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الموت بطعم الشوكوالتة.. شركات تبيع الحلوى في سرنجات مجهولة وسامة
لمحافظة  التابعة  حلوان  مدينة  شــوارع  إحدى  في 
القاهرة، اكتشف »الطريق« حالة غريبة بين األطفال، 
أثــار  مــا  وهــو  أيديهم،  فــي  السرنجات  انتشار  وهــي 

التساؤالت حول سبب 
في جولة »الطريق« حصلت على واحدة من مجموعة 
ويتناولها  بالشوكوالتة  معبأة  وجدتها  التي  سرنجات، 
العديد من األطفال، وبسؤال نوح صابر، أحد األطفال 
الشوكوالته  تناول  عن  سنوات   ١٠ العمر  من  البالغ 
في السرنجة، أوضح أنه يشتري هذه السرنجات من 

محل البقالة والتي تكون معبأة بالشوكوالته ومغلفة.
أنه  لـ«الطريق«  سنوات  ـــ١٠  ال ذو  الطفل  وأضــاف 
وسهلة  طريقة  كونها  الحلوى  من  النوع  هذا  يشتري 
اللذيذ  طعمها  إلى  باإلضافة  الشوكوالته،  تناول  في 

له. بالنسبة 
وفي السياق ذاته، قالت آيات كريم، البالغة من العمر 
٦ سنوات والمقيمة في مدينة حلوان التابعة لمحافظة 
إنها اعتادت على شراء سرنجات الشوكوالته  القاهرة، 

بشكل يومي ومتى توفر لديها المال لشراءها.
وأضافت الطفلة ذات الست سنوات لـ«الطريق« أنها 
السرنجات  داخل  المضغوطة  الشوكوالتة  شكل  تحب 

ومذاقتها الجيد بالنسبة لها، كما أن سعر الواحدة هو 
المزيد من  لها شراء  يتيح  جنيه واحد فقط، وهو ما 

هذه الشوكوالته لها.
السرنجة  في  الشوكوالتة  بحب  »أنــا  واستكملت: 
بجنيه  الواحدة  علشان  زيي  الصغيرة  ألختي  وجبت 

حلو«. وطعمها 
إنها  ســنــوات،   ٤ يــوســف،   رسيلة  الطفلة  وقــالــت 
أصبحت متعلقة كثيرا بشوكوالته السرنجة ألنها تحب 

مذاقها وتشتريها كل يوم باستمرار.
وتابعت الطفلة أنها تطلب من والدتها شراء سرنجة 
الشوكوالته مقابل أن تكون مطيعة لها وتنفذ ما تطلبه 

األم على مدار اليوم وال تحدث أي شغب.
ولم تتوقف جولة البحث عن سرنجات الشوكوالته، 
األمور  أولياء  مع  الحديث  إلى  »الطريق«  توجه  حيث 

عن هذا المستحدث من أشكال الحلوى.
التابعى  حلوان  مدينة  في  تقيم  عربي،  نورا  وتقول 
البالغ  طفلها  تناول  تعلم  لم  إنها  القاهرة،  لمحافظة 
الصدفة  بمحض  إال  لشوكوالته  سنوات   ٥ العمر  من 
يديه  وفــي  المنزل  يــدخــل  مــرة  ذات  وجــدتــه  عندما 

السرنجة.

ل«الطريق«  خاصة  تصريحات  في  »نورا«  وأضافت 
أنها تحدثت مع نجلها عن تناوله حلوى السرنجة من 
أنه  وعلمت  الشارع،  في  األطفال  مع  لعبه  قبل خالل 
تعنفه  جعلها  الــذي  األمــر  وهو  مــرات،  عدة  اشتراها 
وغير  للقلق  مثيرة  حلوى  تناول  عن  التوقف  أجل  من 

المصدر. واضحة 
واستكملت: » زعقت ألبني علشان أكل شوكوالته في 
علشان  هيضرب  تاني  جبها  لو  عليه  وحلفت  سرنجة 

مش يأكل حاجة من الشارع من غير ما أعرف«.
إحدى  حسين،  خديجة  قالت  السياق،  ذات  وفــي 
طفلتها  شراء  من  البداية  في  غضرت  إنها  األمهات 
األمــر  مــع  تعاملت  ولكنها  السرنجة  فــي  شــوكــوالتــه 
األطفال  من  العديد  شاهدت  عندما  طبيعي  بشكل 
وأوضحت  الحلوى.  من  النوع  هذا  شراء  على  يقبلون 
سنوات   ٣ العمر  من  تبلغ  التي  بسنت  الطفلة  والــدة 
من  الشوكوالته  لشراء سرنجات  تتوجه  أصبحت  أنها 
المحل لكي ترضي طفلتها من البكاء، خصوصا عندما 

تشاهد صغيرتها غيرها من األطفال يتناولونها.
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املدخل

 كل ما يجب معرفته عن ساللة كورونا الجديدة

»دلتا«.. رعب كورونا الجديد

انتشرْت خالل األيام الماضية صورًة لقائمة 
عروس، كتب فيها أبوها »من ُيؤَتمن على الِعرض 
ال ُيسأل عن المال، اتِق اهلل في كريمتنا«، وكما 
هو متوقٌع ثار جدل كبير عبر مواقع التواصل 
االجتماعي بخصوص هذا التصرف، وهل من حق 
األب أن يفعل هذا أم أن هذا قرار البنت؟ وهل كان 
الغرض االستعراض أم أنه ِفعٌل من شأنه أن يرفع 
من قيمة الفتاة لدى زوجها، ويحرك نخوته 
للحفاظ عليها؟ وهل هذا األمر غير مسبوق 
بالفعل أم أنه يتكرر بطريقة اعتيادية؟

في هذا التحقيق نحاول تلّمس اإلجابات.
قالت سارة عبد العليم، مديرة سوشيال ميديا، إن 
عدم كتابة قائمة منتشر في عائلتها، وأول من فعله 
بناته جميعهن،  ذه مع  ونفَّ جدها -رحمة اهلل عليه- 
رغم أنه لم يكن قليل الشأن وإنما صاحب مصنع له 
اسم وسمعة طيبة في منطقته، وتابعت: »الجميع كان 
يحلف بأخالق بناته وهو نفسه كان يفاخر بهن ويقول 
في حقهن »أنا بنيت أربع عمارات« ويقصد أنه رباهّن 

هن رغم انه لم يكن متعلًما«. وعلمهّن وزوجَّ
أزواج  من  جعل  التصرف  هــذا  أن  ســارة  وأكــدت 
البنات أصدقاء للجّد وأبناء حقيقيين حتى آخر يوم 
في حياته، ال مجرد أنسباء، ما انعكس على عالقاتهم 

بزوجاتهن وإكرامهم لهّن.
وذكرت سارة أن والدها هو اآلخر كان يقول إنه لن 
يكتب لها رغم أنه محاٍم، فهي ال تُثبت حقوًقا ويمكن 

وابنته  صفقة  ليس  والــزواج  بسهولة،  بها  التالعب 
ت  أصــرَّ اهلل  توفاه  وعندما  ــروة«،  وشـ »بيعة  ليست 
والدتها على إنفاذ رغبته، وقالت للعريس إنها وصية 

الراحل الكريم.
وعــلــى الــجــانــب اآلخـــر، رفــضــت أمــانــي محمود، 
مدّرسة، عدم كتابة قائمة، وقالت: »صحيح أن الزوج 
لو لم يكن »ابن ناس« فإن القائمة لن تمثل له عقبة 
في سبيل االنفصال أو إساءة المعاملة، لكن ال مفّر 

منها، حتى ال تخرج الزوجة من المولد بال حمص«.
وتابعت: »يجب، في حالة االنفصال، أال تجد األم 
تجد  األقل  على  الصفر،  من  للبدء  مضطرة  نفسها 

عفًشا تربي عليه أبناءها«. 

وهو ما أيَّدها فيه نضال فكري، صحفي، قائاًل إن 
بعض الرجال من ذوي النفوس المريضة، تؤثر فيهم 
القائمة وتمثل رادًعا لهم عن اإلتيان بتصرفات غير 
بقيمتها  شيك  كتابة  أو  بكتابتها  بأس  وال  محسوبة، 

ه الشرع. فهي بديل المهر الذي أقرَّ
النفس  علم  اختصاصية  فيصل،  فاطمة  وقالت 
التي  عائلتها  فــي  الــوحــيــدة  البنت  إنــهــا  الــتــربــوي، 
يكن  لم  الذي  والدها  والسبب  قائمة،  لها  تُكتب  لم 
وتابعت:  السوء،  نية  فيهم  يفترض  أو  الناس،  يخّون 
ضنا النتقادات عديدة ممن حولنا من  تعرَّ »بالتأكيد 
واقع خوفهم علّي وعدم تعّودهم على مثل هذه األمور، 
 ، خصوًصا أنني البنت الوحيدة لوالدي، لكن أبي أصرَّ
وقال إذا حدث شيء ال قّدر اهلل، فلن تكون القائمة 

هي المشكلة«.
القرار  بهذا  للغاية  َسِعد  زوجها  إن  سارة  وذكــرت 
مــشــكــالت عــديــدة،  ــذي ســيــوّفــر عليهما خـــوض  الـ
مناصفة،  شيء  كل  جهزنا  لالتفاق،  »وفًقا  وتابعت: 
وشعر زوجي أن والدي متعاون ومحترم، وهو ما َوَقر 
في نفسه وانعكس على تصرفاته وتعامله معي حتى 

اليوم«.
وأكدت أنها مع إلغاء القائمة لتجّنب مشكالت ربما 
تترك ندوًبا في نفوس كل األطراف، وذكرت أنها لن 

تكتب قائمة البنتها لو رزقها اهلل بواحدة.
مشكالت  وقــعــت  إذا  التصرف  يــكــون  كيف  لكن 

ُمفضية إلى الطالق بين زوجين لم يكتبا قائمة؟  
يقول محمد قايد، خطيب وإمام مسجد: »تختلف 
الشرقية-  فلدينا -في  والمدينة،  القرية  بين  األمور 
واستطرد:  المسائل«،  هــذه  يتولى  عرفي  مجلس 
وكان  قائمة،  الــزواج  فيها  يكتب  لم  واقعة  »حضرُت 
يريد االنفصال عن زوجته، فانعقد المجلس العرفي 

العمدة وبعض الحكماء وأهل الطرفين،  المكوَّن من 
وبعد االستماع إلى الجميع والمداولة، كتب المجلس 
ع عليها المعنّيون  العرفي الُحكم في ورقة ُمغلَقة، ووقَّ
جميًعا دون معرفة الحكم، ثم تُلي الحكم بعدها وكان 

ملزًما للجميع«.
وأكمل: »أما في المدينة، فعدم وجود قائمة يعني 
ضياع حق الزوجة، وأنا مع كتابة القائمة أو مستند 

بقيمتها«.
الشرعي  الــمـــــأذون  عيسى،  محمد  الشيخ  ــر  وذك
ينتشر  قائمة  كتابة  عــدم  أن  سامي،  محمد  للحاج 
الــزواج  »أركــان  وتابع:  المدينة،  في  عنه  الريف  في 
القائمة  أمــا  واإلعـــالم،  والقبول  اإليجاب  الشرعي 
فُعرٌف، وهي بديل للمهر الشرعي«. وأكد أنه مع كتابة 
القائمة لحفظ الحقوق، خاصة مع تدّني األخالق في 
هذه األيام وضرورة تعويض الزوجة ولو جزئًيا حال 
شهد  أنه  ــد  وأكَّ الزوجية،  الحياة  في  توفيقها  عدم 
حاالت عديدة ألُسر لم تكتب قائمة لبناتهن فضاعت 

حقوقهن، رغم عالقات القرابة والدم.
القائمة  العروس بكتابة  ونصح الشيخ محمد أهل 
بأدق التفاصيل، ال بصفة عامة، كي ال ينتهز ضعاف 

النفوس الُفرصة ويبدّلوا المنقوالت حال الخالف.
الزواج نعمة من اهلل، وأساسه المودة والرحمة، ال 
وال  متغيِّرة  النفوس  فإن  ذلك  ومع  الصفقات،  عقد 
أحد يعرف ما تأتي به األيام، لذا فإن ُحسن االختيار 
ربما  الكفء،  وتلّمس  التسرع،  وعــدم  البداية،  منذ 
يُجّنبنا كثيًرا من المشكالت والمزالق واللف سنوات 

بين أروقة المحاكم.

تواصل ساللة »دلتا« المتحور الجديد 
من فيروس كورونا المستجد نشر الرعب 
فى العالم، خاصة فى الهند وبريطانيا 
اللتين عانتا بشكل كبير من تداعيات الوباء 
وطفراته، ال سيما بعد اكتشاف األطباء 
عالقة بين هذا المتحور واإلصابة بأمراض 
أخرى خطيرة.

حيث يُعتقد أن الساللة الجديدة »دلتا« أو كما 
تُسبب  أن  يُمكنها   ،»B.1.617« أيًضا  عليها  يطلق 
ضررا كبيرا للبنكرياس، ما يؤدي إلى ظهور مرض 
السكري المفاجئ وارتفاع مستويات الجلوكوز فى 
الدم، ما يتسبب بالتالي فى تفشي عدوي »الفطر 
لصحيفة  هنود  أطباء  أكــده  لما  وفًقا  ــود«،  األسـ

»التليجراف« البريطانية.
البريطاني  الصحة  ــر  وزي كشف  جانبه،   ومــن 
الساللة  »الدلتا«  أن  األحــد،  أمس  هانكوك  مات 
القيود  بــرفــع  تــهــدد  كــورونــا  لــفــيــروس  المتحولة 
ينتقل  ألنه  نظًرا  المتحدة،  المملكة  فى  المتبقية 
بنسبة 40٪ أكثر من طافرة ألفا التي كانت موجودة 

ومنتشرة فى البالد.
»بي  لشبكة  البريطاني  الصحة  وزيــر  وأوضــح 
لمجموعة  بحث  عن  نقال  البريطانية،  ســي«  بي 
للزيادة  تقدير  أفضل  أن  الحكومة،  تنصح  علمية 

هو حوالي ٪40.
 كما كشف الوزير البريطاني عن أنه على الرغم 
من زيادة عدد اإلصابات الجديدة بفيروس كوفيد 
-19 فى األيام األخيرة، والتي تراوحت بين 5 آالف 

و 6 آالف حالة فى اليوم، فإن عدد المرضى فى 
غالبية  أن  مؤكداً  مستقراً،  يزال  ال  المستشفيات 
ــم يتم  حـــاالت االســتــشــفــاء تــرتــبــط بــأشــخــاص ل

تطعيمهم.
تضرًرا  األكثر  الدولة  هي  بريطانيا  أن   ويذكر 
فى أوروبــا، حيث سجلت ما يقرب من 128 ألف 
حالة وفاة، وقامت بتطعيم 40 مليون مقيم بجرعة 
واحدة على األقل من اللقاح، بينما تلقى أكثر من 

27 مليون شخص جرعة ثانية.
المتحورة  الدلتا  طفرة  وصول  فإن  ذلك،   ومع 
الجديدة، التي جرى اكتشافها ألول مرة فى أبريل 
فى الهند، وهي منتشرة اآلن فى المملكة المتحدة، 
الشكوك  من  بظالل  ألقى  فقد  للتقديرات،  وفًقا 

حول إمكانية رفع القيود األخيرة فى 21 يونيو.
نحو  سيجري تحصين  التاريخ،  ذلــك   وبحلول 
ثالثة أخماس البالغين بشكل كامل، كما قال مات 
هانكوك، فى حين أن عدد األشخاص المحصنين 

حالًيا يبلغ ٪52.
ــك، أشــــارت بــعــض الصحف  ــ ــى ذل إضــافــة إلـ
موعد  تأجيل  تعتزم  الحكومة  أن  إلى  البريطانية 
القيود األخيرة لمدة أسبوعين، فيما يتوقع اإلعالن 

عن هذا القرار فى 14 يونيو.
 من المتوقع أن تكون اللقاحات أقل فعالية ضد 

دلتا
 وبحسب ما نشره موقع »silive«، أشارت هيئة 
الصحة العامة فى إنجلترا إلى أن هناك أدلة على 

أن اللقاحات تظهر فعالية منخفضة ضد دلتا.
 وقال علماء الصحة العامة فى إنجلترا: »هناك 
اآلن تحليالت من إنجلترا واسكتلندا تدعم الحد 
من فعالية لقاح دلتا مقارنة بألفا«، مما يزيد من 
الحاجة إلى تكثيف جهود التطعيم من أجل الحد 

من الزيادة المحتملة.
واالسكتلندية  اإلنجليزية  األبحاث  تظهر   كما 
لهما   mRNA لقاحات  أن جرعتين من  المبكرة 

فعالية أعلى مقارنة بجرعة واحدة ضد دلتا.
من  واحــدة  لجرعة  كــان  التحديد،  وجــه   وعلى 
بـ  مقارنة  دلتا  ضد   ٪33.5 فعالية  فايزر  لقاح 
ثانية  قفزت جرعة  ذلك،  ومع  ألفا،  51.1٪ ضد 
من الفعالية ضد ألفا إلى 93.4٪، بينما انخفضت 

فعالية التحصين ضد دلتا إلى ٪87.9.
 وقــالــت الــدكــتــورة مــاري رامـــزي، رئيسة قسم 
التحصين فى هيئة الصحة العامة بإنجلترا: »توفر 
هذه الدراسة الطمأنينة بأن جرعتين من أي لقاح 
أعراض  ضد  الحماية  من  عالية  مستويات  توفر 

.»1.617.2.B المرض من متغير
 هناك أدلة مبكرة تشير إلى أنه قد يكون هناك 
خطر متزايد من االستشفاء من متغير دلتا؛ ومع 
إن  إنجلترا،  فى  العامة  الصحة  هيئة  قالت  ذلك، 
هناك حاجة إلى مزيد من البيانات للثقة في هذه 

النتيجة.
 تفشي ساللة دلتا فى جميع أنحاء العالم

دلتا  انتشار متغير  الزيادة في  تأتي   ومع ذلك، 
عاًما  انخفاًضا  العالم  فيه  الذي شهد  الوقت  في 

في الحاالت الجديدة.
»نــواصــل  العالمية:  الصحة  منظمة   وقــالــت 
مالحظة زيادة انتقال العدوى بشكل ملحوظ وعدد 
متزايد من البلدان التي أبلغت عن تفشي المرض 
المرتبط بهذا النوع«، مضيفة أن إجراء مزيد من 

الدراسة كان ذا أولوية قصوى.

حسام مصطفى إبراهيم
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اإلشارة

المثقفون يطلقون شرارة الحرب ضد قوى التطرف واإل رهاب
لم تكن ثورة 30 يونيو وليدة 
الصدفة، حيث سبقتها العديد من 
اإلرهاات والمؤشرات التي وقفت في 
وجه جماعة اإلخوان اإلرهابية، 
وكانت أهم تلك اإلرهاصات ما قاده 
المثقفون قبل أيام من انطالق الثورة 
التي أطاحت بحكم اإلخوان، فتحت 
شعار »ال ألخونة وزارة الثقافة« 
اصطف جموع المثقفين ضد حكم 
المرشد وجماعة اإلخوان المسلمين 
اإلرهابية، قبل ثورة 30 يونيو بأيام 
قليلة، وبعد ساعات من تعيين عالء 
عبد العزيز وزيرا للثقافة، وإنهاء 
خدمة عدد من قيادات الوزارة البارزة، 
مما أثار غضب جموع المثقفين 
المصريين، واعتبروها خطوة ألخونة 
الوزارة المسئولة عن الفعاليات 
الفنية والثقافية، والتى ترفض أغلبها 
الجماعة األصولية..

فى  الثقافة  وزارة  شهدتها  واالضطرابات  التوتر  من  كبيرة  حالة 
األسابيع األخيرة من حكم الجماعة اإلرهابية، إثر اتخاذ وزير الثقافة 
األسبق، والمنتمي للجماعة اإلرهابية عالء عبد العزيز،عدة قرارات، 
هيئة  رئيس  أحمد مجاهد،  الدكتور  منها  بارزة  قيادات  ندب  بإنهاء 
الكتاب السابق، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار األوبرا 
وقتها، واختيار بدالء لهم منتمين لجماعة اإلخوان اإلرهابية، وذلك بعد 

مرور أقل من شهر على اختياره وزيرا للثقافة..
حدث بارز في تاريخ الثقافة

كانت اللبنة األولى لزحزحة الجماعة اإلرهابية عن حكم مصر هي 
تلك التي وضعها اعتصام المثقفين أمام الوزارة، قبل انطالق ثورة 30 
يونيو بعدة أيام فى عام 2013، الذي أصبح باكورة إرهاصات الثورة 
المصرية التى قام بها الشعب المصرى ضد حكم اإلخوان، ووقفت 
بجانبه القوات المسلحة، ويعتبر هذا الحدث من األحداث البارزة فى 
تاريخ الثقافة المصرية، فجميع المثقفين كباًرا وشباًبا على مختلف 

التوجهات تجمعوا فى منطقة واحدة..
وشعبها  وأهلها  مصر  عن  المنسلخة  اإلرهابية  الجماعة  وكعادة 
وثقافتها وتغريدها في سرب مختلف عن مصر والمصريين، واجه 
الوزير اإلخوانى االعتصام بتصريح أكثر غرابة، حين قال »المعتصمين 
بالوزارة ال يمثلون مثقفي مصر«، وكأن الوزير اإلخوانى ال يعرف رموز 
بلده الفنية الثقافية، فاالعتصام الذى جاء ضده وضد جماعته ضم 
كبار المثقفين الذين مثلوا الهوية الثقافية المصرية فى العقود األخيرة، 
من بينهم الشاعر الكبير سيد حجاب، واألديبة الكبيرة فتحية العسال، 
الغيطانى،  الراحل جمال  إبراهيم، األديب  الكبير صنع اهلل  الروائى 
بجانب الفنان الكبير المخرج جالل الشرقاوى، والفنانة القديرة سهير 
المرشدى، والفنانة القديرة رجاء الجداوى، وكان شعلة الحماس الذى 

قادت المئات من مثقفى مصر تواجد األديب الكبير بهاء طاهر.
شارك  حيث  المثقفين،  على  االعتصام  في  المشاركة  تتوقف  لم 
إخونة  للمشاركة ضد  والذين جــاؤوا  والفنانين،  النجوم  به عدد من 
والفنان محمود  إلهام شاهين،  والنجمة  يسرا،  النجمة  مثل  الــوزارة 
قابيل، والنجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد حلمى، والنجم هانى 
رمزى، وغيرهم ممن شاركوا جموع الشعب المصرى سخطهم من حكم 

الرئيس المعزول وجماعة اإلخوان اإلرهابية. 
الفنانون يدعمون االعتصام

االعتصام، حيث  ذلــك  حــدوث  إلــى  قــادت  المؤشرات  من  العديد 
لم يكن وليدا للصدفة أو لمجرد التخلص من وزير إخوانى ال يعلم 
شيئا عن الثقافة المصرية، حيث جاء نتيجة استشعار المثقفين أن 
التغييرات تحمل الكثير من التعسف حتى وصلت لرئيس دار األوبرا 
وقتها، الدكتورة إيناس عبد الدايم، باإلضافة إلى محاوالت مستميتة 
لوقف عروض الباليه باألوبرا، مما أثار حفيظة فناني األوبرا، وجعلهم 
شرارة تضىء طريق المثقفين لتصل بهم إلى مقر وزارة الثقافة ليبدأو 
في اعتصام شرارته أضاءت طريق الثورة على حكم اإلخوان في 30 

يونيو.
لم يزد العناد اإلخواني المثقفين إال إصرارا، حيث ظل االعتصام 
مستمرا حتى 30 يونيو 2013 ، ولم يصبح االعتصام إلقالة وزير ثقافة 
اإلخوان بل تحول لثورة ضد حكم اإلخوان في مصر استطاع المثقفين 
خاللها إنارة طريق الحق أمام الشعب المصري لوقفتهم ألول مرة يدا 

واحدة لمحاربة التطرف واإلرهاب.

عبدالفتاح  أول  الفريق  أصدر  يونيو..   23 وفى 
السيسى، وزير الدفاع، آنذاك، بيانا أعلن فيه أن 
السابقة  الفترة  خــالل  تجنبت  المسلحة  القوات 
الدخول فى المعترك السياسى إال أن مسؤوليتها 
الوطنية واألخالقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع 
انزالق مصر فى نفق مظلم من الصراع واالقتتال 
الجارى والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة، 
المصالح  وتوافق  للتفاهم  إيجاد صيغة  إلى  ودعا 

خالل أسبوع من هذا التاريخ.
للقوات  العامة  القيادة  وفى أول يوليو، أصدرت 
أن  المحتمل  من  أنــه  فيه  ذكــرت  بيانا  المسلحة 
يتلقى الشعب ردا على حركته وعلى ندائه، داعية 
كل طرف أن يتحمل قدرا من المسؤولية، وأمهلت 
الشعب. وفى 3  لتلبية مطالب  للجميع  48 ساعة 
يوليو، ألقى »السيسى« بيانا أعلن فيه خارطة طريق 
تتضمن  المجتمعون،  عليها  اتفق  للبالد،  سياسية 
تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، 
النواب،  مجلس  انتخابات  قانون  إصــدار  وسرعة 

وإنهاء رئاسة اإلخوان لحكم مصر.
كافة  على  البناء  نحو  الشعب  مسيرة  وانطلقت 
حماية  وفى  واعية،  وطنية  قيادة  تحت  األصعدة 
جيش وشرطة بذلوا أرواحهم من أجل الحفاظ على 
مقدرات مصر بمحاصرة اإلرهاب ووقف انتشاره 

ومالحقته أينما كان.
إن  قــال  السيسى  عبدالفتاح  الــرئــيــس 
المحاوالت  كل  على  قضت  يونيو   30 ثــورة 

المستميتة لطمس الهوية الوطنية.
السابعة  الذكرى  بمناسبة  كلمته  فى  وأضــاف، 
خالل  األمــة  جماهير  أن  أمــس،  يونيو،   30 لثورة 
هذه الثورة المجيدة سطرت بإرادتها ملحمة خالدة 

للحفاظ على هوية الوطن
وتابع الرئيس: »شعب مصر العظيم أيها الشعب 
األبى الكريم نحتفل اليوم بالذكرى السابعة لثورة 
الثالثين من يونيو 2013، تلك الثورة المجيدة التى 
سطرت خاللها جماهير أمتنا بإرادتها األبية ملحمة 
خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها 
القوية على أن الشعوب حينما تنتفض ال يمكن أن 

يقف أمامها عائق«.
وأوضح: »لقد تابع العالم أجمع باندهاش وإعجاب 
انطالق شرارة ثورتنا المباركة التى قضت على كل 

محاوالت البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية، 
فقد ظن هؤالء ومن يقف وراءهم أن مصر قد دانت 
لهم دون غيرهم من أبناء الوطن وأن أهدافهم التى 
يسعون إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت 
جموع الماليين معلنة رفضها القاطع لكل محاوالت 
اختطاف الوطن الذى تولى أمره من ال يدرك قيمة 
كانت  ــداث  األحـ هــذه  وفــى خضم  وعظمة مصر 
جماهير  مطالب  وتراقب  تتابع  المسلحة  القوات 
اإلرادة  إلــى  انحازت  حيث  العظيم،  الشعب  هــذا 
التاريخية  ثوابتها  إلــى  استنادا  الــحــرة  الوطنية 
وعقيدتها الراسخة وباعتبارها مالذ الشعب اآلمن 
وسنده األمين، واتخذت قرارها التاريخى بمشاركة 
مختلف القوى والتيارات السياسية بوضع خارطة 
مستقبل تسير الدول المصرية على خطاها للعبور 

من الفوضى والعبث إلى بر األمان«.
الشعب والجيش

كعادتها دائما تضرب القوات المسلحة المصرية 
والمنشآت  األرواح  على  الحفاظ  في  للعالم  مثاال 
يونيو،   30 ــورة  ث فــي  تجلى  مــا  وهــذا  وحمايتهم، 
حيث نجحت القوات المسلحة في حماية الشعب 
يونيو  في  اإلرهابية  الجامعة  بطش  من  المصرى 
القوات  تتخلى  أن  يحدث  ولــن  لــم  حيث   ،2013
المسلحة عن الشعب يوم. ولبت القوات المسلحة 
نداء الشعب لحماية البالد من الجماعة اإلرهابية، 
بعد سيطرتهم على العديد من المواقع السياسية 
والحكومية، فخرج وزير الدفاع حين ذاك، المشير 
وطنى  بــحــوار  يطالب  السيسى،  عبدالفتاح  أول 
الجماعة  رفضت  ولكن  صائبة،  لحلول  للوصول 

اإلرهابية أي سبل لحلول سلمية.
أخونة الدولة

رافعة  للحكم  المسلمين  اإلخوان  جاءت جماعة 
شعار »نحمل الخير لمصر«، غير أن الواقع كشف 
أن الجماعة لم تكن تحمل سوى مخططها الملتوى 
التي  »األخــونــة«  أو  التمكين«  بـ»خطة  المعروف 
الرئاسة  مؤسسة  خــالل  من  عالنية  بها  جاهرت 
الــذراع  والعدالة  الحرية  وحــزب  اإلرشــاد  ومكتب 

السياسى المسيطر على الحكم آنذاك.
فاتورة النار

إبان  المواطنون  دفعها  الثمن  باهظة  دم  فاتورة 
حكم جماعة اإلخوان وحلفائها، جراء أعمال العنف 

واالشتباكات الدامية التى شهدتها البالد، ووسط 
هذه األعمال سجلت الصحف تفاصيلها أوالً بأول، 
حتى كانت مسماًرا فى نعش الجماعة التى أزيحت 
عن الحكم بثورة شعبية فى الثالثين من يونيو 2013
بـ»أحداث  البداية  كانت   ،2012 سبتمر   15 فى 
باحتجاجات  اندلعت  التى  األمريكية«،  السفارة 
مسىء  فيلم  السفارة ضد  أمام  اإلسالمية  للقوى 
للنبى، وانتهت باشتباكات بين قوات األمن ومدنيين، 

سقط خاللها 2 من المدنيين.
والعدالة«  لـ»الحرية  مقار  يغلقون  متظاهرون 
مــحــمــود«..  »محمد  على  احــتــجــاًجــا  بالجنازير 
تغطية  ضمن  بالصحف  رئيسًيا  عنواًنا  هذا  كان 
األحــداث الساخنة، وذلك على خلفية إحياء عدد 
ذكــرى   2012 نوفمبر   19 فــى  المتظاهرين  مــن 
أحداث محمد محمود 2011، وحدثت عمليات كر 
وفر بين الشرطة والمتظاهرين، أدت إلى سقوط 

3 ضحايا، أبرزهم: جابر صالح الشهير بـ»جيكا«.
ديسمبر  فــى 6  االتــحــاديــة«  »أحـــداث  وحظيت 
بين  االشتباكات  وقوع  بعد  مميزة،  بتغطية   2012
مؤيدين لجماعة اإلخوان ومعارضين لها أمام قصر 
االتحادية مقر حكم محمد مرسى حينئذ، والتى راح 
ضحيتها 13 شخًصا من بينهم الحسينى أبوضيف، 

الصحفى بجريدة الفجر، وإصابة 600 شخص.
»سلخانة  فضح  انــفــراد  قصة  عــنــوان:  وتــحــت 
»االتــحــاديــة«.. أســـوار  على  اإلخــوانــيــة  التعذيب« 
دفعت  التى  االتحادية  أحــداث  الصحف  أوضحت 
بالرئيس المعزول مرسى أمام القضاء فى قضية 
»نشبت  القصر:  أمــام  المتظاهرين  وتعذيب  قتل 
القوى  مــن  المعتصمين  بين  عنيفة  اشــتــبــاكــات 
 13 بحياة  أودت  اإلســالمــيــة،  ــقــوى  وال المدنية 
إلى  باإلضافة  والمؤيدين،  المعارضين  من  قتياًل، 
تعذيب  ونصب سلخانة  اإلصابات،  وقوع عشرات 
المحتجزين  لتعذيب  الرئيسية  القصر  بوابة  على 
وإجبارهم على االعتراف بتلقى أموال للهجوم على 
اإلخوان«. وسجلت يومها كاميرات الصحفيين عنف 
المعتصمين حول  القوى اإلسالمية حين هاجموا 

محيط قصر االتحادية.

 اإلخوان يهدرون دم المصريين .. والقوات المسلحة تنتصر إلرادة الشعب

 اعتصام وزارة الثقافة وضع المسمار 

األول في نعش جماعة اإلخوان

30 يونيو.. ليلة تحرير مصر

8 سنوات على »الليلة الكبيرة«

السيسى: 30 يونيو قضت على محاوالت طمس الهوية الوطنية

عبد الرحمن قناوي

رحمة سمير ونهلة حسين

 في عيدها الثامن جاءت »ثورة 
30 يونيو« لتبنى وطًنا، وتصحح 
مساًرا وتفتح آفاق الحلم واألمل 
أمام ماليين المصريين، الذين 
هتفوا ضد »سماسرة األوطان« 
وسارقى األحالم، ليستردوا 
»مصر الحرة«.

8 سنوات، نجحت خاللها 
الدولة فى استعادة األمن وبناء 
االقتصاد فى معركة حياة أو 
موت فى حب مصر على جميع 
الجبهات.

كان النظام اإلخوانى تعمد 
إقصاء الكفاءات، وعدم 
االستعانة بالخبرات االقتصادية 
والسياسية والشخصيات التى لها 
خبرات طويلة مشهود لها دوليًا 
ومحليًا فى إدارة األزمات التى 
واجهت الدولة فى إطار ما عرف 
بـ»أخونة الدولة«.

وبعد 10 أشهر فقط من رئاسة 
مرسى، تأسست »حركة تمرد«، 
تعبيًرا عن حالة الرفض الشعبى 
لحكم اإلخوان، مطالبة بإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة، وحددت 
يوم 30 يونيو موعدا النتهاء 
المهلة لالستجابة لهذا المطلب 
ودعت الموقعين للتظاهر 
بعد انتهاء المهلة إذا لم تتم 
االستجابة لمطالبهم، وتجاهل 
»المعزول« المطالب الشعبية 
ووصفها بالمطالب العبثية.
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طريقنا.. وهنكمله

املطب

على مدار ٧ سنوات من توليه حكم مصر، 
سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج 
بمصر من ظلمات البدائية والتأخر في كل 
المجاالت إلى نور المعرفة والتقدم، حتى أبهر 
الجميع وشهد له العالم بما حققه في مصر من 
طفرة في جميع المجاالت وعلى مستوى جميع 
األصعدة.

ومن بين هذه المجاالت، تأتي وزارة التضامن 
االجتماعي والتي حظت باهتمام كبير من 
الرئيس السيسي على مستوى كل الجوانب 
للوزارة. التابعة 

»الطريق« يحاور  الدكتور حسين الباز، وكيل 
وزارة التضامن االجتماعي بمحافظة قنا حول 
مشوار اإلنجازات التي حققها الرئيس السيسي 
في مصر على مدار ٧ سنوات منذ توليه الحكم.

التضامن  وزارة  تطوير  بدأ  السيسي  الرئيس 
منذ توليه حكم مصر

وزارة  تــطــويــر  بـــدأ  كــيــف  الــبــدايــة..  ــي  ف  
التضامن في عهد الرئيس السيسي؟

مع عهد  الــوزارة جاءت  تطوير  العمل على  بداية   
عام  من  وخصوصا  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
مساعدات  تقديم  على  العمل  ــان  ك حيث   ،٢٠١٥
لألسر الفقيرة من خالل قانون الضمان االجتماعي، 
في حاالت مثل«إنعدام الدخل، واإلعاقة وغيرها من 

الحاالت«.
 ما هو التحول الذي خلقه الرئيس السيسي 

في وزارة التضامن بعد توليه حكم مصر؟
أصدر  مصر  لحكم  السيسي  الرئيس  تولي  مع   
تأهيل  في  والحتمية  المهمة  القرارات  من  العديد 
لبرنامج  أخرى  حاالت  بإضافة  قراره  ومنها  الوزارة 
االجتماعي  الــضــمــان  قــانــون  ضمن  األســـر  رعــايــة 
»تكافل  برنامج  في  والمتملثة  المجتمعية،  والحماية 
فئات  لصالح  الدولة  تقدمه  ني  دعم  وهو  وكرامة«، 
دخلها متذبذب أو تعاني من انخفاض دخلها لبعض 

األسباب.
جنيه  مليار   ٢٠ وكــرامــة  تكافل  برنامج  تكلفة   

سنويا.. قنا لها نصيب بمليار جنيه
على  التكافل  برنامج  تنفيذ  في  السبب  ما   

الجمهورية؟ مستوى 
حيث  برنامجين،  يعد  وكــرامــة«  »تكافل  برنامج   
يكون برنامج تكافل وبرنامج كرامة، ولكن تم دمجهم 
في برنامج واحد، مبينا أن برنامج تكافل، هو لألسر 
مدار  وعلى  يوم  عمر  من  أطفال  على  تحتوي  التي 

أو  ملكية  األســر  هذه  تمتلك  وال  الــدراســة،  مراحل 
العمل  وتم  األساسية،  احتياجاتهم  يكفي  ثابت  دخل 
عدد  لحصر  إلكترونية  وأجهزة  معدات  توفير  على 

األسر وتوفير احتياجاتهم من خالل البرنامج.
فــي برنامج  كــرامــة  ــداد شــق  إعـ تــم  لــمــاذا   

التكافل؟
 برنامج كرامة، هو برنامج تم إعداده لتوفير مبلغ 
ال٦٥ عاما وليس  الذين تجاوزوا  السن  لكبار  مادي 
كرامتهم،  على  للحفاظ  وذلــك  يرعاهم،  من  لديهم 

ويتم صرف المبلغ من أقرب مكتب بريد لهم.
على  وكــرامــة  تكافل  برنامج  تكلفة  هو  ما   
محافظة  ومستوى  عامة  الجمهورية  مستوى 

قنا خاصة؟
 برنامج تكافل وكرامة يبلغ تكلفته ٢٠ مليار جنيه 
نصيب  ويصل  الجمهورية،  مستوى  على  السنة  في 
جنيه  مــلــيــار  إلــى  يــصــل  المبلغ  مــن  قــنــا  محافظة 
أسرة  ألف  ل١٩٤  البرنامج  خدمة  لتوفير  مصري، 

على مستوى محافظة قنا.
 كم عدد الوحدات االجتماعية على مستوى 

قنا؟ محافظة 
على مستوى محافظة قنا يوجد ما يقرب من ١٣٠ 
وحدة محلية تعمل بشكل مباشر في جميع الظروف 
الخاصة بمهام عملهم مثل حالة حدوث حريق ووقوع 
تقديم  في  المهم  الــدور  وهــو  وفــيــات،  أو  إصــابــات 
بالمعنى  تعويض  وليست  مشروطة  غير  مساعدات 
العام ولكنه نوع من تخفيف الكارثة التي تعرض لها 

المواطنين، مع رصد وحصر الخسائر التي وقعت.
التعرض  المتاح لألسرة في حالة  المبلغ   كم 

لنكبة؟
 وزارة التضامن رفعت الدعم لألسرة التي تتعرض 
من  كنوع  وهي  جنيه،  ألف   ١٥ إلى  كارثة  أو  لكنبة 
اإلجراءات التخفيفية التي تقوم بها الدولة لمساعدة 
المثال ما حدث في حادث  المواطنين، وعلى سبيل 
من  الــمــســاعــدات  تقديم  تــم  حيث  ســوهــاج،  قــطــار 

الوزارة للمواطنين بشكل عاجل.
بمعايير  تــعــمــل  مــصــر  فـــي  ــات  ــان ــض ــح ال  

العالمية الحضانات 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  نصيب  كان  كيف 

من تطور وزارو التضامن االجتماعي؟
يــتــم الــعــمــل عــلــى مــســاعــدة ذوي االحــتــيــاجــات   
ــي تــوفــيــر ســبــل لــلــعــالج ســـواء الــعــالج  الــخــاصــة ف
توفير  على  العمل  مع  الطبيعي،  العالج  أو  المباشر 

فرص عمل لهم.
التضامن  ودور  الحضانات  عمل  في  رأيك  ما   

معهم؟ االجتماعي 
حلقة  يعدوا  ألنهم  وذلك  للغاية،  جيد  مشروع  هو 
دورهم  أن  كما  األمور،  وأولياء  األطفال  بين  الوصل 
سلوكم،  وتحسين  تأهيلهم  األطفال  تعليم  في  مهم 
يعد  لذلك  السيسي،  الرئيس  عليه  أكد  ما  ما  وهو 

رغم انتشار فيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف، إال أنه 
ال يزال البحث جارًيا عن الطرق األنسب لمواجهته والحد 
من انتشاره، وكان َاخرها أن أوصت دول مثل كندا وفرنسا 
والنرويج والسويد، من بين دول أخرى، بخلط جرعات 
لقاحات فيروس كورونا، مع استمرار بعض البلدان األخرى 
فى االختبار.

وفى اآلونة األخيرة، قال الدكتور إن كيه أرورا، رئيس مجموعة 
عمل كوفيد-١٩ التابعة للحكومة الهندية المركزية، إن الخبراء قد 
يبدأون فى االختبار لمعرفة ما إذا كان خلط جرعتين مختلفين من 

لقاح كوفيد يمكن أن يعزز االستجابة المناعية.
أنحاء  جميع  فى  الباحثون  كان   :»indianexpress« وبحسب 
دراسة  ووجدت  كوفيد،  لقاح  جرعات  خلط  آثار  يدرسون  العالم 
مدريد،  فى  الصحي  الثالث  كارلوس  معهد  بقيادة  إسبانيا،  فى 
أكسفورد- من  بكل  األشخاص  تطعيم  أن  األولية  تجربتها  في 

أسترازينيكا وفايزر-بيوانتك المضادين لفيروس كورونا، يمكن أن 

ينتج استجابة مناعية قوية.
أن   Com-COV تسمى  بــريــطــانــيــة  ــة  دراســ وجـــدت   كــمــا 
األشخاص فى المجموعات التى تلقت »المزيج والمطابقة« لديهم 
متوسطة«  إلى  »خفيفة  من  باللقاح  مرتبطة  شائعة  جانبية  آثــار 

مقارنة باألشخاص الذين تلقوا جرعتين من نفس اللقاح.
المعزز  المتجانسة  غير  التطعيم  باسم  اإلستراتيجية   وتُعرف 
األولي لفيروس كوفيد-١٩، وتم اعتمادها للتخفيف من »صدمات 
وفًقا  اللقاح«،  نشر  من سرعة  تقلل  قد  التي  النقص  أو  اإلمــداد 

لدراسة نشرتها The Lancet فى مايو.
 وقال الدكتور فيكاس موريا، رئيس قسم ومدير أمراض الرئة، 
مستشفى فورتيس، شاليمار باج، إن ما إذا كان يمكن للمرء تلقي 
جرعتين مختلفتين من لقاح كوفيد ال يمكن تحديده إال من خالل 

بحث مكثف.
 ويدرس الباحثون بالفعل تأثيرات خلط لقاحات اللقاح، وهناك 
حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كان القيام بذلك سيعزز 

االستجابة المناعية أو يقللها.

دورهم مهم ومحوري.
االحترازية  واإلجراءات  باالحتياطات  اإللتزام  تم   

للوقاية من فيروس كورونا المستجد
أمر  كما  األمهات  شق  على  العمل  يتم  كيف   

السيسي؟ الرئيس 
على  العمل  يتم  األطفال  بحضانات  يتعلق  فيما   
والمستفيد  الخدمة  مقدم  بين  تواصل  خدمة  توفير 
ضــرورة  على  أكــد  السيسي  الرئيس  أن  كما  منها، 
اإللتزام  مع  الحضانات  يخص  فيما  القيود  تخفيف 
بأهم المعايير الدولية في حضانات األطفال، ومنها: 
واإلجــراءات  باالحتياطات  واإللتزام  الغرف  توسيع 

االحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
االجتماعي  التضامن  وزارة  مجهودات  وتستمر 

»مبادرة  السيسي، حول  الفتاح  عبد  الرئيس  برعاية 
تنموى  مشروع  أكبر  هى  تعد  والتي  كريمة«،  حياة 
والتي  به،  والنهوض  المصرى  الريف  وتنمية  لتطوير 

تصل تكلفته نحو 7٠٠ مليار جنيه.
خالل  من  كريمة  حياة  مبادرة  على  العمل  ويتم   
الخدمات  كل  توفير  تستهدف  التي  وزارات،   ١٠
والغاز،  الصحي،  الصرف  شبكات  من  الريف،  فى 
وتطوير  الــشــامــل،  الصحي  والتأمين  الــكــهــربــاء، 
والئقة  كريمة  حياة  توفير  والهدف  التحتية،  البنية 
المتسربين  األطفال  استهداف  يتم  كما  للمواطن، 
يــقــرب مــن مليون  يــوجــد مــا  الــتــعــلــيــم، حــيــث  مــن 
باألشخاص  االهتمام  وكذلك  التعليم،  خارج  طفل 
فى  بالنساء  واالهتمام  وتأهيلهم،  اإلعــاقــة  ذوى 

االقــتــصــادى،  والتمكين  واإلنــجــاب،  الــحــمــل  ســن 
وإقامة  والفالحين،  المزارعين،  ودعم  والتوعية، 
ــف، وتــوعــيــة  ــري ــدات إنــتــاجــيــة عــلــى مــســتــوى ال حـ
واألسر  المسنين  ورعاية  ــزواج،  ال على  المقبلين 

الفقيرة«.
أسرة،  ألف   ١٢٠ كريم  سكن  برنامج  ويستهدف   
لتأهيل منازلهم، وقالت: يوجد نحو ٢٠٠ ألف أسرة، 
ويتم  المتهالكة،  والمنازل  األفقر،  األسر  ونستهدف 
سكن  وبرنامج  الخارج،  من  المنازل  ودهان  تأهيلها 
كريم مخصص له تكلفة نحو ٢٥ مليار جنيه مصري، 
كــمــا يــتــم الــتــركــيــز عــلــى االهــتــمــام بــمــشــروع تنمية 
لرعاية  الحضانات،  فى  والتوسع  والطفولة،  األسرة 
وحماية األطفال، وهناك مشروعات عديدة للتمكين 
االقتصادى، وتطوير مراكز أسر منتجة، ونقل أصول 
من  واإلقالل  الغذاء  دعم  ميسرة،  وقروض  منتجية، 

نسبة األنيميا لدى األطفال. 
التركيز على مبادرة حياة  ــة األخــيــرة، يتم  وفــي اآلون
كريمة، وملف الحماية والرعاية االجتماعية والحماية من 
الفقر، وفتحنا الباب لألسر الكافلة، التركيز أيضاً على 
دعم العمالة غير المنتظمة، والدولة تكلفت ٦ مليار و٢ 
مليون الفترة الماضية فى دعم العمالة غير المنتظمة«.  
وعــن ملف اإلغــاثــة، تم مواجهة أكثر من حــادث خالل 
اآلونة األخيرة، منها »مصنع العبور، وحادث قطار سوهاج، 
وقطار قليوب، وفى حادث العبور«، وتم صرف تعويضات 
تصل إلى ٥٠ ألفا، وهناك قرار وزاري برفع التعويضات 
من ١٠ آالف، لـ ٥٠ ألفا وفي الحوادث الكبيرة يصل ١٠٠ 
األرواح ولكن هناك أسر  ألــف، وال يوجد شىء يعوض 

تحتاج للرعاية.
ويتم توفير استفادة لـ٣.8 مليون أسرة من برنامج 
تكافل وكرامة، ويتم الوصول إلى ٤ مليون أسرة، نظًرا 
لوجود أسر منتظرة، وفي القريب سيكون هناك أسر 
تنضم فى تكافل وكرامة، كما يتم استهداف الوصول 
إلى ٢٠ ألف رائدة وخريجة لتكافل وكرامة، والتعاقد 
على ١٠ آالف تابلت للرائدات، للقيام برصد ميدانى 
لن  والــرائــدات  احتياجا،  األكــثــر  لــألســر  وحقيقى 
جدا،  مهم  التوعية  وموضوع  متطوعات،  هم  يعينوا، 
الطلب  وتم  الخاطئة،  بالمعتقدات  ملئ  الريف  ألن 
مصر  جنيه  مليار   ٥.8 مبلغ  العامة  الموازنة  من 

االجتماعية«. والحماية  الرعاية  لخدمات 
للرعاية  استكمال  هــو  كريمة،  حياة  ملف  ويعد 
إلى  مشيرة  ــريــف،  ال فــى  االجــتــمــاعــيــة،  والــحــمــايــة 
ومــلــف  ــدة ســكــنــيــة،  وحــ  ٤٤١٢ فـــرش  اســتــهــداف 
القدامى،  الغارمات  ســداد  وشــك  على  الــغــارمــات، 
لوقف  ودراسة تشريع  الملف،  التعامل مع هذا  ويتم 
بيانات  قاعدة  وإعـــداد  الــغــارمــات،  ملف  ومواجهة 

للغارمات.

 وكيل وزارة التضامن: تكلفة 
برنامج تكافل وكرامة 20 مليار جنيه 

سنويا.. قنا نصيبها مليار جنيه

 الحضانات في مصر تعمل بمعايير 

الحضانات العالمية

دعاء راجح

أحمد أبو السعود

دولة العدل والنور

هل خلط جرعتين من لقاح كورونا يعزز االستجابة المناعية؟

كيف أعاد السيسي الحياة الكريمة لماليين الفقراء؟
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طريقنا.. وهنكمله

حتيا مصر

 األطفال: طعمها حلو وبجنيه بس.. واستشاري طب أطفال: مخاطر سرنجات الشوكوالتة تصل إلى الموت

دعاء راجح

في إحدى شوارع مدينة حلوان التابعة 
لمحافظة القاهرة، اكتشف »الطريق« حالة 
غريبة بين األطفال، وهي انتشار السرنجات 
في أيديهم، وهو ما أثار التساؤالت حول سبب 
انتشار هذه السرنجات.

األطفال وسرنجات الشوكوالته
مجموعة  من  واحــدة  على  »الطريق« حصلت  جولة  في 
سرنجات، التي وجدتها معبأة بالشوكوالتة ويتناولها العديد 
البالغ من  من األطفال، وبسؤال نوح صابر، أحد األطفال 
العمر ١٠ سنوات عن تناول الشوكوالته في السرنجة، أوضح 
تكون  والتي  البقالة  السرنجات من محل  أنه يشتري هذه 

معبأة بالشوكوالته ومغلفة.
وأضاف الطفل ذو الـ١٠ سنوات لـ«الطريق« أنه يشتري هذا 
النوع من الحلوى كونها طريقة وسهلة في تناول الشوكوالته، 

باإلضافة إلى طعمها اللذيذ بالنسبة له.
وفي السياق ذاته، قالت آيات كريم، البالغة من العمر ٦ 
سنوات والمقيمة في مدينة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، 
إنها اعتادت على شراء سرنجات الشوكوالته بشكل يومي 

ومتى توفر لديها المال لشراءها.
وأضافت الطفلة ذات الست سنوات لـ«الطريق« أنها تحب 
ومذاقتها  السرنجات  داخل  المضغوطة  الشوكوالتة  شكل 
الواحدة هو جنيه واحد  بالنسبة لها، كما أن سعر  الجيد 
فقط، وهو ما يتيح لها شراء المزيد من هذه الشوكوالته لها.

وجبت  السرنجة  في  الشوكوالتة  بحب  »أنا  واستكملت: 
ألختي الصغيرة زيي علشان الواحدة بجنيه وطعمها حلو«.

وقالت الطفلة رسيلة يوسف،  ٤ سنوات، إنها أصبحت 
مذاقها  تحب  ألنها  السرنجة  بشوكوالته  كثيرا  متعلقة 

 األمهات بين مؤيد 
ومعارض لبيع سرنجات 
الشوكوالتة.. ومتحدث 

نقابة الصيادلة: غالبا 
مصنوعة تحت السلم

 وزير المالية: مصر لديها مشروعات تحتاج إلى تمويل   محمود بدر: الحكومة تبحث عن تنوع مصادر الدين بدال من حلول سد العجز

 علي جمعة: ليست مخالفة للشريعة اإلسالمية  مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وتشتريها كل يوم باستمرار.
سرنجة  شــراء  والدتها  من  تطلب  أنها  الطفلة  وتابعت 
الشوكوالته مقابل أن تكون مطيعة لها وتنفذ ما تطلبه األم 

على مدار اليوم وال تحدث أي شغب.
األمهات وسرنجات الشوكوالته

ولم تتوقف جولة البحث عن سرنجات الشوكوالته، حيث 
هذا  عن  األمــور  أولياء  مع  الحديث  إلــى  »الطريق«  توجه 

المستحدث من أشكال الحلوى.
وتقول نورا عربي، تقيم في مدينة حلوان التابعى لمحافظة 
القاهرة، إنها لم تعلم تناول طفلها البالغ من العمر ٥ سنوات 
لشوكوالته إال بمحض الصدفة عندما وجدته ذات مرة يدخل 

المنزل وفي يديه السرنجة.
وأضافت »نــورا« في تصريحات خاصة ل«الطريق« أنها 
تحدثت مع نجلها عن تناوله حلوى السرنجة من قبل خالل 
عدة  اشتراها  أنه  وعلمت  الشارع،  في  األطفال  مع  لعبه 
مرات، وهو األمر الذي جعلها تعنفه من أجل التوقف عن 

تناول حلوى مثيرة للقلق وغير واضحة المصدر.
في  شوكوالته  أكــل  علشان  ألبني  زعقت   « واستكملت: 
سرنجة وحلفت عليه لو جبها تاني هيضرب علشان مش 

يأكل حاجة من الشارع من غير ما أعرف«.
وفي ذات السياق، قالت خديجة حسين، إحدى األمهات 
في  شــراء طفلتها شوكوالته  من  البداية  في  إنها غضرت 
عندما  طبيعي  بشكل  األمــر  مع  تعاملت  ولكنها  السرنجة 
شاهدت العديد من األطفال يقبلون على شراء هذا النوع من 
الحلوى. وأوضحت والدة الطفلة بسنت التي تبلغ من العمر 
٣ سنوات أنها أصبحت تتوجه لشراء سرنجات الشوكوالته 
من المحل لكي ترضي طفلتها من البكاء، خصوصا عندما 

تشاهد صغيرتها غيرها من األطفال يتناولونها.
وتابعت: »بروح اشتري شوكوالتة السرنجة لبنتي علشان 
تسكت ومتعيطش على اللي في أيد األطفال ومش عارفة 

هي نظيفة وال ال«.

طب األطفال ومخاطر سرنجات الشوكوالتة
ومن جانبها، قالت الدكتور نهى أبو بكر، استشاري طب 
األطفال، إن تداول شوكوالتة لألطفال معبأة في سرنجات 
أمر شديد الخطورة، خصوصا في حالة أن كانت السرنجات 

غير معقمة .
وأوضحت »أبو بكر« في تصريحات خاصة ل«الطريق« 
أن السرنجات هي نوع من البالستيك غير المؤهل لتناول 
األطفال أي منتج من خالله، مبينة أن السرنجات البد أن 
تكون لغرضها األساسي فقط وهو إعطاء العالج فقط. 
وبيت أنه في حالة كانا السرنجة غير معقمة بخالف نوع 

البالستيك، يمكن أن يضاعف المخاطر على حياة األطفال 
بعض  في  والتسمم  المعوية  النزالت  إلى حد  تصل  والتي 

الحاالت. وأكدت استشاري طب األطفال أنه على األمهات 
بقدر  إبعادهم  خــالل  من  هم  أطفال  حياة  مراعاة 

اإلمكان عن هذا النوع من الحلوى الذي يمكن 
أن يشكل خطر على حياتهم، مشيرة إلى أنه في 
حالة كانت الشوكوالتة غير مطابقة للمواصفات 

يمكنها أن تصيب األطفال بالحساسية.
الصيادلة وسرنجات الشوكوالتة

ــور مــحــفــوظ رمــزي  ــت ــدك ــال ال ــن جــانــبــه، قـ ومـ
المتحدث باسم نقابة الصيادلة  أن المادة التي يتم 

صنع سرنجات العالج منها ال تسمح باستخدامها في 
المنتجات الغذائية نتيجة لعدم تأهيلها لذلك.

وأوضــح  »رمــزي« في تصريحات خاصة ل«الطريق« أن 
القومي  المركز  أو  الغذاء  معهد  تتبع  الغذائية  المنتجات 
للغذاء، وفي حالة عدم تسجيل المنتج سرنجات الشوكوالتة، 
يكون في هذه الحالة منتج مخالف البد من معاقبة المخالف 

وتصدير المنتج.

أهداف الصكوك السيادية
سليمان،  محمد  البرلماني  النائب  ــدم  وق
الــنــواب،  بمجلس  االقتصادية  اللجنة  وكيل 
عرضا ألهداف مشروع القانون  والتي جاءت 
على النحو التالي: »استحداث آليات ووسائل 
للدولة  العامة  الموازنة  عجز  لتمويل  جديدة 
منتجات  وتقديم  التمويل،  مــصــادر  وتنويع 
آلياته،  وتطوير  الدين  أدوات  لسوق  جديدة 
الحكومية  ــدارات  اإلصـ على  الطلب  وتحفيز 
يتم  التى  الدين  وأدوات  المالية  األوراق  من 
إصدارها بالعملة المحلية والعمالت األجنبية، 
وتمويل المشروعات االستثمارية واالقتصادية 
للدولة،  العامة  بالموازنة  المدرجة  والتنموية 
باإلضافة إلى جذب مستثمرين ُجدد مصريين 
وأجانب، ممن يفضلون المعامالت المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية«.
جدل النواب على القانون

من جانبه، رفض النائب محمود بدر عضو 
مجلس النواب عن تنسيقية شباب األحزاب، 
معلقا بذلك أن الحكومة بدال من أن تبحث عن 
تنويع  تبحث عن  العجز،  حلول حقيقية لسد 
وزير  وطالب  نستدين؟،  وكيف  الدين  مصادر 
المالية بتوضيح قائمة االصول التى ستطرح 
بشأنها الصكوك حتى إذا حدث ال قدر اهلل 
لم يتم الوفاء بقيمة الصكوك، سيكون أعباًء 
على األجيال الجديدة، فيما علق النائب فخري 
الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بأن قانون 
الضامنة  السيادية   والجهة  سيادية  صكوك 
على  يعلو  ما  يوجد  وال  المالية  وزارة  له هي 

الصكوك السيادية والهدف هو االستثمار.
 رد وزارة المالية

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن 
مصر دولة لديها تحٍد يتعلق بالمياه ووضعت 
ضمن خطتها مشروعات خاصة بتحلية المياه، 
المحطات  لهذه  التمويل  استخدام  من  والبد 
معدل  لتسريع  السيادية  الصكوك  خالل  من 
النمو، منوها أن الصك ليس دين؛ ألنه سيتم 

سداده من اإليراد وحق االنتفاع، والقانون فى 
غاية الدقة من الناحية الفنية، وهذه صكوكا 
وليست قروضا أو سندات أو أذون خزانة وهذه 
الصكوك على حق النتفاع على أمالك الدولة 
المملوكة لها ملكية خاصة، وليست المملوكة 
خالل  المالية  وزيـــر  ــاف  وأضـ عــامــة.  ملكية 
حضوره بالبرلمان، أن عجز الموازنة كان ١٣٪ 
من ٤ سنوات والعجز المستهدف فى موازنة 
 ،٪٦.7 الــنــواب  مجلس  يقرها  التى   22/2١
يذهب  أولى  فائض  فيها  الموازنة  مرة  وألول 
لسد فوائد الدين، وكنا مستهدفين عجز أقل 
فى العام قبل الماضى بنحو ٦.٣٪ ولكن كورونا 
عطلتنا وقبل 2٠١١ لما كان يجى عجز 8٪ كنا 

بنقول عملنا إنجاز«. 
رأي الدين في الصكوك السيادية

رئيس  جمعة،  على  النائب  أكد  جانبه،  من 
أن  الــنــواب،  بمجلس  الدينية  الــشــؤون  لجنة 
فيه  ليس  السيادية  الصكوك  قانون  مشروع 
ما يخالف الشريعة اإلسالمية، ووافقت هيئة 
تعديل  مــواده دون أى  العلماء على كافة  كبار 
أشهر،   ٤ لنحو  استمرت  دراســـة  بعد  ــك  وذل
ومحسوبة  تمويلية  أداة  الصكوك  أن  مضيفا 
بعد ٣٠  لما  السرطانى  االمتداد  فيها  وليس 
سنة، مؤكدا أنها أداة تمويلية شرعية اقتصادية 
وافقت عليها الجهات المختلفة، ومنهم اللجنة 
الفقهية فى مجمع البحوث اإلسالمية، وكذا 
اللجنة الفقهية فى هيئة كبار العلماء، وهيئة 

كبار العلماء.
إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

المستشار  برئاسة  الــنــواب  مجلس  أعلن 
إجمالي  على  موافقته  جبالي  حنفي  الدكتور 
مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن 
إصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ 
حيث  الدولة،  لمجلس  إحالته  وتمت  الطبية 
تكمن محاور مشروع القانون في إصدار قانون 
التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 
2٠١8، إال أن أحكام القانون المشار إليه تسري 

تدريجًيا على مراحل على نحو يضمن استدامة 
المالءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه 

االكتواري.
ويهدف مشروع  قانون إنشاء صندوق مواجهة 
الخدمات  كفاءة  »رفــع  إلى  الطبية،  الطوارئ 
الصحية للمواطنين في مجال الوقاية والعالج 

القضاء على قوائم  والتأهيل، خاصة 
االنتظار للمرضي ومنع تراكمها، 

ودعم شراء األدوية، ومواجهة 
تــمــويــل حــــاالت الـــحـــوادث 
وحاالت  والطوارئ  الكبرى 
واألطفال  المركزة  العناية 
ــروق،  ــحــ ــ ــتــســريــن وال ــمــب ال

احتياجات  مــن  يستجد  ومــا 
المالية  ــمــادات  االعــت تكفي  ال 

المتاحة في الموازنة العامة للدولة 
لتغطيتها«.

ونصت المادة ١٥ بمشروع 
ــع عــدم  ــانـــون بـــأنـــه مـ الـــقـ
القانون  بأحكام  ــالل  اإلخـ
 2٠2٠ لــســنــة   ١82 رقــــم 

على  المقرر  اإلعفاء  بإلغاء 
عوائد أذون الخزانة والسندات 

الناتجة  الــرأســمــالــيــة  األربــــاح  أو 
األذون  هــذه  فــي  التعامل  عــن 

والـــســـنـــدات مـــن الــضــريــبــة 
أمــوال  تعفى  الــدخــل،  على 
الــصــنــدوق والــتــســهــيــالت 
له  الممنوحة  االئــتــمــانــيــة 
الضرائب  أنـــواع  جميع  من 

الغرض  حــدود  في  والرسوم، 
الــذى أنشئ مــن أجــلــه، بما فى 

ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها 
الصندوق مباشرة.

شهد رواق مجلس 
النواب برئاسة 
المستشار حنفي 
جبالي جدال واسعا 
خالل جلساته 
العامة األسبوع 
الماضي، بشأن 
مشروع إنشاء 
قانون الصكوك 
السيادية من 
ناحية حله 
وتحريمه، وهل 
ما إذا كان سيفيد 
اقتصاد الدولة 
أم سيكون شوكة 
»الدين« التي 
تقطم ظهر وزارة 
المالية، والذي 
تم إقرار موافقة 
المجلس عليه 
بعد إرساله إلى 
مؤسسات »األزهر 
الشريف والبنك 
المركزى والهيئة 
العامة للرقابة 
المالية ألخذ 
رأيهم فى القانون 
المشار إليه«.

الموت بطعم الشوكوالتة 
كارثة.. شركات تعبىء الحلوى 

في سرنجات مجهولة وسامة

البرلمان ينتصر لـ »صندوق الصكوك السيادية«

وائل عبد العزيز ومحمود معروف   
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السوق

وزير المالية يكشف أبرز االنجازات في ملف 
الرقمي التحول 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، لـ»الطريق«، 
كبيرا  اهتماما  للبالد اهتمت  السياسية  القيادات  إن 

بملف تقليل الفساد وتكثيف الرقابة المالية.
البالد تخطت شوطا كبيرا  أن  المالية،  وأكد وزير 
في ملف التحول الرقمي والتطور، والذي بدأته منذ 

سنوات عديدة، باعدام الشيكات الورقية.
أمــواال  وفــر  الرقمي،  التحول  أن  معيط،  وأوضــح 
أنه  مؤكدا  كبير،  بشكل  الفساد  ومنع  للبالد،  طائلة 
من  العديد  ستختفي  الــتــحــول،  عملية  اتــمــام  حــال 

ظواهر الفساد.
للرئيس  عظيمة  انــجــازات  الكهرباء:  وزارة 

السيسي في القطاع خالل 7 سنوات
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم 
إن  لـ»الطريق«  المتجددة،  والطاقة  الكهرباء  وزارة 
تولي  منذ  عظيم  أنــجــاز  لــه  حــدث  الكهرباء  قطاع 
السلبية  اآلثار  منع  تم  كما  الحكم،  السيسي  الرئيس 
على المواطنين بشكل عام مثل قطع التيار الكهربي.

الكهرباء  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  وأضاف 
والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لـ»الطريق«، 
إن الرئيس السيسي دائما يؤكدأ أن الكهرباء والطاقة 

أمن قومي لمصر ويجب توافر كل الجهود لهم.
قبل تولي الرئاسة

كان  الرئاسة  الرئيس  تولي  قبل  أنه  حمزة،  وأكد 
القطاع،  فــي  عــام  بشكل   ٪  20 يمثل  عجز  هــنــاك 
ميجا  ألــف   24 حوالي  كــان  للكهرباء  حمل  واقصى 

وات .
بعد تولي  الرئاسة

الرئيس  تولي  يعد  أنــه  الكهرباء،  متحدث  وتابع 
السيسي الحكم تم إضافة أكثر من 28.5 ألف ميجا 
وأصبح  الموجود  االنتاج  مضاعفة  تم  أن  أي  وات، 
لدينا احتياطي من الطاقة الكهربائية أكثر من 25 ٪
عند  للمستثمر  إطمئنان  تــم  أنــه  حمزة  وأضــاف 
إنشاء مصنع الن المستثمر أدرك أن الكهرباء سوف 
تغذي المشروع بشكل جيد، باإلضافة إلى تطوير في 
الشركات بأستمرار أدي إلى استقرار الكهرباء وعدم 

انقطاعه فترات
حتى  استراتيجية  وضع خطة  تم  أنه  حمزة،  وأكد 
لعام 2022 لرفع الطاقة المتجددة إلى 42 ٪ وذلك 
إليها في عام  الوصول  تعتبر كبيرة جدا وتم  النسبة 
2021 بدال من 2022، ومن المتوقع أن النسبة تزيد
انتاج الطاقة المتجدة يصل إلى 6 ألف ميجا وات

االخري  والــدول  مصر  بين  الربط  تدعيم خطوط 
وهذا جعل مصر مركز محوري لتبادل الطاقة

والــيــونــان  وقــبــرص  بين مصر  لــربــط  مــشــروعــات 
والسعودية

وتابع حمزة، أنه تم إنشاء أكبر محطة شمسية على 
المحوالت  وأضافة  واحد،  مكان  في  العالم  مستوي 

لشركات النقل وتم اضافة 31 محطة محوالت
محطات لتغذية الصعيد والدلتا.

مشروعات  لدعم  جنيه  مليارات   5 تخصيص 
الشباب خالل 2021

جهاز  رئيس  نائب  شــاش،  طــارق  المهندس  كشف 
حجم  عن  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  تنمية 
التمويالت التي خصصها الجهاز خالل العام الحالي 

لدعم المشروعات في مصر.
الجهاز  أن  لـ«الطريق«،  تصريحات  في  وأضــاف 
خصص تمويالت بنحو 5 مليارات جنيه خالل العام 
الحالي، وتم صرف أكثر من مليار جنيه منها خالل 
للشباب  مشروعات  لتوفير  العام  من  أشهر   5 أول 

ودعم ريادة األعمال.
تحت  الجهاز  أن  المشروعات،  جهاز  رئيس  وتابع 
قيادة الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، 
رئيس مجلس إدارة الجهاز، يسعى لدعم المشروعات 

المصري  والريف  الصعيد  في  والمتوسطة  الصغيرة 
وللحفاظ  الرئاسية  للتوجيهات  وفقا  أوســع  بشكل 
األعمال  ريادة  لدعم  للجهاز  االجتماعي  الدور  على 

في كل أنحاء مصر.
المشروعات  تنمية  لجهاز  التنفيذي  الرئيس  ولفت 
ــمــتــوســطــة، إلـــى أنـــه ســيــتــم إطـــالق  الــصــغــيــرة وال
الشهر  نهاية  للجهاز  تابعة  إلكترونية  منصة  أكبر 
من  المشروعات  لجهاز  تابعة  منصة  وهي  الجاري، 
بشكل  التمويالت  على  التقديم  إتاحة  سيتم  خاللها 
إلكتروني دون الحاجة للذهاب لمقرات الجهاز، بما 
الذين  المواطنين  أكبر عدد من  ويخدم  الوقت  يوفر 

يريدون بدء مشروعاتهم الخاصة.
الـ  خالل  الدولة  إن  شاش،  طارق  المهندس  وقال 
كثيرة،  مشروعات  بعمل  قامت  األخــيــرة  سنوات   7
يولى  السيسي  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  أن  مــوضــًحــا 
المتوسطة  و  الصغيرة  بالمشروعات  كبيرا  اهتماما 

الصغر. ومتناهية 
وأضاف شاش، أن الجهاز قام بضخ مبلغ 32 مليار 
جنيه فى هذا القطاع خالل الـ 7 سنوات، من إجمالى 

50 مليار جنيه تم ضخها فى 30 عاًما.
ولفت إلى أن األرقام التى تحققت فى الـ 7 سنوات 
األخيرة لم تحقق من قبل، وأشار إلى أن المشروعات 
في  الخاص  القطاع  حجم  من   ٪98 تمثل  الصغيرة 

مصر.
وتابع طارق شاش: »تم إصدار قانون المشروعات 
ــز لقطاع  ــقــانــون يــوفــر مــزايــا وحــواف الــصــغــيــرة وال
في  ويتسبب  والمتوسطة  الصغيرة  الــمــشــروعــات 
الصغيرة  الــمــشــروعــات  قــطــاع  فــي  كــبــيــرة  وطــفــرة 

والمتوسطة ».
وأكمل طارق شاش : »الجهاز أصبح محورا في كل 
مبادرات  سواء  والقومية  الرئاسية  الدولة  مبادرات 
المحلي،  المنتج  ــالل  وإحــ بالتصنيع  عــالقــة  لــهــا 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة شركاء في مدينة 
الهجرة  وزارة  مع  شركات  وهناك  لألثاث،  دمياط 
بعد  الخارج  من  العائدة  للعمالة  عمل  فرص  لتوفير 

جائحة كورونا«.
ولفت إلى أن »الجهاز له دور كبير في مبادرة حياة 
كريمة لتطوير الريف المصري والجهاز يرأس اللجنة 

الخاصة بالمحور االقتصادي في المبادرة«.
دعم  السيسي  الرئيس  المستوردين:  شعبة 
الحديثة  بالمدن  االقتصادية  القطاعات 

وتطوير الطرق
باتحاد  المصدرين  شعبة  رئيس  نائب  زكي،  أحمد 
الفتاح  الرئيس عبد  إنجازات  على  التجارية،  الغرف 
السيسي رئيس الجمهورية خالل 7 سنوات في قيادة 
البالد، قائال إنه منذ 30 يونيو 2013 تحمل الرئيس 
عبد الفتاح السيسي هموم مصر على عاتقة، ووضع 
حياتة فى المقدمة النقاذ مصر والمصريين بقيادتة 
لجيش مصر العظيم، المؤسسة العسكرية المصرية 
األجيال  تتحاكى  سوف  وعظيم  كبير  دور  لها  التي 

بموقفها. القادمة 
العمل  اخــتــار  السيسي  الــرئــيــس  أن  ــي  زك وتــابــع 
االقتصاد  لنهضة  اقتصادية  خطة  ووضع  واالجتهاد 
ــوارد مــصــر الــمــاديــة  ــ ــمــاد عــلــى م الــمــصــرى واالعــت
الذات  على  لالعتماد  المصريين  بسواعد  والمعنوية 

وعدم االعتماد على الدول المانحة والمساعدات.
ولفت لمساعي الرئيس لالستفادة من أموال الدعم 
بمساعدة  العشوائية  على  والقضاء  النهضة  لصناعة 
تحيا  فى صندوق  بمساعدتهم  الشرفاء،  مصر  أبناء 
اقتصاد  النقاذ  النجاة  أطوقة  أحد  يعد  الذى  مصر 
والقضاء  اإلنتاج  عجلة  وتحريك  االنهيار  من  مصر 
أعــوام  خــالل  مصر  حاصرت  التى  العشوائية  على 

ماضية.
وأضاف زكي أن الرئيي السيسي عمل على تقييم 
لبدء  االدراج  فى  المدرجة  المشاريع  وفتح  الوضع 

االنتاج واالعتماد على الذات فى بناء مصر الجديدة، 
ليعيد دور مصر الكبير عالميا وعربيا وإفريقيا.

مصر  أصبحت  السيسي  الرئيس  قــيــادة  وتــحــت 
األعوام  خالل  وكثيرة  كبيرة  ملفات  فى  العالم  تقود 

الماضية.
أولوية  التصدير  ملف  وضع  الرئيس  أن  وأضــاف 
اإلنتاج  ــادة  وزي المصرية  بالصناعة  للنهوض  كبرى 
والمترتب عليه زيادة العمالة والقضاء على البطالة، 
الذى  األجنبي  النقد  من  الــدولــة  احتياطى  وزيـــادة 
المستقرة  الدول  قائمة  فى  مصر  وضع  فى  يساهم 

اقتصاديا ومعدل نمو يزيد عام بعد عام.
كورونا  جائحة  ظل  فى  الرئيس  لمساعي  ولفت 
للوقوف مع المصدر ولم تبخل الدولة بالدعم المادى 
للمصدرين،  عقبات  أى  وتذليل  وتسهيل  والمعنوى 
لزيادة  المصدرين  وتحفيزه  الرئيس  لــدور  مشيرا 
الصادرات لمائة مليار دوالر خالل السنوات القادمة 
أقوى  ضمن  عالميا  أعلى  مكانة  فى  مصر  لوضع 

الدول المصدرة.
وأكد زكي على دور إعادة تشكيل المجلس الرئاسي 
على  للوقوف  شخصيا  الرئيس  برئاسة  للتصدير 
للمنتجات  المعوقات  كافة  وتذليل  التصدير  معوقات 
ــادة  ــ ــى أســــواق جــديــدة وزي ــلــدخــول إلـ الــمــصــريــة ل

الصادرات.
وأوضح أنه يجب أن يكون للمصدرين دور ايجابي 
ويجب  عالميا  المصرى  المنتج  سمعة  لرفع  وكبير 
ووضــع  الــمــصــدرة  الــشــركــات  لتقييم  معايير  وضــع 
المنتج  بسمعة  يضر  من  لكل  والعقاب  للثواب  الية 

المصرى أو بجودة المنتج المصرى لتحيا مصر.
كشف متى بشاي، عضو الشعبة العامة للمستوردين 
الرئيس  إنجازات  أبرز  التجارية،  الغرف  اتحاد  في 
القطاعات  أبــرز  أن  موضحا  السيسي،  الفتاح  عبد 
في  دور  لها  ــان  وك واســعــة  بــإنــجــازات  حظيت  التي 
النهضة الحديثة، هو قطاع التشييد والبناء والطرق، 
ووحــدات  شقق  كميات  أكبر  بناء  تم  أنــه  إلــى  الفتا 
لمحدوي  االجتماعي  اإلســكــان  فــي  خاصة  سكنية 
عمل  تــم  كما  قــبــل،  مــن  مصر  تشهدها  لــم  الــدخــل 
أكبر شبكة طرق وكباري أدت الي سيولة مرورية لم 

تشهدها مصر.
المدن  تحاكي  جديدة  مدن  بناء  تم  أنه  إلى  ولفت 
الجديدة  العلمين  مدينة  مثل  التخطيط  في  العالمية 
الجديدة،  االداريــة  والعاصمة  الجديدة  والمنصورة 
الفتا إلى أن هذه األنشطة تحرك التجارة والصناعة 

وتجذب االستثمارات سواء المحلية او الخارجية
وحول القطاع الصحي، أشار إلطالق مبادرة 100 
مصر  وإعــالن  سي  فيروس  ومكافحة  صحة  مليون 
من  كبير  عدد  وبناء  المرض،  هذا  من  تماما  خالية 
مشروع  وكذلك  الصحة  لــوزارة  تابعة  المستشفيات 
بمحافظة  بـــدأ  الـــذي  الــشــامــل  الــصــحــي  الــتــأمــيــن 

بورسعيد، وسيتم تعميمه على مستوى مصر.
كما أشار بشاي، لتعزيز برامج التكافل االجتماعي 
ــم الــعــامــلــة غير  ــة ودعـ ــرام مــثــل بــرنــامــج تــكــافــل وك

المنتظمة ب500 ج شهريا.
وأوضح أن الرئيس يدير الملفات الخارجية بحكمة 
كبيرة خاصة في التعامل مع تركيا وملف ليبيا وملف 

قطر وعالقة مصر بالوطن العربي ككل.
وعلى المستوى االقتصادي، أشار بشاي للقرارات 
والجمارك  الضرائب  منظومة  تطوير  مثل  القوية 
الرقمي،  االقتصاد  إلي  والتحول  الموحدة  والنافذة 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  بــالــمــشــروعــات  ــمــام  واالهــت
إلى  الرسمى  غير  االقتصاد  من  التحول  وتشجيع 

منظومة االقتصاد الرسمي.

يوافق يوم الثامن من يونيو 2021، 
السنة السابعة لتولي الرئيس 
عبدالفتاح السيسي حكم مصر، 
وقد شهدت السنوات  السبع تطورات 
عديدة، على القطاع االقتصاديوالجهاز 
المصرفي، ومشروعات االسكان 
االجتماع والطرق والكباري، وجذب 
االستثمارات األجنبية، باإلضافة إلى 
طفرة كبيرة في التحول الرقمي وتقليل 
الفساد المالي ومنع الرشاوي والتهرب 
الضريبي، والقفزة الكبيرة للجنيه 
المصري مقابل العملة األمريكية، 
لتعكس ثمار االنجازات التي تمت 
خالل السنوات السبع الماضية، فبعد 
تدهور كبير ونزيف لالقتصاد المحلي 
نتيجة الثورات المتتالية، استطاع 
االقتصاد المصري تخطي جميع 
العقبات،والصمود أمام جائحة كورونا 
التي خلفت خسائر ال  حدود لها في 
االقتصاد العالمي.. وفي هذ الصدد 
يحاور »الطريق« عدد من الوزراء 
والمسؤلين في القطاع االقتصادي عن 
أبرز ماتم انجازه خالل السنوات السبع 
الماضية.

بعد مرور 7 سنوات على حكم السيسي.. كشف حساب للقطاع االقتصادي
 وزير المالية لـ»الطريق«: طفرة كبيرة في ملف التحول الرقمي  وزارة الكهرباء لـ«الطريق«: إنجازات عظيمة للرئيس

 شعبة المستوردين: الرئيس السيسي دعم القطاعات االقتصادية بالمدن الحديثة وتطوير الطرق

 جهاز تنمية المشروعات : تخصيص 5 مليارات 

جنيه لدعم مشروعات الشباب خالل 2021

هدير أبوالعال - أحمد أيمن 
مينا صالح
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امللعب

عادت الدولة 
المصرية لتسيطر 
على المشهد الرياضي 
مرة أخرى، وتعود 
لدورها الطبيعي 
لريادة الرياضة 
في القارة السمراء 
برمتها، ولكن في 
الفترة الحالية، تردد 
اسمها في المحافل 
الدولية والعالمية، 
نظًرا لشعارها المرفوع 
بإيدى أبطالها، 
واستضافتها لعدد 
كبير من البطوالت 
والمسابقات العالمية.

جاء ذلك في الوقت 
ذاته الذي هربت فيه 
معظم الدول من تحمل 
المسؤولية وإعالن 
التحدي على الظروف 
المحيطة القاسية التي 
يمر بها العالم أجمع، 
وتفشي فيروس كورونا 
المستجد.

وبعد ذلك أصبحت 
مصر وجهة لالتحادات 
الدولية فى جميع 
األلعاب الرياضية، 
وليست كرة القدم 
فقط، وتعدت سيطرتها 
حدود القارة السمراء، 
نظًرا الهتمام القيادات 
الكبرى بعودة مصر 
لريادتها، مدعومة 
بمساندة عبد الفتاح 
السيسي، رئيس 
الجمهورية، وإشراف 
الدكتور أشرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة، 
والذي بات واضًحا فى 
جميع المحافل.

عبد الظاهر السقا لـ»الطريق«: قرار 

البدري بإلغاء معسكر يونيو خاطئ

 المنافسة في الدوري المصري بين األهلي والزمالك فقط.. وتراجع بيراميدز بسبب تركيزه في بطولة الكونفيدرالية

 بعد تحدي كورونا وسلسلة من البطوالت العالمية.. هل اقتربت مصر من تنظيم مونديال القدم؟

 قرار الجبالية بإسناد مباريات القمة لحكام مصريين جيد.. وأتمنى استمرار الفار رغم عيوبه.. والمنتخب األوليمبي قادر على تحقيق ميدالية في طوكيو
المنتخب  فــرص  تــرى  كيف  الــبــدايــة..  فــي 

األوليمبي في أولمبياد طوكيو المقبلة؟ 
المنتخب المصري األوليمبي بقيادة شوقي غريب 
على  قــادريــن  الالعبين،  من  مميزة  مجموعة  يضم 
ميدالية  بتحقيق   2001 عــام  جيل  إنــجــاز  تحقيق 
وأستراليا  األرجنتين  تضم  مصر  مجموعة  أولمبية، 
وإسبانيا هي مجموعة قوية ولكن المنتخب المصري 

قادر على التأهل عن هذه المجموعة. 
ترشحهم  الــذيــن  الــكــبــار  الــثــالثــي  هــم  مــن 

األوليمبي؟  للمنتخب  لالنضمام 
محمد صالح طبًعا ال خالف عليه، إضافة كبيرة جًدا 
وسيعطي ثقة لالعبين الشباب، ومحمد الشناوي الحارس 
المنتخب  حــارس  محمد صبحي  أن  رغــم  المخضرم، 
األوليمبي مميز، ولكن تنقصه خبرة المباريات الكبيرة، 
وثالث العب أرشحه لالنضمام للمنتخب األوليمبي هو 
أحمد حجازي بسبب إصابة أسامة جالل منذ فترة وتراجع 

مستوى الخط الخلفي للمنتخب األوليمبي. 
هل منتخب حسام البدري قادر على تحقيق 

بطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم؟ 
نتائج  يــقــدم  الــبــدري  حــســام  مــع  مــصــر  منتخب 
جيدة، نجح في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2021 
منتخب  كأداء  ولكن  جيدة،  كأرقام  هو  بالكاميرون، 

عليه عالمات استفهام، وغير مقنع. 
يونيو  معسكر  بإلغاء  البدري  قرار  في  رأيك 

األخير؟ 
للمنتخب  كـــان البـــد  تــأكــيــد،  بــكــل  قـــرار خــاطــئ 
حتى  يونيو  شهر  في  معسكر  خــوض  من  المصري 
لو هيجمع اللعيبة يعمل مباراة ودية مع أي منتخب، 
وإحنا  بيجمعنا  دائًما  كان  الجوهري  الكابتن محمود 
كبيرة  أهمية  لها  المعسكرات  أوروبــا،  في  محترفين 
في رؤية الالعبين وتحقيق االنسجام بينهم، كما أنها 

تكون فرصة لرؤية العبين جدد.

لنهائي  التأهل  في  األهلي  فرص  ترى  كيف 
إفريقيا على حساب الترجي التونسي؟ 

ال خوف على األهلي، أثق في قدرة الفريق األحمر 
الترجي  طريق  عن  إفريقيا  لنهائي  تأهله  حسم  في 
المباريات  في  دائًما حاضًرا  يكون  األهلي  التونسي، 

الكبيرة، ويجيد التعامل معها. 
الــدوري  بطولة  على  المنافسة  تــرى  كيف 

الممتاز هذا الموسم؟ 
المنافسة صعبة بين كل الفرق في بطولة الدوري 
الفريق  نتوقع  أن  نستطيع  ال  الموسم،  هذا  الممتاز 
الذي سيتوح بلقب الدوري الممتاز في النهاية، ولكن 

المنافسة تنحصر بين األهلي والزمالك فقط. 
سر تراجع فريق بيراميدز في بطولة الدوري 

الممتاز؟
الــدوري  بطولة  في  أداءه  تراجع  بيراميدز  نــادي 

الممتاز آخر موسمين، وليس الموسم الحالي فقط، 
الفريق متراجع بسبب تركيزه في بطولة  أن  واعتقد 

الكونفيدرالية اإلفريقية هذا الموسم.
الــقــمــة لحكام  مــبــاريــات  إســنــاد  فــي  ــك  رأيـ

مصريين؟ 
والحكام  الجبالية،  مسئولي  قبل  من  جيد  قــرار 
وظهروا  تحكيمًيا  جيدة  مباريات  قدموا  المصريين 

بشكل جيد في المباريات. 
الدوري  في  الفيديو  تقنية  تطبيق  في  رأيك 

المصري؟ 
تقنية الفيديو إضافة قوية للدوري المصري الممتاز، على 
الرغم من أنها قد تقتل متعة كرة القدم في بعض الوقت، إال 

أنها تحقق مبدأ العدالة في مالعب كرة القدم.

الطريق إلى كأس العالم..

حوار: أحمد واعر 

فاطمة الشاذلي 

أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، عرف عنه هدوءه 
الشديد، وتركيزه العالي في المباريات الكبيرة، نجح في تحقيق بطولة 
كأس األمم اإلفريقية مع منتخب مصر ثالث مرات، كما أنه واحًدا من 
عدد قليل من الالعبين المصريين الذي تخطوا حاجز الـ100 مباراة 
دولية مع المنتخب المصري على الرغم من عدم لعبه لألهلي أو الزمالك، 
حيث شارك عبد الظاهر السقا مع المنتخب الوطني في 111 مباراة 
دولية مع محمود الجوهري، وحسن شحاتة. 
بدأ عبد الظاهر السقا مسيرته الكروية بنادي المنصورة عام 1995، 
قبل أن يحترف في تركيا عام 1999، ليعود إلى مصر وينضم إلى نادي 

إنبي ويحقق معه بطولة كأس مصر موسم 2011/2010. 
»الطريق« حاور عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر األسبق، 
والمحلل الرياضي الحالي، والذي تحدث بدوره عن فرص المنتخب 
األوليمبي في أولمبياد طوكيو، وفرص األهلي في مباراة الترجي 
التونسي، ورأيه في تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، وسبب 
تراجع بيراميدز في الدوري الممتاز، وغيرها من األمور األخرى، وإلى 
نص الحوار..  

أحفاد  سيطرة  األخــيــرة  الفترة  في  أجمع  العالم  شهد 
مختلف  فى  الكبرى  البطوالت  أغلب  تنظيم  على  الفراعنة 
القوية  التحتية  والبنية  المقومات  نتيجة  وذلــك  األلعاب، 
استضافة  فــى  ــا  دورهـ مصر  لتسعيد  الــمــوجــودة،  للغاية 

بطوالت العالم للرياضة مرة أخرى.
واصبح يعلم الجميع أن تنظيم مصر لتلك البطوالت ماهو 
إلى استعداد على أرض الواقع إلحتضان ما هو أقوى، حيث 
في  وذلك  األولمبية،  األلعاب  ودورة  العالم،  كأس  بطولتي 
للتنمية  الدولة  مخططات  ضمن  المقبلة،  القليلة  السنوات 

الشاملة بحلول عام 2030.
وفي السطور التالية ترصد لكم »الطريق«، أبرز  البطوالت 

التي احتضنتها مصر في الفترة األخيرة:
بطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة 2018

حصلت مصر على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة الطائرة 
للناشئين تحت الـ23 عاًما، وتمكن من جذب انتباه الجميع، 

حتى أشاد بها االتحاد الدولي للعبة.
2- بطولة العالم للناشئات الكرة الطائرة 2019

للناشئات  العالم  كأس  بطولة  تنظيم  على  مصر  حصلت 
لكرة الطائرة عن عام 2019، بعد منافسة شرسة مع عدد 
من االتحادات العالمية األخرى، وخاصة بعد الثقة الكبيرة 
التي حصلت عليها من تنظيم البطولة في العام الذي سبقه.

وكندا  البرازيل  وهم:  منتخًبا   20 مشاركة  شهدت  والتي 
وبيالروسيا  وإيطاليا  والــكــامــيــرون  وبلغاريا  واألرجنتين 
والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك 

وروسيا وبيرو وبورتوريكو وتايالند وتركيا وأمريكا.
3- بطولة العالم لكرة اليد2021

اليد  لكرة  العالم  بطولة  استضافة  شــرف  مصر  نالت 
ثاني  تلك  وتعد  البطولة،  تاريخ  من  الـ27  والنسخة   ،2021
بطولة  بعد  تستضيفها مصر  اليد  لكرة  العالم  كأس  بطولة 

1999 وذلك بعد غياب 22 عاما.
وكان ذلك هو اإلنجاز األكبر في تاريخ الرياضة المصرية، 
مشرف  بتنظيم  للجماهير  وخرجت  البطولة  نظمت  بعدما 
الفراعنة  قدرة  أثبت  والذي  العالم،  حول  الجميع  به  أشاد 
لفيروس  نظًرا  الــظــروف،  ومواجهة  الصعاب  تحدي  على 
الستضافة  الــدول  من  عدد  رفض  في  تسبب  الذي  كورونا 

البطولة.
4- بطولة أمم إفريقيا 2019

احتضان  عن  عاًما   13 غياب  بعد  مصر  عليها  حصلت 
جنوب  مع  شرسة  منافسة  وفــي  أراضيها،  على  البطولة 
إفريقيا، وتمكن من تنظيم البطولة في 3 أشهر فقط بعدما 
تم سحب التنظيم من الكاميرون، ونجحت مصر في اكتساح 
اتحاد البافانا بافانا بنتيجة 16-1 بنتيجة تصويت الكاف.

بالبطولة وخروجهم  التتويج  في  الفراعنة  ينجح  لم  ولكن 
المخزي من دور الـ16.

5- بطولة أمم إفريقيا للشباب 2019
بعد أشهر من استضافة أمم إفريقيا للكبار، تم منح مصر 
شرف تنظيم بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت الـ23 عاًما، 
والتي تكللت بتتويج الفراعنة بالبطولة وصعودهم للمشاركة 

بدورة األلعاب األولمبية.
6- بطولة العالم للسالح 2019

للرجال  السيف  لسالح  العالم  بطولة  مصر  استضافت 
والسيدات، ألول مرة في تاريخها، في الفترة من 22 وحتى 
24 فبراير 2019، بعد قرار سحب تنظيمها من المكسيك.

7- بطولة العالم للسالح للرواد 2019
استاد  في  للرواد  للسالح  العالم  بطولة  استضافت مصر 
المشاركة،  الوفود  كل  من  كبيرة  إشادت  وشهدت  القاهرة، 
العالم،  أنحاء  مختلف  من  دولة   45 مشاركة  شهدت  حيث 
يتنافسون في مسابقات سالح  ويمثلهم 694 العًبا والعبًة، 

الشيش، وسالح سيف المبارزة، وسالح السيف.
8- بطولة العالم لالسكواش 2019

والتي احتضنتها مصر عام 2019 في الجونة وتحت سفح 
في  الكبار  الالعبين  من  عدد ضخم  بمشاركة  األهرامات، 
اللعبة من جميع أنحاء العالم، والتي سيطر عليها الفراعنة.

9- بطولة العالم للغطس 2019
إفريقيا، تستضيف بطولة  دولة في  أول  وأصبحت مصر 
الدولي  باالتحاد  الفنية  اللجنة  وأشــادت  للغطس،  العالم 
كما  عليه،  ظهرت  الــذى  وبالشكل  للبطولة  مصر  بتنظيم 
االستقبال  بحسن  المشاركة  والبعثات  الوفود  رؤساء  أشاد 

وكرم الضيافة.
10- بطولة كأس العالم للجمباز الفني 2021

بعدما  الجاري،  الشهر  مطلع  وانتهت  البطولة  انطلقت 
وأقيمت  والــنــســاء،  للرجال  تنظيمها  على  مصر  حصلت 

فاعليتها بمجمع الصاالت باستاد القاهرة الدولي.
وكرواتيا  وتشيلي  أذربيجان  وهــم:  دولــة،   16 وتــشــارك 
وماليزيا  والــمــغــرب  وليتوانيا  واألردن  والمجر  وقــبــرص 
ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا 
باإلضافة إلى مصر الدولة المنظمة، ويشارك في البطولة 
مختلف  من  دولــة   16 يمثلون  والعبة  العب   300 من  أكثر 

دول العالم.
11- بطولة العالم للرماية 2021

العبا   400 بمشاركة  الماضي،  فبراير  في  أقيمت  والتي 
الرماية  ميادين  دولة، على   31 يمثلون  والنساء  الرجال  من 
محافظة  فــي  كتوبر  أ  6 بمدينة  المصري  الصيد  بــنــادي 

الجيزة، وسط البالد.
12- بطولة العالم العسكرية لكرة القدم 2021

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، استضافة مصر 
عن  يعلن  لم  والتى  القدم،  لكرة  العسكرية  العالم  لبطولة 
اتحاد  تنظيمها  على  سيشرف  لكن  اآلن،  حتى  تفاصيلها 

الكرة المصرى العام الجاري.
وتعتبر البطولة هي أول كأس عالم عسكرية في نسختها 
منتخًبا   16 بها  ويشارك  اإلفريقية،  بالقارة  تقام  الجديدة 
على مستوى العالم هي: 4 فرق من أوروبا، 4 من أفريقيا، و4 
من آسيا، و4 من األمريكتين، وتقام على استادات القاهرة 
وبتروسبورت  والــســالم  الجوى  والــدفــاع  الحربية  والكلية 

وجهاز الرياضة للقوات المسلحة.
13- بطولة العالم لرماية بالخرطوش 2021

14- بطولة العالم للمبارزة للشباب والشابات 
15- بطولة العالم للخماسي الحديث

16- بطولة بالك بول السكواش للسيدات والرجال
17- بطولة الجونة العالمية لالسكواش

18-بطولة إفريقيا للمبارزة للرجال والسيدات
19- كأس العرب لكرة القدم للصاالت 

20- كأس العالم للسالح للشباب 2021.
فضاًل عن تنظيم 16 بطولة في لعبة كرة السلة ألول مرة 

في تاريخ التنس المصري، والتي تأتي كاآلتي:

J5 6 بطوالت -
J4 5 بطوالت -

J3 بطولتين -
J2 بطولتين- -

األلعاب  ودورة  المونديال  لتنظيم   2030 خطة 
األولمبية

بــنــســبــة كبيرة  تــخــطــط  الــمــصــريــة  الــقــيــادة  أصــبــحــت 
ودورة   ،2030 نسختها  في  العالم  كأس  بطولة  الستضافة 
تقوم  الــذي  االستعداد  ظل  في  خاصة  األولمبية،  األلعاب 
كبير  عدد  وتشييد  وإنشاء  الحالي،  الوقت  في  الدولة  به 
من المالعب التي تطابق المواصفات العالمية في مختلف 
والمدينة  الجديدة  اإلدارية  العاصمى  عن  فضاًل  العواصم 

الرياضية التي تعمل الدولة على تأسيسها.
عضو  ريــدة،  أبــو  هاني  أكــد  السابقة،  تصريحاته  ففي 
والدولي  اإلفريقي  لالتحادي  والتنفيذي  الفني  المكتب 
في  العالم  كــأس  الستضافة  مصر  عــزم  على  أكــد  للعبة، 
نسخة 2030، مشيًرا أن القيادة السياسية تدعم ملف كرة 

القدم، وتنوي التقدم بملف شامل الحتضان كأس العالم.
تكاليف  الرتفاع  الدولة  وضعتها  التي  الخطط  وأوضحت 
تنظيم البطولة، خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة 
في المونديال إلى 48 بداية من بطولة عام 2026، بدال من 

32 دولة حاليا.
وأكد أبو ريدة أن كافة متطلبات فيفا متوفرة في مصر، 
وهو  العالمية،  المعايير  على  ملعب   18 وجود  تشترط  فهي 
ما أصبح متوفًرا في مصر، فضاًل عن شبكة الطرق الكاملة 

وتطوير كافة المنشآت ومالعب التدريب والفنادق.
الـ700  تتعدى  ميزانية ضخمة  إلى وضع  يشير  ما  وهو   
لكأس  الميزانية خصصت  يعد ضعف  ما  مليار جنيه، وهو 
العالم األخيرة في روسيا والتي كلفت نحو 20 مليار دوالر.

ومن المتوقع أن تتقدم مصر الستضافة البطولة مع أحد 
الدول بسبب  بين  المسافات  المجاورة، نظًرا لقصر  الدول 

تطور حركة الطيران.
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■ بداية .. ألم تشتاق صفاء أبو السعود لجمهورها؟
على  دائًما  لكنني  وأحبهم  لجمهوري  جــًدا  أشتاق  أكيد، 
اتصال بهم سواء عن طريق إنترفيو أو اإلذاعة أو عن طريق 
إلنني  نهائًيا،  عنهم  أبتعد  ولم  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
أشتاق لجمهوري طوال الوقت، وأشعر بسعادة وفرح شديد 

باستقبالهم وأنا في الشارع.
■ كيف استقبلت خبر وفاة سمير غانم؟

نبأ  به حينما جاءني  لكي ما شعرت  أن أصف  أقــدر  لم 
وفاته، وأكيد جمهور سمير الكبير يُسأل أيًضا عن ذلك ألنه 
مؤكد حصل له صدمة مثل ما حدث لي حينما سمعت هذا 
الخبر المزعج والصادم، وحزنت بشدة وكنت أبكي كأن أخي 
هو الذي مات، وهو بالفعل بمثابة أخ وصديق وفنان كنت أعتز 

جًدا به وأحبه، وكان صعب علّي أن اتخيل رحيله.
■ حدثينا عن ذكرياتك وأعمالك مع الفنان الراحل؟

كنت دائمة السؤال عليه هو ودالل والوالد، خاصة أنه كان 
هناك صداقة كبيرة بينا وبين عيلة سمير ألن والده زميل 
والدي وكانوا لواءات في البوليس ولهم صوًرا كثيرة سوًيا في 
وقت دراستهم، وكنت أعرف عن سمير أشياًء كثيرةً، النه كان 

يزونا باستمرار وكانت عائلتي على تواصل دائم مع أهله.
ولفترة  جــًدا  كثيرة  أعــمــال  فــي  سميرغانم  مــع  تعاونت 
أو  ــة  اإلذاعـ في  أو  السينما  أو  المسرح  في  ســواء  كبيرة، 
التلفويون، وتعاونا سوًيا في فيلم »إلى المأذون يا حبيبي«، 
»الزوج المحترم«، وغيرها حوالي 15 أو 20 فيلًما، وكان هناك 

توافق كبير بيننا لذلك قدمنا أعمااًل فنية جيدة.
سمير  وايمي  لدنيا  السعود  أبو  صفاء  من  كلمة   ■

غانم في تلك الظروف الصعبة؟
أحب دنيا وإيمي حب غير طبيعي، هما في قلبي وهيفضلوا 
سمير  زي  والموهبة  النجاح  كل  لهم  وبتنمى  عالطول  كده 

ودالل، وربنا يشفي دالل وتخرج بالسالمة.
في  بالعودة  فكرت  وهل  الفن  عن  ابتعدت  لماذا   ■

عمل فني مجدًدا؟
لم أبعد عن الفن لحظة، دراستي في معهد سينما قسم 
إخراج، وعزف بيانو متخصص من الكنستفوار، وأعمل منذ 
أن كنت طفلة مع جميع المخرجين الكبار والشباب، فهل من 
المعقول أن أبتعد عن الفن، جميع لقاءاتي وحتى عملي اإلداري 
 ،ART فهو خاص بالفن إلني أدير األفالم والسينما بقنوات
وقنوات الحكايات، كما أنني على اتصال دائم بالفنانين سواء 
لهم  وأخصص  أعمالهم،  اختيار  في  أو  معهم،  البرامج  في 

أسابيع خاصة بهم واحتفاالت بأعياد ميالدهم.
■ ولماذا ابتعدت عن التمثيل، وهل من الممكن أن 

نرك في عمل فني قريًبا؟
أنا عاشقة للتمثيل وأحب النص الجميل، وأعمالي كثيرة 
في السينما والتلفزيون، وسبب ابتعادي عن التمثيل لم يكن 
إال لظروف خارجة عن إردتي، فأكثر من مرة تكون الصدفة 
أن يُعرض علّي نص جيد وأوافــق عليه، ويحدث لي ظرف 
أعمال  تصوير  لــدي  يكون  أو  تقديمه،  من  يمنعني  عائلي 
التي  وهي  والسهريات  صفا  ساعة  مثل  بالجمهور  متصلة 
تعطلني عن المسلسل، ألن المسلسل يحتاج لتفرغ كامل، ومع 
الممكن أن اختار منهم  أكثر من نص ومن  أنا أمامي  ذلك 

وأفاجئ الجمهور.
لم  ولماذا  ؟  األم  السعود  أبو  صفاء  عن  حدثينا   ■

تدخلين بناتك عالم التمثيل؟ 
عادية  إنسانة  ووالدهـــا،  بيتها  تحب  مصرية  أم  أي  مثل 
للفن  بالنسبة  أما  بهم،  وتهتم  بناتها  على  تخاف  وطبيعية 

فالحقيقة كان هناك بعض التحفظات من العائلة مثل كثير 
من الفنانين، حتى أنا عائلتي كانت تمانع دخولي عالم الفن، 
أمام طيار حكاية  يقفوا  أن  استطاعوا  والدتي  والــدي  لكن 
الفن، ولكنني وبكل أسف لم أقدر أن أقف قصاد طيار المنع، 
لكن لو بناتي لديهن حب الفن والموهبة، سيكونوا فنانات رغم 

أنفي، وأتمنى إن فيهم حد يتجه إلى هذا االتجاه.
أغاني األطفال وما زلت تمثلين  ■ لديك كثير من 
أيقونة في ذاكرة األطفال لسنوات طويلة، ماذا قدمت 

للطفل؟
سعيدة جًدا بأعمالي التي قدمتها لألطفال، جميعها مسلية 
ومفيدة فيها ناحية ترفيهية لكن مفيدة، بحيث إني لم أفرض 
نفسي عليهم، سوى في أغنية واحدة فقط هي التي ظهرت 
بها بدور مدرسة، لكن جميع األغاني التي قدمتها كنت شريكة 
مع الطفل في الحركة واألغنية، لم أكن أغني لهم لكنني كنت 
أغني معهم إضافة إلى أن اختياراتي لألعمال كانت مع كبار 
الملحين وكبار المؤلفين مثل األستاذ عمار الشريعي الرائع 
ومع  لألطفال،  جــًدا  كثيرة  أغاني  لي  قــدم  الــذي  والمبدع 
اثنين  أكثر  وهما  الموسيقار  الفنان  سالمة  جمال  الدكتور 
اشتغلوا أغاني لألطفال، وكذلك مع األستاذ حلمي بكر الذي 
لحن لي موسيقى في الحي الشرقي وعملي لي أعمااًل كثيرة 
واألستاذ  األستاذ سيد مكاوي  أنس  ولم  األفــالم،  جًدا في 

كمال الطويل الذي عمل لي الحان »زهور من نور«.
كما أنني تعاونت مع كبار المؤلفين مثل األستاذ صالح 
سيد  واألســتــاذ  التلفزيون  أو  المسرح  في  ســواء  جاهين 
الفتوح  أبو  نادر  واألستاذ  كثيرة،  أغاني  لي  كتب  حجاب 
والذي يعد واحًدا من أهم الكتاب ولم يأخذ حقه قدم لي 
»خشب في خشب« و«في الكتب قرينا« وهذه االختيارات 
كانت مهمة وساعدتني في أن أقدم عماًل متكاماًل للطفل 

ومحترم وفيه كل مواصفات الفن الراقي من الكلمة حتى 
اللحن من خالل اختياره بخفة تحمل روح األطفال.

■ ما رأيك في الجيل الحالي من النجمات، وما يميز 
جيلك عن الوقت الحالي؟

أرى الجيل الجديد قوي وجميل، ولست أنا الذي يتحدث 
عنهم فهذا ليس من حقي، الجمهور هو من يحكم عليهم، رأيي 
الشخصي ال يهم أمام حب الجماهير، ال يصح أن  يحكم فنان 
آخر على جيل جميل يبذل مجهوًدا، الجيل الجديد هو من 
الجماهير، وإن شاء اهلل سيكون هناك  أمام  يفرض نفسه 

نجمات كثيرات في الوقت الحالي.
■ ما رأيك في المارثون الرمضاني هذا العام؟

سعيدة أنكم تتطلقون عليه مصطلح مارثون رمضاني ألنه 
أشبه بمسابقة، وأرى أن العمل الجيد يفرض نفسه على 

أذواق  الفني نسبي ألن هناك  للعمل  والحب  الجمهو، 
مختلفة، تختلف من مكان آلخر، وفي النهاية المارثون 

في مصلحة الجماهير.
ــر »ســاعــة  ــي ــه ــش ال بـــرنـــامـــج  ■ فـــي 

مع  النجوم،  من  كثير  صفا« استضفت 
من كنت تتمنين الحديث معه؟

أن  ألحق  لم  كثيرون  نجوًما  هناك 
صفا«،  »ســاعــة  فــي  استضيفهم 

أن أعمل مع عمر  كنت أحب 
الشريف ولكن عملت معه 

بــرنــامــج »قـــــرارات في 
كنت  حياتي« لكنني 
أحــب أتــحــدث معه 
بــشــكــل أكـــبـــر في 
ــة صـــفـــا«،  ــ ــاع »ســ
وكــنــت أتــمــنــى أن 
استضيف نجمتنا 

الكبيرة فاتن حمامة 
التي  الشخصية  هذه 

كانت  أن  مــنــذ  ــدأت  ــ ب
طفلة مثلي أيًضا، كنت أحب أتحدث 

معها عن رحلتها الفنية الطويلة، ولكن 
التي ما زلت أطمع أن أعمل معها ساعة 
الصوت  صاحبة  فــيــروز  الفنانة  صفا 
المالئكي الرائع والنادر والمريح للنفس 
نجحها  ألن  وغـــربـــي،  شــرقــي  ــوت  صـ

عالمي.
تتمنين  كنت  النجوم  ِمــن  َمــن   ■

العمل معه؟
كنت أحب أن أعمل مع النجوم أصحاب 

حمامة  فاتن  مثل  السينما  فــي  العالمات 
ورشدي  الشناوي  وكمال  رستم  وهند  وشادية 
ــان لــي الــشــرف إنــي تــعــاونــت مع  ــاظــة، وكـ أب

حيث  سرحان  شكري  مثل  بعضهم 
عملت معه في فيلم »رجل زائد 

عــن الــحــاجــة«، ومــع يحيى 
شــاهــيــن فـــي مــســلــســل 

ــف«،  ــشــري »األزهــــــر ال
فريد  مع  عملت  كما 
من  أكثر  في  شوقي 

عمل.

صفاء أبو السعود في حوار العودة والمفاجآت: انتظروني قريبا

امرأة تعيش بقلب طفلة، استطاعت أن تتربع على 
عرش النجاح ولم ينجح غيابها عن التمثيل لسنوات في 
محو صورتها األثيرة لدى الجمهور، خاصة األطفال، التي 
وهبت حياتها لهم، وأصبحت سر سعادتهم، هي فنانة بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى لديها موهبة في العزف والغناء 
والرقص مع األطفال، إضافة إلى رصيدها الفني الكبير 
في العديد من األفالم والمسرحيات والمسلسالت، وهي 
صاحبة أشهر أغنية »أهال بالعيد« التي ال نشعر بقدوم 
العيد من دونها، فارتبطت في ذاكرة قلوب الكبار قبل 

الصغار مع طّلة كل عيد.. 
إنها الفنانة صفاء أبو السعود.

وفي حوار خاص لـ »الطريق« فتحت لي 
قلبها، وتحدثت عن سر ابتعادها عن التمثيل لسنوات، 

مؤكدة أنها لم تبتعد عن الفن لحظة واحدة، كما كشفت 
عن كثير من األمور وإلى نص الحوار:

 ابتعادي عن التمثيل كان لظروف خارجة عن إرادتي  أشتاق لجمهوري وعلى اتصال دائم بهم طوال الوقت

 جمعتني عالقة صداقة فنية وعائلية بسمير 
غانم.. وخبر رحيله صدمني

 تمنيت لو التقيت فاتن حمامة.. وأطمع أن يكون لي لقاء مع فيروز في »ساعة صفا«

 لم أفرض نفسي على األطفال وكنت جزًءا منهم في جميع األغاني التي قدمتها

 الماراثون الرمضاني في 
مصلحة الجماهير

حوار - منى عبد السالم


