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طرق لتأهيل الطفل خالل موجة كورونا

سبع سنوات مرت على تولي الرئيس عبد 
الفتاح السيسي مسؤولية قيادة مصر لبر 
األمان، في فترة تعتبر من أصعب فترات 
تاريخنا الحديث على اإلطالق، حيث 
المؤامرات ال تهدأ داخليا وخارجيا، واإلرهاب 
األسود يضرب بيد غادرة، والعالقات 
الخارجية متوترة بشكل غير مسبوق.

بهمة  السيسي  الرئيس  تحملها  ضخمة  مسؤولية 
وعزم وإخالص وشجاعة يقف لها الجميع احتراما 
ــوال ســبــع ســنــوات  ــاض طـ وإعــجــابــا وتــقــديــرا، وخـ
جميعها  منها  مر  لكنه  الجبال،  لها  تئن  تحديات 
المصري  الشعب  وعي  على  مراهنا  باهر،  بنجاح 
أول  في  قال  عندما  وعده  ق  وصــدَّ يخذله  لم  الذي 

األمر »بكرة تشوفوا مصر«.
واليوم يدرك العالم جيدا أن مصر كانت وستظل 
وإفريقيا،  الشرق األوسط  الميزان في  دائما رمانة 
ومهما حاول البعض أخذ ذلك الدور منها، سيكون 
الرجال  أشباه  يتفوق  فلن  الذريع،  الفشل  مصيره 
على األبطال أبدا، وهم ما أثبتته التجربة على أرض 
كادت  التي  الخطيرة  الملفات  من  كثير  في  الواقع 
تماما، لوال حكمة وقوة مصر  بالمنطقة  أن تعصف 

بقيادة الرئيس السيسي في التعامل معها.
طفرة في العالقات الخارجية:

لم  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  حكم  بداية  في 
حال  أفضل  في  لمصر  الخارجية  العالقات  تكن 
لها،وذلك بسبب ما كانت تدسه أذناب اإلخوان من 
ورئيسها،  الطولة  إلسقاط  تهدف  واكاذيب  سموم 
وقيادتها  مصر  تكن  لم  الشديد،  حظهم  لسوء  لكن 
بحكمة  استطاع  السيسي  فالرئيس  سائغة،  لقمة 
لمصر   الخارجية  العالقات  تعميق  ورصانة  وعقل 
خطاب  في  به  وعد  ما  وهو  ودوليا،  إقليميا  مصر 
»ستمضي  نصا:  قــال  حيث   ،2014 عــام  التنصيب 
عالقات  تعزيز  نحو  وبثبات  قدما  المصرية  الدولة 
متوازنة مع جميع األطراف الدولية واإلقليمية، في 
االنزالق  دون  المصالح  وتبادل  الشراكات  من  إطار 

إلى نزاعات أو صراعات ال طائل منها«.
فعلى  الــواقــع،  أرض  على  بالفعل  تحقق  ما  وهــو 
مدار 7 سنوات يرى القاصي والداني النجاح الذي 

تحقق في ملف العالقات الخارجية المصرية، حيث 
دائم في مجلس  »مقعد غير  حصلت على كال من: 
بالمجلس،  اإلرهــاب  مكافحة  لجنة  رئاسة  األمــن، 
رئاسة القمة العربية، عضوية مجلس السلم واألمن 
والحكومات  الــدول  رؤســاء  لجنة  رئاسة  األفريقي، 
االتحاد  ورئاسة  المناخ،  بتغير  المعنية  األفريقية 

اإلفريقي«.
عالقات  توثيق  في  السيسي  الرئيس  نجح  كما 
مصر  أن  أيقنت  والتي  الكبرى،  العالم  بدول  مصر 
ونزاعات  قضايا  كافة  في  ومــؤثــرا  أساسيا  العبا 
الذي  الفعال  الــدور  آخرها  ولعل  األوســط،  الشرق 
وكيف  األخيرة،  فلسطين  أزمة  في  مصر  به  قامت 
في  ودبلوماسية  بقوة  الــوضــع  تهدئة  فــي  نجحت 

الوقت نفسه.
األمريكي  الرئيس  حديث  من  جليا  بــدا  ما  وهــو 
جو بايدن عن دور مصر في حل تلك األزمة، حينما 
أبدى في مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي تقديره 
وتثمينه لجهوده الحثيثة مع جميع أطراف القضية، 
من  والحكمة  باالتزان  تتسم  التي  التحركات  وهي 
للمنطقة بأسرها، وهو  أجل تحقيق األمن والسالم 
ما يرسخ دور مصر التاريخي والمحوري في الشرق 
األوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم االستقرار 
وتعول  تدعمه  الــذي  الــدور  وهو  األزمــات،  وتسوية 
احتواء  في  المساهمة  في  االمريكية  االدارة  عليه 

التصعيد الحالي ووقف العنف.
لتعزيز  بــالده  األمريكي تطلع  أكد الرئيس  كما 
المقبلة  المرحلة  مع مصر خالل  الثنائية  العالقات 
غير  التحديات  مجابهة  مــن  الدولتين  يمكن  بما 
ــات  ــوي األول ضــوء  فــي  ــا  ــي ودول إقليميا  المسبوقة 

المشتركة بين البلدين الصديقين.
السيسي وصحة المصريين

يمكن  فــال  مــصــر،  فــي  الصحي  الملف  عــن  أمــا 
قيادة  تحت  الــدولــة  بــه  قــامــات  مــا  أحــد  ينكر  أن 
أجل  من  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  وتوجيهات 
من  وذلك  للمصريين،  صحية  رعاية  أفضل  توفير 
الرعاية  قدمت  التي  الرئاسية  الــمــبــادرات  خــالل 
الكاملة تحت شعار »100 مليون صحة«، حيث تمتلم 
الطبية  الخدمة  يقدم  صحيا  نظاما  اليوم  البالد 

الالئقة للمواطنين بمعايير متطورة عالمية.
فكانت البداية بفحص 70 مليون مواطن خالل 7 
فيروس  على  للقضاء  الرئيس  مبادرة  ضمن  أشهر 
السارية،  غير  األمراض  عن  المبكر  والكشف  سي، 

وتقديم العالج لـ2.5 مليون مواطن بالمجان.
استطاعت  التي  الرئاسية  المبادرات  توالت  ثم 
تقديم الخدمة الطبية بالمجان ألكثر من 90 مليون 
وذلك من خالل  زيارة،  108 ماليين  بواقع  مواطن، 
ــادرات »فــيــروس ســي، قــوائــم االنــتــظــار، صحة  مــب
الكلوي،  المزمنة، االعتالل  المرأة وعالج األمراض 
األنيميا  والسمنة،  التقزم  والجنين،  األم  صحة 

وفحص وعالج ضعف السمع لدى األطفال«.
عملية  مليون  حوالي  بإجراء  الدولة  قامت  كما 
لغنهاء  الجمهورية  رئيس  مــبــاردة  ضمن  جراحية 
وذلك  جديدة،  قوائم  تراكم  ومنع  االنتظار  قوائم 
أكثر  فحص  تم  كما   ،2018 عام  في  اطالقها  منذ 
ضمن  بالمدارس  طالب  ألف  و200  ماليين   8 من 
مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن األنيميا والسمنة 

والتقزم.
االقتصاد وإشادة البنك الدولي

الرئيس  الجانب االقتصادي، فلم يخيب  أما على 
السيسي ظن المصريين فيه، وكان على قدر ثقتهم 
في قراراته دوما، وهو ما نتج عنه تطورا اقتصاديا 
نال إشادة واستحسان البنك الدولي الذي قال في 
المصرية قد حققت  الحكومة  إن  الماضي،  نمارس 
نتائجا ملموسة في كل مجاالت التركيز الثالثة في 
برنامج  أن  إلى  الفتا  اإلستراتيجية،  الشراكة  إطار 
تعزيز  إلـــى  يــهــدف  لمصر  الــوطــنــي  اإلصـــالحـــات 
االقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، 

السيما في قطاع الطاقة.
مناخ  دعــمــت  قــد  الحكومة  أن  البنك  وأضـــاف 
قانون  على  تعديالت  إدخــال  خــالل  من  االستثمار 
االستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصالح 
ساعد  مما  الصناعية،  التراخيص  إصــدار  نظام 
منح  إجراءات  تستغرقه  الذي  الوقت  اختصار  على 
التراخيص للصناعات التي ال تمثل درجة كبيرة من 
المخاطر على الصحة أو البيئة أو السالمة أو األمن 

بنسبة حوالي %80.
تصميم  على  تعمل  المصرية  الحكومة  أن  أوضح 
مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام 
الحماية  برامج  تعزيز  بهدف:  مختلفة  مالية  أدوات 
االجــتــمــاعــيــة، دعـــم األنــشــطــة الــمــســتــدامــة لخلق 
الوظائف، تحسين جودة تقديم الخدمات في البالد.

سعيد محمود

رحاب غزاله

»وبُكره تشوفوا مصر«.. وعد الرئيس السيسي الذي أوفى به

األطفال  عند  األنظمة  متعدد  االلتهاب  متالزمة  بدأ 
)MIS-C( وفًقا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا 
النشاط  مفرطة  مناعية  استجابة  خالل  من  الحيوية 
عند األطفال تحدث بعد أسابيع من التعرض لـ فيروس 
كورونا، إنه اضطراب يمكن أن يحدث فيه التهاب في 
أجزاء مختلفة من الجسم يمكن أن يؤدي المرض إلى 

مضاعفات تصيب القلب عند األطفال.
يمثل   )WHO( العالمية  الصحة  لمنظمة  وفــًقــا 
حوالي  عــاًمــا   18 عــن  أعمارهم  تقل  الــذيــن  األطــفــال 
8.5% فقط من الحاالت المبلغ عنها، كان هناك عدد 
األخــرى  العمرية  بالفئات  مقارنة  الوفيات  من  قليل 

وأعراض أكثر اعتداال.
لكن  والــكــبــار،  الصغار  على  كــورونــا  فــيــروس  يؤثر   

األطفال أقل الفئات إصابة به، وهناك عدد من العوامل 
التي تجعلها آمنة بشكل خاص بسبب مستقبالت كورونا 

المفقودة لدى األطفال.
لتأهيل  طرق  عدة  هناك  كورونا   أزمــه  ظل  فى  إنه 
السالبي  تأثيرها  م  للتقليل  الطفل خالل موجة كورونا 
بشكل  توفيرها  و  المنزلي   الحجر  و  االطفال   على 
واضح دون اثاره الخوف فى نفوسهم كل حسب  فئته 

العمرية.
ويجب أن ننظم  ساعات الطفل خالل اليوم ما بين 
إنه  كما   االلــعــاب،  وممارسه  والــدراســه  واالكــل  النوم 
الفيروس  وتعلم خصائص  الحق فى في معرفه  للطفل 
التقيد  الواجب  الوقائيه  والخطوات  انتشاره  وطريقه 
بها خالل فتره تفشي الوباء و ذلك بطرق بسيطه حتى 

ال تثير الفزع لدي االطفال.
 ، يفهمونها  ال  قد  األطفال  ان  نعتقد  اال  علينا  وانه 
و  بشكل جيد  فهمنا  علي  خارقه  قدرات  يمتلكون  فهم 
لفهمهم  معهم  الوقت  من  المزيد  لقضاء  بحاجه  نحن 
معهم  الكتب  ــراءه  قـ يمكن  و  معهم،  حـــوارات  وخــلــق 
الوسائل  خــالل  من  مثال  ذلــك  و  اللعب،  ومشاركتهم 
المرئيه والمطبوعه من أجل تقديم المعلومات الالزمه  
حول فيروس كورونا لألطفال، و ضرورة إلتزام األطفال 
نشاطاتهم  ممارسه  في  االستمرار  مع  بالمنزل  البقاء 
الرعب  لحاله  األطفال  تعريض  عدم   ، روتيني  بشكل 
ان  الــعــائــالت  وعــلــي  كــورونــا  وبــاء  عــن  الناتج  والقلق 
النفسية  الصحه  تأمين  تجاه  بمسؤوليتها  تضطلع 

لالطفال خالل فتره الحجر الصحي.

البد  انهم  أهمها  الوالدين  يواجها  مشاكل  وهناك 
فمن  االسئله  مــن  سيال  سيواجهون  انهم  يعلموا  أن 
االطفال  وتزويد  االسئله  هذه  عن  االجابه  الضروري 
مختلفه  بــطــرق  الــفــيــروس  عــن  الــالزمــه  بالمعلومات 
بحسب فئاتهم العمريه وبقدر ما يحتاجون إليه، و إنه  
يجب أن تكون المعلومات المقدمة لالطفال كافية وفق 
حاجته وموجزه ومحددة ومفهومة، كأن يقول الوالدين 
يمكن  ال  مــرض  عن  عباره  هو  الفيروس  ان  لالطفال 
ونعتني  صحي  بشكل  نأكل  إننا  طالما  بنا  يضر  ان 

بالنظافة.

بدأت الموجة الثالثة من فيروس 
كورونا فى العالم، وهناك حالة 
صحية مقلقة تتطور لدى األطفال 
بعد تعرضهم لإلصابة بهذا الفيروس 
وهى متالزمة االلتهاب متعدد 
األنظمة أو MMM-M، والتى قد تظهر 
بعد أسبوعين من تعرضهم للفيروس 
الذي يسبب التهابا في أجزاء 
مختلفة من الجسم، وإذا لم تتم 
مراقبته فقد يتحول إلى مشكلة 
خطيرة تؤثر على القلب واألعضاء 
الحيوية األخرى، نظًرا ألنهم 
يعانون من أعراض خفيفة فقط، 
ولكن هناك حاجة إلى مزيد من 
الوعي حول متالزمة التهاب األجهزة 
المتعددة لدى األطفال والعالمات 
التحذيرية المرتبطة به من أجل 
إنقاذهم من المضاعفات الشديدة 
التى قد يتعرضون لها، وفًقا لما ذكره 
.»onlymyhealth« موقع

 مصر كانت وستظل دائما رمانة الميزان في الشرق األوسط وإفريقيا

 إنجازات جبارة في ملف الصحة على مدار 7 سنوات  إشادات دولية باالقتصاد المصري في عهد السيسي
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اإلشارة

التعليم العالي والبحث العلمي يقتحمان العالمية في عهده

سنواٌت سبع منذ 
التنصيب األول 
للرئيس عبد الفتاح 
السيسي على حكم 
البالد، وأدائه اليمين 
الدستورية كأول 
رئيس منتخب للبالد 
عقب فترة انتقالية 
تبعت ثورة 30 يونيو 
التي أطاحت بحكم 
اإلخوان اإلرهابيين، 
سنواٌت سبٌع شهدت 
تطويًرا هائاًل على 
جميع المستويات 
وثورًة تنمويًة كبيرًة، 
بالتوازي مع حرٍب على 
اإلرهاب خرجت فيها 
منتصرة، ولعل أهم 
المحاور التي اعتمدت 
عليها سنوات التنمية 
في عهد السيسي 
تلك التي ركزت على 
بناء اإلنسان، جسدًيا 
وعقلًيا، من خالل 
الصحة والبحث العلمي 
والسكن.

 ثورة صحية
المالي  للعام  للدولة  العامة  الموازنة  لبيانات مشروع  وفقا 
القادم فإن مخصصات اإلنفاق الحكومي على قطاع الصحة 
الموازنة  في  عليه  هي  بما  مقارنة   ٪16.3 بنسبة  ارتفعت 

المعدلة للعام المالي الجاري.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، سجلت مخصصات 
قطاع الصحة ضمن التصنيف الوظيفي للموازنة نحو 108.8 
مليار جنيه خالل عام 2021-2022 مقابل نحو 93.5 مليار 

جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي.
التأمين الصحي الشامل

أولى خطوات إصالح النظام الصحي في مصر كان التأمين 
يخدم  بورسعيد حيث  بمحافظة  بدأ  الذي  الشامل  الصحي 
المشروع حوالي مليون مواطن بالمحافظة فى ظل ويحصل 
المواطن على الخدمة مقابل سداد االشتراك والمساهمات 
الجمهورية بشكل  كل محافظات  التجربة فى  تعمم  أن  على 

مرحلي.
 5 فــي  بالخدمة  لالنتفاع  المواطنين  تسجيل  ــدأ  ب كما 
محافظات أخرى سينتفع بالخدمة بها ما يقرب من 5 ماليين 
مواطن كما تم التشغيل الفعلي للمنظومة في محافظتي األقصر 
وأسوان أوال ليصبح اجمالي المحافظات التي تم التشغيل بها 
3 محافظات، رغم الظروف االستثنائية التي تعيشها البالد، 
كما تم إنشاء حوالي 48 مستشفى نموذجيا، و29 مستشفى 
من وزارة الصحة و19 من الجامعة لتصبح نموذجا فى جميع 
الجديدة ووضع  التأمين  المحافظات وسيتم تطبيق تسعيرة 
جميع  في  المنظومة  تطبيق  على  بها، حرصا  خاصة  لوائح 

المحافظات.
مبادرات رئاسية

الرعاية  قّدمت  الصحة،  مجال  في  الرئاسية  المبادرات 
حيث  صحة«،  مليون   100« شعار  تحت  للمصريين  الكاملة 
أصبحت مصر تمتلك نظاما صحيا قويا يضمن تقديم خدمة 
طبية الئقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور 

التي تشهده مصر حاليا في جميع المجاالت.
البداية كانت بفحص 70 مليون مصري خالل 7 أشهر ضمن 
مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن 
لـ2.5 مليون مواطن  العالج  السارية، وتقديم  األمراض غير 

بالمجان.
توالت بعدها المبادرات الرئاسية والتي جرى إطالقها تحت 
تقديم  استطاعت  والتي  مليون صحة«،   100« الشعار  نفس 
بواقع  مواطن  مليون  من 90  ألكثر  بالمجان  الطبية  الخدمة 
فيروس سي  مبادرات  وذلك من خالل  زيــارة،  108 ماليين 
وقوائم االنتظار وصحة المرأة وعالج األمراض المزمنة 
والتقزم  والجنين  األم  وصــحــة  الكلوي  ــالل  واالعــت
السمع  ضعف  وعــالج  وفحص  واألنيميا  والسمنة 

لدى األطفال.
لدعم  السيسي  الرئيس  مــبــادرة  فحصت  كما 
صحة المرأة المصرية منذ انطالقها في شهر يونيو 
عام 2019، نحو 15.7 مليون سيدة فوق سن الـ18 
وعالج  الثدي  على سرطان  المبكر  للكشف  عاما 
بالمجان،  العالجية  األساليب  بأحدث  السيدات 
الكتشاف  الجمهورية  رئيس  مــبــادرة  نجحت  كما 
وعالج ضعف السمع لألطفال حديثي الــوالدة، في 
فحص 1.5 مليون طفل مصري منذ انطالقها في 
شهر سبتمبر عام 2019، وجرى فحص نحو 736 ألف 
سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة األم 

والجنين.
والبحث  العالي  التعليم  في  طفرات 

العلمي
كما حدثت ثورة في مجال 
والبحث  الــعــالــي  التعليم 
ــالل  ــي، مــــن خـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
الجامعات  عــدد  زيـــادة 
الحكومية حاليا ليصبح 
بـــدالً من  27 جــامــعــة 
23 جامعة عام 2014 
بـــزيـــادة 4 جــامــعــات 
زيادة قدرها  وبنسبة 
17.4٪، وارتفع عدد 
بالجامعات  الكليات 
الحكومية إلى 494 
بدالً من 392 كلية 
كلية   102 بزيادة 
ــادة  ــ وبــنــســبــة زي
 ،٪26 ــا  ــدرهـ قـ

كما زاد عدد البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية 
ليصبح 188 برنامًجا بدالً من 118 برنامًجا بزيادة نحو 70 

برنامًجا وبنسبة زيادة ٪59.3.
إلى  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ــوزارة  ل تقرير  وأشــار 
تضاعف عدد الجامعات الخاصة واألهلية ليصبح 36 جامعة 
بدالً من 18 جامعة، بزيادة قدرها 18 جامعة وبنسبة زيادة 
الخاصة  الجامعات  كليات  عــدد  وتضاعف   ،٪100 قدرها 

ليصبح 264 كلية بدالً من 132 كلية، بزيادة قدرها 132 كلية 
التكنولوجية  الكليات  وبلغ عدد  زيادة قدرها ٪100،  وبنسبة 
معهًدا   45 من  ــدالً  ب تكنولوجًيا  معهًدا   47 تضم  كليات   8
وتم  زيادة قدرها ٪4.4،  وبنسبة  بزيادة معهدين  تكنولوجًيا، 
وهــي:  مصر،  فــي  مــرة  ألول  تكنولوجية  جامعات   3 إنــشــاء 
)القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - 
الدلتا بقويسنا التكنولوجية(، وبدأت الدراسة بهم فعلًيا، وزاد 

 172 لتصبح  والمتوسطة(  )العالية  الخاصة  المعاهد  عدد 
زيادة  وبنسبة  بزيادة 14 معهًدا  من 158 معهًدا  بدالً  معهًدا 

.٪8.9
جامعات أهلية دولية ألول مرة في مصر

ونوه التقرير، إلى أنَّه تّم إنشاء 4 جامعات أهلية دولية ألول 
مرة في مصر، وبدأت الدراسة في 3 جامعات أهلية فعلًيا ) 
الجاللة - الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية(، بجانب 
 ) والتكنولوجيا  للعلوم  الدولية  الجديدة  المنصورة  جامعة   (
كما  القادم،  الجامعي  العام  خالل  بها  الدراسة  بدء  المقرر 
أنه تم إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة، ألول مرة في 
أفرع  توجد حالًيا 4 مؤسسات تستضيف عدة  مصر، حيث 
للجامعات األجنبية وهي، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر 
إدوارد، ومؤسسة  األمير  التي تستضيف فرع جامعة جزيرة 
جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري 
جامعة  فرع  تستضيف  التي  جلوبال  ومؤسسة  البريطانية، 
هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات األوروبية في 
)لندن، وسط  من جامعتي  لكل  فرًعا  تستضيف  التي  مصر 

النكشاير(.
وألمح التقرير، إلى زيادة عدد الطالب المقيدين بالتعليم 
العالي ليصبح عددهم نحو 3 مليون طالًبا بدالً من 2.3 مليون 
طالًبا عام 2014 بزيادة 700 ألف طالًبا وبنسبة زيادة قدرها 
30.4٪، وبلغ عدد المقيدين بالدراسات العليا 430 ألف طالًبا 
بدال من 385 ألف طالًبا، بزيادة 45 ألف طالًبا وبنسبة زيادة 
قدرها 11.7٪، بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نحو 
126 ألف بدالً من 106 ألف، بزيادة قدرها 20 ألف وبنسبة 
زيادة قدرها 18.9٪، وزاد عدد المبعوثين لإليفاد إلى الخارج 
بدالً  مبعوثاً  نحو 1150  ليصبح عددهم  اإليفاد(،  أنواع  )كل 
من 553 مبعوًثا بزيادة نحو 597 وبنسبة زيادة قدرها ٪108، 
وبلغ  مصر،  في  للدراسة  الوافدين  الطالب  عدد  وتضاعف 
عددهم نحو 87 ألف طالًبا بدالً من 22 ألف طالًبا بزيادة نحو 

65 ألف طالًبا وبنسبة زيادة قدرها ٪291.
وأوضح التقرير، أنَّ عدد النشر العلمي )األبحاث المنشورة 
بحًثا  من 15000  بدالً  بحًثا  إلى 31700  دولًيا( وصل حاليا 
وتقدمت   ،٪107 قدرها  زيــادة  وبنسبة  بحًثا   16000 بزيادة 
المركز  العالمي لتصبح في  االبتكار  مكانة مصر في مؤشر 
مركًزا،   11 بذلك  لتتقدم  عالمًيا   107 من  بــدالً  عالمًيا   96
وزاد عدد الكليات والبرامج المعتمدة ليصبح 186 بدالً من 
46 بزيادة نحو 140 وبنسبة زيادة قدرها 304٪، وارتفع عدد 
المستشفيات الجامعية لتصبح 115 مستشفى جامعي بدالً 
من 89 بزيادة نحو 26 مستشفى جامعي وبنسبة زيادة قدرها 
30٪، وزادت موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتبلغ 
65 مليار جنيه بدالً من 25 مليار جنيه، بزيادة نحو 40 مليار 

جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٪160.
طفرة إنشائية وسكنية 

كما شهد عهد الرئيس السيسي 7 سنوات من اإلنجازات 
آخرها  الجديدة،  والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  في قطاع 
بدء تسكين مدن الجيل الرابع واالستعداد الفتتاح العاصمة 
في  كبيرة  خــطــوات  الــدولــة  قطعت  كما  الجديدة  ــة  ــ اإلداري
مشروعات اإلسكان االجتماعي لشريحة الشباب ومحدودي 

الدخل.
بتكلفة  سكنية  وحدة  ألف   414 تنفيذ  من  االنتهاء  وتم 
وجــاري  المحافظات،  في   ٪38 بنسبة  جنيه  مليار   51
جنيه،  مليار   37 قدرها  بتكلفة  وحــدة  ألف   194 تنفيذ 
االنتهاء  تم  المتوسط  لإلسكان  مصر  دار  مشروع  وفي 
 13 قدرها  بتكلفة  وحــدة  ألــف   41 من  أكثر  تنفيذ  من 
بتكلفة  أخرى  وحدة   15480 تنفيذ  وجاري  جنيه،  مليار 

جنيه. مليارات   4.6 قدرها 
تطوير العشوائيات

كما اقتحمت الدولة المصرية ملفا شائكا عانت منه لعشرات 
السنوات وهو ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير 
اآلمنة والمناطق غير المخططة من أجل توفير حياة كريمة 
لألهالي، حيث جرى تنفيذ أكثر من 165 ألف وحدة في 298 
منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه، كما تم تطوير 53 
منطقة غير مخططة وجاري تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة 

إجمالية قدرها 318 مليار جنيه.
وفي وقت سابق قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق 
تطوير العشوائيات، إّنه جار إعالن مصر خالية من المناطق 
العشوائية غير اآلمنة خالل شهرين، مشددا على أن الدولة 
المصرية اتخذت إجراءات لضمان عدم عودة العشوائيات مرة 

أخرى.

 ثورة إنشائية في عهد السيسي والقضاء 
على العشوائيات وبناء آالف الوحدات السكنية

 التأمين الشامل والمبادرات الرئاسية هدايا لصحة المصريين  الجامعات األهلية تدخل مصرة ألول مرة

عبدالرحمن قناوي

صحة وسكن وعلم.. 7 سنوات من بناء اإلنسان في عهد السيسي
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طريقنا.. وهنكمله

ملف

7 سنوات 
من النجاحات 
المتتالية 
الرئيس  حققها 
عبد الفتاح 
السيسي، 
منذ أن تولى 
الحكم،  مقاليد 
تغير خاللها 
موقع مصر 
عن الخريطة 
اإلقليمية 
والعالمية في 
كل النواحي 
االقتصادية 
والصحية 
والعسكرية 
واالجتماعية 
والسياسية، 
وال زال هناك 
المزيد 
والمزيد من 
اإلنجازات؛ 
يحققها 
الرئيس خالل 
عامه الثامن، 
وال يوجد 
سقف لألحالم 
والطموحات 
لديه، يحفر 
بيده في 
الصخر من 
أجل تحقيق 
إنه  المستحيل، 
القائد والزعيم 
عبد الفتاح 
السيسي، 
رئيسنا الذي 
استطاع أن 
يتغلب على 
كل العقبات، 
منذ 7 سنوات 
بالتحديد، 
أصبحنا في 
أمان.

وفي هذا 
الملف 
نستعرض أبرز 
–وليس كل- ما 
قدمه، الرئيس 
السيسي خالل 
فترة توليه 
مقاليد حكم 
البالد.

 طَهر مصر من اإلرهاب في سيناء  مصر تتصدر التصنيف العربي ألقوى الجيوش.. والـ13 على مستوى العالم

السيسي أمنيا
وعلى الجانب األمني، كان أكبر تحديات برنامج 
الرئاسي هو حفظ  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد 
أمن واستقرار مصر في المنطقة والعالم وتثبيت 
أركان الدولة، خاصة بعد أن كانت الدولة مستهدفة 
من قبل قوى الشر الخارجية عبر جماعة اإلخوان 
ــاءت وظــهــرت فــي الحقبة  الــمــحــظــورة، الــتــي جـ
السياسية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني 
مبارك من خالل مجلس الشعب الذي سبق ثورة 
25 يناير، إلى أن استطاعت لركوب على تلك الثورة 
خالل  من  الحكم  كرسي  إلــى  ووصلت  وأهدافها 
الراحل محمد مرسي في 24 يونيو 2012، وعزلته 
القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 بعد مظاهرات 
معارضة له وأخرى مؤيدة، أظهرت تلك المعارضة 
حقائق غائبة عن الشارع المصري، ونجح في كشفها 
رجال المخابرات والعامة والجيش، ليأتي بعد ذلك 
الرئيس السيسي ليترشح لرئاسة الجمهورية عقب 
عزل »مرسي« من خالل انتخابات رئاسية عاجلة، 
استطاع من خاللها أن يتولى مقاليد الحكم بنسبة 
تخطت 96٪ لتبدأ مصر مرحلة صعبة في مواجهة 

اإلرهاب لـ7 سنوات متتالية.
قبل 7 سنوات وقبل ثورة 30 يونيو 2013، كانت 
مصر شبه دولة تعاني االضطراب األمني والفتنة 
وتقف على شفا  والسياسية،  والطائفية  الداخلية 
االنهيار االقتصادي، معزولة عن محيطها العربي 
ومحاصرة في قارتها اإلفريقية مقطوعة العالقات 
مع دول العالم، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتنتشلها 
األمني  االستقرار  وعــدم  المجهول،  المصير  من 

واالقتصادي والسياسي.
المتطرف  الفكر  الرئيس السيسي مواجهة  بدأ 
الشاملة  للجيش  عمليات  خــالل  مــن  ــاب  ــ واإلره
»سيناء 2018«على الحدود وفي سيناء بالتعاون مع 
وزارة الداخلية؛ لتطهيرها من العناصر اإلجرامية 
التي تعددت مسمياتها مثل »حسم، بيت المقدس، 
داعـــش، مــرابــطــون.. وغــيــرهــم« مــن المسميات 
بــاإلخــوان  يسمى  ســتــار  تحت  ولكنها  المختلفة 

المسلمين.
نفذت  المصري،  األمني  البحث  لمركز  ووفقا 
الجماعات اإلرهابية 232عملية إرهابية في مصر 
 195 استشهاد  وتم   2013 األخير  النصف  خالل 
مقاتال من الجيش والشرطة و802 من المواطنين 
182عملية  تنفيذ  تم   2014 عام  وفي  المدنيين، 
ارهابية خلفت 157 شهيًدا من الجيش والشرطة 
و41 مدنًيا، وفي عام 2015 تم تنفيذ 310 عمليات 
الجيش  مــن   178 استشهاد  إلــى  أدت  إرهــابــيــة 
والشرطة و318 مدنًيا، ونفذوا 243 عملية إرهابية 
في 2016 خلفت 273 شهيًدا من الجيش والشرطة 
و79 مدنًيا، ونفذوا 169 عملية إرهابية عام 2017 
و144  والشرطة  الجيش  من  شهيًدا   185 خلفت 

مدنًيا.
 ،2018 بسيناء  الشاملة  العملية  مع  وبالتزامن 
عملية   45 ــى  إل اإلرهــابــيــة  العمليات  انخفضت 
إرهابية صاحبها انخفاض أعداد الضحايا بنسبة 
90٪، واستمرت في االنخفاض حتى عامنا الجاري 
2021، في مناطق جغرافية نائية محدودة في شرق 
شمال سيناء وبعض المتسللين من الحدود الغربية 

الذين سرعان ما يتم القضاء عليهم.
ورفــضــه  ووحــدتــه  الــشــعــب  إرادة  وبــفــضــل    -
تمكن  وجرائم،  وتنظيًما  وجماعة  فكًرا  لإلرهاب 
الجيش والشرطة من توفير »األمن الكامل« في كل 
ربوع مصر لشعبها وضيوفها وسياحها وكل من على 

الدولية  المؤشرات  وفق  وأصبحت مصر  أرضها، 
تحتل في عام 2019 المركز الـ8 عالمًيا في األمن 
واألمــان، وذلك مقارنة بالمركز الـ 16 عالمًيا في 
عام 2018، من بين 192 دولة في العالم، إضافة 
إلى خفض وتيرة العمليات لمعدالت غير مسبوقة 
وتيرة  تصاعد  شهد  الـــذى   2014 بــعــام  مقارنة 
اإلرهاب ردا على سقوط جماعة اإلخوان، واستعادة 
فى  عمالقة  خطوات  وخططت  االستقرار  مصر 

التنمية وأكدت على مكانتها الدولية.
سياسة مصر الخارجية في عهد السيسي

تولي  مــن  أعـــوام  ــدار 7  مـ شــهــدت مصر على 
تعزيزا  المسؤولية،  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
قويا للتعاون الدولي مع المؤسسات الدولية، ومع 
الدول الصديقة، كما حققت نجاحا منقطع النظير 
في السياسة الخارجية حيث استرجعت مكانتها في 

العديد من األوضاع.
المواقف  بعض  فــرض  السيسي  استطاع  فقد 
بعض  على  والــتــأثــيــر  الــخــارجــي  المستوى  على 
في  مكانتها  مصر  عــززت  إذ  الدولية،  الــقــرارات 
االتحاد اإلفريقي واسترجعت تأثيرها الدبلوماسي 
عن  الرئيس  وبحث  المنظمة،  هذه  في  المعروف 
كل المساعدات التي يمكن أن يتلقاها ليضمن أن 
أسواق األسلحة ستبقى دائما مفتوحة أمام مصر، 
مثل  دول  مع  أسلحة  أبرمت مصر صفقات  لهذا 

روسيا، فرنسا، وألمانيا.
واالستقرار  ــدفء  ال إعــادة  من  الرئيس  وتمكن 
للعالقات المصرية األوروبية، وأعاد بناء العالقات 
المصرية اإلفريقية بعد 11 شهرا من تعليق عضوية 
مصر في االتحاد اإلفريقي في االجتماع المنعقد 
في 17 يونيه 2014، كما أشرفت مصر على توقيع 
حركتي فتح وحماس، اتفاق المصالحة الفلسطينية 
في 12 أكتوبر عام 2017، بعد أن استطاع السيسي 
تحريك ملف المصالحة الذي تعثر بينهما لسنوات 

طويلة.
العالقات  بناء  إعــادة  السيسي على    وحــرص 
السياسية مع دول الخليج، كما أعاد العالقات مع 
من  السورية  الدولة  على  الحفاظ  بهدف  سوريا 
خطر التفكك واالنهيار، كما أنه خالل القمة العربية 
األمريكية في الرياض، مايو 2017 طرح الرئيس 
مكافحة  استراتيجية  حــول  مصر  رؤيــة  السيسي 
اإلرهاب والقضاء عليه، ووثق مجلس األمن الدولي 
ليس  رسمية،  أممية  كوثيقة  االستراتيجية  هــذه 
ذلك فحسب، فقد تمكن الرئيس السيسي بجهود 
وقــف إطالق  إلــى  الــوصــول  مصرية خالصة، من 
النار في قطاع غزة بفلسطين، وتهدئة األوضاع بين 

القوات الفلسطينية، وقوات االحتالل اإلسرائيلي.
التسليح في عهد السيسي

ففي مجال دعم القوات البحرية، تسلمت مصر 
وأطلق  الميسترال،  نوع  من  المروحيات  حاملتي 
عليهما أسماء الزعماء جمال عبد الناصر، وأنور 
بعدة قطع حديثة  تسليحهما  تم  الــســادات، حيث 
للطائرات التى تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة 

لطاقم عمل الميسترال.
 وتعاقدت مصر خالل فترة والية الرئيس عبد 
ألمانية  تصنيع 4 غواصات  على  السيسى  الفتاح 
من طراز تايب 209، وهى من نوعيات الغواصات 
قياسى،  وقــت  فى  مصر  واستلمتهم  الهجومية، 
باإلضافة للفرقاطة تحيا مصر، وكذلك التعاقد مع 
الجانب الفرنسى على تصنيع 4 معدات بحرية من 
الثالثة  وتم استالم واحدة وتصنيع  طراز جويند، 

اآلخرين فى ترسانة اإلسكندرية البحرية.

 مصر آمنة 
بحرا وبرا وجوا 
بفضل جهوده

 المنتجات الزراعية 
المصرية تغزو أسواق 

نمور آسيا وأوروبا في 2021

 وفى مجال دعم القوات الجوية، استطاعت مصر 
التعاقد على طائرات الرافال مع الجانب الفرنسي، 
باإلضافة للتعاقد على مروحيات روسية، وذلك فى 
إطار خطة دعم وتطوير القوات الجوية، باإلضافة 
النضمام بعض الطرز الحديثة من طائرات الدرون.
 وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنشئ 
سواحل  لحماية  والجنوبي  الشمالي  األسطولين 
مصر فى البحرين األحمر والمتوسط، باإلضافة 
المتكاملة، مثل  العسكرية  القواعد  إلنشاء مفهوم 
قاعدة محمد نجيب، وقاعدة برنيس وسيدى براني، 
عسكرية  بمفاهيم  ــدار  ت عسكرية  قــواعــد  وكلها 
مختلف  على  ومصالحها  مصر  لحماية  جديدة، 

االتجاهات االستراتيجية.
 كما تم تطوير خطط التأهيل والتدريب لمقاتلين 
التكنولوجيات  كافة  الستيعاب  المسلحة،  القوات 
الحديثة،  المعدات  مع  التعامل  وكذلك  الحديثة، 
الــقــوات  تسليح  خــطــط  فــى  قــفــزة  تمثل  ــي  ــت وال
المسلحة، باإلضافة لتطوير وتأهيل معامل التدريب 
ومحاكيات العمل فى كافة الوحدات، لتمثل طرقا 
بذلك  لتصبح  التدريب،  عمليات  لتطوير  اضافية 
األوســط،  الشرق  في  عسكرية  قــوة  كأكبر  مصر 

وتحتل المركز الـ 13 بين أقوى جيوش العالم
المرأة في عهد السيسي

مصر  حكم  السيسي  الرئيس  تقلد  أن  ومنذ 
برنامجه  مــن  بنصيب  المصرية  الــمــرأة  حظيت 
في  مهمشة  كانت  أن  بعد  الرئاسي،  اإلصالحي 
المناصب القيادية، وتم إطالق عام 2017 هو عام 
استراتيجية  اإلنجازات عبر  وقتها  وبدأت  المرأة، 
2030 التى يعمل من خاللها على تمكين المرأة في 
شتى مناحي الحياة، وبدا ذلك واضحا في كلمته 
أمــام احتفالية األمــم المتحدة بمناسبة مــرور 25 
عاًما على اعتماد إعالن برنامج عمل بكين حول 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عام 2020.
وأبدى الرئيس السيسي حرصه الشديد خالل 
منتدى شباب العالم 2017، على الحديث عن دور 
المرأة المصرية، ودعمها لوطنها ووعيها في محاربة 
اإلرهاب والدور الذي لعبته خالل ثورة 30 يونيو، 
وكيف قدمت أبناءها من أجل مصر واإلنسانية فى 

الحرب ضد اإلرهاب.
 ويمكن أن نرصد أبرز ما تم تحقيقه في عهد 

الرئيس السيسي من إنجازات للمرأة كما يلي:
»مناهضة العنف ضد المرأ وتوعيتها بحقوقها، 
فى  ومساعدتهن  الريف  سيدات  مع  والتواصل 
ألف   57 وتمويل  المجتمع،  فــي  دورهـــن   تفعيل 
مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة في برنامج تنمية 
الريفية، وإصدار تشريعات قانونية تحمي  المرأة 
وتحفظ حق المرأة وعلى رأسها »قانون المواريث« 
الممتنعين عن سداد ميراث  الذي يقضي بعقاب 
المرأة، وتغليط عقوبة تحرش لتصل إلى 5 سنوات 
في  المرأة  مشاركة  وصــول  إلى  باإلضافة  حبس، 
البرلمان بنسبة 15% ، تدريب أكثر من 15 ألف فتاة 
للمشاركة في انتخابات المحليات، تعيين السيدات 
في منصب المحافظ ومنهن الدكتورة منال عوض 
محافظ دمياط، تشكيل أكبر نسبة وزارية بحكومة 
مشاركة   ،2018 عــام  مدبولي  مصطفى  الدكتور 

السيدات في وظائف القضاء والنيابات.
الزراعة في عهد السيسي

منذ أن تولى الرئيس السيسي حكم البالد اتجه 
إلى تطوير مجال الزراعة والري الحديث، حيث بدأ 
استراتيجية التنمية الزراعية في عام 2015، من 
خالل إطالق المشروع القومي الستصالح المليون 

عمرانية  مجتمعات  لبناء  فــدان  المليون  ونصف 
بـ  الفرافرة  واحة  من  الزراعة  على  قائمة  جديدة 
8 محافظات في صعيد مصر وهي »قنا، وأسوان، 
والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، 

واإلسماعيلية، والجيزة«.
وفي عام 2016 وجه الرئيس السيسي بتشكيل 
من  الحكومية  األراضــي  باسترداد  مختصة  لجنة 
المنتجة«  القرية  »مبادرة  وتدشين  اليد،  واضعي 
بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، 
عمل  فرصة  ألــف   200 توفير  استهدفت  والــتــي 
للشباب والمرأة، إضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات 
الزراعية إلى أكثر من 3.3 مليون طن، خالل الفترة 

من األول من يناير وحتى 26 مايو 2021.
الموالح  منتج  نجح  ماضيين  عامين  وخـــالل 
اليابانية، والتي تعتبر  المصري في غزو األسواق 
فتح  تم  كما  الــزراعــات،  في  مسبوق  غير  نجاحا 
والصين  الالتينية  أمريكا  دول  في  أسواق جديدة 
أفريقيا  وجنوب  وتنزانيا  وكينيا  وتــايــوان  وكندا 

وموريشيوس، وبعض دول االتحاد األوروبي.
الصحة في عهد السيسي

الكاملة  الرعاية  الرئاسية،  المبادرات  قّدمت 
للمصريين تحت شعار »100 مليون صحة«، حيث 
تمتلك نظاما صحيا قويا يضمن  أصبحت مصر 
تقديم خدمة طبية الئقة لجميع المصريين بمعايير 
عالمية تواكب التطور التي تشهده مصر حاليا في 

جميع المجاالت.
وكانت البداية بفحص 70 مليون مصري خالل 
7 أشهر ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس 
سي والكشف المبكر عن األمراض غير السارية، 

وتقديم العالج لـ2.5 مليون مواطن بالمجان.
فقبل 7 سنوات، كان فيروس سي مرضا خطيرا 
يعاني منه الكثيرون، إال أن الرئيس السيسي قرر 
إنهاء هذه األزمة، وإعالن مصر خالية من فيروس 
سي، وبالفعل نجحت جهود وزارة الصحة في عالج 
المصابين بهذا المرض، من خالل إطالق مبادرة 

القضاء على فيروس سي.
والتي جرى  الرئاسية  المبادرات  بعدها  وتوالت 
مليون صحة«،   »10« الشعار  نفس  إطالقها تحت 
بالمجان  الطبية  الخدمة  تقديم  استطاعت  والتي 
ماليين   108 بواقع  مواطن  مليون   90 من  ألكثر 
زيارة، وذلك من خالل مبادرات فيروس سي وقوائم 
المزمنة  األمراض  المرأة وعالج  االنتظار وصحة 
والتقزم  والجنين  األم  وصحة  الكلوي  واالعتالل 
السمع  وعالج ضعف  وفحص  واألنيميا  والسمنة 

لدى األطفال.
وفحصت مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة 
المرأة المصرية منذ انطالقها في شهر يونيو عام 
الـــ18  سن  فــوق  سيدة  مليون   15.7 نحو   ،2019
الثدي وعالج  المبكر على سرطان  للكشف  عاما 
السيدات بأحدث االساليب العالجية بالمجان، كما 
نجحت مبادرة رئيس الجمهورية الكتشاف وعالج 
ضعف السمع لألطفال حديثي الوالدة، في فحص 
1.5 مليون طفل مصري منذ انطالقها في شهر 
سبتمبر عام 2019، وجرى فحص نحو 736 ألف 
سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة 

األم والجنين.
حياة كريمة

وفي بدايات عام 2019، أطلق الرئيس السيسي، 
التنمية  لتحقيق  وتــهــدف  كريمة،  حــيــاة  ــادرة  مــب
وتحسين  الجمهورية  مراكز  بكافة  المستدامية 
ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وسيتم 

7  سنوات من اإلنجازات.. 
السيسي يجعل مصر رائدة 

للشرق األوسط
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محمود معروف ورضوى ناصر

 ينتصر للمرأة المصرية في كل المجاالت  قوة الرئيس والمخابرات كلمة السر في وقف إطالق النار في قطاع غزة

التركيز خالل المبادرة بالمجتمعات الريفية األكثر 
احتياجا فضال علي المناطق العشوائية بالحضر، 
وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من األنشطة 
الخدمية والتنموية لرفع مستوي معيشة المواطنين 

بالقري الفقيرة، وتوفيرفرص عمل لهم.
المبادرة  من  األولــى  المرحلة  إنجازات  وتمثلت 
عدد  إجمالي  وبلغ  ريفي،  تجمع   375 إنهاء  في 
مليار  و 13.5  مليون شخص،  المستفيدين 4.5 
جنيه اجمالي االستثمارات، إضافة إلى 8.8 تجمع 
ريفي يتم تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب، 
الطرق  شبكات  تحسين  تــم  ريــفــي  تجمع  و92 
وخدمات اإلنارة لربطها بمحاور التنمية، و21.9 
ألف منزل تم رفع كفائتها وتطويرها لتصبح سكن 

كريم.
باإلضافة إلى ذلك، تم إطالق مشروع التأمين 
الصحي الشامل الذي كان حلما للمصريين منذ 
الرئيس  توجيهات  وبفضل  الــســنــوات،  عــشــرات 
بمحافظة  األولـــى  المرحلة  إطــالق  تم  السيسي 
في  المشروع  استكمال  وجار  واألقصر  بورسعيد 

باقي المحافظات.
وأصبح لدى مصر قاعدة بيانات تشمل 90 مليون 
مواطن مصري وهناك مبادرة لألمراض المزمنة، 
الضغط  بمرض  للمصابين  هناك حصر  وأصبح 
والسكري ويشمل كافة البيانات، كما تم إنجاز ما 
التكنولوجي  التحول  في  مشروعا   18 من  يقرب 
والرقمي بوزارة الصحة.كورونا على وشك الرحيل

لكن منذ حوالي عام ونصف، ظهر وباء عالمي 
جديد، ناشرا الذعر بين الناس، إصابات ووفيات 
الوضع غير مستقر،  بعد،  يوجد عالج  كثيرة، ال 
تمكنت  تستسلم،  لــم  المصرية  الصحة  أن  إال 
تحت قيادة الرئيس من توفير لقاح مجاني مضاد 
للفيروس، بل االتجاه لتصنيع اللقاحات في مصر، 

وبالتحديد لقاح سينوفاك.
التعليم في عهد السيسي

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 
عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعلى مدار 7 
سنوات، العديد من اإلنجازات، فقد تم وضع إطار 
عام للمناهج من رياض األطفال حتى 3 ابتدائي، من 
خالل كتب جديدة تركز على المتعلم نفسه، وتقدم 
التعلم متعدد التخصصات، والتعلم من أجل الحياة 
ال االمتحان، وفي نظام التعليم الجديد الذي دعمه 
الرئيس السيسي بشكل خاص، ال يوجد  امتحانات 
حتى الصف الرابع االبتدائي، حيث تعتمد المناهج 
الجديدة على تنمية المهارات الحياتية لدى الطالب 
وحل المشكالت واإلبداع والتفكير النقدي، والعمل 
الجماعي واحترام التنوع، والتعاطف وإدارة الذات 

وتقبل اآلخر. 
التربية  ــر  وزي الدكتور طــارق شــوقــي،   وأشـــار 
والتعليم، إلى أنه من ضمن إنجازات تطوير التعليم 
الجديدة  الكتب  أن  السيسي،  الرئيس  عهد  في 
مؤسسات  مع  بالتعاون  مصريون،  خبراء  أعدها 
دولية كبيرة، بإجمالي تكلفة مليار جنيه، يدخل من 
ضمنها إنشاء منصة التعلم اإللكتروني، والموجودة 

على بنك المعرفة المصري.
كما تم إنشاء محرك األسئلة الرقمية، وإعداد 
المادة  وتوفير  الــثــانــوي،  لطالب  األسئلة  بنوك 
الكتابة  ــوز  رمـ ــس  ــدري وت للمعلمين،  التدريبية 
مع  االبتدائي،  الــرابــع  الصف  في  الهيروغليفية 
بشكل  الجديد،  النظام  في  اإلنجليزية  تدريس 
التخصصات،  متعددة  الباقة  تدريس  مع  متواز 
ليتعلم الطفل المصطلحات نفسها باللغتين العربية 

 االقتصاد 
المصري ضمن 

أفضل 10 
اقتصادات عالمية 

 إطالق مشروع التأمين 

الصحي الشامل الذي 

كان حلما للمصريين

واإلنجليزية في آٍن. 
التعليم عن طريق التابلت

الجديد  المصري  التعليم  نظام  تطبيق  ويعتبر 
يعتمد  الــوزارة حيث  إنجازات  أبــرز  »، من   2.0«
هذا النظام على تحويل الطالب من التعليم للتعلم 
إنشاء  إلى  باإلضافة   ، والفهم  النشاط  وممارسة 
بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية بالتعاون مع المركز 
القومي لالمتحانات والتقويم التربوي ، وتسليم كل 
مزودا  تابلت  جهاز  الثانوي  األول  بالصف  طالب 
 1,800,000 عدد  بإجمالي   4g إنترنت  بشريحة 

جهاز تابلت.
وتضمنت إنجازات الوزارة إعداد مواءمة لمناهج 
منظومة  مــع  تتناسب  حتى  الــخــاصــة؛  التربية 
وإعداد  اليونيسف،  مع  بالتعاون  الجديدة  التعليم 
ونشر  الدينية،  الحريات  لتعزيز  تدريبية  حقيبة 
والتوسع  التعصب،  ونبذ  الديني،  التسامح  ثقافة 
اليابانية؛ حيث تم إنشاء  في المدارس المصرية 
وتشغيل 43 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية 
حتى عام 2019 / 2020 ، وإنشاء عدد 13 مدرسة 
من المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم 
خدمة تعليمية متميزة، بأسعار مخفضة، تضاهي 

ما يتم تقديمه بالمدارس الدولية.
الدولية  النيل  بناء مــدارس  التوسع في  تم  كما 
حيث تم إنشاء 9 مدارس جديدة، منها 5 مدارس 
وتوسع  بتنمية  الدولة  اهتمام  إطار  في  بالصعيد 
والعلوم  الرياضيات  في  المتفوقين  مــدارس  في 
والتكنولوجيا  ليصل عددها إلى  15 مدرسة عام 

.2020 / 2019
واهتم السيسي بالصحة العامة للطالب، ولذلك 
تم تطبيق مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، ومنها 
إجراء تحليل فيروسC  ألكثر من 20 مليون طالب 
التقزم  على  القضاء  حملة  تنظيم  إلى  باإلضافة 

واألنيميا لطالب المرحلة االبتدائية.
ووقعت وزارة التعليم بروتوكول تعاون مع وزارة 
االتصاالت بشأن تطوير العملية التعليمية للطالب 
ذوي اإلعاقة من خالل تدريب 30 ألف معلم تربية 
تقديم دعم  وموهوبين، فضال عن  ودمــج  خاصة 
تقني ألكثر من 3 آالف مدرسة تربية خاصة ودمج.
ومن أهم إنجازات الوزارة أيضا، إطالق برنامج 
»التعليم والحماية » بالشراكة مع اليونيسف بهدف 
االلتحاق  وإتــاحــة  دامــجــة  مــدرســة   200 تطوير 
بالتعليم لعدد 6 آالف طفل من ذوي االحتياجات 
الخاصة أكتوبر 2016 ، وتنفيذ مبادرة السيد رئيس 
الجمهورية للموهوبين في مادة الرياضيات خالل 
عام 2017، وتقديم 62 وحدة smart hit  وحدة 
التعليم  مــدارس  لعدد 31 مدرسة من  تكنولوجيا 
وبورسعيد  األقصر  بمحافظتي  الدامجة  العام 

خالل شهري نوفمبر وديسمبر عام 2017 .
لمدارس  األول  العربي  الملتقى  تنفيذ  تم  كما 
التربية الخاصة والدمج برعاية رئيس الجمهورية 
تطبيق  وبـــدء   ،2018 أكتوبر  فــي  الشيخ  بــشــرم 
االستراتيجية الشاملة لتطوير التعليم الفني مما 

ساهم في تحسين النظرة للتعليم الفني.
منصة edmodo  التعليمية

المدرسة  مناهج  تحديث  ــجــازات،  اإلن شملت 
الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة 
الضبعة بالتعاون مع هيئة المحطات النووية عن 
طريق تكثيف الدراسة باللغة اإلنجليزية واالستعانة 
بخبراء الطاقة النووية للتدريس لطالب السنوات 
المنصة  إطــالق  أيضا  وتــم  والخامسة،  الرابعة 
تعليق  لمواجهة   ،Edmodo الجديدة  التعليمية 

ــمــدارس خــالل فترة جائحة  الــدراســة فــي ال
كورونا.

وأتاحت الوزارة أيضا مكتبة إلكترونية 
ــمــصــري  بــجــانــب بــنــك الــمــعــرفــة ال
المناهج  مختلف  تضم  لــالســتــذكــار 
باللغتين  الصفوف  لجميع  الدراسية 
الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة مــن خــالل 
https://study.ekb.  : الرابط 
ألف شاشة  وتوريد عدد 26   ،eg
 2018 ديسمبر  بنهاية  تفاعلية 
وطباعة   ، الثانوي  األول  للصف 
التعليم  الكتب ومشروع تطوير 
ــوزارة  ال انتهت  كما  الجديد، 
مدرسة   2530 توصيل  من 
وكذلك  الفايبر،  بشبكة 
الداخلية  الــتــوصــيــالت 
الثانوي،  األول  للصف 
وربـــــــــط مـــنـــظـــومـــة 
ــك  ــن الــــمــــنــــاهــــج ب
وتطبيق  الــمــعــرفــة، 
منظومة االمتحانات 
بنظام  اإللكترونية 
الــكــتــاب الــمــفــتــوح 

 ،  open book
البوكليت  نظام  وإلــغــاء 

ــخــدام اإللــكــتــرونــي  واالســت
للتصحيح واالختبار.

الفني،  التعليم  مــجــال  فــي  الــــوزارة  وأطــلــقــت 
منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث تم 
افتتاح 19 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية على مدار 
الــعــام الــدراســي 2018 /2019  ــدأت  3 أعـــوام ب
وحتي االن ومــدارس التكنولوجيا التطبيقية هي 
مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق 
والتدريب  التدريس  طرق  في  الدولية  المعايير 
المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين 
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات 
من  التعليمية؛  والمؤسسات  الخاص  القطاع 
أجل االرتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني 
بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق 
المعلمين  وتأهيل  وإعــداد  والدولية،  المحلية 
وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خالل 
تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل 

وخارج مصر.
ولم تقتصر إنجازات وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني على تلك الفترة، بل وضعت 
القادمة  الخمس  للسنوات  خطة مستقبلية 
العمل  تتضمن  والــتــي   ،2026-  2021
لميوله  وفقا  الطالب  وجــدان  صقل  على 
والخير  التعاون  قيم  وتنمية  واتجاهاته، 

والجمال.
األمية  لمحو  العامة  الهيئة  وتعمل 

وتعليم الكبار على الوصول إلى 60 ألف 
مع   ،  2022  /2021 من  اعتباًرا  سنوًيا  دارس 
اقتراح تعديل قانون التعليم الحالي الصادر عام 
إلدخال  الفني  التعليم  بمواد  يتعلق  فيما   1981
الــجــدارات  منهجية  مثل  المستحدثة  ــور  األمـ
التكنولوجيا  ومـــــدارس  ــزدوج  ــمـ الـ والــتــعــلــيــم 

التطبيقية، وتغيير أسلوب التقييم.
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حوادث

الزمان: 
السبت الموافق 
الخامس من 
يونيو
المكان: شارع 
مجلي الجوهر 
بجوار مسجد 
الشاهد مركز 
كرداسة شمال 
الجيزة
الحدث: 
جريمة مؤسفة 
يندى لها 
الجبين بعدما 
تجرد 6 أشقاء 
)3 رجال - 3 
سيدات( من 
المشاعر 
اإلنسانية 
وتجردوا من 
الرحمة بأن 
شرعوا في قتل 
سيدة ومزقوا 
مالبسها »في 
نص الشارع«.
على مدار 
الشهور 
الماضية، تكرر 
خالف بين 
»عالء« وجيرانها 
بالمنزل المقابل 
بسبب إلقاء 
أكياس القمامة 
أمام البيت.

مساء السبت، غادرت 
»كميلة شنودة« 
وبناتها الثالث مسكن 
الزوجية بقرية أوالد 
جبارة التابعة لمركز 
العسيرات جنوبي 
محافظة سوهاج، 
قاصدة منزل والدها 
بقرية الشهداء، 
لتتوجه رفقة أحد 
أقاربها إلى طبيب 
لمعاناتها من آالم 
مستمرة في جانبها.

 قضية رأي عام جديدة تهز شوارع كرداسة  الزوج يناشد الرئيس: »عايز حق مراتي«

دماء مع أذان الفجر.. لحظات الرعب في مقتل خراط على يد أبيه رميا بالرصاص

مجزرة لم ينج منها أحد.. أسرار »مذبحة الساطور« في سوهاج

كرداسة على صفيح ساخن.. 6 أشقاء يجردون سيدة من مالبسها ويمزقون جسدها

منذ 4 عقود ونصف، اعتاد قاطنو الزاوية الحمراء على 
تهديدات صاحب المركز الهندسي للخراطة للصبية 
لمنعهم من اللهو بالشارع بوساطة طبنجة. لم يفطن 
األهالي أن التهديد سيتحقق ذات مرة لكن الطامة الكبرى 
كانت حاضرة مع اكتشافهم هوية أولى ضحايا سالح الرجل 
التسعيني في مشهد يدمي القلوب.

فجر الخميس الماضي كان أهالي شارع الشركات بمنطقة الزاوية 
الحمراء على موعد مع جريمة مؤسفة. قطعت رصاصات طبنجة 
المنطقة. تخلص صاحب ورشة خراطة من  كان يطبق على  صمتا 

نجله بشكل دموي.
عن  بالسؤال  وتبادر  الحمراء  الزاوية  منطقة  قدماك  تطأ  أن  ا  م
قتل  اللي  الراجل  تروح عند  »عايز  المارة  يجيبك  ورشة عم حنفي 
بنه«. باتت الجريمة لسان حال الجميع، الكل يتبادل الحديث عن  ا
القلوب، تجرد مسن من مشاعر األبوة  التي أدمت  الواقعة  كواليس 

وأنهى حياة نجله األكبر رميا بالرصاص.
شارع  بنهاية  ضيقة  حارة  أهالي  تجمع  الماضي،  الخميس  جر  ف
جاءت  الحقيقة  الرصاص.  طلقات  مصدر  على  للوقوف  لشركات  ا
صادمة، أمطر »حنفي. ع« في العقد التاسع من العمر، صاحب ورشة 
خراطة، نجله األكبر »أحمد. ح« 42 سنة، خراط، بنحو 6 رصاصات.

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بالًغا بمقتل شاب في 
العقد الرابع من العمر على يد والده رميا بالرصاص بسبب خالفات 

مالية بينهما.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين بالفحص والتحريات 

أن المتهم قتل نجله بـ6 طلقات بسبب خالفات مالية بينهما، وأمكن 
القسم تمهيدا  إلى ديوان  اقتياده  ليتم  المستخدم،  ضبطه والسالح 
النيابة  من  فريق  حضور  في  لجريمته  التمثيلية  المعاينة  إلجــرتء 

العامة.
األب  واحــد،  دم  من  أسر  تسكنه ثالث  أدوار،   4 مكون من  منزل 
السفلي،  الــدور  في  رزقهم  مصدر  الخراطة  وورشــة  األول،  بالدور 

والشقيقان يسكنان الدورين الثاني والثالث.
الخراط  ألســرة  يكن  لم  المنطقة،  سكان  أقــدم  من  كونهم  رغــم 

بسكان  عالقتهم  في  لالنطوائية  الغلبة  فكانت  بجيرانهم،  اختالط 
المنطقة.

على بعد أمتار من المنزل الذي ما تزال آثار دماء المجني عليه 
شاهدة على ما جرى في ذاك الصباح، يقف بعض األهالي شاخصين 

بأبصارهم نحو الورشة المغلقة بعد الجريمة البشعة.
ذكريات  األهالي  يسترجع  القلوب  يكسو  وحــزن  مبحوح  بصوت 

قديمة ربما كانت إشارة لما حدث فجر الخميس الماضي.
منزل عم جنفي خرج من شرفته  أسفل  األطفال  يلهو  كان  بينما 

ممسكا بسالحه الشخصي »طبنجة« مهددا إياهم »اللي مش هيمشي 
من هنا هضربه بالنار«. ظل هذ الموقف عالقا في أذهان الجميع 

دون أن يدري بخلد أحدهم بتحقق تلك النبوءة الحقا.
يقول الجيران إن »األب كان كثير التشاجر مع االبن، بسبب مطالبة 
الذي يصعب على االبن  والدته  تكلفة عالج وعملية  االبن جزء من 
نجله  طلب  لكنه  الميسورة  األب  حالة  رغم  وذلك  بمفرده«  تحملها 
األكبر »أحمد« المتكرر كان يقابله بالرفض آخرها انتهى بطرده لفلذة 
كبده من المنزل. بعد أسبوع من الخالف األخير، نصب األب كمينا 
البنه. دعاه للحضور إلى شقته بعد االنتهاء من عمله بدعوى موافقته 

على تحمل تكلفة عملية األم ممهدا الطريق الرتكاب جريمته.
قبل دقائق من انطالق آذان الفجر وأثناء صعوده إلى الشقة، فوجئ 
االبن بوالده في انتظاره ممسكا بطبنجة، فتح النار عليه لتستقر 6 
ويلفظ  دمائه  في  غارقاً  أحمد  ليسقط  والصدر  القلب  في  طلقات 

أنفاسه األخيرة في غضون ثوان.
في  االبــن  جثة  جــوار  إلى  جلس  الجريمة،  مسرح  األب  يغادر  لم 
وردت  استغاثة  إشــارة  بعد  حضرت  التي  الشرطة  حضور  انتظار 

لشرطة النجدة من األهالي.
التحريات وأقوال الجيران أشارت إلى تعاطي المتهم مواد مخدرة 

بات أسيرها، مرجحة ارتكابه للجريمة تحت تأثيرها.
على  الحزن  خيم  الشعب،  بالحي  الضيقة  الــحــارة  إلــى  بالعودة 
الجميع، اكتست المنطقة بالسواد، الكل بدا في دهشة وصدمة من 
الجريمة البشعة السيما دماثة خلق الضحية بقولهم »كان عنده بنتين 
وولد، ومحبوب من الكل« مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني 

»منه هلل.. ايه ذنب العيال اللي يتمهم دول«.

محمد شعبان

محمد شعبان

محمد شعبان

الزوجية  لمسكن  مغادرتها  أن  السيدة  تــدر  لم 
سيكتب لها وبناتها النجاة من مذبحة بشعة بطلها 
والديه  أنهى حياة  ــذي  ال »جـــورج ســالمــة«  زوجــهــا 
وشقيقته وطفليها ذبحا في جريمة أضحت حديث 

الساعة. 
منذ 7 سنوات، تزوجت »كميلة« من »جورج«، وُرزقا 
بثالث بنات، أكبرهن عمرها حوالي 6 أعوام. حياة 
ال  أنها  وبناتها حتى  الزوجة  بها  تنعم  كانت  هادئة 
تتذكر اعتداءه عليها بالضرب ولو لمرة »ممدش إيده 

عليها وال ضربني بالقلم أبدا«.
من  هاتفًيا  اتصاال  الــزوجــة  تلقت  األحــد،  فجر 
عليهم  تعدى  قد  المتهم  يكون  أن  خشية  الجيران 
وقتلهم، قبل أن يذبح والده ووالدته وطفلي شقيقته 
متأثرة  مصرعها  لقيت  الــتــي  شقيقته  ويصيب 
داخل  بالجسد  متفرقة  وجــروح  بطعنات  بإصابتها 

مستشفى سوهاج الجامعي.
الهدوء  أطبق  الجديد،  اليوم  شمس  شــروق  مع 
على شارع القفاصين بمنطقة السوق. التزم األهالي 
منازلهم وحجبوا األطفال عن الخروج رغم أن اليوم 

يوافق السوق األسبوعي للقرية، والذي يُقام على بُعد 
أمتار من شارع القفاصين حيث مسرح جريمة هزت 

القرية التي لم تشهد مثل تلك الجرائم من قبل.

عبر الــنــوافــذ وأســطــح الــمــنــازل، تــابــع األهــالــي 
لحظة بلحظة طورات المذبحة. سيظل مشهد نقل 
دمائهم  في  غارقين  المنزل  من  األربعة  الجثامين 
إلى مشرحة المستشفى الجامعي عالقا في أذهان 

الجميع.
سوهاج،  أمــن  مدير  محمود،  حسن  اللواء  تلقى 
 4 شاب  بذبح  النجدة  عمليات  غرفة  من  إخطاًرا 

أشخاص من أسرته بمركز العسيرات.
وباالنتقال والفحص تبين أن المدعو »جورج. س« 
27 عاًما، عامل، انهال بسالح أبيض »ساطور« على 
والده البالغ من العمر 70 عاًما، ووالدته »آمال. ن« 
أشهر،   6 »مينا«  الطفل  شقيقته،  وابني  عاًما،   65
»إنجي« 5 أعوام، كما أصاب شقيقته »مارينا« 25 

عاًما بجروح خطيرة متفرقة بالجسد.
وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب جريمته في 

حال نوم المجني عليهم، وأنه لم يغادر مسرح الجريمة 
حتى جرى القبض عليه بمعرفة قوات الشرطة، وأنه 

مريض نفسي ويتعاطى المواد المخدرة.
فريق من النيابة العامة في مركز المنشأة بسوهاج 
استمع ألقوال شهود العيان والجيران. وقال شهود 
وكانت  متزوجة،  المتهم  شقيقة  مارينا  إن  عيان 
دفعها  مــا  وزوجــهــا  بينها  نشبت  زوجــيــة  خــالفــات 
والديها  منزل  في  واإلقامة  الزوجية  منزل  لمغادرة 

منذ قرابة أشهر.
وأوضح الجيران أن »مارينا جات لقضاها« كانت 
حامل في مولود لها وتقرر أن تظل في منزل األسرة 
قتلها  »جــورج«  أن شقيقها  إال  مولودها  حتى تضع 

وطفليها مع والده ووالدته صباح األحد.
جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى المنشأة 
المركزي، وتحرر المحضر الالزم بالواقعة، وباشرت 

النيابة العامة التحقيقات.

سئمت السيدة الشكوى لزوجها تارة، وعقالء المنطقة تارة أخرى في 
ظل تعنت الطرف الثاني وصعيهم لجذب شجارها لكنها كانت تتجاوز 
إليه األمور  أن تدري ما ستؤول  الجيرة دون  كل هذا مراعاة لحقوق 

الحقا.
العاشرة صباح السبت، خرج »أحمد الدقاوي« من منزله قاصدا عمله 
بشركة »سنتر شاهين«. ودع السائق زوجته ورفيقة دربه ألكثر من عقد 
األسرة  شمل  ولم  المغيب  وقت  العودة  أمل  على  الزمان  من  ونصف 

المكونة من 6 أشخاص على وجبة الغداء.
اصطحب الرجل ابنته الكبرى »15 سنة« الستصدار شهادة ميالد. 
ثمة انقباض شعر بها رب األسرة لدى مغادرته البيت كما لو أن تلك 

المضغة تحدثه بما يحاك في الخفاء.
لم تمر سوى 60 دققة على مغادرة الزوج حتى تلقى اتصاال هاتفيا 

من جيرانه طالبوه بسرعة الحضور ألمر هام »في مشكلة في البيت«.
طوال الطريق من مقر عمله إلى منزله تدفقت األفكار غير السوية 
قبل السوية داخل عقله حتى كاد يجن جنونه متلهفا الوصول لمعرفة 

ماهية الحدث الطارئ.
الجيران عن سبب  بادر »أحمد« بسؤال  إقامته،  لدى وصوله محل 
طلبهم حضوره فأخبروه بالخبر الصادم »مراتك قطعوا جسمها وطلعت 

مستشفى الشيخ زايد التخصصي لحقناها من تحت إيد جيرانك«.
قواه  واستجماع  أفكاره  شتات  يلملم  أن  األســرة  رب  حاول  لدقائق 
التي خارت للتو. األمر يبدو مزحة ثقيلة أو محض كابوس سرعان ما 

سيستفيق منه لكنه الحقيقة الموجعة. 

صباح السبت، خرجت »عال حسن« صاحبة الـ36 سنة لوضع كيس 
القمامة بجوار باب المنزل حتى يحمله أحد أطفالها األربعة إلى أقرب 

مقلب قمامة.
لحظات كانت كفيلة بتبدل الصورة 180 درجة. مشادة كالمية وقعت 
بين الثالثينية وجارتها التي منحتها وصصلة من السباب بألفاظ خارجة 

مرددة جملة »مترميش زبالتك هنا يا وسخة بدل ما أخليكي تندمي«.
هدأت األوضاع لدقائق لكنه ذاك الذي يسبق العاصفة. طرقت 3 

سيدات باب منزل »عال« التي فتحت غير عابئة بما يخبئه لها القدر.
ثم همت  أرضــا  لتسقط  من شعرها  »عــال«  الثالث  النسوة  جــذب 
إحداهن بكتم أنفاسها خشية إطالقها صرخات استغاثة ومن ثم ضمان 
عدم تدخل أحد من الجيران بينما باغتها أحد أشقاءها بشل حركتها 

فأحكم وثاق يدها من الخلف لتبدأ حفلة من الضرب والسحل.
يروي شاهد عيان المشهد »غمو عنيها وقطعوا هدومها وعروها في 
الشارع زي ما ولدتها أمها« مضيفا »قطعوا في جسمها بالمواس وكتر 

منها جرح في الوجه«.
له »عال«  تتعرض  الجارات ما  تفاقم األوضــاع تالحظ إلحــدى  مع 

فأسرعت لنجدتها مستغلة صوتها الجهوري »إلحقونا هيموتوا عال«.
حال تدخل الجارة دون وقوع ما ال يحمد عقباه. الذ الطرف الثاني 
بالفرار واحتموا في منزلهم بعد تهديد الضحية »اهو عرناكي عشان 

مترفعيش عينك في وش حد تاني«.
إحضار مالبس  على  السيدات  الجيران، حرصت  توافد  توالي  مع 
للسيدة بعد تمزيق جلبابها »مراتي كانت بمالبسها الداخلية في نص 

الشارع« يقول زوجها.
اصطحب األهالي » عال« إلى قسم شرطة كرداسة الكائن بالقرية 
إلعداد  التخصصي  زايد  الشيخ  مستشفى  إلى  تحويلها  وتم  الذكية، 
تقرير أرفق بالمحضر الذي حمل رقم 5332 جنح كرداسة لسنة 2021.

المعتدي  الطرف  من  وسيدة  رجــالن  توجه  ساعات،   5 مــرور  بعد 
»الثاني« إلى القسم ذاته لتحرير محضرد ضد »عالء« اتهموها خالله 
لبعض  وشقيقه  زوجها  إتــالف  عن  بالضرب فضال  عليهم  باالعتداء 

المنقوالت المنزلية بالعقار سكنه.
األمنية  األجهزة  معه  اضطرت  أمــام محضر«  »محضر  األمــر  بات 

لحجز الطرفين لعرضهما على النابة العامة للبت في الواقعة.
صباح اليوم التالي »األحد« أخلي سبيل »عالء« بضمان محل إقامتها 
بينما تم حجز الطرف الثاني إلجراء فحص الطب الشرعي وبيان ما 

بهم من إصابات قبل إخالء سبيلهم بكفالة في وقت الحق.
تصف  هربت«  الجريمة  عملت  اللي  والجيران  بيغلي  كله  »الشارع 
كلمات مسن المشهد والوضع في الشارع الذي شهد تلك الواقعة وسط 
المصابة عن  تنازل  الثاني لعقد جلسة صلح مقابل  مساعي الطرف 
برد  المعنية  األجهزة  مناشدا  بالرفض  تمسك  زوجها  لكن  المحضر 
الحقوق إلى أصحابها قائال »يا سيادة الريس أنا عايز حق مراتي التي 

اتهانت ووشها باظ«.
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طريقنا.. وهنكمله

امللعب

كعادته  بتونس  األهلي  بعثة  بترأس  الخطيب  قــرار  ويأتي 
الديار في  التي يخوضها األهلي خارج  المهمة  المباريات  في 

السنوات األخيرة. 
يذكر أن النادي األهلي دائًما ما يحقق نتائج أكثر من رائعة 
في المباريات التي يترأس فيها محمود الخطيب لبعثة األهلي 

خارجًيا، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.. 
اإلطاحة بصن داونز مرتين

العام  األهلي  الــنــادي  بعثة  ــرأس  ت قد  كــان  الخطيب  محمود 
الماضي في مباراة صن دوانز الجنوب إفريقي، بإياب ربع نهائي 
دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل اإليجابي 
بين الفريقين بهدف لمثله؛ ليحسم األهلي تأهله لنصف النهائي 
بالقاهرة بهدفين دون رد، ويأخذ  بعد فوزه في مباراة الذهاب 
األهلي بثأره من فريق صن داونز، الذي أطاح به عام 2019 من 

نفس الدور.
أيًضا في مباراة اإلياب  بعثة األهلي  محمود الخطيب ترأس 
أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال 
التعادل  تحقيق  في  األهلي  ونجح العبو  الموسم،  هذا  إفريقيا 
بهدف لمثله، ومن ثم التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على فريق 
صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد في 
المباراة التي بالقاهرة؛ ليكرر المارد األحمر نفس نتيجة الموسم 
الماضي، ويطيح بفريق صن داونز من نفس الدور مرتين متتاليتن، 

ويزيد من عقابه بعد إخراج بطل إفريقيا عام 2019. 
الثأر من الوداد 

محمود الخطيب كان قد ترأس بعثة النادي األهلي في مباراة 
الماضي  الموسم  إفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  لنصف  الذهاب 
بفوز  وانتهت  المغربي،  ــوداد  ال فريق  أمــام  لعبت  والتي  أيًضا، 
األهلي بهدفين دون رد، ليحقق األهلي الفوز في مباراة اإلياب 
بنتيجة 3-1 ويتأهل المارد األحمر للمباراة النهائية بنتيجة 1-5 
في مجموع مبارتي الذهاب واإلياب، ليحقق المارد األحمر اللقب 
التاسع في تاريخه بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك 
في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي لعبت 
في الـ27 من نوفمبر الماضي باستاد القاهرة الدولي. يذكر أن 

النادي األهلي كان قد أخذ بثأره من فريق الوداد المغربي وأطاح 
به من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، وذلك 
اإلفريقية على حساب  البطولة  المغربي  الفريق  أن حقق  بعد 

األهلي عام 2017.   
برونزية المونديال 

محمود الخطيب كان قد ترأس أيًضا بعثة النادي األهلي في 
مونديال األندية األخير الذي لعب بقطر فبراير الماضي؛ لينجح 
تحقيق  بعد  برونزية،  ميدالية  تحقيق  في  األهلي  النادي  العبو 

بركالت  البرازيلي  بالميراس  فريق  على  بالفوز  الثالث  المركز 
الثالث والرابع،  الترجيحية في مباراة تحديد المركزين  الجزاء 
برونزية  حقق  الــذي   2006 جيل  إنجاز  األحمر  المارد  ويحقق 

المونديال الذي لعب باليابان. 
بطل السوبر 

وتأتي آخر مباراة يترأس فيها محمود الخطيب بعثة النادي 
األهلي خارجًيا هي مباراة السوبر اإلفريقي أمام نهضة بركان 
المغربي، والتي لعبت بقطر يوم 28 من مايو الماضي؛ وذلك 

أحرزهما  رد،  دون  بهدفين  المغربي  الفريق  على  الفوز  بعد 
بلقب  األحمر  المارد  ليتوج  محسن،  وصــالح  شريف  محمد 
الفريق  والغائب عن خزائن  السابعة،  للمرة  اإلفريقي  السوبر 
منذ عام 2013؛ ليصبح الخطيب وش السعد على األهالوية 

في المباريات التي يترأس فيها بعثة الفريق خارجًيا.

يترأس 
محمود 
الخطيب، رئيس 
النادي األهلي 
بعثة الفريق 
المتجهة إلى 
تونس؛ استعداًدا 
لمواجهة 
فريق الترجي 
التونسي في 
نصف نهائي 
دوري أبطال 
إفريقيا. 
ويلتقي 
األهلي والترجي 
التونسي في 
نصف نهائي 
دوري أبطال 
إفريقيا يومي 
19 و26 من 
يونيو الجاري، 
في مبارتين 
ستكونان في 
غاية القوة 
واإلثارة كعادة 
مباريات 
الفريقين. 

»وش السعد«.. الخطيب رئيسا لبعثة األهلي بتونس
 تأهل مستمر وبرونزية المونديال وسوبر إفريقي.. ماذا يفعل المارد األحمر عندما يترأس الخطيب بعثة الفريق خارجيا؟ 

أحمد واعر

قبل انطالقها .. كل ما يجب أن 

تعرفه عن بطولة أمم أوروبا 

»يورو 2020«

من المتوقع أن تنطلق بطولة كأس 
أمم أوروبا »يورو 2020«، يوم الجمعة 
المقبل، الموافق 11 يونيو، على أن 
تقام في 11 مدينة أوروبية، وتستمر 
لحوالي شهر كامل، وذلك بمشاركة 
24 منتخبا أوروبيا، للمرة الثانية لها 
حيث تشهد تواجد هذا العدد من 
المنتخبات بعد البطولة السابقة 
»يورو 2016« المقامة في فرنسا.

بمواجهة   ،»2020 »يــورو  بطولة  وتنطلق 
ضمن  وتركيا  إيطاليا  منتخبا  تجمع  قوية 
ملعب  على  الجمعة  يوم  األولى  المجموعة 

»األولمبيكو« في روما.
البطولة  ــة  ــام إق الــمــفــتــرض  مــن  وكـــان 
إال  الماضي،  العام  صيف  في  األوروبــيــة 
أزمة  بسبب  الحالي  للعام  تأجيلها  تم  أنه 

جائحة فيروس كوورنا.
مجموعات يورو 2020 كالتالي:

 6 عــلــى  ـــ24  ــ ال المنتخبات  تقسيم  ــم  ت
مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات وتم 

توزيعهم بناء على  مرحلة التصفيات.
المجموعة األولى: إيطاليا، تركيا، ويلز، 

سويسرا.
فنلندا،  بلجيكا،  الــثــانــيــة:  المجموعة 

روسيا، الدنمارك.
هولندا،  أوكــرانــيــا،  الثالثة:  المجموعة 

النمسا، مقدونيا.
كرواتيا،  إنجلترا،  الرابعة:  المجموعة 

التشيك، اسكتلندا.
السويد،  إسبانيا،  الخامسة:  المجموعة 

بولندا، سلوفاكيا.
فرنسا،  ألمانيا،  السادسة:  المجموعة 

البرتغال، المجر.
اليورو 2021: سوف تشهد  نظام بطولة 
ثاني نسخة  باعتبارها  يورو 2020،  بطولة 
دور  في  منتخبا   24 مشاركة  البطولة  في 
المتأهلين  عــدد  زيـــادة  بعد  المجموعات 
للنهائيات، على أن يصعد للدور التالي 16 

منتخبا، وخروج 8 منتخبات فقط.
ستقام البطولة ألول مرة في تاريخها في 
العجوز،  القارة  في  دولــة   11 بـ  ملعبا   11
بالذكرى  والسبب في ذلك يعود لالحتفال 

الـ60 النطالقها في عام 1960.

وكان مقررا في البداية أن تُلعب البطولة 
على 13 ملعبا، قبل أن تتغير المخططات 
ليستقر  كــورونــا،  جائحة  تداعيات  بسبب 
»يويفا« على  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد 

11 ملعبا.
على  المباريات  تقام  أن  المنتظر  ومــن 
)هولندا(،  أرينا«  كرويف  »يوهان  مالعب 
ــان(،  ــجـ ــيـ ــعــب بــاكــو األولــمــبــي )أذربـ ومــل
والملعب الوطني في بوخارست )رومانيا(، 
ــاركــن  ــمــجــر(، و«ب ــا« )ال ــن و«بــوشــكــاش أري
بارك«  و«هامدن  )الدنمارك(،  شتاديون« 
)إنجلترا(،  ويمبلي  وملعب  )اسكتلندا(، 
و«األولمبيكو«  )ألمانيا(،  أرينا«  و«أليانز 
ــب كــريــســتــوفــســكــي«  ــع ــل )إيـــطـــالـــيـــا(، و«م

)روسيا(، و«الكارتوخا« )إسبانيا(.
يــورو  مــبــاريــات  فــي  الجماهير  حــضــور 

2020
ــعــد؛ لــكــن االتــحــاد  ــر ب ــ لــم يُــحــســم األم
اشــتــرط   )UEFA( ــفــا«  ــوي »ي األوروبـــــي 
التعهد بالحضور الجماهيري في مباريات 
بالفعل  أعلنت  المالعب  وبعض  البطولة، 
عن السماح للجماهير بحضور المباريات، 
ما  باستقبال  ويمبلي  ملعب  تعهد  حيث 
استيعابه،  طاقة  إجمالي  من   %25 يقارب 
مع إمكانية زيادة العدد في حال تم تخفيف 

القيود المفروضة في إنجلترا.
 %25 حوالي  الستقبال  غالسكو  وتتطلع 
من إجمالي طاقة استيعاب ملعب هامبدن 
سان  مثل  أخــرى،  مالعب  وأعلنت  ــارك،  ب
بطرسبورغ، أنها ستستقبل حوالي 50% من 
طاقة استيعابها خالل البطولة، بينما تأمل 
بودابست أن تحتضن المباريات بمدرجات 

ممتلئة بالكامل.

طاهر محمد

 محمد الشناوي أفضل العب في األهلي.. واألحمر بحاجة إلى مهاجم جيد

 كهرباء يحتاج إلى معرفة قيمة األهلي  رحيل نجلي عن األهلي »صعب«.. لكنه »الطريق الصح«
هنالك العديد من التساؤالت حول فريق األهلي، 
وحظوظه في التتويج بلقب الدوري ودوري األبطال 
الموسم الحالي، وما التدعيمات التي يحتاجها 
األحمر للوصول لألداء الفني المطلوب؟، وغيرها 
من األسئلة التي طرحتها »الطريق« على أحد نجوم 
القلعة الحمراء السابقين.

ياسر ريان الذي عرف بالسرعة الفائقة والمهارة 
العالية، وأحد أفضل الالعبين في التسعينات ليس 
في األهلي فقط وإنما على مستوى الدوري، أجاب 
على العديد من تساؤالت جماهير القلعة الحمراء، 
فإلى نص الحوار...

لدى  فنًيا،  مقنع  غير  موسيماني  يــزال  ال  لماذا 
البعض رغم ما حققه من بطوالت مع األهلي؟

هذا الكالم ما هو إال حرب على المدير الفني وأنا لست 
مقتنع بها، المدرب نتائجه تتحدث عنه، الناس محتاجة أداء 

ونتائج وبطوالت هذا كثير جًدا.
»أنا عايز بطولة يجبها إزاي ماليش دعوة«، األداء سينسى 
نتائج  الراجل  تنسى،  لن  البطوالت  لكن  ستنسى  والنتائج 

مميزة وتوج بجميع البطوالت التي نافس عليها حتى األن.
ما رؤيتك الفنية لمباراة األهلي والترجي في نصف 

نهائي دوري أبطال إفريقيا؟
اعتقد أنه سيلجأ للعب بنفس أسلوب مباراة صن دوانز في 
دور ربع النهائي، باالعتماد على الدفاع أكثر، خالل مباراة 
الذهاب حتي يخرج بأفضل نتيجة ممكنة ترضيه في مباراة 

الذهاب.
وفي مباراة العودة سيكون األمر مختلف تماًما من حيث 

األداء، الذي اعتقد سيكون هجومًيا أكثر.
كيف ترى فرص األهلي في التتويج ببطولة الدوري 

الموسم الحالي؟
للفوز  المرشحين  أول  للغاية، ودائًما األهلي يكون  كبيرة 

بأي بطولة ينافس عليها ألنه صاحب اللقب واألكثر تتويًجا 
الفوز في  اللقب حال  والفريق قادر على حصد  بالبطولة، 

المؤجالت والتركيز في المباريات المتبقية.
من أفضل العب في األهلي هذا الموسم؟

محمد الشناوي أفضل العب، فهو مستواه ثابت وكان له 
كبير في خروج األهلي بنتائج جيدة الموسم الحالي، ومن 

بعده محمد مجدي أفشة، أليو ديانج وأيمن أشرف.
ماذا ينقص كهربا حتى يشارك أساسًيا مع األهلي؟

بحاجة  لكنه  الفني،  المستوى  على  جيد  العــب  كهربا 
تأتي سوى  لن  المشاركة  وأن  األهلي  النادي  قيمة  لمعرفة 
بالقتال والمنافسة على اللعب، واعتقد مع االلتزام بتعليمات 
الجهاز الفني سيكون له دور، ألن المدرب لن يظلم العب 

مجتهد ويبذل أقصى جهده.
في  تدعيمها  األهــلــي  يحتاج  التي  الــمــراكــز  مــا 

الميركاتو الصيفي؟
األهلي بحاجة للتعاقد مع بعض الالعبين خاصة في مركز 

الظهير األيمن والظهير األيسر، المدافع وبحاجة إلى مهاجم.
عن  بالرحيل  ريــان  ياسر  أحمد  قــرار  رأيــت  كيف 

األهلي بداية الموسم؟
القرار كان صعب، لكنه كان يرى أن فرصة مشاركته في 
األهلي ضئيلة، هو كان يرغب في اللعب بشكل أساسي من 

أجل المنتخب األولمبي، والعودة بشكل أقوى.
المباريات  بعد خروجه من األهلي، يشارك في  وبالفعل 

ويكتسب الخبرات في الدوري، ويتم متابعته بشكل جيد.
هل ترى أنه تعرض للظلم في األهلي، خوصا بعد 

تألقه الفترة األخيرة؟
ال، ربنا اختار له الطريق الصحيح، هو األن هداف الدوري 

المصري وينضم للمنتخب األولمبي والمنتخب األول.
ماذا لو وصله عرض احتراف مع رغبة موسيماني 

في عودته للفريق؟
سيعود  محتاجة  النادي  لو  األهلي،  النادي  قــرار  القرار 
للفريق، لو كان ليس بحاجة فنية له، اعتقد سيمنحه النادي 

الفرصة لالحتراف.
ما فرص مشاركته في التشكيل األساسي في حال 

عاد إلى األهلي؟
األمر في األول واألخر منافسة مع زمالئه، وطبيعي إنها 

تكون موجودة حتى يشارك في األهلي، لو كان األجدر بهذا.
طوكيو  أولمبياد  في  األولمبي  المنتخب  فرص  ما 

المقبلة؟
منتخب مميزة يضم عدد من الالعبين على مستوى عالي، 
تحت قيادة جهاز فني محترم، وأكيد عندهم هدف البطولة 
أن يكون لهم نصيب في ميدالية أولمبية، وهذا هو طموحهم 

وهدفهم منذ التتويج ببطولة كأس األمم اإلفريقية.
الذين  الكبار  الثالثة  هم  من  نظرك  وجهة  من 

ترشحهم لالنضمام للمنتخب األولمبي؟
الشناوي،  الثالثي محمد  إمكانيات  ال أحد يختلف على 
يعود  النهائي  الــقــرار  لكن  صــالح  ومحمد  حجازي  أحمد 

للجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.
محمد  لمشاركة  بالنسبة  المخرج  سيكون  وكيف 

الشناوي، حال تأهل األهلي لنهائي إفريقيا؟
غريب،  شوقي  بقيادة  الفني  الجهاز  من  علمت  حسبما 
مصر،  ومنتخب  األهلي  النادي  بين  تنسيق  هناك  سيكون 
لكننا لن نستبق األحداث كونها متوقفة على مشاركة األهلي 

في دوري أبطال إفريقيا.
كيف ترى قرار حسام البدري بعدم إقامة معسكر 

للمنتخب خالل فترة التوقف الدولي؟
مباريات  توجد  الفترة ال  أن هــذه  أرى  أنــا  عــادي جــًدا، 
يعمل  الــبــدري  مــوضــوع  »هــو  ارتــبــاطــات،  أي  أو  للمنتخب 
في  للمنتخب ستكون  مواجهة  وأول  وخــالص«،  معسكرات 

شهر سبتمبر المقبل.
فلماذا نكلف الدولة مبالغ كبيرة تكلفة معسكرات 

لن تفيد المنتخب في شيء؟
 أنا لست متحيز للبدري لكن القرار طبيعي، المعسكر لن 

يفرق في إعداد، »الناس بتهاجم من أجل الهجوم«.
وماذا عن شكوى البدري المتكررة من عدم انسجام 

الالعبين بسبب ضيق الوقت وقلة المعسكرات؟
تأجيلها  تــم  المنتخب  مباريات  حالًيا  مختلف،  األمــر 
الخطة  وضــع  أنــه  واألكيد  شــيء،  في  يفيد  لن  والمعسكر 

المناسبة للمنتخب خالل المرحلة المقبلة.

ياسر ريان: الهجوم على 

موسيماني »حرب« .. 

واألهلي أول المرشحين 

ألى بطولة

حوار: إيمان محمود
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 رمضان شهر صوم وعبادة ومصطلح السباق الرمضاني خاطئ  أرفض كثيرًا من األعمال ألن ما يُعرض علي أقل من طاقتي وإمكانياتي الفنية

 اعتذرت عن المشاركة في 7 أعمال في الموسم الرمضاني ألن ما عرض ال يستحق التضحية  لم أقصد محمد رمضان من منشور هجومي على حال التمثيل والممثلين

حوار: منى عبد السالم

■ لماذا لم تشارك في السباق الرمضاني هذا 
العام؟

ــة اعــتــرض عــلــى مــصــطــلــح »الــســبــاق  ــداي ــب فــي ال
وآذان،  وعبادة  صوم  شهر  رمضان  الرمضاني« ألن 
وإن كان يُذاع فيه بعض المسلسالت من أجل الترفيه 
فهذا حق مشروع وال مانع في ذلك، لكن ال ينبغي أن 
يُطلق على المسلسالت الدرامية في رمضان مصطلح 

الرمضاني. السباق 
أنه  الرغم من  ولم أشارك في موسم رمضان على 
محاوالت  بسبب  وذلك  أعمال   7 حوالي  علي  ُعرض 
وتــاريــخ،  كقيمة  التقدير  وعــدم  »ترخيص« الفنان، 
ناحية  من  متوسط  علي  ُعرض  ما  أن  إلى  باإلضافة 
أي  يستحق  فال  اإلنــصــاف،  مع  وهــذا رأيــي  الكتابة 
كما  االعــتــذار،  فضلت  ولذلك  كفنان،  مني  تضحية 
أنني استأت من طريقة االتفاق للمشاركة في العمل، 
أحد  إرســال  من خالل  علي  األعمال  تم عرض  فقد 
موظفي مدير اإلنتاج وهذه الطريقة ال تتناسب نهائًيا 

مع قيمة فنان كبير.
بعض  فيه  هاجمت  منشوًرا  كتبت  مؤخًرا،   ■
للمهنة؟  أســاء  بعضهم  أن  ترى  هل  الممثلين، 

وهل قصدت محمد رمضان؟
لم أقصد أحد بعينه، ولكنني تحدثت عن حال فن 
التمثيل  فن  ألن  إليه،  وصــل  ومــا  مصر  في  التمثيل 
وأخالقهم  الناس  سلوك  على  قوًيا  تأثيًرا  له  أصبح 
تأثيًرا  له  أن  كما  بها،  يؤمنون  التي  والقيم  وآراءهــم 
خارج  ظــاًل  له  المعروف  والممثل  قــوًيــا،  اجتماعًيا 
التمثيل  وحالة  وسلوكياته،  آرائه  ناحية  الشاشة من 
في مصر وصلت إلى مستوى من التدني في السلوك 
التأثير  هــذا  كل  له  التمثيل  فن  يكن  ولــم  ــوال  واألقـ
السلبي المستفز للمجتمع في أي عصر من العصور.

في  الفني  الوسط  اختلف  كيف  رأيك  في   ■
جيلك عن الحيل الحالي؟

والدراما  التمثيل  بها فن  نحن نمر بأسوأ فترة مر 
ممثلين  نرى  حيث  عام،  بشكل  والسينما  التلفزيونية 
يتحصلون على مواهب محدودة وتفرد لهم مساحات 
هذا،  يستحقون  ال  وهم  عالية  وأجوار  بطولة  وأدوار 
وذلك راجع للحالة االقتصادية واالجتماعية التي يمر 

بها المجتمع المصري اآلن.
وبالحديث عن ذلك نحتاج أن نمعن النظر في زمن 
آخر تسمونه بـ »الزمن الجميل« على سبيل المثال ال 
واللذان  نجيب  وسليمان  وهبي  يوسف  مثل  الحصر 
ــى شكري  إل إضــافــة  الــبــكــويــه..  رتــبــة  كــانــا يحمالن 
رياض  وحسين  رستم  وزكي  الشناوي  وكمال  سرحان 
وعبد الوارث عسر وغيرهم، كان لديهم مستوى آخر 

رفيع جًدا.
بحسب  الممثلين  بعض  من  استيائك  مع   ■

منشورك، هل فكرت في االعتزال؟
في البداية، دعيني أن أوضح لك أن استيائي ليس 
من الممثلين، لكن من الحالة اإلنتاجية والفوضى في 
أناس  هناك  ألن  التقدير،  وســوء  واالحتكار  اإلنتاج 

يسيئون  سوف  وبالتأكيد  الفنية  العملية  على  دخيلة 
الكتابة  مستوى  هبوط  إلــى  إضافة  الكبار،  للنجوم 
في  تفكيري  يخص  فيما  أم  كبير،  بشكل  وتواضعها 
االعتزال.. فأنا لم أفكر نهائًيا في ذلك، لكنني فكرت 

في العمل خارج مصر.
■ لماذا تفضل العمل خارج مصر؟

وأعرق  أقدم  من  تكريمي  تم  الماضى  العام  نهاية 
خالل  من  العربي،  العالم  في  السينما  مهرجانات 
السينمائية«،  قــرطــاج  »أيـــام  مهرجان  فــي  تكريمي 
في  به  أحظى  الذي  والحب  الكبير  التقدير  ولمست 
التلفزيونية تقدمت  العربي.. وأرى أن الدراما  العالم 
بريادتها،  مصر  وتــجــاوزت  العربي  العالم  في  جــًدا 
حتى في السينما هناك أعمااًل في السينما المغربية 

والتونسية والسورية تتفوق على الكثير من أعمالنا.
■ هل تشعر باالستياء من عدم تكريمك في 

مصر؟
مصر،  فــي  تكريمي  عــدم  مــن  باالستياء  أشعر  ال 
تكريم  أي  انتظر  وال  الجمهور  من  يومًيا  أكرم  ألنني 
من أي جهة وهذا ال يحزنني على اإلطالق، فتكريمي 
أناله كل يوم وكل لحظة من الجمهور داخل أو خارج 
المهرجانات  أهم  من  العام  هذا  كرمت  وقد  مصر، 
»أيــام  مهرجان  مــن  العربي  العالم  فــي  السينمائية 
المركز  فــي  تكريمي  وسيتم  السينمائية«،  قــرطــاج 

الكاثوليكي في شهر يونيو الُمقبل.
■  ما رأيك في المهرجانات الفنية في مصر؟

تديرها  أسف  فبكل  الفنية  للمهرجانات  بالنسبة 
أن  كما  التنظيم،  بسوء  وتتميز  الشخصية،  األمــور 
تكون  والترفيهية  السياحية  المهرجانات  بعض  هناك 
أشبه بعروض األزياء، ويغلب عليها »الشخصنة« وهو 
إلى  ويــؤدي  نفسه،  الفني  العمل  في  حتى  قاتل  داء 
بعض  إال  شــيء،  وكل  والتطور  والتقدم  ــداع  اإلب قتل 
السينمائي،  الفن  محبي  يقيمها  التي  المهرجانات 
وبعض  األقصر  في  اإلفريقية  السينما  مهرجان  مثل 
نوياهم  لها  المنظمين  ألن  الصغيرة،  المهرجانات 

طيبة.
ترشيحك  عــدم  مــن  بالغضب  شعرت  هــل   ■
للمشاركة في مسلسل »ما وراء الطبيعة«؟.. وما 

رأيك في أداء أحمد أمين؟
شعرت باالستياء ألن كان هناك اتصااًل بيني وبين 
تصريحات  له  أن  كما  توفيق،  خالد  أحمد  الراحل 
كان  أيًضا  والجمهور  للدور،  ترشيحي  عن  متكررة 
قام  بعضهم  أن  لدرجة  الشخصية،  ألداء  مرشحني 
بعمل تصميم لصورة لي وأنا أحمل فانوًسا في الظالم 
لم  ولألسف  المسلسل،  في  لشخصيتي  منهم  تصوًرا 
وليس  أمين  أحمد  الفنان  أعرف  ولم  العمل،  أشاهد 

لدي فكرة عن أدائه التمثيلي.
والسبب الرئيسي لحزني تقديري الشديد لكتابات 
وشخص أحمد خالد توفيق، وكنت أتمنى أن تكون لي 
تجربة أو مشاركة في عمل من أعماله، وإن شاء اهلل 
يتم هذا مستقباًل، ألنني أقدر هذا الرجل بشكل كبير 

      لم أشعر باالستياء 
من عدم تكريمي 

في مصر وأناله من 
الجمهور        يوميًا

      عوامل نجاح الفنان 

في مصر تحكمها 
األمور الشخصية 
والمسائل التحتية

       أصحاب المواهب 

المحدودة يحصلون 
على أدوار بطولة 

وأحبه بشدة.
■ بعض النجوم الكبار صرحوا أنهم يعانوا من 
تجاهل المخرجين والمنتجين لهم، هل تعاني 

من ذلك أيًضا؟
وردت علي  ذلــك، حيث  مــن  أعــانــي  لحمد هلل ال  ا
أقل  يُعرض علي  ما  أن  المشكلة  لكن  كثيرة،  اًل  أعما
مستوى  على  وليست  الفنية،  وإمكانياتي  ي  ت طاق من 
يعمل  والفنان  الفني،  إبداعي  أو  تاريخي  أو  موهبتي 
لديه  الجديد  ويُظهر  ويـُـبــدع  نفسه  من  ر  و يط ى  ت ح
ويفاجيء الجمهور بإمكانياته، مثلما حدث معي في 
رأى مني  الجمهور  أن  الكبريت األحمر« إذ  « مسلسل 
إمكانيات ومساحات من اإلبداع لم يكن يعرفها عني، 
الشماع وخيري بشارة،  الدكتور عصام  وهذا بفضل 
يتحلى  أن  المفترض  من  التي  الميزات  إحدى  وهي 
االستكشاف  ميزة  وهي  والمؤلفين،  لمخرجين  ا ا   ه ب
من خالل اكتشاف إمكانيات الممثل وإخراج طاقاته 

الفنية.
أرائك السياسية أضرت بعملك  أن  ■ هل ترى 

الفني، ولو عاد بك الزمن ماذا كنت ستغير؟
ال  مجمتع  فــي  ألننا  أضــرت  تكون  قــد  بما  ر  ، م ع ن
يتحمل الرأي اآلخر وال يحب المختلف، ومجمتع بهذه 
الصورة ال يرحب باالختالف فمن الطبيعي أن يحدث 
خسائر، لكن قناعاتي ال تتغير بل على العكس إيماني 
بها يزداد يوًما بعد يوم، لكنني وجدت أنه من األفضل 
أن أركز على عملي الفني، وأن ال يكون لي مشاركات 

سياسية من أي نوع.
على  راهنت  عندما  مخطًئا  كنت  أنك  ت  ل ق  ■
الفنان  يحتاج  مــاذا  برايك  فقط..  ة  ب ه و م ل ا

حتى ينجح؟
هذا السؤال يحمل شقين مختلفين، فعوامل النجاح 
مطلق،  بشكل  النجاح  عوامل  عن  تختلف  مصر  ي  ف
تتغير  وال  المجتمع  تحكم  عوامل  هناك  ر  ص م ي  ف ف
عوامل  وهــي  والشخصنة  الشخصي  لعامل  ا  ، ي ـ ـ ه و
العامة  العالقات  فن  إلى  باإلضافة  مهمة،  و حاسمة 
هذه  فــإن  والسرية  التحتية  والمسائل  الت  ا صــ ــ ت ال ا و
المسائل هي التي تنجح، أما في المطلق، فإن الجدية 
والموهبة  ــة  ــي األورب باللغات  المعرفة  و ة  ـ ـ س ا ر د ـ ـ ل ا و
والتفكير واالطــالع  والتدريب  في األســاس وصقلها 
واإللمام والتأمل كلها شروط أساسية لنجاح الفنان، 
ــذا ربما يصبح بال جــدوى وال قيمة إذا كان  ــل ه وك
ــر فــي مــصــر، وفــي الــنــهــايــة هــذا الــنــجــاح غير  األمـ
الحقيقي ال يعيش لكن يبقى فقاعة اجتماعية لفترة 

ويُنسى سريًعا بمرور الوقت.
■ هل ترى أنك قدمت ما تمنيته؟ أم لديك 
مزيًدا من األحالم واألعمال التي تود تقديمها؟

ما  تماًما عن  لفنان وال يرضى  ا يكتفي  ا ال  ــ ًم ــ ئ ا د
ا قدمت أعمااًل نجحت وحققت انتشاًرا  ــ ن قدمه، وأ
وهذه األعمال معروفة، وآخر ما أعتز به مسلسلي 
»الجماعة« و»الكبريت األحمر« بجزئيه األول والثاني، 
ودوًما يحلم الفنان بتقديم شخصيات وأعمال ولكن 

الظروف اإلنتاجية ال تساعد وال تقدم ما يُرضي هذه 
األحالم.

ويمر  بتقديمها  أحلم  كنت  شخصيات  هناك  اًل  ث م
شخصية  مثل  الحلم،  هــذا  يتحقق  أن  دون  ن  ــ م ز ــ ل ا
الشهيد عبد القادر الحسيني في فلسطين، والدكتور 
عبد  محمد  الموسيقار  وشخصية  ن،  ا د ــ م ــ ح ل  ا م ج
كنت  لكن  من عمل  أكثر  في  قدمتها  تي  ل ا ب  ا هــ و ــ ل ا
أحلم أن أقدمها في مسلسل مخصص لها، وهناك 
أعمااًل في األدب الروائي المصري والعربي أتمنى أن 
أقدمها، فهناك كثيًرا من األعمال الروائية التي تنال 
إعجابي الشديد، مثل أعمال األديب الراحل محمد 
عبد الحليم عبد اهلل لما له من أعمااًل رائعة، وأعمال 
خيري شلبي وأعمال إبراهيم عبد المجيد وغيرهم 
من األدباء المعاصرين، وبشكل عام األدب الروائي 
المصري كنز للدراما التلفزيونية ولكن ال أحد ينظر 

إليه.
■ كيف تختار أدوارك، وما األدوار التي ترفض 

أن تقدمها؟
أدواري  اخــتــيــار  على  دائـــم  بشكل  ــريــًصــا  ح ت  ن ك
والتدقيق فيما يعرض علي، واستطيع أن أقول أنني 
كل  في  جمهوري  يلمسه  ما  وهو  الختيار،  ا ت  حسن أ

مكان، ولهذا لم أجد ما أندم على تقديمه.
مشاركتك  مثل  األدوار  بعض  من  ت  ب ح س ن ا  ■
على  ندمت  عمل  أكثر  ما  »الكرنك«..  م  ل ي ف ي  ف

رفضه؟
هناك  كانت  لكن  »الكرنك«،  فيلم  من  نسحب  ا م  ل
ظروًفا قاسية وصعبة لم استطع التعامل معها كانت 
السبب في أنني لم أكمل دوري في العمل، ألنني كنت 
دبي  في  الحصاد«  »ليالي  مسلسل  بتصوير  ا  ًط ب ت ر م
وسافرت لتصويره وامتد التصوير لفترة وحينما حان 
وقت استئناف العمل لم أكن موجوًدا في القاهرة، لذا 
اضطر القائمين على العمل إجراء تعديالت، فتوقفت 
ولم تكتمل الشخصية وظهرت في مشهد واحد كنت 
قد صورته، وهذا الموقف أشعر باألسف تجاه، ولن 

انساه ما حييت.
ــم أتــمــكــن مــن الــمــشــاركــة  ــاك عــمــاًل آخـــر ل وهــن
إنتاج  مــن  بريطاني  إنجليزي  سلسل  م و  ـ ـ ه و ه  ي ف
BBC، اســمــه »أقـــدار الــحــرب« كــنــت أقــف أمــام 
إيما  األوســكــار  على  الحاصلة  ة  ي م ل ا ع ل ا ة  ل ث م م ل ا
وأجريت  القاهرة  في  العمل  فريق  ن  كا و تومسون، 
والممثلة  المخرج  على  عرفت  ت و  ، ت ا ـ ـ ف و ر ـ ـ ب م  ه ع م
»بئر  فيلم  أصــور  كنت  لوقت  ا ذلك  وفي   ، لمية لعا ا
بالمواعيد،  معي  يلتزم  لم  عمل  ل ا ج  ت ن م و  » ة ن ا خي ل ا
انتهي من  كي  ولندن  روما  بين  بالحضور  لزمني  ا و
تصوير دوري، وتعارضت مواعيد تصوير الفيلم مع 
آسًفا  زلت  وما  القاهرة،  في  ني  يطا لبر ا لمسلسل  ا

وحزيًنا على ضياع تلك الفرصة عني.

عبد العزيز مخيون: نمر بأسوء فترة مر بها فن 

التمثيل.. وهناك محاوالت لترخيص النجوم الكبار
يعد الفنان عبد العزيز مخيون واحًدا من عمالقة التمثيل، يمتلك كاريزما وموهبة 
استثنائية وأداء مميز، ويلعب في منطقة مختلفة ال ينافسه فيها أحد، ال يهتم بالكم 
ولكنه يختار أدواره بعناية شديدة، تألق في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، 
بالكثير من األدوار واألعمال الهامة التي كتبت اسمه في سجل المبدعين ووضعته في 
مصاف النجوم الكبار.
وفي حوار خاص لـ»الطريق« يكشف عبد العزيز مخيون عن رأيه في حال فن التمثيل 
في مصر، وما وصل إليه، وما يقصده من المنشور الذي كتبه مؤخًرا وهاجم فيه بعض 
الممثلين الذين لم يذكر أسمائهم واصًفا أنهم ينشرون قذوراتهم على قمة المجتمع، 
وسبب رفضه كثير من األعمال التي ُتعرض عليه، وغيرها من األمور وإلى نص الحوار:

 لم أفكر نهائيًا في االعتزال.. لكنني فكرت في العمل خارج مصر   


