يكون إال بلُغٍة واحدة، تربط أوَّ
امتدادها الجغرافي، إذ تربط بين العرب من المحيط 
إلى الخليج، وهي ماذنا الوحيد لكي نرتبط ونستعصم 
ونتَّحد ويفهم كل منا اآلخر، وإذا تخلَّينا عن هذا الرباط 

فقدنا الهوية. 
هل تفُضل اللغة العربية غيرها بكثرة جذورها 

كما يقال؟
لست ممن يقولون إن اللغات تتصارع بعدد جذورها 
وإنما  هــذا،  في  عظيمة  العربية  لو  حتى  ومفرداتها، 
التي  ــاآلداب  ب بها،  أبناؤها  يبدعه  بما  اللغات  تتفّوق 
سيكتبونها بها والفلسفات والتأمات التي سيناقشونها 

 اللغة التي ستعتزل 

التكنولوجيا سوف تختفي

 سن قوانين حماية اللغة 

وتعليمها بطرق إبداعية أمل 

الدولة في الحفاظ على العربية

والعربية  بها،  سينتجونها  التي  والعلوم  بالفنون  بها، 
العلم  لغة  تكون  أن  النهضة  عصور  فــي  استطاعت 
والثقافة والحضارة، انظر مثًا إلى ما بلغته في العصر 
العباسي، وفي عصرنا الحديث عندما قررت سوريا 
من  اللغة  فعظمة  لهذا،  اللغة  اتسعت  العلوم،  تعريب 

عظمة أبنائها عندما يبدعون بها.   
هل يمكن أن تموت اللغة العربية يوًما؟

تموُت –ال قدر اهلل- إن مات محبوها، فا يعود أحٌد 
يستمع إليها، وال يعود أحٌد يتحدث بها، وال يعود أحٌد 
يكتب بها، وال يعود أحٌد يقرأ بها، وهذا عصيٌّ إن شاء 
اهلل، لن يكون ما دام محبوها يتوارثون حبَّها جيًا عن 

جيل.
حدثنا عن مبادرتك

مبادرتي »صحح لغتك«، أطلقتُها في 2015، ألشارك 
األصدقاء استمتاعي باللغة العربية الصحيحة.

ما  رغم  العربية  تعليم  طريق  اخترت  لماذا 
يكتنفه من صعوبات ومشاق؟

أنا رجٌل عاشق للضاد، والعشُق كما هو معلوٌم حبٌّ 
غير مشروط، وبعض متعتِه من مشقته.

ما الذي كنت تتوقعه عندما بدأت؟ وما الذي وجدته؟
الحق أنني لم أكن أتوقع كل هذا اإلقبال، وال كل هذه 
الحفاوة، وكأن كثيرين كانوا متعطشين لمن يشاركهم 

هذا الشغف.
اللغة  واقع  من  غيرت  مبادرتك  أن  تشعر  هل 

العربية في مصر والوطن العربي؟
يٌد واحدةٌ ال تصفق، و«صقفٌة« واحدةٌ ال تسمع، لذا 
أستطيع أن أقول إن مبادراتنا جميًعا: اكتب صح، صحح 
لغتك، كبسوالت لغوية، نحو وصرف، تريجمات، وما 
قبلها وما بعدها من المبادرات، كلها غيَّرت وتغيِّر من 

واقع اللغة العربية في مصر والوطن العربي.
ما أطرف المواقف التي قابلتها خال رحلتك؟

يوًما ما.. بعدما أعياني التعُب من التجوُّل في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب، فجلسُت على األرض أستريح، 
مرَّ بي شابٌّ أشار إليَّ وقال ضاحًكا ألصدقائه: لغة 
لغة  أشوف  مرة  أول  أنا  األرض؟!  قاعدة على  عربية 

عربية قاعدة على األرض!
ما مشاريعك الجديدة لخدمة اللغة العربية؟

ما زلُت أعمل على مشروعي األكبر: ألفية أبي مالك، 
في األخطاء اللغوية.

إن العربيَة حاضرةٌ بإبداع أبنائها بها، وغائبٌة بتخلّفهم 
عن الركب وكّفهم عن الفعل واإلنجاز ومواكبة العالم 
وإنما  فيها  ليس  فالعيب  عبرها،  جديد  كل  وتقديم 
لون عليها ما  َمن يتخلّون عنها، وينبذونها، ويفضِّ في 
مجاراة  على  قدرتها  عــدم  يتصوَّرن  ومــن  دونها،  هو 
العلم الحديث، ألنهم ال يريدون بذل الجهد الكتشاف 
إمكاناتها واإلبحار عبر آفاقها والتقّدم بها ولها وعبرها 

الحتال المكانة التي تستحق، لو كانوا يعقلون!

ونحن في خضم موجة ثالثة من الفيروس التاجي 
كورونا كوفيد- 19، وتحور جيني يأتي كل فترة أصعب 
من التي تسبقها، يعيش سكان العالم حالة من الرعب 
بعد ظهور المتحور الهندي لفيروس كورونا، والذي 
حصد وال زال يحصد مئات اآلالف من المواطنين في 
الهنود وظهور أنواع لفطر فتاك أيضا »األبيض واألسود 
واألصفر«، إال أن دول أوروبا بدأت في رفع قيود الحظر 
عن مواطنيها وعودة الحياة لطبيعتها.

بريطانيا
حكومة  أعلنت  حيث  اإلنجليز،  باد  من  جــاءت  البداية 
بريطانيا أن 67 % من السكان البالغين حصلوا على الجرعة 
بين هؤالء حصل  ومن  لكورونا،  المضاد  اللقاح  من  األولى 
من  بهما  الموصى  الجرعتين  على  البالغين  من   %  33.5
الـ17 من  اللقاح، األمر الذي دعا الحكومة اإلنجليزية يوم 
مغلقة  أماكن  في  االلتقاء  للمواطنين  بالسماح   2021 مايو 
على أال يزيد عددهم عن 6 أشخاص، بينما سيتمكنون من 
التجمع في الخارج بمجموعات ال تتعدى 30 شخصاً، وهو 
العدد الذي بات مسموحاً به أيضاً في األعراس والمناسبات 

العائلية.
في  الزبائن  باستقبال  والمطاعم  للحانات  سيسمح  كما 
باستئناف  الداخلية  الترفيه  وألماكن  جديد  من  الداخل 
الجامعة  إلى  الحضور  من  المدارس  وعودة طاب  عملها، 

والمدارس.
الواليات المتحدة

البيت  في  الفيروس  مكافحة  منسق  أعلن  جانبه،  من 
تعيش    المتحدة  ــات  ــوالي ال أن  زينتس،  جيفري  األبــيــض، 
لقاح  الراشدين جرعة  % من  تلقى 58  نقطة تحول، حيث 
واحدة على األقل في الواليات المتحدة، وتم تحصين أكثر 
السكان-بالكامل،  إجمالي  -ثلث  شخص  مايين   110 من 
معلقا »مهمتنا هي جعل إتاحة اللقاحات أسهل، وكسب ثقة 

الناس«.
ــة والــوفــيــات  ــى أن حـــاالت اإلصــاب ــار  »زيــنــتــس« إل وأشــ
التطعيم، وبعد طفرة طفيفة مع  تراجعت مع تسارع حملة 
عطلة الربيع، عادت األرقام لانخفاض منذ منتصف أبريل.
في  يتمثل  هدفاً  بــايــدن،  جو  األمريكي  الرئيس  وحــدد 
تلقيح 70 % من الراشدين بجرعة واحدة على األقل خال 
الفترة المقبلة، لكن حملة التطعيم تشهد تباطؤاً بسبب تردد 
زينتس  وأضاف  اللقاح.  سامة  في  المشككين  المواطنين 

في هذا الصدد.
اليونان

في اليونان، أعيد فتح دور الحضانة والمدارس الثانوية 
بعد  وذلــك  الباد،  أنحاء  جميع  في  والثانوية  واإلعــداديــة 
على  ويستوجب  الصحية،  للتدابير  وفقاً  أشهر   6 إغاقها 
نتيجة  إبراز  اإلداريــة  الهيئة  وأعضاء  والمدرسين  الطاب 
فحص سلبية مرتين في األسبوع يومي االثنين والخميس، 
يجرونها بعينات فحص ذاتية يمكن الحصول عليها مجاناً 

في الصيدليات.
إسبانيا

حال  إنهاء  مع  األحــد  الحرية  ريــاح  هّبت  إسبانيا  في  و 
الطوارئ الصحية، حيث بات بإمكان السكان أخيراً الخروج 

من مناطقهم أو التجمع في الشارع مساء، وفي مدن عدة 
عند  والموسيقى  والتصفيق  الهتافات  علت  الــبــاد،  في 
منتصف ليل السبت األحد، موعد انتهاء القيود المفروضة 

منذ أكتوبر ورفع حظر التجول في معظم المناطق.
ألمانيا

وفي ألمانيا بات أكثر من 7 مايين شخص تلقوا اللقاح، 
يستفيدون من تخفيف القيود الصحية الصارمة، والسماح 
دون  كان من  متجر  أي  إلى  وبالدخول  بالتجمع  للمواطنين 
الراهن  الوقت  في  الحال  هي  كما  سلبي،  فحص  تقديم 
تُعتبر »أساسية«  التي  المتاجر  باستثناء  المواطنين،  لسائر 

مثل متاجر األغذية والصيدليات.
إيطاليا

وفي مدينة ميانو بشمال إيطاليا، أعاد مسرح »السكاال« 
وافقت  أن  بعد  بسيطة،  بأعداد  الجمهور  أمام  أبوابه  فتح 
الماضي  الشهر  نهاية  اجتماعها  خــال  إيطاليا  حكومة 
في  بما  المطاعم   قاعات  داخل  العمل  عودة  »أبريل«على 
ذلك أثناء الليل اعتبارا من أول حزيران/يونيو المقبل، مع 
تسريع وتيرة إعادة فتح األنشطة األخرى مثل مراكز اللياقة 
البدنية، والسماح بحضور الجمهور للمباريات الرياضية في 
التجارية  المراكز  بالتسوق في  وكذلك  المفتوحة  الماعب 

الكبيرة في عطات نهاية األسبوع.
في نفس الوقت يحذر الخبر اء من موجة رابعة قد تكون 
أشد فتكا في أغسطس القادم قد تبدد أمال العلماء بانتهاء 
كابوس الوباء، مطالبين في الوقت نفسه بعدم االفراط في 

التخلي عن االجراءات االحترازية.

حسام مصطفى إبراهيم

محمود معروف
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اإلشارة

مصر والسودان يستعدان عسكريا بتدريب »حماة النيل«.. والعالم في انتظار حلول الفرصة األخيرة

األمور ال تزال على 
وضعها فال جديد 
يذكر وال قديم 
يعاد، فاألزمة قائمة 
ومستمرة بشأن 
أزمة سد النهضة 
اإلثيوبي والموقف 
غير الواضح من قبل 
إثيوبيا والتعنت الذي 
ُينبئ بخطر شديد 
مقبل في المنطقة، 
ومصر والسودان ال 
زاال يسيران في مسار 
التفاوض السلمي 
دوليا ومحليا وإقليميا، 
من خالل لقاءات مع 
مسؤولي االتحاد 
اإلفريقي والواليات 
المتحدة ومجلس 
األمن واالتحاد 
األوروبي، حتى تكون 
األمور في محلها حال 
اتجاه الدولتان إلى 
الحل األخير غير 
المقبول من قبل 
الجانب اإلثيوبي.

تدريب مصري- سوداني عسكري 
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع عن وصول قوات مصرية من 
األسلحة البحرية والجوية والبرية إلى السودان؛ للمشاركة في تدريب 
مشترك بين القوتين تحت عنوان »حماة النيل«، بهدف تأكيد مستوى 
التدريبية  الخبرات  وزيادة  المشتركة  للقوات  واإلستعداد  الجاهزية 
لسلسلة  إستمراراً  يأتى  والــذى   ، البلدين  لكا  المسلحة   للقوات 

التدريبات السابقة »نسور النيل -1، نسور النيل -2«.
من جانبه، رحب اللواء ركن مالك الطيب، مدير إدارة التدريب بهيئة 
»حماة  التدريب  في  المشاركة  المصرية  بالقوات  السودانية  األركان 
النيل«، مشيدا بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية 
وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل 
الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين، خاصة في ظل 
التحديات التي تواجهها الدولتي على الساحتين اإلقليمية والدولية، 

واالستعداد إلى أي تدخل في حل أزمة سد النهضة.
موقف الواليات المتحدة من األزمة

من جانبه، قال مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان، إن 
باده مستعدة لتقديم العون إلثيوبيا في حّل أزمة سد النهضة، وكذلك 
تيغراي،  إقليم  في  والصراع  والسودان  إثيوبيا  بين  الحدودي  النزاع 
مؤكدا خال مكالمة هاتفية له مع نائب رئيس الوزراء اإلثيوبي على 
ضرورة استمرار الحوار اإلقليمّي لحل النزاع المتعلق بسد النهضة 
الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل، باإلضافة إلى اتفاق الجانبين 
على أهمية الدعم الذي يقدمه االتحاد األفريقي للوصول إلى حل 
إثيوبيا  سلمي ألزمتي سد النهضة، وأراضي الفشقة الحدودية بين 

والسودان.
تعليق وزير الري على موقف أمريكا

من جهته، صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية 
والري، أن الواليات المتحدة األمريكية لم تقدم حلوال قوية في أزمة 
سد النهضة، معلقا أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب »صدمة 
مائية« لمصر، معربا عن أمانيه في تحرك سريع لكسر الجمود في 
يوليو  في  المقرر  الثاني  الملء  اقتراب  مع  النهضة  سد  مفاوضات 
المقبل. وأكد وزير الري أن مصر لن تقبل بأي تصرف أحادي وغير 
قانوني حول مياه النيل، وتابع قائًا: »سنستغل مخزون المياه أمام 
السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة«، 
منوها أن مصر اقترحت على إثيوبيا خال التفاوض زيادة فتحات سد 

نشاط مستمر لمجلس النواب بقيادة 
المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، 
وفي هذا اإلطار مجلس النواب، على ٦ 
تشريعات،  بعد ورود خطابات مجلس 
الدولة بشأن هذه التشريعات، أولهم مشروع 
قانون يقضي بإنهاء خدمة الموظف 
المتعاطي للمخدرات.

الموظف  إنــهــاء خدمة  قــانــون  مــشــروع  وينص 
للمخدرات، على وضع حدا الستمرار  المتعاطي 
بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من 
ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص 
إيقاف  بموجبها  يمكن  التي  الصريحة  القانونية 
العمل،  عن  المخدرة  الــمــواد  تعاطيهم  ثبت  من 
من  المواطنين  وحياة  العامة،  المرافق  وحماية 
الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطي 

المخدرات في وظيفته.
ووفقا للقانون الجديد يتم إجراء التحليل المثبت 
بالعمل،  االلتحاق  قبل  المخدرات  تعاطى  لعدم 
وإجراء تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة 
طبًقا لخطة سنوية تعد ويكون التحليل استداللًيا، 
وإيقاف  تحريزها  يتم  العينة  إيجابية  حالة  وفي 
العامل بقوة القانون لمدة ال تزيد على 3 أشهر. 
ويسرى القانون الجديد على شركات القطاع العام 
وشركات قطاع األعمال العام والشركات القائمة 
الرعاية وأماكن  العامة، ودور  المرافق  إدارة  على 
ودور  والتأهيل،  ــداع  اإلي ودور  والماجئ  ــواء  اإلي

الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
قانون الشهر والتوثيق

خـــال جلساته  أيــًضــا  ــواب  ــن ال ــق مجلس  وافـ
األخيرة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق 
والشهر، ويقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق 
الخبرة  سابقة  الشركات  أعــمــال  على  والشهر 
وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج %0.5 
الوضع  مــن  ــدال  ب جنيه  ألــف  مائة  أقصى  َبحد 
الحالى الذى يقصر تطبيق هذا األمر على شركات 
المقاوالت ويجعل باقى الشركات تعانى من المغاالة 
فى تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم 

للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها.
وتمت الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون 
رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، 
عوائد  إعفاء  إلطــاق  القانون  مشروع  ويهدف 
االئتمانية  والتسهيات  مصر  تحيا  صــنــدوق 
الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان 
نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين 
مــوارد  تنمية  ورســم  والدمغة،  الــدخــل،  ضرائب 

الدولة، والضريبة على القيمة المضافة.
قانون الكهرباء

عليها  وافق  التي  القوانين  مشروعات  بين  من 
أحكام  بعض  بتعديل  قــانــون  مــشــروع  البرلمان، 
لسنة   87 رقم  بالقانون  الصادر  الكهرباء  قانون 
2015، ويهدف مشروع القانون إلى إطاق إعفاء 
عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيات االئتمانية 
الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان 

نوعها.
وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، تمت الموافقة 
بتعديل  الحكومة  من  ُمقدم  قانون  مشروع  على 
يتضمن  والـــذى  العقوبات،  قــانــون  أحــكــام  بعض 
تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون إذن.

 ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 168 
إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة ال 
تزيد على ثاثمائة  ألف جنيه وال  تقل عن مائة 
ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع 
مــن طرق  بــآى طريق  أو عــرض  أو نشر  بــث  أو 

لنظر  محاكمة مخصصة  جلسة  لوقائع  العانية 
المحكمة  دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس 

المختصة، وبعد اخذ رأى النيابة العامة. 
 إنشاء البوابة المصرية للعمرة

مجلس  وافــق  للعمرة،  المصرية  البوابة  وحــول 
وتنفيذ  بإنشاءها  قــانــون  مــشــروع  على  الــنــواب، 
الشركات السياحية رحات العمرة، فقد تم تعديل 
فقرة  باستبدال  وذلك  بالمادة 12  األولــي  الفقرة 
»علي من نفذ« بـ« علي كل شركة سياحة«، وذلك 
ليكون مفاد المادة بأن يعاقب بغرامة ال تقل عن 
خمسمائة ألف جنيه وال تزيد على مليوني جنيه 
علي من نفذ رحات أداء مناسك العمرة بالمخالفة 

ألحكام البند 4 من المادة 4 من هذا القانون.  
قانون العالوة الدورية للموظفين

يستهدف مشروع قانون العاوة الدورية للعاملين 
النواب بشكل  بالدولة، والذي وافق عليه مجلس 
الدورية  العاوة  لقيمة  أدنــى  حد  وضــع  مبدئي، 
للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفًقا للمادة رقم 
)37( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 
رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه: »يستحق 
الموظف عاوة دورية سنوية فى األول من يوليو 
التالى النقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من 
تاريخ استحقاق العاوة الدورية السابقة، بنسبة %7 
من األجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه 

النسبة بصفة دورية منتظمة«.
للعاوة  ــى  األدن الحد  القانون  مشروع   وحــدد 
بمبلغ )75( جنيها شهرًيا ودون حد أقصى لقيمة 
فى  الوظيفى  لألجر  وفًقا  تحسب  والتى  العاوة 

.2021/6/30
العاملين  دعم  على  القانون  مشروع  نص   كما 
بالدولة على اختاف فئاتهم ودرجاتهم، وأعماال 
العاملين  جموع  بين  والــعــدالــة  الــمــســاواة  لمبدأ 
اشتمال  خــال  ومــن  بالدولة،  اإلداريـــة  بالجهات 
مشروع القانون أحكاًما تقضى بمنح عاوة خاصة 

للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون 
إليه بدًءا من أول يوليو  الخدمة المدنية المشار 
سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من األجر األساسى 
لكل منهم فى 2021/6/30 أو فى تاريخ التعيين 

بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
العاوة  منح  تطبيق  القانون  مشروع  واستثنى 
العامة  الهيئات  إليها؛  اإلشــارة  السابق  الخاصة 
االعتبارية  األشخاص  من  وغيرها  واالقتصادية 
السنوية  الــدوريــة  الــعــاوة  تصرف  التى  العامة 
األجــر  مــن   %7 عــن  تقل  ال  بنسبة  بها  للعاملين 
الوظيفى، ولكن إذا كانت العاوة الدورية السنوية 
األشخاص  من  وغيرها  الهيئات  بهذه  للعاملين 
األجــر   %7 عــن  تقل  ال  بنسبة  تمنح  االعتبارية 
العاملين  القانون هؤالء  األساسى فيمنح مشروع 
بين  الــفــرق  أســـاس  على  تحسب  عـــاوة خاصة 
النسبة المنصوص عليها وهى 13% والنسبة التى 
تحسب على أساسها العاوة السنوية، وتضم قيمة 
العاوة الخاصة لألجر األساسى لكل منهم، وذلك 
جميع  فى  العاملين  بين  المساواة  تحقيق  بهدف 

المصالح والهيئات وتوفير حياة كريمة لهم.
الممنوح  الــشــهــري  لــلــحــافــز  ــادة  ــ زيـ  ويــوجــد 
الخدمة  قانون  بأحكام  المخاطبين  للموظفين 
 2016 لسنة   81 رقــم  بالقانون  الصادر  المدنية 
من  اعتبارا  وذلك  به  المخاطبين  غير  والعاملين 
2021/7/1، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 
175 جنيها تدريجًيا؛ وصوال إلى مبلغ 400 جنيه، 
ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين 
الحافز  ويعد هذا  التاريخ،  بعد هذا  العاملين  أو 
جزءا من األجر المكمل أو األجر المتغير لكل منهم 
بحسب األحوال، وذلك تعظيًما لقاعدة االستفادة 

إلى أقصى مدى ممكن.

النهضة من 2 إلى 4 فتحات لتأمين احتياجاتها، لكن إثيوبيا رفضت.
وأضاف »عبد العاطي« أنه أثناء التفاوض، طلبت مصر من إثيوبيا 
الفتحتين  تكلفة  مصر  تتحمل  أن  على   4 إلــى  السد  فتحات  ــادة  زي
اإلضافيتين لكن إثيوبيا رفضت، معلقا :«قدمنا 15 سيناريو إلثيوبيا 
لحل األزمة لكن تعنت إثيوبيا في المفاوضات يعود لعدم وجود رغبة 
وإرادة سياسية للحل باإلضافة إلى أن لديها مشكات داخلية غير 

مفهومة«.
تواصل مصري - أمريكي

من  الفلسطينية  األزمــة  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  إنهاء  وبعد 
من  وبدعم  والزعماء  القادة  مع  الدولية  واتصاالته  مساعيه  خال 
وزارة الخارجية، تلقى اتصاالً هاتفياً من الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
يعتبر األول من نوعه؛ للتباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية 
الفلسطينية وسبل التعاون من أجل وقف العنف والتصعيد في ظل 
التطورات األخيرة. وأكد الرئيس السيسي أهمية عاقات الشراكة 
االستراتيجية بين مصر والواليات المتحدة الممتدة عبر مدار عقود 
للبلدين الصديقين ومواجهة  المشتركة  المصالح  طويلة في تحقيق 
المحيط  يشهده  ما  أن  على  سيادته  مشدداً  المشتركة،  التحديات 
اإلقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، إنما يفرض 
تعزيز التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والواليات المتحدة لدرء 
تلك األخطار. كما أكد »بايدن« تطلع باده لتعزيز العاقات الثنائية 
مجابهة  من  الدولتين  يُمّكن  بما  المقبلة،  المرحلة  خال  مصر  مع 
التحديات غير المسبوقة إقليمياً ودولياً في ضوء األولويات المشتركة 
بين البلدين الصديقين، معربا عن تقديره لجهود الرئيس السيسي 
الحثيثة مع جميع أطراف القضية الفلسطينية وهى التحركات التي 
للمنطقة  والسام  األمــن  تحقيق  أجل  من  والحكمة  باالتزان  تتسم 
الشرق  والمحوري في  التاريخي  بأسرها، وهو ما يرسخ دور مصر 
األوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم االستقرار وتسوية األزمات، 
وهو الدور الذي تدعمه وتعول عليه اإلدارة األمريكية في المساهمة 
في احتواء التصعيد الحالي ووقف العنف، األمر الذي دعا السياسيين 
والخبراء األمنيين إلى ربط ذلك التواصل بؤغبة أمريكا في التوسط 

لحل أزمة سد النهضة والضغط على الجانب اإلثيوبي.
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املطب

عادت ظاهرة التحرش باألطفال للظهور والطفو 
على الطح مجدًدا، عقب الواقعة التي شهدتها 
منطقة الطالبية في فيصل بمحافظة الجيزة، 
والتي كانت فيها الطفلة الضحية في طريقها 
للصعود لمنزل أسرتها، وكان المتحرش يراقبها 
ويتربص بها، حتى استدرجها لداخل عقار، وصعد 
الطابق األول للتأكد من عدم وجود كاميرات 
مراقبة لضمان عدم كشف جريمته، إال أن والد 
الطفلة الضحية، تقدم ببالغ إلى قسم شرطة 
بوالق الدكرور، وأوضحت التحريات التي قام بها 
المقدم محمد طبلية، رئيس المباحث، أن والد 
الطفلة قرر اصطحاب ابنته إلى قسم الشرطة 
لإلبالغ عن الواقعة، مؤكًدا أن ابنته المجني عليها 
كانت في طريق العودة للبيت بعد شراء بعض 
المستلزمات المنزلية، واستدرجها المتهم للطابق 
األول وتحرش بها وفر هاربا، مستغال عدم وجود 
كاميرات أمام  الشقق.

جرائم  لألذهان  أعــادت  الطالبية«  »متحرش  واقعة 
التحرش باألطفال، والتي كان آخرها قضية »متحرش 
الماضي،  مارس  بداية شهر  والتي حدثت   المعادي«، 
حين شهدت إحدى العقارات بميدان الحرية بمنطقة 
المعادي على واقعة تحرش بطفلة تدعى »يارا«، عرفت 
إعاميا بـ»طفلة المعادي«، على يد شخص كان يراقب 
الطفلة التي تبيع مناديل في الميدان، وحاول استدرجها 
بحجة مساعدتها ماديا إلى مدخل عمارة، وقام باالعتداء 
عليها، وتمكنت إحدى العامات في معمل تحاليل في 
الطابق األرضي من إنقاذ الطفلة بعد مشاهدة جريمته 
على شاشات كاميرا المراقبة، ونشرت مقطع الفيديو 
عبر صفحتها على »فيس بوك«، وتم إلقاء القبض عليه 
والحكم عليه في 27 أبريل الماضي بالسجن المشدد 

10 سنوات.
77% من المعتدين يحبهم األطفال

الدكتور حسام عبدالخالق، استشارى جراحة األطفال 
يقول إن التحرش الجنسي يقصد به أى اتصال جنسى 
غرائز  إرضــاء  أجل  من  البالغ  والشخص  الطفل  بين 
جنسية، ويضيف أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 

هناك نحو 40 مليون طفل يعانون العنف بشكل عام فى 
منطقة األمريكتين والبحر الكاريبي، وفى مصر كانت 
أول دراسة عن حوادث التحرش باألطفال خلصت إلى 
إجمالى  من   %18 نحو   يمثل  الجنسي«  »االعتداء  أن 
الحوادث المتعلقة بالطفل، وأن فى 35% من الحوادث 
دراســة  كشفت  بينما  بالطفل،  صلة  له  الجانى  يكون 
أخرى عن أن 82% من االعتداءات حدثت فى أماكن من 
المفترض ان تكون آمنة للطفل وحدثت من أناس الطفل 

يثق فيهم و77% من المعتدين يحبهم األطفال.
وأكــد خــال حديثه وجــود عــادات اجتماعية سيئة 
أسهمت فى زيادة هذه الجريمة ومنها تشجيع الطفل 
على خلع مابسه أمام أفراد األسرة أو فى أماكن غير 
غرفته وأمام الغرباء وهذا خطأ فادح لذلك عندما أقوم 
اسرته  من  أطلب  الطفل  على  الطبى  الكشف  بتوقيع 
أن يقوموا بخلع مابسه بأنفسهم وانا بجوارهم وذلك 
حتى اليتعود الطفل على السماح ألحد من األشخاص 
بخلع مابسه حتى لو كان قريبا منه ألنه لألسف هناك 

مراهقون يعتدون على أشقائهم الصغار.
تدخل جراحى لعالج األضرار

من جانبه يرى الدكتور أمجد المحمدي، استشارى 
بــجــامــعــة اإلســكــنــدريــة أن أخطر  الــنــســاء  أمــــراض 
العرض  التحرش الجنسى باألطفال هو هتك  درجات 
واالغتصاب، الفتا إلى أنه في أغلب الحاالت األم هى 
الضرر  مــدى  لمعرفة  ابنتها  على  للكشف  تسعى  من 
عرض  هتك  حــدث  وهــل  التحرش،  من  عليها  الواقع 
فقط أو اعتداء كامل نتج عنه فض لغشاء البكارة أو 
تهتك فى العضو التناسلى نفسه كما فى بعض حوادث 

االعتداءات الوحشية على البنات الصغيرات.
بالغة،  أضـــرار  عنها  تنتج  كثيرة  حـــوادث  أن  وأكــد 
تدخل  إلى  بحاجة  الطفلة  تكون  الحاالت  بعض  ففى 
جراحى دقيق الصاح التهتكات واإلصابات التى تنتج 
عن االعتداء، مشددا على عدم ترك الطفلة مع اوالد 
اختاط  منع  وكذلك  الرقابة  غياب  فى  مراهقين  أو 
األطفال من الجنسين عند النوم، خاصة مع وجود أوالد 
أكبر فى السن وضرورة التقرب من الطفلة وتعليمها أن 
ترفض أى مامسة لمناطق جسدها وأن تنهر كل من 
يحاول القيام بذلك حتى لو كان األب نفسه وأن تخبر 

األم عن أى فعل أو تصرف غير مقبول.
تغيرات سلوكية عنيفة

وعن كيفية اكتشاف األمر، يقول الدكتور وليد هندي، 
استشاري الصحة النفسية إن معظم حاالت التحرش 
وأهل  بالطفل  صلة  لهم  اشخاص  من  تقع  باألطفال 

انتشر الرعب في العديد من دول العالم بعدما 
أعلنت الهند ظهور مرض الفطر األسود المالزم 
لإلصابة بفيروس كورونا المستجد، وزادت حالة 
الهلع بعدما كشف حسام غانم شقيق الفنان سمير 
غانم في تصريحات تلفزيونية عن أن شقيقه 
أصيب قبل الوفاة بمرض الفطر األسود، مؤكًدا أن 
عينه اليمني ظهرت عليها عالمات اإلصابة بهذا 
المرض الذي وصفه شقيق الراحل بأنه »من أسوأ 
األمور التي يتعرض لها اإلنسان«.

ما هو الفطر األسود وما هي تأثيراته؟
الفطر  مرض  ينتج  بي سي«،  »بي  ذكرته  لما  ووفقا 
األسود عن عفن موجود في البيئات الرطبة مثل التربة 
أو السماد، ولديه القدرة على مهاجمة الجهاز التنفسي، 
الفطر  مرض  الهندية،  الصحية  للسلطات  بيان  ووفق 
الظهور على شكل عدوى جلدية في  يبدأ في  األسود 
الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة واألنف وعظام 
الخدود وبين العينين واألسنان، ثم بعد ذلك ينتشر في 

العينين والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ.
وعن اآلثار المترتبة على العين من العدوى، أشارت 
الهند في إفادتها إلى أنه يؤدي إلى اسوداد أو تغير في 
الرؤية  وضــوح  أعراضه عدم  من  أن  كما  األنــف،  لون 
الشخص  الصدر  في  ألم  يصاحبه  كما  ازدواجــهــا،  أو 
في  وسعال  التنفس  في  صعوبات  وكذلك  المريض، 

الدم.

ما سر تسميته بالفطر األسود؟
ثاكر،  هيمانت  الــدكــتــور  عــن  إن«  إن  »ســي  ونقلت 
مستشفى  في  القلب  وأخصائي  االستشاري  الطبيب 
الــدورة  يضر  المرض  أن  مومباي  في  كاندي،  بــراش 
عنه  ينتج  كما  الجسم،  في  عضو  آخر  حتى  الدموية 
موت األنسجة، التي تصبح سوداء اللون بعد ذلك، وهذا 

سبب تسميته بالفطر األسود.
المرض المكتشف في الهند ليس حديًثا، وإنما تؤكد 
حيث   ،1885 منذ  موجود  أنــه  فــإن  الــدراســات  بعض 
الوفيات  وجدت دراسة في عام 2005 على أن معدل 
الهندية،  بلغ 54%، ووفق وزارة الصحة  للفطر األسود 
هم  المناعة  نقص  من  يعانون  الذين  األشخاص  فإن 
األكثر  ولكن  األســود،  بالفطر  لإلصابة  عرضة  أكثر 
عرضة هم مرضى السكري، ومن يتناولون المنشطات، 

وأصحاب األمراض المزمنة.

كيفية العالج من مرض الفطر األسود
يوجد  حيث  العاج،  على  مستعصًيا  ليس  المرض 
بــي«،  »أمفوتيريسين  دواء  عــن  عــبــارة  هــو  لــه  عــاج 
الذي تنتجه العديد من الشركات الهندية، في السوق 
األسواق  في  موجود  غير  الــدواء  هذا  ولكن  السوداء، 

الهندية في الوقت الحالي.
هل تفقد العين بسبب الفطر األسود

إلى  تصل  قد  المميت  بالمرض  اإلصابة  تأثيرات 
حدوث  حالة  ففي  التخيات،  جميع  من  كثيًرا  أبعد 
يكون  قد  المصابة،  الحاالت  في  وتأخر  مضاعفات 
لما  فوفقا  المصابة،  أو  الميتة  األنسجة  قطع  العاج 
اإلصابة  تؤدي  قد  بالهند،  الصحية  السلطات  أعلنته 
بالفطر األسود إلى فقدان الفك العلوي أو حتى العين 

في بعض األحيان.

طريقة انتقال الفطر األسود
البشر  بين  تنتقل  وهل  العدوى  انتقال  كيفية  وحول 
مثل عدوى فيروسات كورونا، وهو السؤال الذي أجاب 
الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية  عليه 
للحساسية والمناعة قائًا لـ«الطريق« إن المرض ليس 
معٍد، وبالتالي ال يمكن أن ينتقل بين البشر والحيوانات، 
التعرض  طريق  عــن  الــعــدوى  بهذه  األفـــراد  ويــصــاب 
أن  ويمكن  استنشاقها،  تم  إذا  البيئة  في  للفطريات 

تصيب الفطريات الرئتين أو الجيوب األنفية.
عن  الفطريات  التقاط  الممكن  من  أنه  إلى  وأشــار 
طريق االستنشاق أو عند مامستها جلد مفتوح، نتيجة 
إلى  الحًقا  العدوى  تنتشر  أن  ويمكن  حــرق،  أو  جــرح 
والقلب  الدماغ  مثل  أعضاء  إلى  وتصل  الــدم،  مجرى 

والطحال أيًضا.
عوامل تؤدي لخطر اإلصابة بالفطر األسود

األشخاص  بعض  لدى  المناعة  تدني  أن  إلى  ولفت 
المخاطية،  بالفطريات  لإلصابة  عرضة  أكثر  يجعلهم 
وأيًضا  األخــرى،  االنتهازية  وااللتهابات  والفطريات 
مشيرا  ــدز«،  »اإلي البشرية  المناعة  بنقص  المصابين 
أكثر عرضة  األشخاص  من  معينة  أن مجموعات  إلى 
األشخاص  وهــم:  المخاطية،  بالفطريات  لإلصابة 
والسرطان،  السكري،  مرض  بمضاعفات  المصابون 
ومن زرعوا أعضاء بشرية، أو خايا جذعية، وانخفاض 
عدد خايا الدم البيضاء، وتعاطي المخدرات بالحقن، 
التغذية  الجسم، وسوء  الحديد في  الكثير من  ووجود 
بالفطر  رئيسي  بشكل  المرتبطة  الخطر  عوامل  من 

المخاطي المعدي المعوي.

بالمدرسة  المدرس  أو  الجيران  أو  األقــارب  مثل  ثقة 
أو المدرب بالنادى أو أحد الخدم بالمنزل أثناء غياب 
األسرة، لذا يكون من الصعب اكتشاف الجريمة، لكن 
يمكن ماحظة بعض التغيرات المفاجئة والعنيفة مثل 
تحول الطفل للسلوك العدواني، وشعوره المستمر بعدم 
الراحة باإلضافة لمعاناته من التبول الاإرادى وظهور 
الرغبة  وعدم  مزعجة،  وأحــام  النوم  فى  اضطرابات 
التقرب  عدم  وأيضا  للمدرسة،  الذهاب  أو  اللعب  فى 
من أى شخص أكبر منه سنا كما ياحظ عليه الخوف 
والقلق المستمرين واحيانا االكتئاب النفسى ويبدأ فى 

التصرف بطريقة جنسية أو التلفظ بألفاظ جنسية غير 
مناسبة لسنه، ودائما ما يتسم بمشكات سلوكية مثل 

العنف مع أسرته وأصدقائه أو قيامه بالسرقة مثا.
الوقاية والعالج

وأضــاف »هــنــدي« خــال حديثه أنــه البــد أن تكون 
العاقة بين الطفل ووالديه قائمة على الحب والثقة، 
فعلى األب أن يصادق ابنه، وعلى األم أن تصاحب ابنتها 
تتولد بينهما الصراحة والمصارحة  منذ الصغر حتى 
بكل ما يحدث لهم خاصة ممن يكبرونهم سنا واالنتباه 
ألى محاولة مداعبة أو تقبيل بدون سبب، والبد أن نعلم 

الطفل أن جسده ملكه وحده وال يسمح ألحد بمامسته 
مهما كان قريبا منه ويعرفه جيدا ويثق فيه، وال يامس 
»الــحــال«  بمعاني  وتوعيته  أحـــد،  جسد  ــدوره  بـ هــو 

و»الحرام« و»العيب«.
الوقاية  فشل  فى  تتمثل  أخــرى  مرحلة  إلــى  وأشــار 
األب  التزام  بالفعل، وعندها البد من  الحادث  ووقــوع 
الثورة  مــع عــدم  الطفل  أقـــوال  الــهــدوء وســمــاع  واألم 
عليه أو ضربه أو معاقبته كما يحدث أحيانا، ألنه هو 
والسماح  الجيد  واإلصغاء  عليه،  والمعتدى  الضحية 
للطفل بشرح الواقعة واالهتمام بما يقوله والعمل على 
تهدئته وطمأنته بأنه لن يحدث له أى مكروه، وفى بعض 
إذا  نفسى  على طبيب  للعرض  الطفل  يحتاج  األحيان 
كانت لديه أى أعراض نفسية وعادة ال يحتاج ألدوية 
االكتئاب  حــاالت  عدا  فيما  النفسى  للدعم  يحتاج  بل 
والتهتهة والتبول الاإرادى والتى تحتاج إلى بعض أدوية 

االكتئاب لعاجها.
ضياع القيم األخالقية

وعن أسباب تولد تلك الظاهرة في المجتمع، يقول 
الدكتور طه أبو حسين، أستاذ مساعد علم االجتماع 
إن انحسار القيم االخاقية والدينية لدى بعض أفراد 
السلوك  أنماط  بعض  اتساع  عن  فضا  المجتمع، 
التواصل  مــواقــع  عبر  األخــاقــيــة  وغــيــر  اإلبــاحــيــة 
بالطفل  التحرش  لتزايد حاالت  كأسباب  االجتماعى 
المتواصلة  الحماية  غياب  ظــل  فــى  تنشط  والــتــى 
النادى،  أو  المدرسة  أو  األســرة  من  ســواء  لألطفال 
وتصبح فرص حدوثها متاحة أكثر مما كانت عليه فى 
واألم  انشغال األب  أن  وتابع خال حديثه  الماضي. 
وعدم  ألبنائهم،  المتكاملة  االجتماعية  الرعاية  عن 
السلوك  من  األنماط  هذه  بمثل  بتوعيتهم  االهتمام 
على  الدقيقة  الرقابة  ضعف  عن  فضا  المنحرف، 
األطفال فى المدارس والنوادى جعل بعض األطفال 
التوعية  بضرورة  نطالب  لذلك  للتحرش،  معرضين 
الواضحة لألطفال بمخاطر هذا السلوك االنحرافى 
وآثاره المدمرة لنفسيتهم وايضا يجب إصدار المزيد 
على  العقوبات  تغلظ  التى  القانونية  التشريعات  من 
كما  والمجتمع،  للفرد  حماية  الجريمة  هذه  مرتكبى 
نبه لخطورة اإلدمان وتعاطى المخدرات والذى شكل 

عاقة طردية وثيقة مع حوادث التحرش.

 35% من الحوادث يكون المتحرش له صلة بالطفل   روشتة الوقاية والعالج تبدأ من األسرة

 انحسار األخالق واختفاء قيم »الحالل 
والحرام والعيب« وراء الظاهرة

 قاتل سمير غانم يصيب العين والمخ  المرض المرتبط بالساللة الهندية يسبب »عفن األنسجة«   نسبة وفيات المرض أكثر من %50 وال ينتقل بين البشر

عبدالرحمن قناوي

عبدالرحمن قناوي

»خبوا عيالكم«.. التحرش 

باألطفال طعنة في قلب المجتمع

»الفطر األسود«.. الفزع القادم من الهند

في المعادي والطالبية.. الظاهرة ال تعرف الحي الراقي من الشعبي
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طريقنا.. وهنكمله

حتيا مصر

 المستوطنون اإلسرائيليون رفعوا شعار الموت للعرب  إسرائيل تريد إحداث تغييرات جغرافية في القدس

دعاء راجح

حسام مصطفى إبراهيم

■ في البداية.. كيف ترى األوضاع في فلسطين 
على مدار األسابيع الماضية؟

األوضاع في األسابيع الماضية، كانت شديد السوء، 
لما قامت به سلطات االحتال اإلسرائيلي والمستوطنين 
من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وهو ما ترتب عليه 
العديد من التداعيات، فهي أعمال تتنافى مع القانون 
الدولي والمواثيق الدولية والشرائع الدولية، كما أن حي 
الشيخ جراح والقدس هي أراضي فلسطينية محتلة ال 
يحق لسلطات االحتال اإلسرائيلي أن تجري فيها أي 
نحمل  ونحن  ديموغرافية،  أو  جغرافية  سواء  مجريات 
به  تقوم  عنما  المسئولية  كامل  اإلسرائيلية  الحكومة 
تداعيات  خــطــورة  مــن  نــحــذر  وأيــًضــا  مــن مخططات 
المواطنين  مشاعر  تمس  ال  ألنها  المخططات،  هــذه 
األمــن  تــهــدد  ولكنها  فــقــط،  والــعــرب  الفلسطينيين 

واالستقرار في المنطقة.
■ كيف ترى التحرك الدبلوماسي الذي حدث 

عن األوضاع التي مرت على القدس؟
على  والدبلوماسي  السياسي  التحرك  تــم  بالفعل 
جميع المستويات العربي واإلسامي والدولي، وتم عقد 
اجتماع في مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء 
الخارجية بشكل افتراضي لبحث ما يجري في القدس 
والمسيحية  اإلســامــيــة  المقدسات  لــه  يتعرض  ومــا 
واالعــتــداءات  المبارك  األقصى  المسجد  وخصوًصا 
على المواطنين، باإلضافة إلى ما يجري في حي الشيخ 
جراح من مخطط إلخاء 28 منزل بشكل قصري، وهم 
األوراق  في  وموثقة  الفلسطينيين  للمواطنين  مملوكين 
الرسمية، وأن ما يحدث اآلن هي جريمة حرب تضاف 
إلى جرائم الحرب التي حدثت من قبل إسرائيل في حق 

الشعب الفلسطيني.
الكنسيت  أعـــضـــاء  ــرك  ــح ت يــعــنــي  مــــاذا   ■
اإلسرائيلي إلى القدس وممارسة بعض األساليب 

االستفزازية أمامهم؟
شعار  رفعوا  القتلة  من  مجموعة  هم  المستوطنيون 
الموت للعرب ومارسوا هذا الشعار بكل أساليبهم، ولذلك 
فهم يرقصون على دماء الشعب الفلسطيني ويحتفلون 
على معاناة الشعب الفسطيني، وهو ما شاهدناه األيام 
الماضية، عندما صاحت سيدة فلسطينية صاحبة أحد 
المنازل المهددة باإلخاء، وهي تقول للمستوطن: »لماذا 
تحاول سرقة منزلي؟«، فرد عليها قائًا: »إذا لم استولى 
أو أسرق منزلك فماذا أفعل؟«، وهو ما تحاول الجمعيات 
سياسة  وفرض  للتاريخ  تزوير  وهو  خلقه  االستيطانية 

لتغيير  بالقوة  المواطنين  منازل  وإخــاء  الواقع  األمــر 
وتهجير  والديموغرافية،  الجغرافية  المدينة  معالم 

السكان الفلسطينيين لصالح اإلسرائيليين.
■ هل تحاول إسرائيل خلق صراع ديني؟

إسرائيل تحاول خلق صراع ديني، بالرغم من معرفة 
الديني، وتستمر  العالم بأنه صراع على األرض وليس 
إسرائيل في فرض السيطرة على األراضي الفلسطينية 
السيطرة،  عن  خارجة  حالة  في  المستوطنات  وبناء 
وتحاول أن توجه رسالتها للشعب الفلسطيني بأنه األمر 
الواقع الذين يعيشون فيه، وعزل القدس عن محيطها 

العربي، ومنع إقامة دولة فلسطينية منفصلة.
حل  فكرة  على  القضاء  إسرائيل  تحاول  هل   ■

الدولتين؟
إسرائيل تسعى جاهدة في إحباط فكرة حل الدولتين، 
مقاليد  نتنياهو  تسلم  أن  منذ  العالم  بها  ــادى  ن التي 
الجلوس على طاولة  الدائم  الرفض  الحكم، من خال 
المفاوضات بشأن حل الدولتين، وترفض تنفيذ ما تم 
االتفاق عليه مع الحكومة اإلسرائيلية السابقة، والقت 
حكومة نتنياهو كل الدعم والتأييد من اإلدارة األمريكية 
السابقة، من خال تمرير صفقة القرن، والتي لم تمر 
بفضل صمود الشعب الفلسطيني، وإسرائيل األن يتم فيه 
اليمين المتطرف، وهو ما كشفت عنه نتائج االنتخابات 
األخيرة، وهو ما يؤكد سيطرة عصابات المستوطنين هم 
من يتحكمون في المعابر السياسية في إسرائيل، كما أن 
رئيس إسرائيل الحالي يفضل البقاء في منصبه وإبقاء 
البناء  حساب  على  مكانه  في  نتنياهو  الـــوزراء  رئيس 
وفي  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  والشامل  العادل 
المنطقة بشكل عام، ولذلك يمكن أن نقول الحسابات 
شخصية وضيقة، والحكومة اإلسرائيلية ليست حكومة 
تحكم  متطرفين  مستوطنين  حكومة  هي  وأنما  سام 
إسرائيل، ولذلك أصبح الوضع معقد وخطير والبد من 
الجلوس على طاولة المفاوضات في إطار مؤتمر دولي 

للسام كما تم اإلتفاق عليه من قبل.
العالمي  للنداء  إسرائيل  تستمع  لم  لماذا   ■
الــنــيــران عــلــى الشعب  ــالق  ــرورة وقـــف إطـ ــض ب

الفلسطيني؟
استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على غزة يدل على 
»هنجهية« وغطرسة اإلحتال اإلسرائيلي ونفوذ الجيش 
فوق  دولة  نفسها  تعتبر  »إسرائيل  قائًا:  اإلسرائيلي، 
المبذولة  الجهود  استمرار  إلى  يحتاج  ما  وهو  القانون 
المجتمع  من  موقف جدي  إلى  ويحتاج  العدوان  لوقف 

 أشكر مصر حكومة 
وشعبًا واألزهر الشريف 

على الوقوف بجانب القدس

 مبادرة الرئيس السيسي 
إلعمار غزة »وطنية 

وقومية وإنسانية«

اإلدارة  مطالبة  عدم  ولكن  األمريكية  واإلدارة  الدولي 
العدوان في أسرع وقت  بوقف  األمريكية من إسرائيل 
يدل على أنها تعطي فرصة إلسرائيل في االستمرار في 
عدوانها إلى المدى الذي تريد وعدم الرد على العدوان 
اإلسرائيلي الغاشم المدمر غير المبرر على غزة وباقي 
القدس  مــن  بــدأ  ــعــدوان  ال وهــذا  الفلسطينية  الــمــدن 
وبدأ  جــراح  الشيخ  وحي  المبارك  األقصى  والمسجد 
عصابات  من  الغربية  الضفة  في  العديدة  األحياء  من 

المستوطنين«.
الفصائل  ــه  ب قــامــت  الـــذي  ــدور  ــ ال ــو  ه ــا  م  ■
ــداءات  ــ ــت ــ ــي مــواجــهــة االع الــفــلــســطــيــنــيــة فـ

اإلسرائيلية؟
تصدت الفصائل الفلسطينية للعدوان اإلسرائيلي في 
القدس  من  بداية  الفلسطينية  األراضــي  أنحاء  جميع 
عليها  متقفة  آللية  وفًقا  كما عملت  غزة،  قطاع  وحتى 
الدفاع  في  موحدة  واستراتيجية  البعض  بعضهم  بين 
األراضـــي  على  ووجــودهــم  الفلسطينيين  حــقــوق  عــن 
الفلسطينية لذلك تناشد العالم والقوى الحرة في العالم 
إلتخاذ قرار فوري وحاسم لوقف جرائم الحرب مكتملة 
والبد  الفلسطيني،  الشعب  بحق  ترتكب  التي  األركــان 
من وقف تعنتد إسرائيل واستمرارها في العدوان على 

الشعب الفلسطيني.
■ كيف ترى الموقف المصري من االعتداءات 

اإلسرائيلية األخيرة على فلسطين ؟
إسنادها  على  الشقيقة  لمصر  واالحترام  الشكر  كل 
العادل  وكفاحها  الفلسطيني  للشعب  المستمر  ودعمها 
هذه  تكن  ولم  حقوقها،  على  الحصول  في  والمشروع 
المعركة الوحيدة فمصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني 
القدس  عن  يوًما  تتخلى  لم  ومصر  المعارك،  كل  في 
الشكر  لذلك وجب  القدس،  الفلسطيني في  والصمود 
لمصر حكومًة وشعًبا على مساندتهم للشعب الفلسطيني 
في هذه المعركة، كما أوجه الشكر لإلعام المصري في 
التغطية اإلعامية التي تتم بكل ما يحدث في فلسطين 
وتكشف الغطاء الكامل عن االعتداءات اإلسرائيلية على 
الفلسطينين أمام العالم. وأوجه تحية تقدير وإجال إلى 
األزهر الشريف ودار اإلفتاء المصرية، لما قدموه من 
الحرب  وجرائم  اإلسرائيلية  لاعتداءات  ورفض  إدانة 
على  واالعــتــداء  الفلسطيني،  الشعب  ضد  تمت  التي 
المصليين،  على  واالعتداء  المبارك  األقصى  المسجد 
وهم سجوًدا في المسجد وإطاق قنابل الغاز المسيل 
العديد من  للدموع على المصليين، وهو ما أسفر عن 

فأين اللغة العربية اآلن في حياتنا؟ ولماذا ال ُيقبل 
عليها الشباب؟ هل لَعيٍب فيها أم فيهم؟ ولو أردنا إصالًحا، 

فما الطريق؟ وما الطريقة؟
لذا، عبر سلسلة من الحوارات مع شباب اللغويين الناشطين 
في مجال العمل االجتماعي والتدريبي، نستكشف مًعا حال اللغة 
اليوم، وطرق النهوض بها، وتضفيرها بشكل عملي في حياتنا 
اليومية واالستفادة مما تملكه من إمكانات غير مسبوقة، علنا 

نضع أيدينا على لُبِّ المشكلة وتتكشف لنا »روشتة« العاج.
واللغوي محمود عبد  والشاعر  الصحفي  الرحلة مع  ونبدأ 
مؤسس  التربية،  كلية  خريج  المنصورة،  ابــن  جمعة،  الــرازق 
صفحة »نحو وصــرف« على فيس بــوك، التي حــازت إعجاب 
الموقع  أكثر من 600 ألف متابع، وباتت عامة من عامات 
استكناه  في  طامٍع  وكل  للعربية  ُمحبٍّ  كل  يقصدها  األزرق، 
أسرارها والنهل من فيضها، كما أنه ُمؤّلف عديد من الكتب 
ان في تعلّم اللغة العربية، خصوًصا للُكّتاب  من بينها كتابان ُمهمَّ
ر« و«األخطاء اللغوية الشائعة  والصحفيين هما »عزيزي المحرِّ

في األوساط الثقافية« من إصدارات دار بتانة.
ما واقع اللغة العربية حالًيا في مصر؟

واقع اللغة العربية في مصر حالّيًا شديد السوء والتدهور. 
بين  جعل  بما  عملية،  غير  التدريس  وطــرق  سيئة،  المناهج 

الطاب واللغة العربية حاجًزا نفسّيًا وعلمّيًا.
ما السبب الذي أوصل حال العربية إلى هذا؟

مليئة  المناهج  ألن  أهله،  لغير  -ُمسنَد-  د  ُموسَّ العمل  ألن 
األساتذة  من  ثُلّة  وراجعه  أّلفه  كتاب  كل  أن  رغــم  باألخطاء 
والعلماء، علماء يحفظون العلم في رؤوسهم وال يُخِلصون عند 
إخراجه للدارسين. وألن السياق العام ليس سياًقا مرتبًطا باللغة 
العربية، فنسبة َمن يريدون أن يعملوا في تخصص اللغة العربية، 
ال تُذَكر. ونسبة األهالي الذين يرسمون ألبنائهم طريًقا تكون 

اللغة العربية عنصًرا أساسّيًا من عناصره ال تُذكر.
لماذا تغزو األخطاء اللغوية شوارعنا إلى هذا الحد؟

بينهم  والناس يسود  الناس،  ويشّكلها  الشوارع يصنعها  ألن 
الجهل باللغة، فمن المنطقي أن ينسحب منهم على شوارعهم. 
وهم ال يشعرون بأهميتها بحيث يستشيرون َمن يعرفون باللغة 

قبل وضع ُملَصق أو تعليق الفتة.
ما أشهر االخطاء التي يرتكبها المصريون عامة؟

المربوطة،  والتاء  الهمزات  خصوًصا  اإلمائية،  األخطاء 
النحوية، فا تكاد تجد عندهم جمع مذكر سالًما  واألخطاء 

مرفوًعا، وال مثنى مرفوًعا...
هل ستقضي التكنولوجيا على اللغة العربية عاجا أم آجا؟

التكنولوجيا ال تقضي على شيء، وال تبني شيًئا، التكنولوجيا 
إلبادة  تسليطها  ويمكن  الميت،  إلحياء  تسخيرها  يمكن  أداة، 
معاجَم  التكنولوجيا  جعلوا  لغتَهم  الناُس  أحــب  فــإذا  الحي. 
التكنولوجيا  جعلوا  لغتهم  من  نفروا  وإذا  وشــروًحــا،  ودروًســا 

 ما نحتاج إليه من لغة القرآن 
بضع آيات وأدعية ليوفّقنا هللا 

في دراسة اللغات األخرى

فرانكو ومهرجانات...
لماذا ينفر الشباب من اللغة العربية؟

ألنهم ال يستشعرون جدواها؛ هي بالنسبة إليهم مادة صعبة، 
تنقطع عاقتهم بها بتسليم كراسة اإلجابة في االمتحانات.

هل يمكن أن تموت اللغة العربية يوًما؟
لغات كثيرة ماتت ألن أصحابها أهملوها، وإذا استمر إهمال 
والمؤسسات  والشوارع  والبيوت  المدارس  في  العربية  اللغة 

الحكومية والخاصة، فالنتيجة الحتمية هي زوال العربية. 
ويمكننا أن نتأمل حال اللغة العربية في بلدان عربية كتونس 
ولبنان حيث ال يكاد المرء يعبِّر عن نفسه بها. ويمكننا أن نتخيل 
مصرّيًا يمشي في السوق ويستعمل اللغة العربية البسيطة ال 
دة، في طلب مشترياته، ثم نتخيل ما سيتعرَّض له من  المعقَّ
سخرية واستهزاء. هذا الواقع إذا استمّر فإن منحنى االنهيار 
النتيجة ال  فإن  القمة  إلى  وإذا وصل  االرتفاع،  في  سيستمر 
وما  وبالقرآن،  بالدين  له  واألمــر ال عاقة  إلى شــرح.  تحتاج 
نقوله من أن اهلل حفظ العربية عندما تعهد بحفظ القرآن، 
هو مسّكنات للضمائر ال أكثر، فقد تختفي اللغة العربية ويبقى 
القرآن للتعبُّد، ومسلمون كثيرون في تركيا وإندونيسيا وغيرهما 
من البلدان المسلمة يتعّبدون بالقرآن وباللغة العربية وهم ال 

يتقنون منها شيًئا.
لماذا اخترت خوض الطريق الشاق لتعليم العربية؟

ألنه الطريق الذي أعرفه، فأن نمشي في طريق شاق نعرفه، 
خير من أن نمشي في طريق سهل ال نعرفه، وأن نقطع نصف 
الطريق، خيٌر من أن نقطع طريًقا كامًا ال نفيده وال يفيدنا. 
مبادرتي صفحة »نحو وصــرف« على فيس بوك وتويتر تقوم 
على الربط بين اللغة والواقع، من خال عرض القواعد بطريقة 
وتصويب  ــدارس،  ال تهّم  ال  التي  التفاصيل  بعيدة عن  رة  ميسَّ
األخطاء اللغوية للشخصيات العامة، واألخطاء اللغوية »البارزة« 
لغير الشخصيات العامة، واألخطاء الواردة على أغلفة الكتب 
واللوحات والافتات وغير ذلك، مع إبراز جماليات اللغة العربية 

وطرائفها ودقائقها.
ما أطرف المواقف التي قابلتها خالل رحلتك؟

المواقف كثيرة ومتعددة، ولكن من أطرفها أني حين نشرت 
تغريدة لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، وصّححت ما 
وقع فيه من أخطاء لغوية، تَعرَّضُت لمقدار عظيم من السباب، 

هذا  أهاجم  أنني  األول  المهاجمون:  بينهما  انقسم  لسببين 
الاعب الخلوق وأسيء إليه وأشّوه صورته بين الناس، والثاني 
أنني أنشر أفكار هذا »اإلخواني المتطرف« وأكشف عن وجه 

الصفحة الحقيقي!
لو طلبوا منك تصميم منهج دراسي للغة العربية في 

المرحلة االبتدائية، فماذا ستكون أهم مالمحه؟
سيكون له ملمح رئيسي تتفرع منه بقية المامح: االرتباط 
بالواقع، فيكون له جانب أكاديمي بشرح القواعد بأمثلة من قلب 
الواقع خارجة من موضوعات من حياة التاميذ، وجانب عملي 
يبدأ باالستماع إلى أحاديث وحوارات باللغة العربية الفصحى 
الصف  داخل  بالتحدث  ثم  للتاميذ،  معروفة  من شخصيات 
وخارجه ومع الناس باللغة العربية الفصحى، وتسجيل كل هذا، 

ومناقشة األداء اللغوي للتاميذ، وتقييمهم وتقويمهم.
تعلم  رحلة  بدء  يريد  لمن  ترشحها  التي  الكتب  ما 

العربية؟
النحو  »القواعد األساسية في  رأيــي:  الكتب في  أهــّم هذه 
الترتيب،  جيد  شامل صغير،  سهل  مبّسط  كتاب  والصرف«، 

وأضيف إليه كتاب ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة.
ما مشاريعك المستقبلية لخدمة اللغة العربية؟

اإلماء  قواعد  يتناول  جديد  كتاب  تأليف  في  أفكر  حالّيًا 
العربي وأهم مبادئه واالختافات حولها، وأرجو أن أنهيه قبل 

معرض القاهرة الدولي للكتاب في يونيو 2021.
د حروف وكلمات، لكنها مرادف للُهوية،  إن اللغة ليست مجرَّ
وُمعبٌِّر عن الحضارة والُمنَجز اإلنساني، والحفاظ عليها ليس 
هذا  على  وجودنا  تدعيم  صميم  من  وإنما  اختياًرا  وال  ترًفا 
فنون  تعلّم  بمحاولة  في تحقيق ذلك،  دورٌ  مّنا  ولكلٍّ  الكوكب، 
العربية ونقل حبها ألوالده، وتشجيعهم على إتقانها، والتبشير 
بأهميتها وأحقيتها في أن تحتل في حياتنا مكانة أكبر مما هو 
حادث اآلن، على أمل أن يأتي اليوم الذي يسعى اآلخرون لتعلم 
لغتنا -كما كانت الحال في الماضي- رغبًة في مجاراة العصر 
وعدم تفويت فرصة تلقي العلم النافع والنهل من معين الثقافة 

العربية الضخم الذي ال ينفد.

ال ينتهي الحديث عن 
اللغة العربية -ويجب أال 
ينتهي!- فهي ُدّرة التاج، 
وحاملة الثقافة والتاريخ 
والُهوّية، والجسر الذي 
يعبر عليه كالم اهلل 
إلينا فنمضي في رحابه، 
واألرض المشتركة التي 
يقف عليها جميع العرب 
وإن اختلفوا على ما سواها. 
ورغم ما تتعرض له من 
دة وتجاهل  إساءات متجدِّ
من أصحابها وتعاٍل وترّفع 
عن استخدامها أحياًنا 
بدعوى التمدن واالنتماء 
لطبقة عليا، فإنها العربية 
تستمر في التوّقد والتجّلي 
وشق طريقها الَعِسر عبر 
غابات التكنولوجيا 
والفرانكو ومدارس 
اإلنترناشيونال وغيرها، 
على أكتاف محّبيها 
ومريديها الذين ال يرضون 
شون عن  باألمر الواقع وُيفتِّ
أيِّ وكلِّ طريقة ُتعيد إليها 
رونقها وُتنزلها المكانَة التي 
تستحق.

اإلصابات من أبناء الشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى 
رعايتهم  يتولى  والتي  واألطفال،  النساء  على  االعتداء 
الهال األحمر الفلسطيني، على مسمع ومرئ من العالم.
■ كيف يرى الشعب الفلسطيني دعم الرئيس 

السيسي إلعمار غزة بـ5٠٠ مليون دوالر؟
 500 بتقديم  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  مبادرة 
هي  بالتأكيد  غــزة  قطاع  إعمار  إلعـــادة  دوالر  مليون 
السيسي  الرئيس  من  وإنسانية  وقومية  وطنية  مبادرة 
تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني، وتدل على أصالة 

مصر وموقف مصر من القضية الفلسطينية.
الفلسطينية  والحكومة  الفلسطيني  الشعب  وباسم 
كل  على  ولمصر  السيسي  للرئيس  بالشكر  أتــوجــه 
العدوان  لوقف  أصيلة  مــبــادرات  من  مصر  تقدمه  ما 
من  قدمته  ومــا  غــزة  قطاع  على  الغاشم  اإلسرائيلي 
مستشفيات  في  الفسطيني  للشعب  عاجلة  مساعدات 
الفلسطينية، باإلضافة إلى توجيهات الرئيس السيسي 
من  الجرحى  ــام  أم المصرية  المستشفيات  فتح  فــي 

العدوان الغاشم في القطاع.
لقطاع  السيسي  الرئيس  من  المساعدة  قــرار  وجــاء 
الفلسطينية  والقيادة  الفلسطيني  الشعب  قابله  غــزة 
وأبناء  وقطاعات  لمكونات  الكبير  والثناء  بالترحيب 
وقت  في  حدثت  أنها  خصوًصا  الفلسطيني،  الشعب 
حرج للغاية لما يمر به الفلسطينيين في قطاع غزة من 
دمار حدث على يد العدوان اإلسرائيلي، قائًا« الشعب 
هذه  على  السيسي  للرئيس  وشاكر  ممتن  الفلسطيني 

المبادرة المصرية األصيلة«.
للعالم  ــوة  دع غــزة  إلعــمــار  مصر  دعــم  هــل   ■

للمساندة في فلسطين؟
وخيط  بــدايــة  المصرية  الــمــبــادرة  تكون  أن  أتمنى 
لتقديم الدول العربية ودول العالم المساعدات للشعب 
الشعب  يحتاج  حيث  غــزة،  إعمار  وإعــادة  الفلسطيني 
تكون  وأن  المبادرات  هذه  من  مزيد  إلى  الفلسطيني 
أتمنى  كما  مصر،  قدمتها  كما  جدية  هذه  المبادرات 
وقف  في  بالنجاح  المصرية  المبادرات  هذه  تتكلل  أن 
ألن  نهائي  بشكل  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان 
قطاع غزة  أصبح منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة بعد 
تعرضها للقصف العنيف الواسع المدمر للبنية التحية 

ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح: »مصر ضهرنا«

محمود عبد الرازق جمعة: ما نقوله عن حفظ هللا للعربية ُمسكِّنات للضمائر ال أكثر!

موجة من الغضب من الشعب الفلسطيني 
على االنتهاكات اإلسرائيلية، رد عليها 
االحتالل اإلسرائيلي بوابل من النيران، 
الذي خلف العشرات من الضحايا بين 
القتلى والمصابين، بداية من محاولة 
المستوطنين لطرد الفلسطنيين من 
منازلهم في منطقة شيخ جراح، وصواًل إلى 
اقتحام المسجد األقصى على المصليين، 

واشتعال الغضب في كل ربوع فلسطين.  
وفي أعقاب تهدئة األوضاع، »الطريق« 
حاورت »دياب اللوح«  سفير دولة فلسطين 
بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة 
الدول العربية السفير دياب اللوح عن 
تفاصيل األحداث في فلسطين.

محمود حافظ

العربية.. قدس اللغات
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السوق

هدير أبوالعال

وكشفت مصادر مقربة من رجل األعمال الراحل 
الماضية  السنوات  أنه خاض خال  بهجت،  أحمد 
ــع الــحــكــومــة والــبــنــوك  الــعــديــد مــن الــخــافــات م
ــاب مــتــعــددة، انــتــهــى بــعــض هــذه  الــمــصــريــة ألســب
الخافات بحصول البنوك على ممتلكات بمليارات 

الجنيهات، وبعضها ما يزال عالقا.
وأوضح المصدر في تصريحاته أن هذه الخافات 
الراحل  الرئيس  عهد  منذ  متعددة  ســنــوات  منذ 
أحمد  إليقاف مصانع  أدت  مبارك،  محمد حسني 
بهجت للصناعات الهندسية وتعطل استثماراته، قبل 

أن تعود تدريجيا منذ نحو 8 سنوات.
وأوضح المصدر أن الممتلكات التي ال يوجد عليها 
خافات مع الحكومة والبنوك ستذهب إلى الورثة 
وهم أبناؤه الثاثة شهد وعمر ودينا، أما األراضي 
مع  خاف  محل  مازالت  التي  األخــرى  والشركات 

الحكومة فسينتظر القرار النهائي بشأنها.
وفي عام 2013 حكمت إحدى المحاكم المصرية 
بمصادرة أموال أحمد بهجت لصالح البنك األهلي 
من  بهجت  أحمد  انتهى  سنوات  وبعد  المصري، 
مع  ســواء  الملفات  كافة  فــي  التصالح  ــراءات  إجــ
الــحــكــومــة أو بــعــض الــجــهــات الــمــصــرفــيــة، وفــي 
تسليم أصول  في  أكتوبر،   6 نظرت محكمة   2019
األعمال  لرجل  المملوكة  النــد«  ــم  »دري وممتلكات 
أحمد بهجت إلى الشركة المصرية إلدارة األصول 

العقارية المملوكة لبنكي األهلي المصري ومصر.

وتــم حجز دعــوى استام أصــول دريــم النــد إلى 
لــوزارة  التابعة  الخبراء  لجنة  انتهاء  بعد  الحكم، 
التي ما زالت في حوزة  العدل من معاينة األصول 

رجل األعمال احمد بهجت.

وتبلغ قيمة هذه األصول حوالي 4.5 مليار جنيه 
 818 وتشمل   ،2011 عــام  لها  تقييم  آخــر  حسب 
وهلنان  الند  دريم  هيلتون  فندق  وفندقين:  فداًنا، 
بهجت  ومجموعة  ــارك  ب ــم  دري ومدينة  النــد  ــم  دري
والصادر   757 رقــم  التحكيم  حكم  وقضى  ستوز، 
بيع  بتمام  ومصر  المصري  األهلي  بنكي  لصالح 

أماك أحمد بهجت وشركاته.
وضياع  مبارك  مع  بهجت  خــالف  تفاصيل 

ثروته
األعمال  رجــل  مع  حدثت  التي  الخافات  وعــن 
في  بهجت  يوضح  مبارك،  وحسني  بهجت  أحمد 
بشكل  تعمل  ظلت  دريــم  قناة  أن   ،2015 في  لقائه 
الراحل  الكبير  لإلعامي  لقاء  جــاء  حتى  جيد، 
مضيفا:  كله«،  المعبد  »هد  هيكل  حسنين  محمد 
في  هيكل  لألستاذ  لــقــاًء  هناك  كــان   2002 »فــي 
الجامعة األمريكية وتم إذاعته على دريم، وقال فيه 
نفسه  يرشح  أن  يجب  ال  مبارك  حسني  إن  هيكل 
في انتخابات 2005 ومشروع التوريث الزم يتوقف، 
عانيته  ما  كل  وقتها،  من  تقعد  ولم  الدنيا  وقامت 

بسبب هذا الحديث ألنه لم يكن مقبوال«.

رئاسة  من  مكالمة  تلقيت  يوم  :«وثالث  وأضــاف 
المركزي  البنك  لمحافظ  أذهــب  بــأن  الجمهورية 
لم  وإذا  هتروح  مضيته  إذا  واتقالي  ورق  هيديني 
الــورق إنــي ضامن  تمضي هتبات في طــرة، وهــذا 
كل شركاتي بشكل شخصي رغم إنها كانت شركات 

مساهمة ومنها شركة في البورصة«.
زارنــي في دريــم 25 مرة،  وقــال بهجت: »مبارك 
واحنا بنفتتح القناة قالي بوضوح متتنططش علينا، 
لكنهم شافوا أننا بالحوار بتاع هيكل بنتنطط عليهم، 
رغم إني كنت برة مصر وقت إذاعة الحوار ولم يكن 

مرتب له« بحسب بهجت.
ويوضح بهجت أن ملف التوريث، تسبب في انتهاء 
»سنوات العسل« بينه وبين الرئيس األسبق والراحل 
التوريث،  كان ضد  أنه  إلى  مشيرا  مبارك،  حسني 
لكنه  العفو عنه  يتم  لكي  رأيه  يعدل  أن  وُطلب منه 

رفض.
الشركات التي كانت مملوكة ألحمد بهجت:
لألجهزة  المصرية  الــرخــام،  لصناعة  المصرية 
المصرية  الباستيك،  لصناعة  المصرية  المنزلية، 
لألجهزة  العالمية  والــتــكــيــف،  التبريد  لصناعة 
العالمية  لإللكترونيات،  العالمية  الشركة  المنزلية، 
دريم  للماهي،  دريــم  شركة  الكهربائية،  لألجهزة 
الند لبيراميدز للجولف، مدينة الفرسان دريم الند، 
للمؤتمرات،  أســواق دريــم النــد، شركة دريــم النــد 
للتنمية  النــد  دريـــم  الــصــحــي،  النــد  دريـــم  منتجع 

المطبوعة،  الدوائر  لصناعة  المصرية  العمرانية، 
شبكة قنوات دريم.

علق  أيــضــا،  الصحفية  المقابات  إحــدى  وفــي 
مبارك  جمال  توريث  محاوالت  رفضه  على  بهجت 
للحكم،قائا: »لم يكن مفروضا أن يدخل جمال في 
وعلى  للغاية،  مؤدب  إنسان  هو  وللعلم  األمــر،  هذا 
كانت  ولكن  األشــيــاء،  من  الكثير  في  ويفهم  خلق 
مشكلته في أخذ القرار، وكان هذا هو سبب سقوط 
الغضب،  جمعة  قبل  الخميس  يــوم  مــبــارك،  نظام 
يتحدث  أن  يجب  الرئيس  إن  راتــب،  لحسن  قلت 
الشريعى  عمار  من  طلبت  دريم  وفى  الشعب،  إلى 
خطاب،  إلقاء  منه  ويطلب  الــهــواء  على  يكلمه  أن 
وعلى المستوى الشخصى كنت متخوفا للغاية مما 
جمال  كــان  الموضوعة  للخطة  وفقا  ألنــه  يحدث، 
في  يساعد  ذلك  وكان   ،2011 في  الحكم  سيتولى 
تفاقم أزماتى، وبالتالى ستتوقف مشروعاتى، ويوم 
مبارك،  سكرتير  عبدالعزيز،  جمال  كلمت  الجمعة 
وقلت له: »البلد هتضيع منكم، والزم الريس يطلع 
يتكلم للناس«، وقال لى: »الريس هيتكلم«، ثم كلمته 
بعد ساعة، وأكد لى أنه يتم عمل المونتاج للخطاب، 
وفى النهاية كان الخطاب الساعة 12 صباحا بعد 

أن سقط النظام«.

كانت السفينة البنمية قد ظلت جانحة لنحو أسبوع 
في قناة السويس خال مــارس  الماضي ما عرقل 
الماحة عبر الممر الماحي الحيوي للتجارة العالمية. 
وكانت نتيجة التحقيقات أثبتت أن حادث جنوح سفينة 
»إيفر جيفن« أثناء مرورها بقناة السويس، كان بسبب 
» وجود عطل فني بالسفينة«، باإلضافة إلى »خطأ من 
ربان السفينة«. كما أن »هيئة قناة السويس، على مدار 
10 أيام، أجرت عدة تحقيقات في الواقعة، استمعت 
وربــان  الجنسية،  هندي  السفينة،  طاقم  إلــى  فيها 
السفينة، إضافة إلى مرشد هيئة قناة السويس«، كما 
»الفريق المصري اكتشف وجود عيوب تصنيعية  أن 
الذي سيقدم  التقرير،  إدراجها في  تم  السفينة،  في 
إلى الشركة وإلى رئيس المنظمة البحرية، بعد انتهاء 
التحقيقات«. كما فرغ فريق التحقيق  الصندوق األسود 
الخاص بالسفينة، جهاز الـ«في بي آر«، الذي يحوي 
كافة التسجيات قبل وقوع الحادث، وكافة االتصاالت 
قناة  لهيئة  التابع  المصري،  المرشد  بين  دارت  التي 
نتائج  كافة  وأثبتت  هــذا  السفينة.  ــان  ورب السويس، 
التحقيقات، »عدم وجود أي خطأ لدى مرشد هيئة قناة 
السويس، أو أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة 
وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق«، باإلضافة إلى أن 
»العاصفة الجوية كانت سبباً في زيادة الجنوح، وليست 

السبب الرئيسي«.
تعويضات  أســبــاب  تكشف  السويس  قناة 

السفينة للقناة
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، 
في تصريح خاص لـ«الطريق«، إن مصر ليس لها عاقة 
برفع مالك السفينة »ايفر جيفن« دعوى قضائية ضد 
الشركة المشغلة للسفينة. وأوضح رئيس هيئة قناة 
السويس، أنه في حال ثبت أن هناك خطأ فني من قبل 

طاقم السفينة »ايفر جيفن«، فسيتم دفع تعويضات 
لمصر عن الخسائر والعطل الذي أصاب القناة خال 

األيام الـ6 التي جنحت فيها السفينة.
 وأضاف الفريق أسامة ربيع، أنه سيتم أيضا دفع 
التي تم بها تحريك وتعويم  المعدات  تعويضات عن 
قناة  على  حاد  فيه.. هجوم  مغالي  المبلغ  السفينة. 

السويس بسبب حجم التعيوضات
ــمــاعــي، بعض  ــواصــل االجــت ــت وتـــــداول مــواقــع ال
رجل  لتغريدة  نشر  إعــادة  التي تضمنت  المنشورات 
األعمال نجيب ساويرس، وغيره والتي كان محتواها، 
التعويض مغالي فيه وغير واقعي ومش من المصلحة 
قــرار  على  معلقا  التعويض،  فــي  المغاالة  القومية 
المحكمة االقتصادية باالسماعيلية، بفرض تعويض 
أمريكيا،  دوالرا  ألفا و494  مليوًنا و526  بمبلغ 916 
على السفينة ايفرجين البنمية، بسبب جنوحها لسبع 

أيام في قناة السويس.
وفي هذا الصدد قال يوسف محي، خبير الماحة 
البحرية، إن المبلغ الذي حكمت به المحكمة لصالح 
ــرادات  إي عن  تعويضات  فقط  ليس  السويس،  قناة 
القناة، بل هو تعويضات البضائع والتأمين والشركات 

المشغلة للسفن التي تعطلت على مدار األيام السبع.
سفينة   4٠٠ تعويضات  »دي  مالحة:  خبير 

تضررت«
هناك 400 سفينة  كان  أنه  الماحة،  خبير  وتابع 
معطلة ومتأخرة ،في العبور خال فترة جنوح السفينة 
للشركات  تعويضات  تأخذ  السفن  وتلك  البنمية، 
الشاحنة  للشركات  وتعويضات  للسفن  المشغلة 

للبضائع،
تعويضات عن تضرر  السويس تأخذ  أن قناة  كما 

غير مادي مثل السمعة وغيرها.

وأوضح خبير الماحة، أن أيضا هناك تعويضات 
وصول  وتأخير  االستهاكية،  البضائع  بعض  لتلف 
احتسابه عن طريق  تم  المبلغ  وهــذا  أخــرى  بضائع 
خبير  ولــفــت  محاسبة.   وشــركــات  تأمين  شــركــات 
الماحة البحرية، أن المادة 59 من القانون التجارة 
البحرية تنص على جواز التحفظ على السفينة التي 
قامت بحادث ومنعها من التحرك، كذلك المادة 60 من 
القانون البحري تؤكد على الحجز التحفظي وذلك من 
أجل المطالبة بسداد دين بحري عما أحدثته السفينة 
بالحادث البحري من تلوث أو أعمال انتشال بضائع 
وغيرها، مؤكدا أن تلك الخطوات التي اتخذتها مصر 

في أزمة السفينة الجانحة بالقناة.
مع  تعويضات  ســاويــرس  نجيب  يدفع  هــل 

السفينة الجانحة للقناة؟
كــمــال، الخبير  الــدكــتــور هــانــي  ومــن جانبه قــال 
المحكمة  ــه  ــرت أق ــذي  ــ ال المبلغ  إن  االقـــتـــصـــادي، 
االقتصادية باالسماعيلية كتعويض عن األضرار التي 
ألحقتها جنوح السفينة البنمية، في معبر قناة السويس، 
جاء بعد دراسة مجموعة من شركات التأمين وشركات 

المحاسبة لدراسة األضرار والمبالغ المستحقة.
ولفت الخبير االقتصادي، إلى أنه من المرجح أن 
األعمال  لرجل  التابعة  الشركات  إحدى  هناك  تكون 
سفينة  متن  على  بضائع  لديها  ــرس  ســاوي نجيب 
»ايفرجين«، أو يكون ساويرس لديه أسهم في الشركة 
المالكة وسيساهم في دفع التعويضات للقناة، موضحا 
أن سبب توقعاته ترجع لهجوم رجل األعمال على قناة 

السويس.

كان لرجل األعمال أحمد 
بهجت، الذي وافته المنية 
يوم الجمعة ٢1 مايو ٢٠٢1، 
العديد من المشروعات 
الكبرى في مصر وخارج مصر 
تقدر بمليارات الجنيهات، 
كما كان له خالفات كبيرة 
مع الحكومة أخذت معظم 
وقته وأوقفت توسعات 
استثماراته خالل آخر 15 عاما 
بسبب الخالفات مع البنوك 
واستحواذ الحكومة على 
بعض الممتلكات، وبقيت بعض 
األمور العالقة التي كانت في 
مراحلها النهائية.

أصدرت 
محكمة 
اإلسماعيلية 
االقتصادية 
يوم األحد ٢٣ 
مايو ٢٠٢1، 
قرارا يقضي 
باستمرار 
الحجز 
التحفظي 
على السفينة 
البنمية »إيفر 
جيفن«.

وأحالت 
المحكمة 
الدعوى 
إلى الدائرة 
اإلبتدائية 
بذات المحكمة 
والتي ستنعقد 
يوم ٢9 مايو  
لنظر الدعوى 
التي رفعتها 
هيئة قناة 
السويس 
لتثبيت الحجز 
التحفظي 
للسفينة 
والبت في طلب 
تعويض مالي 
قيمته 5.91٦ 
مليون دوالر من 
الشركة المالكة 
للسفينة.

تركة بالمليارات.. من يدير امبراطورية رجل األعمال أحمد بهجت بعد وفاته؟

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع أحاديث جانحة.. استمرار حجز »إيفر جيفن« والسفينة تلجأ للصندوق األسود

هيئة األنفاق لدعم التحصيل اإللكتروني

قال بنك مصر، إنه بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لألنفاق، وذلك من أجل دعم 
منظومة التحصيل اإللكتروني لكل المشروعات الخاصة بالهيئة )الخط األول والثاني 

والثالث لمترو األنفاق، والقطار الكهربائي، والمونوريل(.

ووقع على البروتوكول عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع عصام 
عبد القادر والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لألنفاق، وبحضور إيهاب درة، رئيس 

قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والهيئة.
 ،)POS( البيع اإللكترونية إلى توفير نقاط  البروتوكول يهدف  البنك أن هذا  وذكر 
ورمز االستجابة السريع »QR CODE« للتحصيات التي ستتم من خال بطاقات 
الدفع اإللكترونية بمختلف أنواعها )فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأيا كان البنك 

المصدر لهذه البطاقات( أو من خال المحافظ اإللكترونية.
وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على دعم التحول 
للمجتمع الا نقدي وإتمام كل المعامات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل 
تفضيل األفراد للتباعد االجتماعي واستخدام الخدمات اإللكترونية كبديل آمن في ظل 

الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.
األهداف  كأحد  المالي  الشمول  أهــداف  تحقيق  في  يُسهم  ذلك  أن  البنك  وأضــاف 
القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات اإللكترونية؛ وذلك 
من خال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات اإللكترونية في الدفع بدالً من استخدام 

النقد.
وأوضح البنك أنه يقدم حلوال مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع األعمال 
العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات )بطاقات 
مرتبات - حسابات مرتبات( حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة 

بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب.
ببنك مصر  الخاصة  اإللكترونية  المحفظة  إصدار  في  التوسع  على  عمل  إنه  وقال 
»BM WALLET« والتي بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط 
اعتمادية  زيادة  إلى  يشير  مما  بيع  نقطة  ألف  »POS« حوالي 250  اإللكترونية  البيع 

العماء على هذه المنتجات في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وأشار إلى أن حصته السوقية بين البنوك المشاركة في منظومة وزارة المالية لميكنة 
المرتبات تصل إلى 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية 
المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكا القطاعين العام 

والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

 »ملف التوريث أنهى سنوات العسل«.. محطات صراع »بهجت« مع حسني مبارك وأبناءه

 مبارك زاره في دريم 25 مرة وأثناء افتتاح القناة قال له الرئيس الراحل »متتنططش علينا«

 »التعويض مبالغ فيه« ساويرس ينتقد هيئة قناة السويس.. وخبير مالحة يرد: »دي تعويضات لـ400 سفينة تضررت«

أحمد أيمن
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طريقنا.. وهنكمله

امللعب

صراعات متعددة خاضتها اللجنة المكلفة 
بإدارة شؤون نادي الزمالك، برئاسة المستشار 
عماد عبد العزين، التي تقدمت باستقالتها 
في الفترة األخيرة، في كل االتجاهات 
وبمختلف األلعاب، فقد شهدت الفترة 
األخيرة حروب كالمية شنتها لجنة إدارة 
الزمالك ضد االتحادات المختلفة.

إن كان هناك صراًعا يخوضه نادي الزمالك في 
غريمه  األهلي  النادي  وجود  يعني  فهذا  ما،  لعبة 

التقليدي واألزلي في الطرف األخر.
وكان من محض الصدفة، أن تصبح مواجهات 
مختلف  فــي  والفيصل  الحاسمة  هــي  الفريقين 
البطوالت لشتى األلعاب، والتي بسببها تمت إثارة 
الجدل، وبدأ نادي الزمالك ترديد مصطلح »نظيرة 

المؤامرة«.
دوري الجمهورية 99 وقمة الشباب

اكتسب مباريات األهلي والزمالك للفرق الصغيرة 
خشونتها مما يحدث مع قمة الكبار، من أحاديث 
عاقات  أو  اإلعــام،  وسائل  واهتمام  الجماهير 
الاعبين وبعضهم البعض في المستطيل األخضر.
وكانت مباراة الفريقين التي جمعتهما في مارس 
الماضي، في ختام دوري الجمهورية مواليد 1999، 

خير شاهد على التعصب بين الفريقين.
فهي لم تكن مباراة عابرة في جدول المسابقة، 
بل كانت لحسم اللقب، وفي ختام الموسم، ويحتاج 
فيها األهلي للفوز على غريمه التقليدي بفارق 3 

تذبذبت أحوال 
الرياضة  حول 
العالم متأرجحة 
ما بين الصعود 
والهبوط خالل 
العام الجاري، ذلك 
بسبب آثار انتشار 
فيروس ”كورونا” 
المستجد في كل 
األنحاء، معلنا 
عن حالة طوارئ 
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المباريات باإلضافة 
إلى زيارة الفيروس 
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وعلى الرغم من 
تلك الظروف إال أنه 
هناك من قّدم أداًء 
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قائمة األداء في 
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كما شهد عام 
٢٠٢1 بعض 
اللحظات التي ال 
تنسى للمحترفين 
المصريين، 
يأتي على رأسهم 
النجم محمد 
صالح، العب 
فريق ليفربول 
اإلنجليزي، 
ومصطفى محمد 
العب جالطة 
سراي التركي.

أهداف، وهو ما لم يتحقق في المباراة ولم يستطع 
العبو األهلي الفوز سوى بفارق هدفين فقط.

عقب المباراة بدأ العبي الفريقين باالحتفاالت 
أبطال  أصبحا  أنهما  منهما  ظًنا  فيها،  المبالغ 
الدوري، ليوجه اتحاد الكرة صدمة للقطبين، ويعلن 
إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل، نظًرا لصعوبة 

حسم الموقف، وهو ماأثار غضب الجميع.
لقب  واقــتــســام  الفاصلة  الــمــبــاراة  إلــغــاء  وتــم 
الموسم  لينتهي  والزمالك،  األهلي  على  البطولة 
المثير للجدل والذي بدأ دون الئحة محددة تحكم 

مبارياته.
وذلك قبل أن تقرر لجنة المسابقات إقامة مباراة 
فائز  لتحديد  مايو،  يــوم26  الفريقين  بين  فاصلة 

واحد فقط.
وتعرض عدد من العبي الزمالك عقب المباراة 
االنضباط  لجنة  قبل  مــن  والعقوبات  لإليقاف 
بالجباية، على رأسهما إمام عاشور وأحمد عبد 
رموز  وقذف  وسب  للتعصب  قيادتهم  بعد  الغني، 
والرقص  المابس،  غرفة  في  األهلي،  وأساطير 

على أنغام سب المنافس.
الثاثية  اللجنة  رئيس  مجاهد،  أحمد  وقــال 
»المسابقة  األزمــة:  عن  الجباية  ــإدارة  ب المكلفة 
استئناف  الدولة  تقرر  أن  قبل  إلغاءها  مقرر  كان 
النشاط، عادت المسابقة ولكن دون الئحة تحكمها، 
ألننا نرى أنها بطولة غير مهمة، وال تؤهل ألي شيء 
بعدها، فقط هي تحفز الاعبين قبل تصعيدهم 

للفريق األول«.
األهلي  ويد  الـــدوري..  أبطال  الكومندوز 

ترفع الكأس

 يد الزمالك تصد البطوالت عن األهلي

قمة جديدة أثارت الجدل ولكن داخل الصاالت، 
الواقع، بل تسبب فيها  ودون أن تلعب على أرض 
اتحاد كرة اليد، لحسن موسم 2019-2020، الذي 
فيروس  جائحة  بسبب  الماضي  العام  في  تعطل 

كورونا.
وإنهاء  المسابقة  إيقاف  قــرر  اليد  اتحاد  كــان 
مبارتين  تبقي  رغــم  الماضي  العام  في  الموسم 

فقط، وتم بدء موسم جديد.
ولكن  الموسم  باستئناف  القرار  بعدها  جاء  ثم 
بالقوائم الجديدة وهو ما تسبب في مشكلة نارية 
بين األندية واالتحاد، قبل أن يتراجع هشام نصر، 
بالقوائم  الموسم  استكمال  ويعلن  االتحاد،  رئيس 
القديمة، بعد أخذ رأي االتحاد الدولي لكرة اليد 
بالقوائم  المسابقة  إنهاء  بــضــرورة  أفتى  والــذي 

القديمة وكان ذلك في شهر أكتوبر الماضي.
األهلي  الموسم  بين طرفي حسم  وبعد صــراع 
والزمالك، قرر االتحاد تأجيل المباريات المتبقية 
الماضي  يناير  تأجلت في  من موعد ألخر، حتى 
ألجل غير مسمى، بسبب بطولة كأس العالم التي 

استضافتها مصر.
وبناء عليه، لجأت لجنة إدارة االتحاد إلى لجنة 
الماضي،  مارس  الرياضي في  والتحكيم  التسوية 

وإستطاع رايهم في تنفيذ مقترح من إثنيين:
احتساب  مع   2020-2019 موسم  الغاء  األول: 
-2018 موسم  على  بناء  والــكــأس  الـــدوري  لقب 

للدوري  بطا  الــزمــالــك  أن  يعني  وهـــذا   ،2019
واألهلي بطا للكاس.

الجديدة  بالقوائم  الموسم  إستكمال  الثاني: 
بسبب إستحالة إستكماله بالقوائم القديمة

واألقتراح هو ما تم اللجوء له بالفعل، وتم حسم 
أخر  بطل  بصفته  الزمالك  لصالح  ــدوري  ال لقب 
نسخة، واعتبار األهلي بطًا للكأس باعتباره بطًا 

ألخر نسخة.
حكام الممتاز »صداع« في دماغ ميت عقبة

حتى  الزمالك  بنادي  األول  الكرة  فريق  خاض 
األن 22 مباراة في الموسم الجاري 2021-2020، 
ولم تمر مباراة واحدة دون أن يعترض على الطاقم 
قــرار  مــن  أكــثــر  لهم  ــأن  ب مصرحين  التحكيمي، 
لصالحهما لم يتم احتسابها، رغم أنه الفريق األكثر 
احتساًبا لركات الجزاء حتى األن في المسابقة، 

حتى صعد لقمة جدول الترتيب.
النادي األهلي في  التقليدي  وما أن بدأ الغريم 
االقتراب من صدارة الجدول، حتى أطلق مسؤولو 
لجنة  تدين  التي  النارية  تصريحاتهم  الزمالك 
الحكام واتحاد الكرة، »مفصلين الدوري«، مؤكدين 
أن هناك اتفاقات ألن يتم منح الدوري لألهلي عن 

طريق الحكام.
التهديد بإيقاف النشاط وتصعيد األزمات
ــراءات  إجـ اتــخــاذ  الــزمــالــك  إدارة  لجنة  قـــررت 
وبدأت  األخيرة،  األزمــات  تلك  على  للرد  صارمة 
في إطاق التهديدات بالتفكير في إيقاف النشاط 
الرياضي في النادي، إذا لم يحصل الزمالك على 
حقه. فضًا عن تقدمه بشكاوى للجنة األولمبية 
المصرية ضد اتحادي الكرة واليد، مؤكدين أنهم 

لم يطالبوا سوى بتطبيق الائحة.

لجنة المستشارين 

وحرب القانون.. 

الزمالك رايح فين؟

 بين اتحادي اليد والقدم.. الزمالك »كعب داير«  إثارة القمة بـ»التوريث«.. وحكام الممتاز مصدر قلق

فاطمة الشاذلي

الحصاد .. ماذا فعل المحترفين المصريين  في أوروبا عام 2021؟
أبرز أرقام محمد صاح، في عام 2021:

- سجل محمد صاح 41 هدفا في 69 مباراة مع 
الموسم  بداية  منذ  اإلنجليزي  ــدوري  ال فى  ليفربول 

الماضي.
الـ  لهدفه  صــاح،  محمد  المصرى  النجم  وصل   -
97 في الدوري اإلنجليزي، ليصبح في المركز الثانى 
بقائمة أكثر الاعبين األفارقة تسجيا لألهداف عبر 
تاريخ المسابقة بالتساوى مع النجم التوجولى إيمانويل 
أديبايور، وخلف الفيل اإليفوارى ديديه دروجبا صاحب 

الصدارة برصيد 104 أهداف.
الدوري  الـ 97 فى  أهدافه  - سجل محمد صاح، 
وهدفين  ليفربول  مــع  هــدفــا   95 بــواقــع  اإلنجليزي 
بقميص فريق تشيلسي، خال 156 مباراة خاضها فى 

البريميرليج.
- سجل الفرعون المصري منذ انضمامه إلى نادي 
هدًفا   125  ،2018-2017 موسم  بداية  في  ليفربول 
العب  أي  من  أكثر  المسابقات،  جميع  في  اآلن  حتى 

آخر في الدوري اإلنجليزي خال تلك الفترة.
ــدوري  الـ مــن  العـــب  أول  أصــبــح محمد صـــاح   -
جميع  في  األرض  خارج  هدًفا   20 يسجل  اإلنجليزي 
المسابقات في موسم واحد منذ موسم 2018-2017، 

حيث جاءت أهدافه الـ20 في 25 مباراة.
- مصطفى محمد

-وأحرز مصطفي محمد 9 أهداف بقميص جاالتا 
سراى خال 17 مباراة فى جميع المسابقات، بواقع 8 
أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف بكأس تركيا.

التركي  الــدوري  أرقــام مصطفي محمد فى  أهم   -
خال نصف موسم:

عدد المباريات: 16
عدد المباريات أساسي: 10

متوسط الدقائق لكل مباراة: 57
فريق األسبوع: 2 مرة

عدد األهداف: 8
تردد التهديف: 114

التسديدات: 2.3
إضاعة الفرص الكبيرة: 2

عدد األسيست: 0
متوسط اللمسات في المباراة: 20

متوسط فقدان الكرة: 7
عدد الكروت الصفراء: 2

البطاقات الحمراء: 1
- محمود حسن تريزيجية

العب  تريزيجيه،  محمود  النجم  موسم  -  انتهى 
بعد  ليفربول،  مواجهة  اإلنجليزى، خال  فيا  أستون 

إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.
وعاد تريزيجيه، إلى القاهرة، قادما من انجلترا بعد 
انتهاء مسابقة الدوري اإلنجليزي، واستكمال برنامجه 
العودة النجلترا مجددا خال  بالقاهرة قبل  العاجي 

شهر يونيو المقبل.

أرقام تريجية مع أستون فيا هذا الموسم:
لعب: 21 مباراة

عدد الدقائق: 1166
األهداف: 2

- محمد النني
ــال  ــط أرســن ــب وسـ ــنــنــى، العـ ــاض مــحــمــد ال -  خـ

خال  المدفعجية  مــع  مشاركة   26 اإلنــجــلــيــزى، 
شارك  التى  البطوالت  فى   ،2021/2020 موسم 

فيها الفريق، سواء المحلية أو القارية.
أرقام النني مع أرسنال:

- لعب: 23 مباراة
- عدد الدقائق 1542

- األهداف: 1
- بطاقات صفراء: 3

- أحمد حسن كوكا
ضمن  المحترف  أولمبياكوس،  فريق  -  توج 
صفوفه النجم المصرى أحمد حسن كوكا، بلقب 

حققه  الــذى  الفوز  بعد  اليونانى،  الـــدوري 
لقاء  باناثينايكوس فى  على ضيفه فريق 

الديربى بنتيجة 3 - 1، ضمن مباريات 
الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل 
من   ،2021-2020 الحالي  الموسم 

دوري السوبر اليوناني.
ــا مع  ــوك أرقــــام أحــمــد حــســن ك

أولمبياكوس:
لعب: 25 مباراة

عدد الدقائق: 1150
األهداف: 10

طاهر محمد
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 فكرة »ورق التوت« جذبتني للمشاركة به وسعدت بالعمل مع المخرج حسام علي  سعيدة بالعمل مع شريف سالمة وأجواء التصوير داخل اللوكيشن كانت ممتعة
■ ما جذبك للمشاركة في مسلسل »ورق 

التوت«؟
أعجبت بفكرة العمل جًدا، وسعيدة بالتعاون 
وقصة  مــبــدع،  ــه  ألن علي  حــســام  المخرج  مــع 
حول  أحداثه  وتــدور  وغنية،  لطيفة  المسلسل 
أكاديمية شباب نتعرف من خالها على الشباب 
وحياتهم  وعائلتهم  المختلفة  ومستوياتهم 

وطباعهم.
وهل  المسلسل؟  في  دورك  عن  وماذا   ■

واجهت صعوبات؟
أجسد دور ست شعبية وبنت بلد لها ظروف 
أجد  ولــم  ضعيف،  المادي  ومستواها  خاصة 
صعوبة في تجسيدها، هي تحتاج مني أن أشعر 
يسعدها  ومــا  وبأحاسيسها،  كبير  بشكل  بها 

ويألمها.
■ حدثينا عن التعاون مع الفنان شريف 

سالمة وباقي فريق العمل؟
استمتعت جدا بالعمل مع شريف سامة هو 
مع  بالمشاركة  وسعدت  اســم،  له  ونجم  زميل 
باقي طاقم العمل وطبًعا األسرة األساسية من 
الفنانين الشباب هم ثراء جبيل ومحمد أشرف 
حرصين  كانوا  المبدع،  الشباب  من  وآخرين 
أكمل وجــه، وأجــواء  أدوارهــم على  أن يقدموا 

التصوير داخل اللوكيشن كانت ممتعة.
مسلسل  في  العمل  تجربة  عن  مــاذا   ■
الكثيرة  االنتقادات  األغراب« بعد  »نسل 

التي وجهت للعمل؟  
ولمست  المسلسل،  في  المشاركة  أحببت 
ومدى  الشارع،  في  الجمهور  آراء  كبير  بشكل 
لمعرفة  الكبير  وشغفهم  للمسلسل  حبهم 
اآلراء  جميع  واحـــتـــرم  األحـــــداث،  تـــطـــورات 
واالنتقادات، وفي النهاية ال يتفق الجميع على 
شيء، والسوشيال ميديا ليست مجااًل لمناقشة 

اآلراء.
المخرج  مــع  تعاونك  عــن  حدثينا   ■
المتحدة  قرار  في  ورأيك  سامي؟  محمد 

بوقف التعامل معه؟
عملت مع محمد سامي أربع مرات وأحببت 
العمل معه بشكل كبير، ألنه مخرج هايل، وفيما 

  تجربة العمل في »نسل 

األغراب« ممتعة ولمست 

حب الجمهور في الشارع

  مي عمر مجتهدة جًدا ومفيش 

ممثل يأخذ أوسكار من أول عمل

  سعدت بالعمل مع 

السقا وكرارة ألنهم في 

منتهى الذوق والجدعنة

يخص قرار المتحدة بوقف التعامل معه فهذا 
أزمته  تفاصيل  نعلم  ال  ونحن  لهم  يرجع  شيء 

مع الشركة.
الممثلين  بعض  هجوم  في  رأيــك  ما   ■
لوكيشن  فــي  مــعــامــلــتــه  بــســبــب  عــلــيــه 

التصوير بحسب حديثهم؟
بشكل شخصي، أنا لم أرى منه سوى األخاق 
العذر  له  التمس  أن  وأود  الطيبىة،  والمعاملة 
وكل  الف شخًصا،  يقود حوالي 450  كان  ألنه 
منهم له طباع مختلفة عن اآلخر فمن الضروري 
أن يحكمهم، ومن الممكن أن يتعصب في بعض 
أكمل  العمل على  يخرج  أن  يريد  األحيان ألنه 
عليه،  الممثلين  بعض  لهجوم  وبالنسبة   . وجه 
هناك  كان  وإذا  تحديًدا؟،  الوقت  هذا  فلماذا 
يخبره  أن  األفضل  فمن  لزميل  حقيقية  أزمــة 
بشكل شخصي، وأرى أن الوقوف ضد شخص 
ينتهز  البعض  أن  كما  مغزي،  شيء  أزمته  في 
حساب  على  شهرة  يحقق  حتى  الفرص  تلك 

أزمات اآلخرين.
أمير  النجمين  مع  تعاونك  عن  وماذا   ■

كرارة وأحمد السقا؟
واألخــاق  واألدب  الــذوق  منتهى  في  نجمان 
مني  حق  شهادة  هــذه  والجدعنة،  واالحــتــرام 
يتميزان  واالثــنــان  نــهــائــًيــا،  مجاملة  وليست 
التصوير  لوكيشن  داخــل  والتواضع  بالبساطة 
وخارجه، فلم أرى منهما سوى كل خير، إضافة 

إلى التزامهما الشديد بعملهما.
■ وما رأيك في مي عمر كممثلة وانتقاد 

البعض لموهبتها في التمثيل؟
ومجتهدة،  ومهذبة  لطيفة  سيدة  عمر  مي 
ــع زمــائــهــا بــشــكــل مــحــتــرم جــًدا  وتــتــعــامــل م
وجميعهم يكنون لها الحب واالحترام، وال يوجد 
فالخبرة  عمل،  أول  من  أوسكار  يأخذ  ممثل 
الفنان،  تثقل  التي  هي  والفرص  والممارسة 
في  ألنهم  المزيد،  مي  من  ينتظر  والجمهور 

النهاية يريدون أن يروا الممثل متكامل.
فيلم  أول  في  غانم  سمير  مع  تعاونت   ■

سينمائي.. كلمة منك للراحل؟
ومــاك، شيء  بلسم  عن  عبارة  غانم  سمير 

فاخر خسرناه، شخص هادي وجميل وخفيف 
كان  إليه،  ويحسن  يرحمه  ربنا  ــدم،  وال الظل 
أحد  مع  خافات  أي  لديه  ليس  كبيًرا،  نجًما 

وكان يأخذ جميع األمور ببساطة.
■ حدثينا عن تجربتك بالمشاركة في 

مسلسل االختيار ٢؟
تشرفت بالعمل في االختيار2، ألنه مسلسل 
كثيرة،  تضحيات  لها  كــان  والشرطة  وطني 
الشرطة  تفعله  مــا  نقابل  أن  علينا  ويــجــب 

والجيش بانتمائنا لوطننا، وسعدت جًدا بالعمل 
مع كريم عبد العزيز حبيب قلبي، وأحمد مكي 

كان اكتشاف في العمل.
■ ماذا تعني لك البطولة المطلقة؟
على  وحصلت  جــيــدة  أعــمــااًل  قــدمــت 

تقدير من الجمهور أكثر من القائمين 
على الفن، وفي النهاية أرى أن كل 
الجمهور  وحب  ربنا،  تقدير  شيء 
أن  عمري صعب  وفــي  يكفيني، 
المطلقة  البطولة  على  أحصل 

بطلة  أكـــون  أن  الممكن  مــن 
ضمن أبطال كثر، إال اذا كان 
فنان  لصالح  مكتوب  عمل 

كبير.
كــيــف تــخــتــاريــن 
أدوارك.. وهــل هناك 
ــرفــضــيــن  ت أدوًرا 

المشاركة بها؟
هو  لي  بالنسبة  األهــم 

الجذب  عامل  ألنه  النص، 
إلى  إضافة  للفنان،  بالنسبة 

ومميز  ــوهــوب  م ــو  ل الــمــخــرج 
سأقدم  أنني  باالطمئنان  بشعر 
وأرفض  الحمهور،  يجذب  عمًا 
تحمل  ال  والتي  المبتذلة  األدوار 

قيمة أو هدف.

كيف شاهدتي ردود األفعال على مسلسل والد ناس؟
الحقيقة إنني تفاجئت برد فعل الجمهور، مسلسل »والد 
وذلك  الحجم،  بهذا  ليس  ولكن  نجاحه  توقعت  أنا  نــاس« 
قوية  أعــمــال  بــه  كــان  الــعــام  هــذا  الرمضاني  الموسم  ألن 
الجمهور  العمل هو  أثبت نجاح هذا  جدا ومتنوعة، والذي 
الذي صنفه بالمسلسل العائلي، وذلك نظرا للقضاية الذي 
يطرحها العمل داخل األسرة المصرية، وهذا العمل تحديدا 
كان يدين »رب األسرة« وهو األب، من خال تربيته للطفل 

ورعايته لزوجته.
البلطجة  عن  ابتعاده  بسبب  ناس«  نجح »والد  هل 
التي سيطرت على أغلب مسلسالت رمضان هذا العام؟
ليس السبب إبتعاد المسلسل عن البلطجة، السبب وراء 
تم  مــا  عــن  وإختافها  طرحها  ــذي  ال القضية  نــو  نجاحه 
السابقة،  األعــوام  في  بل  فقط  رمضان  في  ليس  تقديمه 
توعية  وبه  المجتمع  لجميع شرائح  قدم  المسلسل  أن  كما 

عالية لكل أسرة.
ألفت عمر األم.. كيف تتعاملي مع ابنك؟

أنا كأم بدأت »رحلتي مع ابني من وهو في بطني«، 
على  عــام  بشكل  السيكولوجي  بفكرة  مهتمة  ــا  أن
اإلنسان ألني مهنتي تقوم على تفسير الشخصيات، 
وتطور  الحمل  فــكــرة  فــي  جــدا  متأملة  كنت  فــأنــا 
مراحل نمو الطفل، ثم بعد ذلك تعلق الطفل بوالدته 
ووسلوكه، تعلمت كيفية تحويل الطفل من المشاكس 
أتعلمه على  الهادي وهكذا وكنت أطبق كل ما  إلى 

ابني.
سبب  هــو  لطفلك  وتربيتك  حملك  هــل 

إبتعادك عن الفن لفترة طويلة؟
نعم بالفعل هذا كان سبب رئيسي في إبتعادي، كما 
إنني بعد مسلسل »قضية رأي عام« قدمت كذا عمل 
عمر«  »الفاروق  مسلسل  في  وشاركت  سافرت  ثم 
وكنت وقتها المصرية الوحيدة في العمل، ثم بعد 

 والد ناس مسلسل 

عائلي يدين رب األسرة

 أحمد عز قدوة للمهنة 

يارب أتعلم إلتزامه

ذلك سافرت إلى أمريكا وجلست فترة طويلة حتى إنني أنجبت 
طفلت هناك، وكل ساعد في إبتعادي عن التمثيل لفترة، وانا لم 

أندم على ذلك ألن طفلي وتربيته كانت أهم بالنسبالي.
إعجابك  على  نــالــت  الــتــي  المسلسالت  هــي  مــا 

وشاهدتيها في رمضان؟
»لعبة  ومسلسل  مسلسل »االختيار2«  العام   تابعت هذا 

نيوتن« ألنه ذكرني بما مررت به من معاناتي مع طفلي.
مسلسل  في  زكي  منى  تجربة  بنفس  مررتي  هل 

»لعبة نيوتن«؟
أنا مررت بنفس تجربة منى زكي في »لعبة نيوتن«،  نعم 
وكنت وقتها  أمريكا  في  طفلي الوحيد  أنجبت  إنني  حيث 
ما  مثل  والمتاعب  المواقف  من  للعديد  بمفردي وتعرضت 
نراه ضمن أحداث المسلسل، بل أن الواقع كان أصعب وأشد 
حيث تعرضت في أحد األيام لموقف كانت من الممكن أن 
للسوبر  ذهبت  ممطر  في يوم  أنه  ابني بسببه، حيث  أفقد 
وكان عمره شهور  بمفرده  السيارة  ابني في  وتركت  ماركت 
يأخذه  ال  حتى  ذلك  تكرار  وقابلت صدقتي وحذرتني من 
تعرض  أخــر  موقف  وفــي  ويتهمني باإلهمال،  شرطي  أي 
عودتي  من  أيــام  قبل  العمليات  ودخــل  صحية  ابني لوعكة 
إلى لمصر ونجى من الموت وكان ذلك في يوم عيد ميادي.
مع  ومسلسلك  اإلذاعة  في  مشاركتك  حدثينا عن 

أحمد عز؟
أنا أحببت فكرة اإلذاعة جدا، ألن بصوتك فقط تقدرين 
على التعبير عن كل المشاعر، فهي بالنسبالي سهلة وصعبة 
وممتعة في ذات الوقت، كما أن العمل مع أحمد عز ممتع 
ولطيف ألنه شخص ملتزم جدا »يارب أتعلم إلتزامه«، حيث 
أنه كفنان ملتزم صحيا وثاجته دائما بها فواكه وخصروات 
وعصائر، فأحمد عز بالنسبالي مثال وقدوة في هذه المهنة.

حوار - منى عبد السالم

حوار/ منى رجب

سلوى عثمان: أرفض األدوار المبتذلة والبطولة المطلقة لم تعد تناسبني

ألفت عمر  في ندوة »الطريق«: مررت بنفس معاناة منى زكي في »لعبة نيوتن« 

فنانة من طراز 
خاص، تهتم 
باختيار أدوارها 
بعناية شديدة، 
وتنتوع في تجسيد 
شخصيتها، شاركت 
في المارثون 
الرمضاني المنصرم 
في مسلسل 
»نسل األغراب«، 
وقدمت دور شرف 
في »االختيار٢« 
وينتظر الجمهور 
مسلسلها الجديد 
بعنوان »ورق التوت« 
الذي ينتمي 
لنوعية أعمال 
الـ 45 حلقة، وفي 
حوار لـ »الطريق« 
تحدثنا عن 
كواليس أعمالها 
األخيرة وتعاونها 
مؤخًرا مع أمير 
كرارة وأحمد السقا 
ومي عمر والمخرج 
محمد سامي، وإلى 
نصر الحوار: 

حققت الفنانة ألفت عمر نجاح كبير، هذا العام رمشاركتها في الموسم الرمضاني 
من خالل مسلسل والد الناس، والتي شاركت فيه مع العديد من نجوم الفن، كما 
شاركت في المسلسل اإلذاعي »نادى أندرويد«، مع الفنان أحمد عز.

وأستضافت »الطريق« الفنانة ألفت عمر، في ندوة خاصة، كشفت لنا خاللها 
كواليس مشاركتها في رمضان، ورأيها في المسلسالت التي قدمت، وكذلك كشفت لنا 
سبب إختفائها لفترة طويلة عن األعمال الفنية.

عدسة: محمد عادل


