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رئيس مجلس اإلدارة

مدحت بركات

رئيس التحرير

محمد عبدالجليل

قبل طوكيو.. ماذا 

قدم الفراعنة في عشر 

مشاركات باألولمبياد؟

بعد مطالبة الرئيس بعودتها للعمل.. ماذا تحتاج مصانع »عبدالناصر« لتعود للساحة الصناعية؟
جمال  الــراحــل  الرئيس  عهد  فــي  مصر  طاعت  ت س ا
عبدالناصر، إحداث ثورة في الصناعة، وشهدت البالد 
في عهده انشاء أكبر قاعدة صناعية، بلغت نحو 1200 
المصانع  إغــالق  إلــى  أدت  االدارة  ســوء  ولكن  عا،  مصن
الصناعية التي تم إنشائها في عهد عبدالناصر وغلقها 

وفقا لما قاله الخبراء. 
وطالب بعض من المسؤولين والنواب بعودة المصانع 
الصناعية للعمل مجددا، كما قال قال الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، إن الدولة لم تتمكن من الحفاظ على المصانع 
التي خلفها الرئيس األسبق جمال عبد الناصر، متابعا 
»لدينا مصانع أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، 
منذ أكثر من 55 عاًما ولكن لم نستطع الحفاظ عليها 

ألي أسباب«.
وأكد الرئيس، أن مصر تضيع وقًتا كثيًرا في تطوير 
المصانع المتقدمة في القطاع العام، مثل مصانع السكر 
والغزل والنسيج والحديد والصلب، مشيًرا إلى ضرورة 
أن تقفز معدالت النمو بمعدالت أعلى بكثير مما هي 

عليه اآلن. 
وكانت الحكومة متمثلة في البنك المركزي، قد قررت، 
والتي  المتراكمة،  الفوائد  المتعثرة من  المصانع  إعفاء 
البنوك،  مع  قضايا  ولديها  مصنعاً   5184 عددها  لغ  ب ي
»عكفنا  المركزي،   البنك  محافظ  عامر  طــارق  ــال  ق و

 6 مــدى  على  المتعثرة  المصانع  ملف  مراجعة  ى  ل ع
أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد 
المتراكمة بالكامل« مضيًفا أن حجم هذه الفوائد على 

مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه«. 
وزير التصفية.. شركة صحاري: قطاع األعمال ماطلت 

مع الشركات »عشان يصفوا الحديد والصلب«
قال حسام حواس المدير اإلقليمي لشركة صحاري، 
لـ«الطريق«  إنهم قدموا طلبا لتجديد الحديد والصلب، 
وإضافة 4 مصانع جديدة للشركة، وبعد تقديم الشركة 
العرض ردت وزارة قطاع األعمال بعدها بنحو شهر ردت 
الوزراة طلبت من الشركة دراسة وبعد إرسال الدراسة، 

ظلت الوزراة تماطل، وثم طلبت الجلوس معنا. 
ثم  معهم،  تماطل  الــــوزراة ظلت  أن  ــواس،  حـ ــع  ب ا ــ ت و
اعترضت ألسباب غريبة، من ضمنها األفران الكهربائية، 
والمصانع الـ4 التي سيتم إضافتهم، بالرغم من أن شركة 
صحاري أكدت المحافظة على العمالة، وبعض المميزات 

األخرى. 
وحذر حواس من قرار تصفية شركة الحديد والصلب، 
موضحا أن الحديد سعره حاليا يبلغ نحو 15 ألف جنيها، 
وعند تصفية الحديد والصلب سيرتفع ألأكثر من 20 ألف 

جنيها. 
وتابع، أن شركة الحديد والصلب هي الوحيدة التي 

تملك خامات محلية، كما أن تصفيتها سيكون خسارة 
الحديد في  ــوازن أسعار  ت تعمل على  التي  رة فهي  ي ب ك
البالد.  وأكد أن وزارة قطاع األعمال كانت قد أخذت 
قرار التصفية دون زيارة الشركة، كما أن الدراسة التي 
قدمتها شركة صحاري كانت من خالل لجنة يترأسها 
والصلب  الحديد  رئيس  عبدالرجمن  سامي  دس  ن ه م ل ا
سابقا، مؤكدا أن هناك عالمات استفهام كثيرة علر قرار 
الوزارة بالتصفية أو تجاهل الشركات التي تقدمت بعرض 

للتجديد ومماطلتهم لييأسوا من الطلب للتجديد.
وفي السياق ذاته، قال أشرف القاضي رئيس مجلس 
إدارة المصرف المتحد، في تصريح خاص لـ«الطريق« 
األفريقية  لألسواق  للدخول  مؤهالت  تملك  ر  ص م ن  إ
والعالمية والمنافسة فيها بقوة، موضحا ان الدولة تهدف 

لزيادة االنتاج المحلي وتنشيط قطاع الصادرات.
البنك المركزي يسعى لدعم  اف القاضي، أن  وأضــ
طريق  عــن  التصدير  وتشجيع  المحلية  ت  ا ــ ع ا ـ ـ ن ـ ـ ص ــ ل ا
اطــالقــهــم لــمــبــادرات، كــمــبــادرة الــفــوائــد المنخفضة 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها رئيس 
الجمهورية، ومبادرة الشمول المالي وتنمية المشروعات 
متناهية الصغر، مؤكدا أن تلك المبادرات قد ساهمت في 

تحريك االقتصاد.
صـ٤

مضادات حيوية 

البشر ماليين  ذ  ق ن ت
فريق علمي متخصص 

يبحث إمكانية تطوير 

مضادات حيوية 

مقاومة للبكتيريا

هل يسمح »المركزي المصري« لنجيب ساويرس بإنشاء بنك إلكتروني؟

محمد شوقي: معرض الكتاب هذا العام مسألة حياة أو موت لدور النشر!

مايان السيد: صرخت عندما علمت إني همثل 
مع يسرا.. وهذه الصعوبات التي واجهتني

أسبوع الجرائم العائلية يهز شوارع المحروسة

 المؤسسات الدينية تنتفض إلكترونيا لمواجهة الجماعات المتطرفة 
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املدخل

 البرلمان يعتمد فصل الموظف المنتمي لجماعة »اإلخوان« من عمله   الدولة تطهر المؤسسات من اإلخوان والعناصر اإلرهابية بالجهاز اإلداري

 أحمد مهران: فصل المنتمي لـ »اإلخوان« 

ال يعني حرمانه من حقه المالي والبدالت

 الكورونا وإلغاء حفالت التوقيع وعدم تخفيض اإليجارات أبرز تحديات هذه الدورة

 80% من دخل 

دور النشر يتحقق 

في معرض الكتاب

»النواب« يطهر الدولة من اإلرهاب

تأتي الدورة الثانية والخمسين لمعرض 
القاهرة الدولي للكتاب في أجواء صعبة، 
الستمرار هيمنة فيروس كورونا على المشهد، 
ما تطّلب حيال مبتكرة إلدارة األزمة، تجلَّت 
في اعتماد نظام إلكتروني لحجز التذاكر عبر 
اإلنترنت، وتحديد عدد محدد للدخول كل 
يوم، ونقل جميع األنشطة والفاعليات للمنصة 
اإللكترونية للهيئة المصرية للكتاب، فكيف 
ستتعامل دور النشر مع كل هذا؟ وهل ستتمكن 
من تحقيق ما ترجوه من ربح، خاصة مع انتظارها 
هذا الحدث من العام للعام. 
التقينا أ. محمد شوقي، مدير عام دار عصير 
الكتب للنشر والترجمة، وطرحنا عليه أسئلتنا. 

يات التي واجهت دور النشر في هذه  ما التحدِّ
الدورة؟

إقامة  قرار  التخبط في  أول  بدأت من  التحديات 
المعرض، فقد كان االتجاه العام عدم إقامته وحتى 
ينتظر  الجميع  كان  بيوم،  النهائي  القرار  قبل إعالن 
اإللغاء، ما تسبب في تزاحم دور النشر على المطابع 
فور معرفتهم بأنه سيقام. والتحدي الثاني بالتأكيد 

كورونا، وما ستفرضه من إجراءات احترازية، وتقليص 
عدد الزوار، وإلغاء الفاعليات الثقافية المعتادة، التي 

هي سمة أساسية من سمات المعرض. 
وهل أنَت مع إقامة المعرض في هذه الظروف؟
بالتأكيد، فأغلب دور النشر عانت خالل السنتين 
دخلها  من   %80 نحو  أن  خاصة  كثيًرا،  الماضيتين 
يتحقق خالل المعرض، وبعضها تمثل لهم هذه الدورة 

مسألة حياة أو موت!
لكن كنا نأمل في تخفيض إيجارات األماكن مراعاة 
للظروف، وإتاحة تسهيالت في الدفع، وكذلك توفير 
أخذ  مع  التوقيع  حفالت  إلقامة  مفتوحة  مساحة 
اإلجراءات االحترازية كافة، فأغلب القّراء يحضرون 
والتقاط الصور  المفضلين  كتَّابهم  خصيًصا لمقابلة 

معهم، أما الكتب فمتاحة طوال العام في المكتبات.
وتحديد  االحترازية  اإلجراءات  ستؤثر  هل 

عد الزوار يومًيا على حركة البيع والشراء؟
نأمل أال يحدث هذا، خاصة مع إتاحة إصدارات 
خصومات  ووجـــود  النشر  دور  مختلف  مــن  مميزة 
واألمر  االقتناء،  على  القارئ  تشجع  سوف  حقيقية 
ظروفها  تحسين  يجري  سوف  تجربة،  عامة  بصفة 

بناء على األخطاء والمشكالت التي ستحدث.
هذه  فــي  وجـــود  العربية  النشر  لـــدور  هــل 

الدورة؟
المعرض  حــضــور  مــن  النشر  دور  كــل  تتمكن  لــم 
كالكويت مثال، ودور النشر التي تمكنت من ذلك، هي 

التي لها فروع في مصر بالفعل.

تكون  مــا  ــادة  ع العربية  النشر  دور  أســعــار 
فما  الــمــصــري،  لــلــقــارئ  بالنسبة  مرتفعة 
الكتاب  معرض  حضور  من  يستفيدونه  الذي 

المصري؟
تحقيق  لكن  أهدافهم،  أكبر  الربح  تحقيق  ليس   
الشهرة لكتبهم، فمن لم يشتهر في مصر، لن يوجد 
على الخارطة الثقافية، كما أن بإمكان الدور تصدير 
كتبها من مصر إلى أي مكان في الخليج أو العالم، 

فهذا أسهل بالنسبة لهم من تصديرها من دولهم.
ما المميز في دورة هذا العام؟

وكذلك  إلكتروني،  التذاكر عبر موقع  إتاحة حجز 
موقع  مواٍز من خالل  إلكتروني  كتاب  إقامة معرض 
الهيئة المصرية للكتاب، يتيح تصفح الكتب الموجودة 
رت  في المعرض وطلب توصيلها إلى أي مكان، كما وفَّ
إدارة المعرض شاشات إلكترونية في كل مكان تحّدد 
عدد الموجودين فيه، كي تنبهم إذا تجاوز الحد اآلمن 

المسموح به.
ما أبرز إصدارات عصير الكتب هذا العام؟

واهتممنا  جديًدا،  عنواًنا   80 العام  هذا  أصدرنا 
العلمية،  والــكــتــب  النفسية،  الصحة  بكتب  أكــثــر 
والكوميكس، والكتب المترجمة، وأخذنا كذلك حقوق 
أشهر  بعض  عليها  اعتمدت  روايــات  ونشر  ترجمة 

مسلسالت نتفلكس.

ال تـــزال الــعــديــد مــن الــمــؤســســات والــــوزارات 
الخاص،  القطاع  التابعة  والشركات  الحكومية 
انــتــمــاءات  لها  وموظفين  عاملين  على  تحتوي 
محظورة  وجماعات  المحظورة  اإلخــوان  لجماعة 
لألمن  واضحا  تهديدا  يعد  الــذي  األمــر  آخــرى، 
يونيو  من   30 الـ  ثــورة  وعقب  الدولة،  واستقرار 
تجرم  قانونية  تشريعات  بــإصــدار  مصر  قامت 
األعمال التي تقوم الجماعة المحظورة، مما دعى 
بمشروع  التقدم  على  البرلمانيين  الــنــواب  أحــد 
قانون، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 
لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وتم عرض مشروع القانون الذي تقدم به النائب 
علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب للمستشار 
حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل 
فصل  يستهدف  ــذي  وال التأديبي،  الطريق  بغير 
الموظفين اإلخوان والعناصر اإلرهابية من الجهاز 

اإلداري للدولة.
نصوص مشروع القانون 

قانون فصل  من مشروع  األولــى  المادة  ونصت 
الموظفين اإلخوان والعناصر اإلرهابية من الجهاز 
اإلداري للدولة :«بأنه مع عدم اإلخالل بالضمانات 
مواجهة  في  الفئات  لبعض  المقررة  الدستورية 
القانون  هذا  أحكام  تسري  الوظيفة،  من  العزل 
على العاملين بوحدات الجهاز اإلداري بالدولة من 
وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات اإلدارة 
من  وغيرها  العامة،  والهيئات  المحلية  غير  من 
الذين  والعاملين  خاصة،  موازناتها  التي  األجهزة 

خاصة،  لــوائــح  أو  قوانين  توظفهم  شئون  تنظم 
العام، وشركات قطاع  والعاملين بشركات القطاع 

األعمال العام.
أما المادة الثانية فقد بينت الحاالت التي يجوز 
فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت 
على أنه ال يجوز فصل العاملين بالجهات المشار 
إال  التأديبي،  الطريق  بغير  السابقة  بالمادة  إليها 

في األحوال اآلتية:
»إخالل الموظف بواجباته العملية بما من شأنه 
اإلضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها 
االقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما 
يمس األمن القومي للبالد وسالمتها، ويعد إدراج 
العامل على قائمة اإلرهابيين وفًقا ألحكام القانون 
الكيانات  قوائم  تنظيم  بشأن  لسنة 2010   8 رقم 
اإلرهابية واإلرهابيين قرينة جدية، وإذا فقد الثقة 
واالعتبار، أوسبب ألكثر من أسباب صالحية شغل 

الوظيفة التي يشغلها، عدا األسباب الصحية.
الطريق  بغير  الفصل  إلــى  االلتجاء  يجوز  وال 
قد  الفصل  بطلب  الــدعــوى  كانت  إذا  التأديبي 
رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم اإلخالل 
اإلرهابية  الكيانات  قوائم  تنظيم  قانون  بأحكام 
سبب  توافر  حال  في  إليه،  المشار  واإلرهابيين 
سابًقا  إليها  المشار  الفصل  أسباب  من  أكثر  أو 
يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة ال 
الفصل  أو لحين صدور قرار  تزيد على 6 أشهر 
أجره طوال  أقرب، مع وقف صرف نصف  أيهما 
فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف 
الكيانات  قانون  مع  النص  لتكامل  تحقيًقا  المبرر 

النص  حذف  ولتفادي  اإلدراج،  بشأن  اإلرهابية 
الوارد بقانون الكيانات اإلرهابية.

 القانون وفصل الموظف اإلخواني
الخبير  قــال  »الطريق«  لـ  خــاص  تصريح  وفــي 
ليس  القانون  هــذا  إن  مــهــران،  أحمد  القانوني 
بقديم وإنما تم استحداثه مع بداية ظهور الكيانات 
اإلرهابية المخربة، منوها أن فصل الموظف الذي 
يثبت انتماؤه لجماعة إرهابية ومنها اإلخوان، يكون 
نتيجة العتبارات أمنية، ولحماية مؤسسات الدولة 
من االختراق، ويعاقب المشرع إداريا بفصلة بعد 
التحقيق الشامل معه، واستبعاده ال يعني حرمانه 
معاش  بمثابة  ويكون  والبدالت،  المالي  حقه  من 

مبكر له.
البرلمان يوافق على مشروع القانون

ووافق مجلس النواب خالل الجلسة العامة يوم 
قانون  من  الثانية  المادة  على  يونيو،   29 الثالثاء 
فصل اإلخوان والجماعات اإلرهابية، والتي تمنح 
يفوضه،  من  أو  الجمهورية  لرئيس  الفصل  قــرار 
على  يترتب  وال  الفصل،  بقرار  العامل  ويخطر 
حرمانه  القانون  هذا  ألحكام  طبًقا  العامل  فصل 
من المعاش أو المكافأة، ومع عدم اإلخالل بأحكام 
القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم 
توافر  حال  في  واإلرهابيين،  اإلرهابية  الكيانات 
سبب أو أكثر من أسباب الفصل الُمشار إليها فى 

المادة )1/ مكرراً(.

حسام مصطفى إبراهيم

محمود معروف

محمد شوقي: معرض الكتاب هذا العام 
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اإلشارة

استجابة لدعوة الرئيس.. المؤسسات الدينية تنتفض إلكترونيا لمواجهة الجماعات المتطرفة 

منذ أن نادى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، 
قبل ستة أعوام، 
بضرورة تجديد 
الخطاب الديني، 
والتصدي للفكر 
المتطرف، سارعت 
المؤسسات الدينية 
في إعداد عدتها، 
لمواجهة الجماعات 
اإلرهابية، خاصة عبر 
سوشيال ميديا، التي 
أصبحت األكثر وصوال 
إلى الشباب.

ودشنت المؤسسات 
الدينية في مصر، 
عددا من المنصات 
على مواقع التواصل 
االجتماعي 
المختلفة، لتفنيد 
شبهات الجماعات 
المتطرفة، وبيان 
سماحة اإلسالم 
الوسطي.

واستغلت الجماعات 
اإلرهابية، غياب 
المؤسسات الدينية 
عن دورها، أثناء تولي 
جماعة اإلخوان 
مقاليد الحكم، 
وروجت ألفكارها 
المتطرفة، في محاولة 
منها الستقطاب 
الشباب.

وشرعت المؤسسات 
الدينية، في سد 
الفجوة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي 
وسحب البساط من 
أيدي الجماعات 
األفكار المتطرفة.

وكثفت المؤسسات 
الدينية تعاملها مع 
السوشيال ميديا،  
خالل 2020 منذ 
أن طرقت جائحة 
كورونا األبواب 
واتجهت الدولة 
نحو منع التجمعات 
وتوقف الدورس 
الدينية، فأطلق« 
األزهر الشريف، 
وزارة األوقاف، ودار 
اإلفتاء«، صحوتها 
الدينية خالل قنواتها 
اإلعالمية، عبر 
حساباتها »فيسبوك 
، تويتر، إنسجترام، 
تليجرام، وذلك 
وسط خطة محكمة 
واستراتيجية تنجي 
بثمار نجاحها  في 
الفضاءاإللكتروني.

دار اإلفتاء المصرية 
وتعد دار اإلفتاء المصرية، في طليعة المؤسسات الدينية، 
عدد  ووصــل  ميديا،  سوشيال  عبر  للتطرف  تصدت  التي 
ما  إلى  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  متابيعها 
إلى  وصل  تويتر  وعبر  متابع،  ونصف  مليون   10 عن  يزيد 
عدد  فوصل  تليجرام  تطبيق  عــن  أمــا  متابع،   473.772
تطبيق  وعبر  ــع،  ــاب 28.300مــت إلــى   اإلفــتــاء  دار  متابعين 
أنستجرام 496 ألف متابع، أما قناتها على اليوتيوب فوصل 
عدد متابيعها إلى ما يزيد عن 209 ألف مشترك، فضال عن 

الصفحة الرسمية للدكتور شوقي عالم، مفتي الجمهورية.
اإلفتاء  دار  باسم  المتحدث  نجم،  إبراهيم  الدكتور  وقال 
المصرية، إن وسائل التواصل االجتماعي أصبح ال غنى عنها 
مع  التواصل  في  مهمة  وسيلة  أصبحت  وأنها  خاصة  اآلن، 
الناس خاصة في ظل هذه الجائحة التي عززت من أهميتها.

وأوضح نجم في تصريحات خاصة، أن دار اإلفتاء أدركت 
أهمية الفضاء اإللكتروني منذ مدة طويلة، لذا عملت على 
أساليب  وطــورت  ميديا،  سوشيال  إدارة  في  العمل  تطوير 
التواصل. وأشار إلى أنه في المناسبات الدينية يتم العمل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  من  القصوى  االستفادة  على 
الخاصة بالدار من زيادة لعدد ساعات البث المباشر على 
صفحة الدار الرسمية والتي بلغ عدد متابعيها ما يزيد عن 
األسئلة  تلقي  وكذلك  متابع،  المليون  ونصف  ماليين   10
والفتاوى من خالل الموقع اإللكتروني لدار اإلفتاء المصرية 
الذي يبث بلغات عدة، باإلضافة إلى تطبيق دار اإلفتاء على 
الهواتف الذكية، فضاًل عن الخط الساخن الذي تخصصه 
الدار للرد على أسئلة المستفتين هاتفًيا سواء بشكل مباشر 

أو عن طريق تسجيل السؤال ثم سماع الرد عليه بعد ذلك.
تعمل  الــدار  أن  إلــى  الجمهورية،  مفتي  مستشار  ولفت 
على التفاعل بقوة عبر مواقع التواصل االجتماعي، فهناك 
المواد المرئية والمقروءة في تلك الصفحات، باإلضافة إلى 
وأحكامه  الدين  صحيح  وتوضيح  الوسطية  الرسالة  نشر 
تهم  ومسائل  قضايا  من  الساحة  على  ويستجد  يطرأ  فيما 
باللغات  وروادهــا، وهناك حمالت  المواقع  تلك  مستخدمي 

األجنبية لتوضيح الصورة الحضارية.
وأشار إلى أن الدار ال تعمل على نشر الفتاوى والرد على 
األسئلة الواردة فقط، وإنما تتعامل مع كل ما يشغل األذهان، 
بوحداتها المختلفة مثل الموشن جرافيك، ومرصد الفتاوى 
تفنيد  على  تعمل  كما  اإلسالموفوبيا،  ومرصد  التكفيرية، 
وتحليل كل الفتاوى المغلوطة في بيان مؤشر الفتوى بشكل 

تفصيلي.
األزهر الشريف 

العمل  تكثيف  اإلفتاء في  دار  بعد  الشريف،  األزهر  يأتي 
مــن خالل  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  الــدعــوي عبر منصات 
الصفحة  أبرزها  القطاعات،  كافة  في  المتمثلة  صفحاتها 
مليوني  يزيد عن  ما  التي تضم  الشريف،  الرسمية لألزهر 
 239 إلى  المتابعين  عدد  وصل  تويتر  وعبر  متابع،  ونصف 

ألف متابع.
للخطر  التصدي  في  الشريف،  األزهــر  جهود  وانطلقت 
الرسمي  الــحــســاب  عــن  فضال  للمتطرفين،  اإللــكــتــرونــي 
يتناول  الدكتور أحمد الطيب، والتي  لفضيلة اإلمام األكبر، 

خالله القضايا الداخلية والخارجية بكل لغات العالم.
البحوث  لمجمع  العام  األمين  عّياد،  نظير  الدكتور  وقال 
الخطاب  تجديد  في  واضــح  األزهــر  منهج  إن  اإلسالمية، 
كافة صفحات  أن  إلى   مشيرا  التطرف،  ومواجهة  الديني 
العمرية  الفئات  لكافة  للوصول  تسعى  الشريف،  األزهــر 
بسهولة،  المعلومات  المواطنين  فتعطي  الــطــرق،  بأسرع 
مع  ليتناسب  مبسط  بشكل  الدينية  المعلومات  وتبسيط 

جمهور السوشيال ميديا.

 مستشار المفتي 

لـ»الطريق«: مؤشر الفتوى 

يحلل ويفتد آراء وتصريحات 

الجماعات المتطرفة 

وأضاف عّياد في تصريحات لـ«الطريق«، أن هناك تفاعال 
كبيرا عبر صفحات األزهر الشريف بين متابعين سوشيال 
الصفحات  عبر  تنشر  التي  المواد  أن  إلى  مشيًرا  ميديا، 
الدولية  المعايير  يراعي  بشكل  والتدقيق  للمراجعة  تخضع 

في المواد التي تنشر.
ونوه إلى أن صفحات األزهر تعمل على تنفيذ رؤية الدولة 
المصرية نحو التجديد، ومؤخًرا دشن األزهر الشريف حملة 
واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  الصهيونية  األكاذيب  لفضح 
فند من خاللها  الفلسطينية،  والقضية  القدس  تضامًنا مع 
التي  واألباطيل  المغلوطة  المزاعم  اإلعالمية،  قنوانته  عبر 
يروجها الكيان الصهيوني والتصدي لما يتم ترويجه من قبل 
مغلوطة  ومزاعم  شبهات  من  الصهيونية  اإلعالمية  األذرع 

حول القدس و عروبتها.
األوقاف على الطريق 

تأتي وزارة األوقاف في المركز الثالث من حيث استخدامها 
انطلقت  والتي  الدينية،  المؤسسات  بين  ميديا،  لسوشيال 

بالتزامن مع بداية شهر رمضان الماضي.
وأطلقت وزارة األوقاف ما يقرب من 20 حسابا عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، سواء كانت حسابات خاصة بالوزارة أو 

الوزير الدكتور محمد مختار جمعة.
اإللكترونية  للدعوة  استراتيجة  األوقـــاف،  وزيــر  وأطلق 
واستخدام  السوشيال ميديا، لسد فجوة الفضاء اإللكتروني، 

لتضييع الفرصة على أصحاب األفكار المتطرفة.
وزارة  بــاســم  المتحدث  حسن  عــبــداهلل  الــدكــتــور  وقـــال 
األوقاف، إن الوزارة وضعت خطتها للتطوير والتجديد عبر 
منصاتها اإللكترونية من خالل صفحتها أو قنواتها أو الكتب 
اإللكترونية حتى تسهل على جميع الفئات التي تريد التعامل 

مع السوشيال ميديا.
هناك  أن  لـ«الطريق«،  تصريحات  في  حسن،  وأضــاف 
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير  تعليمات وتوجيهات من 
وصول  من  للتأكد  مستمرة  بصفة  األئمة  بمتابعة  األوقــاف 

األئمة ألهداف تحقيق الدعوة.
أحد  اإللكتروني،  الفضاء  عبر  الــدعــوة  أن  إلــى  وأشـــار 
األهداف المهمة لألوقاف في الوقت الحالي، لنشر صحيح 
حائط صد ألي  ليكون  الوسطي،  المعتدل  والفكر  اإلسالم 
معلومات دينية خاطئة ومواجهة الكتائب اإللكترونية بالحجة 

والدالئل، حيث أصبحت ضرورة حتمية.
الـــوزارة  أن  إلــى  األوقـــاف،  وزارة  باسم  المتحدث  ــوه  ون
وتعريف  اإلرهـــاب  جماعات  أفسدته  ما  لتصحيح  تسعى 
تقدمه  ما  وأن  السمحة،  الحقيقية  اإلسالم  بصورة  الغرب 
التنظيمات اإلرهابية ليس له عالقة باألديان، مشيرا إلى أن 

الموقع الرسمي للوزارة متاح بأكثر من لغة.
اإلدارة  رئيس  عمر،  أبو  أيمن  الدكتور  قال  ناحيته،  من 
إلى   تهدف  األوقــاف  وزارة  إن  واإلرشــاد،  للدعوة  المركزية 
الدعوة  طريق  عن  مستنير،  وسطي  دعــوي  فضاء  تكوين 
وشغل  التطرف  لمواجهة  استراتيجي،  كهدف  اإللكترونية 
الفضاء الدعوي. وأوضح أن الدعوة عبر الفضاء اإللكتروني 
لنشر  الراهنة؛  المرحلة  في  لألوقاف  استراتيجي  هــدف 
صحيح اإلسالم والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط 
من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب 

اإللكترونية بالحجة والبرهان.
ولفت إلى أنه تم استحداث عدد من الوسائل والتقنيات 
وصفحات  اإللكترونية،  األوقـــاف  بوابة  على  اإللكترونية 
التواصل االجتماعي، وقنوات اليوتيوب، وتم تطوير الموقع 
ومنصة  ميديا،  بسوشيال  وإنشاء منصة خاصة  اإللكتروني 
والمواقع  الصفحات  من  عدد  إطــالق  و  العلمية،  األوقــاف 
الدعوي  والنشر  الجمهور  مع  التواصل  هدفها  والقنوات، 
والتثقيف اإللكتروني. وأشار إلى أن شباب الوزارة المتميزين 

لديهم القدرة الفنية والتقنية والعلمية والقدرة الفائقة على 
تطوير الذات ألنفسهم ومواقع وصفحات وقنوات الوزارة، مع 
االستفادة بكل جهد مخلص يقدم دعًما فنًيّا أو معنوًيّا لهذه 
االنطالقة الكبرى في مجال الدعوة اإللكترونية ، قصد إيجاد 
بديل دعوي آمن وسطي مستنير لشبابنا وأبنائنا والمجتمع 
والعالم. وقال الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة األوقاف، إن 
التطور التكنولوجي الذي تشهده مصر في الوقت الحاضر 
في  التكنولوجي  التطور  لهذا  األوقــاف  وزارة  استثمار  كان 
الدعوة  أنشطة  أغلب  توقف  مع  خاصة   ، الــدعــوة  مجال 
بالمساجد عدا خطبة الجمعة نظًرا لإلجراءات االحترازية 
العالم  أن  مضيفا  الفترة،  هــذه  فــي  الــبــالد  بها  تمر  التي 
يشهد تحوالت هائلة في مجال ثورة االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات ومجاالت التواصل.
الحالي  الوقت  أن  لـ«الطريق«،  تصريحات  في  وأضــاف 
للظروف  نظرا  بالمساجد  الدينية  الـــدوروس  تعليق  يلزم 
التي تمر بها البالد، لذا قررت وزارة األوقاف إنشاء إدارة 
وانطلقنا  الــوزارة،  عام  بديوان  اإللكترونية  بالدعوة  خاصة 
من  استحداث عدد  من خالل  ميديا  السوشيال  في فضاء 
الوسائل والتقنيات اإللكترونية من أجل نشر الفكر الوسطي 
الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، كما تم إطالق عدد 
من الصفحات عبر الفيس بوك بهدف التواصل مع الجمهور 

والنشر الدعوي والتثقيف اإللكتروني .
وأشار إلى أن أبرز الصفحات التي تمتلكها وزارة األوقاف 
الرباني  دون ان تحمل اسمها هما صفحة )وعي( اإلعجاز 
في الكون، ومجلة الفردوس للناشئة واألطفال، وذلك بهدف 
تكثيف ونشر الخواطر وجميع األعمال الدعوية على نطاق 
واسع، الفتا إلى أن الوزارة عملت على تدريب وتثقيف األئمة 
لذا أطلقت أكاديمية األوقاف الدولية عبر الفيس بوك، كما تم 
إطالق قناة منبر التجديد على اليوتيوب، لنشر المحاضرات 
بــوزارة  والــواعــظــات  لألئمة  المصورة  الدعوية  والرسائل 
األوقاف، كما تم إطالق قناة منبر التجديد( الصوتية على 
الدعوية الصوتية،  التليجرام، لنشر المحاضرات والرسائل 
الساوند  على  الصوتية  التجديد  منبر  قناة  إطالق  تم  كما 

كالود، لنشر المحاضرات والرسائل الدعوية الصوتية. 
وأوضح  أن المتابع لبوابة األوقاف اإللكترونية يجد أنها 
األعلى  المجلس  كموقع  التابعة   المواقع  من  بعدد  ترتبط 
للشئون اإلسالمية وموقع أكاديمية األوقاف الدولية وموقع 
للبوابة  المطالع  على  للتيسير  الــدولــيــة،  األوقـــاف  هيئة 
المعلومة  إلى  الوصول  سرعة  األوقــاف  لــوزارة  اإللكترونية 
الدعوية  المنصات  من  عــدًدا  الموقع  أن  مؤكدا  المطلوبة، 
والعلمية المتميزة، كمنصة اإلعجاز الرباني في الكون، وذلك 
إيماًنا من وزارة األوقاف بتكامل العلوم في بناء الشخصية، 
وحرًصا منها على نشر الثقافة العلمية، وال سيما ما يتصل 
منها ببيان مظاهر قدرة الخالق في الكون وفي جسم اإلنسان 
والتي يتم من خاللها نشر المواد الدعوية المرتبطة ارتباًطا 

وثيًقا باإلعجاز الرباني.
 وأضاف أن عدد الزائرين لموقع وزارة األوقاف بلغ نحو 

أكثر من 29 مليون ومائتين ألف زائر، فضال عن   
المحاضرات  بنشر جميع  تهتم   التي  التجديد  قناة منبر 
لألئمة  المصورة  الدعوية  والرسائل  التدريبية  والـــدورات 
والواعظات بوزارة األوقاف، كما يتم من خاللها نشر البرامج 
المشاهدين  لجميع  وإتاحتها  والواعظات،  باألئمة  الخاصة 
الراغبين في التزود بفروع المعرفة والثقافة الدينية والفكر 
الوسطي المستنير، كما يتم من خاللها عرض التقارير التي 

تُعنى بشئون األوقاف.

 اإلفتاء في المقدمة بالموشن جرافيك.. واألزهر يقتحم المجال بلغات متعددة واألوقاف تدشن 20 حسابا في شهرين

محمود حافظ 
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طريقنا.. وهنكمله

ملف

الــشــهــيــر في  »الــصــرصــار«  تـــذكـــرون مشهد  هــل 
مسرحية »المتزوجون«؟

مندهشا  فمه  )مسعود(  غانم  سمير  فغر  فحينما 
من حرص شيرين )لينا( على تربية صرصار والسعي 
من  كبيرة  موجة  في  ذلــك  وتسبب  أيضا،  لتزويجه 
أن  أحــد  يتخيل  يكن  لم  المشاهدين،  بين  الضحك 
تربية الصراصير قد تكون مفيدة للبشر في يوم من 

األيام.
فاليوم يبحث فريق علمي متخصص إمكانية تطوير 
الجزيئات  مــن  للبكتيريا  مقاومة  حيوية  مــضــادات 
الــمــوجــودة فــي الــصــراصــيــر، فــي دراســـة مشتركة 

.)AUS( بالجامعة األمريكية في الشارقة
الناطق  اإلمــاراتــي  تايمز«  »خليج  موقع  وبحسب 
األستاذ  خان،  نافيد  الدكتور  قال  اإلنجليزية،  باللغة 
ورئيس قسم البيولوجيا والكيمياء والعلوم بالجامعة: 
في جميع  سنوًيا  مليون شخص   17 من  أكثر  »يموت 
اقتربنا  لقد  البكتيرية..  العدوى  بسبب  العالم  أنحاء 
من عصر ما قبل المضادات الحيوية حيث أصبحت 

البكتيريا مقاومة لألدوية المتاحة تجارًيا«.

طرق  إليجاد  ملحة  حاجة  »هناك  خــان:  وأضــاف 
لقد  البكتيرية..  االلتهابات  عــاج  أو  لمنع  جديدة 
 100 تقتل  الصراصير  في  عديدة  جزيئات  وجدنا 
في المائة من جرثومة )مارسا(، وهي بكتيريا تسبب 

العدوى في أجزاء مختلفة من الجسم«.
أن  بما  إنه  قائا  العلمي  رأيــه  خان  الدكتور  وبــرر 
الصراصير تعيش في بعض أكثر األماكن قذارة على 
وجه األرض، فا بد أن يكون لديها آليات دفاع قوية 

ضد الجراثيم الخارقة التي تساعدها على االزدهار 
في البيئات الملوثة.

وفي غضون ذلك، يحاول البشر إيجاد طرق لحماية 
إدخــال  طــريــق  عــن  المختلفة  الــعــدوى  مــن  أنفسهم 

صابون جديد مضاد للبكتيريا.
األمريكية  بالجامعة  البيولوجيا  قسم  رئيس  وقال 
في الشارقة: »اختبرنا هذه الفرضية من خال فحص 
األعضاء والكائنات الدقيقة المختلفة التي تعيش في 
العديد  البحث  ووجد  للصراصير..  الهضمي  الجهاز 
من المضادات الحيوية الجديدة في تلك الحشرات.. 
آفة،  الصراصير  اعتبار  لعدم  الوقت  حان  أنه  ويبدو 

وإدراك أن هناك الكثير لنتعلمه منها«.
وأضاف خان: »تعيش الصراصير على هذا الكوكب 
منذ مايين السنين.. وتتغلب على الكوارث الطبيعية 
القدرة  لديها  أبحاثنا  نتائج  إن  الخارقة..  والهجمات 
خاصة  نجحنا..  إذا  البشر  مايين  حياة  إنقاذ  على 
المعدية  األمراض  متزايدة من  تهديدات  نواجه  ألننا 

ونرى جراثيم خارقة جديدة«. 
استمرت  التي  المعملية،  االختبارات  ووجدت  هذا 

منذ خمس سنوات، عوامل قوية مضادة للميكروبات 
االختبارات  فإن  ذلك،  ومع  الصراصير،  في جزيئات 
من  بالتحقق  ستسمح  الــحــيــوانــات  على  السريرية 
وقت  »هذا  خان:  الدكتور  ويقول  وتأثيرها.  فعاليتها 
ضد  المحتملة  الجزيئات  اختبار  إلى  ونتطلع  مثير 

االلتهابات البكتيرية في الحيوانات«.
الدكتور  المشترك  البحث  هــذا  أن  بالذكر  جدير 
ــراه الــدكــتــور خــان مــع كــا مــن »الــدكــتــورة رقية  أجـ
البيئية  والعلوم  والكيمياء  األحياء  قسم  من  صديقي 
في الجامعة األمريكية، الدكتور ساذرالند ماكيفر من 
كوانج  البروفيسور  المتحدة،  بالمملكة  إدنبرة  جامعة 
المتحدة،  بالواليات  هوبكنز  جونز  جامعة  من  كيم 
والــبــروفــيــســور رضــا شــاه مــن جامعة كــراتــشــي في 
واسع  نطاق  على  البحث  نتائج  ونشرت  باكستان«، 
العلمية، وحصلت المجموعة على منح  في المجات 

كبيرة للمساعدة في دعم عملهم.

استطاعت مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
إحداث ثورة في الصناعة، وشهدت البالد في عهده انشاء أكبر 
قاعدة صناعية، بلغت نحو 1200 مصنعا، ولكن سوء االدارة 
أدت إلى إغالق المصانع الصناعية التي تم إنشائها في عهد 
عبدالناصر وغلقها وفقا لما قاله الخبراء. 

الصناعية  المصانع  بعودة  والنواب  المسؤولين  من  بعض  وطالب 
للعمل مجددا، كما قال قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة 
لم تتمكن من الحفاظ على المصانع التي خلفها الرئيس األسبق جمال 
عبد الناصر، متابعا »لدينا مصانع أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر، منذ أكثر من 55 عاًما ولكن لم نستطع الحفاظ عليها ألي 

أسباب«.

وأكد الرئيس، أن مصر تضيع وقًتا كثيًرا في تطوير المصانع المتقدمة 
في القطاع العام، مثل مصانع السكر والغزل والنسيج والحديد والصلب، 
مشيًرا إلى ضرورة أن تقفز معدالت النمو بمعدالت أعلى بكثير مما هي 

عليه اآلن. 
وكانت الحكومة متمثلة في البنك المركزي، قد قررت، إعفاء المصانع 
المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها 
قضايا مع البنوك، وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي،  »عكفنا 
على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك 
بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل« مضيًفا أن حجم 
هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه«. 

مع  ماطلت  األعمال  قطاع  صحاري:  شركة  التصفية..  وزير 
الشركات »عشان يصفوا الحديد والصلب«

لـ«الطريق«   صحاري،  لشركة  اإلقليمي  المدير  حــواس  حسام  قال 
إنهم قدموا طلبا لتجديد الحديد والصلب، وإضافة 4 مصانع جديدة 
للشركة، وبعد تقديم الشركة العرض ردت وزارة قطاع األعمال بعدها 
بنحو شهر ردت الوزراة طلبت من الشركة دراسة وبعد إرسال الدراسة، 

ظلت الوزراة تماطل، وثم طلبت الجلوس معنا. 
وتابع حواس، أن الــوزراة ظلت تماطل معهم، ثم اعترضت ألسباب 

سيتم  التي  الـــ4  والمصانع  الكهربائية،  األفــران  ضمنها  من  غريبة، 
إضافتهم، بالرغم من أن شركة صحاري أكدت المحافظة على العمالة، 

وبعض المميزات األخرى. 
وحذر حواس من قرار تصفية شركة الحديد والصلب، موضحا أن 
الحديد سعره حاليا يبلغ نحو 15 ألف جنيها، وعند تصفية الحديد 

والصلب سيرتفع ألأكثر من 20 ألف جنيها. 
وتابع، أن شركة الحديد والصلب هي الوحيدة التي تملك خامات 
محلية، كما أن تصفيتها سيكون خسارة كبيرة فهي التي تعمل على توازن 

أسعار الحديد في الباد. 
وأكد أن وزارة قطاع األعمال كانت قد أخذت قرار التصفية دون زيارة 
الشركة، كما أن الدراسة التي قدمتها شركة صحاري كانت من خال 
المهندس سامي عبدالرجمن رئيس الحديد والصلب  لجنة يترأسها 
ــوزارة  ال قــرار  علر  كثيرة  استفهام  عامات  هناك  أن  مؤكدا  سابقا، 
بالتصفية أو تجاهل الشركات التي تقدمت بعرض للتجديد ومماطلتهم 

لييأسوا من الطلب للتجديد.
وفي السياق ذاته، قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف 
المتحد، في تصريح خاص لـ«الطريق« إن مصر تملك مؤهات للدخول 
لألسواق األفريقية والعالمية والمنافسة فيها بقوة، موضحا ان الدولة 

تهدف لزيادة االنتاج المحلي وتنشيط قطاع الصادرات.
الصناعات  لدعم  يسعى  المركزي  البنك  أن  القاضي،  وأضـــاف 
كمبادرة  لمبادرات،  اطاقهم  طريق  عن  التصدير  وتشجيع  المحلية 
أطلقها  التي  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  المنخفضة  الفوائد 
رئيس الجمهورية، ومبادرة الشمول المالي وتنمية المشروعات متناهية 

الصغر، مؤكدا أن تلك المبادرات قد ساهمت في تحريك االقتصاد. 
وأكد أن مبادرة المركزي في رفع فوائد القروض عن المصانع المتعثرة 
يساهم في اغاق ملف التعثر، وسيكون بداية جديدة ألصحاب المصانع، 
موضحا أن تلك الخطوة لها مردود ايجابي كبيرن وستساعد في تقليل 
معدالت البطالة.  من جانبه، قال هاني كمال الخبيراالقتصادي، إن 
ملف المصانع المتعثرة والمغلقة ظل يعاني لفترات طويلة، مضيفا أن 
مبادرة البنك المركزي برفع فوائد الديون عن المصانع، هي مبادرة قوية 

تدل على عزم الدولة الجاد في حل مشاكل القطاع الخاص.
كما أكد الخبير االقتصادي، أن مبادرة المركزي ستساهم في عودة 
المصانع المتعثرة للقطاع الخاص للمنافسة ودعم االقتصاد، وستساعد 
في تقليل نسبة البطالة وستزيد من فرص العمل، ألن عدد المصانع 

الصناعية  عبدالناصر  مصانع  بضم  مطالبا  جــدا،  ضخم  المتعثرة 
لمبادرة البنك المركزي.

وفي سياق متصل، قال هاني توفيق الخبير االقتصادي إن الدولة 
يخص  الــذي  الــدور  وتبقى  الخاص،  القطاع  دعم  في  بدورها  قامت 
المصانع، وهو االستفادة من مبادرة المركزي والعودة لسوق، مؤكدا أن 
المركزي قام بتقليل برفع فوائد الديون، وسمح للمصانع بعدها بالعودة 
الدين  نصف  المصانع  دفعت  اذا  أخــرى  مرة  البنوك  من  لاقتراض 

األصلي للبنوك، لتنمية القطاع الخاص
وفي هذا الصدد يقول الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير االقتصادي، 
إن عودة المصانع الصناعية للعمل لها الكثير من االيجابيات، فستساعد 
المصانع في توفير العديد من فرص العمل للشباب، وستدر دخا ضخما 
للدولة، مؤكدا أن الدولة ستساعد في عودة المصانع للعمل مرة أخرى.  
وأكد الخبير االقتصادي، أن مصر إذا أعادت المصانع الصناعية للعمل 
ستقلل من معدل االستيراد من الخارج، وسنقوم نحن بالتصدير وإذا 

اهتممنا بملف التصدير سنكون على رأس الدول المتقدمة.
ومن جانبه يرى الدكتور صاح الدين فهمي، الخبير االقتصادى، أن 
الرؤساء السابقين لمصر قد أهملوا تركة الراحل عبدالناصر، التي 
عبدالناصر  بناها  التي  المصانع  أن  موضا  لمصر،  كنز  بمثابة  تعد 
كانت صناعية من الدرجة األولى ولو كنا قومنا باستغالها على الوجه 

الصحيح لكنا في مقدمة الدول الصناعية. 
وتابع الخبير االقتصادي: » كنا  متقدمين فيما سبق في قطاع الغزل 
والنسيج ولدينا تاريخ عريق في هذا المجال، ولكن حاليا تم إهمال هذا 
القطاع وإهمال مصانع الغزل والنسيج ولم تبدأ االصاحات اال في 

خال السنوات الخمس األخيرة«.
 ونوه الخبير االقتصادي، إلى جودة القطن المصري العالية، متابعا 
»لكننا ركدنا لفترة من الزمن، وقد لجأنا قديما لبيوت خبرة لمساعدتنا 
في عودة المصانع الصناعية للعمل واالنتاج ولكنها فشلت، ألن النظام 

السابق كان هدفه إرضاء الشعب وليس االصاح. 
وأكد الدكتور صاح الدين فهمي، أن مبارك لم يبدأ في أي اصاح 
النظام  أتلفه  ما  يصلح  الحالي  والنظام  السيسي،  كالرئيس  حقيقي 
السابق، مشيرا إلى أنه منذ الخمسينات، لم تحدث أي تجديدات أو 
اصاحات، »لجأنا إلى بيوت خبرة فى توشكى لكننا لم نفعل ما قالوه 
بل، »طبقنا اللى فى دماغنا« فى مجال الطروحات، فنحن ننشىء نظام 
هيكلى جديد ونفعل ما تطلبه بيوت الخبرة األجنبية، فهناك مصداقية 

فى اإلصاحات وإعادة الهيكلة«.
 وأضاف الدكتور صاح، أن مصر تحتاج إلى بيوت خبرة فى قطاع 
لديها  ليس  السيارات، فمصر  تصنيع  لقطاع  باإلضافة  التكنولوجيا، 
تصنيع سيارات، وقطاع المشروعات البحرية والنهرية مادامت تحتاج 
لنقل التكنولوجيا. وأوضخ فهمي، أن هناك أسباب عديدة لاستعانة 
الدولة  عليه  التعليم صرفت  قطاع  أن  مضيفا  أجنبية،  خبرة  ببيوت 
مليارات ولم تجن منه أي ثمار، ولكن تعليم »اإلنترناشونال« هو من يأتي 

بنتائج ايجابية، فالتطوير ليس مال فقط، ولكنه فكر، وفق قوله.
البوكليت  ونظام  العامة  الثانوية  إلــى  االقتصادي،  الخبير  وأشــار 
قائا، » البوكليت ليس تطويرا، والثانوية العامة تعتمد حاليا على نظام 
الحشو فقط، وهذه طريقة خاطئة للتعليم فالتعليم هو عبارة عن تبادل 
الخبرات والتجارب، وقد نجحت تجربة الرئيس السيسي في كلية الطب 

العسكرية ألن فكرها مختلف، وطريقة التعليم بها مختلفة«.
وتابع فهمي: »مصر كانت ثان دولة على مستوى العالم في مجال 
السكك الحديد، ولكن حاليا نحتاج مليارات لنواكب الدول المتقدمة، 
ولنقلل نسبة الحوادث« ، مشيرا إلى أحداث الخمسينات في ثورة مصر 
وقصف اليابان بقنابل هروشيما، متسائا أين هم االن وأين نحن فنحن 
حينها قومنا بثروة سلمية.  ومن جانبه قال الدكتور أحمد فرغلى الخبير 
االقتصادى، إن مصر لديها أساتذة ذو خبرة كبيرة يستطيعون المساهمه 
في عودة المصانع الصناعية المعروفة بـ«مصانع عبدالناصر«،  ولكننا 
في  أجنبية  خبرة  ببيوت  لاستعانة  ونلجأ  الشق  هذا  نتجاهل  دائما 
العديد من المجاالت، مؤكدا على وجوب تضيق الحدود في االستعانه 
ببيوت خبرة أجنبية وااللتفات لنظيرتها المحلية.    وأوضح الخبير 
االقتصادي، أن االستعانة ببيوت خبرة أجنبية يجب أن يكون له دراسة 
وتوزعيها  لدينا  الموجودة  الخبرات  أنه يجب حصر  مسبقة، مضيفا 
للعمل  الصناعية  المصانع  عــودة  لتنفيذ  المناسبة،  القطاعات  على 
والمشروعات الضخمة مثل السكك الحديد والنقل البحري واألنفاق 
تم  التي  األجنبية  الخبرة  »بيوت  فرغلي:  الدكتور  وتابع  والمصانع. 
االستعانة بها في شركات األعمال بمجال الغزل والنسيج فشلت فشا 
ذريعا، وكانت سوء إدارة وإنتاج«، مضيفا أن الصناعة التي تعتمد على 

عدم التصدير للخارج هي صناعة فاشلة. 

 جزيئات الصرصار ليس لها أي آثار 
ضارة على الخاليا البشرية

 خبراء: بيوت خبرة أجنبية.. وعودة المصانع ستتوج مصر على عرش الصناعة والتصدير.. ونطالب المركزي بضمها لمبادرة المصانع المتعثرة

 وزير التصفية.. شركة صحاري: قطاع األعمال ماطلت مع الشركات »عشان يصفوا الحديد والصلب«

 البكتيريا أصبحت مقاومة لألدوية المتاحة تجاريا  الفريق العلمي: حان الوقت لعدم اعتبار الصراصير آفة

سعيد محمود

هدير أبوالعال

مضادات حيوية من الصراصير 

قد تنقذ ماليين البشر

تركة عبدالناصر 
بعد مطالبة الرئيس بعودتها للعمل.. ماذا تحتاج مصانع »عبدالناصر« لتعود للساحة الصناعية؟
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طريقنا.. وهنكمله

السواق

 رؤساء بنوك لـ»الطريق«: الرقابة المالية والجدارة االئتمانية أصعب التحديات أمام ساويرس  البنك المركزي يضمن ودائع للعمالء تتخطى 5.19 تريليون جنيه 
األعمال  رجل  ساويرس  نجيب  أعلن  األخيرة،  األيــام  الل  خ
الــمــصــري الــشــهــيــر، الــعــضــو الــمــنــتــدب لــشــركــة أوراســـكـــوم 
يعد  المصرفية  الخدمات  قطاع  أن  القابضة،  الستثمارات  ل
أحد القطاعات االستثمارات المالية التي تركز عليها الشركة، 
مضيفا أن شركته تستهدف التقدم لطلب الحصول على رخصة 

»ديجيتال بنك« خالل الفترة المقبلة.
وكذلك يقول نجيب ساويرس إن استهداف إنشاء بنك إلكتروني 
يأتي تزامنا مع التكنولوجيا الجديدة، وكذلك نقل الخبرة التي 
اكتسبتها من امتالكه ديجيتال بنك في أوروبا إلى مصر، خاصة 
وأن هذا النوع من البنوك ما يزال غريبا عن المجتمع المصري 

وال يوجد منه حاليا في مصر.
القطاع  فــي  بــنــوك عاملة  ــاء  الــشــأن كشف رؤسـ وفــي هــذا 
المصرفي المصري، من القطاعين العام والخاص، لـ«الطريق«، 
إنشاء  رخصة  على  للحصول  بالتقدم  فيها  المسموح  لحاالت  ا

»ديجتال بنك«.
أن  هويتهم،  عن  اإلفصاح  رفضوا  البنوك  روؤســاء  أوضــح  و
أمرا  ليس  بنك  ديجتال  إلنشاء  رخصة  على  للحصول  لتقدم  ا
سهال في مصر في ظل المراقبة المالية القوية، فهو يتم عبر 
أوروبا،  أكثر قوة عن دول  المصري وبضوابط  المركزي  لبنك  ا
ألن البنك المركزي ملتزم بحماية كافة الودائع في البنوك التي 
تخضع لرقابته في القطاع المصرفي المصري على عكس دول 
أوروبا واالحتياطي الفيدرالي الذي ال يضمن أكثر من 100 ألف 

دوالر لكل عميل.
البنك  البنوك الذي رفضو ذكر أسمائهم، أن  وأوضح رؤساء 
الوحيد الذي تقدم وحصل على الموافقة وسيدشن ديجتال بنك 
هو بنك مصر فقط، وهو بنك مملوك للحكومة المصرية، كما 
أنه ثاني أكبر بنك قطاع حكومي في مصر، ويحظى بشعبية وثقة 
واسعة عن مؤسسة مالية كثيرة، رغم أن إصدار الرخصة أخذ 
الكثير من الوقت منذ إطالق القانون الجديد للقطاع المصرفي 

العام الماضي.
أحد  أو  األعمال  رجــال  أحد  تقدم  أن  البنوك،  رؤســاء  وتابع 
مالكي الشركات المالية غير المصرفية للحصول على رخصة 

البنك  مع  الضوابط  مناقشة  أوال  عليه  إلكتروني،  بنك  إنشاء 
الرخصة  الذي يحدد بدوره إمكانية إعطاء  المركزي المصري 
من عدمها، فالمركزي عليه أن يضمن القوة والجدارة االئتمانية 
للجهة المتقدمة ومدى إمكانية حفاظها على ودائع العمالء التي 
تقدر بمليارات الجنيهات، ألن البنك يجب أن يضمن حق الجميع 

وعدم زعزعة االستقرار المالي في مصر.
المركزي  البنك  العمالء، كشف  وودائع  أرصدة  وعلى صعيد 
القطاع  ودائــع  أرصــدة  زيــادة  األخير، عن  الشهري  تقريره  في 
المصرفي بقيمة 318.9 مليار جنيه، خالل ثالثة األشهر األولى 
بنهاية  جنيه  تريليون   5.19 لتسجل   ،2021 الحالي  العام  من 

بنهاية  جنيه  تريليون   5.5 مقابل  الماضي،  مــارس 
ديسمبر 2020 الماضي.

ــانــات الـــصـــادرة عن  ــي ــب كــمــا أظـــهـــرت ال
الــمــركــزي زيـــادة أرصـــدة ودائـــع القطاع 
واألجنبية  المحلية  بالعملتين  الحكومي 
لتبلغ 980.7  مليار جنيه،  بنحو 112.2 
مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 
ديسمبر  بنهاية  جنيه  مليار   868.5

.2020
بالعملة  الحكومية  الــودائــع  وسجلت 

بنهاية  جنيه  مليار   851.5 نحو  المحلية 
مارس، مقابل 757.3 مليار جنيه بنهاية عام 

بالعملة  الحكومية  الودائع  بلغت  بينما   ،2020
مقابل  جــنــيــه،  مــلــيــار   129.1 األجــنــبــيــة 

فترة  خالل  جنيه  مليار   111.19
المقارنة نفسها.

ــى صــعــيــد أرصـــدة  وعــل
ــالء غــيــر  ــمـ ــعـ ودائـــــــع الـ
بالعملتين  الــحــكــومــيــة 
المحلية واألجنبية، فقد 
 206.7 بنحو  ارتفعت 
مليار جنيه، خالل الربع 

مارس،  بنهاية  جنيه  تريليونات   4.5 لتسجل   ، العام  من  األول 
مقابل 4.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

 3.8 المحلية  بالعملة  الحكومية  غير  الــودائــع  بلغت  فيما 
تريليون   3.7 مقابل  الماضي،  مــارس  بنهاية  جنيه،  تريليون 
جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بينما سجلت الودائع الغير 
الحكومية بالعملة األجنبية 655.7 جنيه بنهاية مارس الماضي، 

مقابل مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
شروط الموافقة على مزاولة أعمال البنوك

الجديد  المصرفي  والجهاز  المركزي  البنك  قانون  وحــدد 
الذي تمت الموافقة عليه خالل العام الماضي 2020، ضوابط 

وشروطا لمباشرة أعمال البنوك، وإصدار التراخيص.
والجهاز  المركزي  البنك  قانون  من   63 المادة  وتنص 
المصرفي، علي أن يحظر على أي شخص ، طبيعي أو 
»تراخيص  فصل  ألحكام  طبقاً  مسجل  غير  اعتباری، 

البنوك« أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك.
العامة  االعتبارية  األشخاص  ذلك  من  ويستثنى 
التي تباشر عماًل من هذه األعمال في حدود سند 

إنشائها .
مسجلة  غير  منشأة  أي  على  القانون  ويحظر   
بنك  كلمة  تستعمل  أن  الفصل،  هذا  ألحكام  طبقاً 
تسميتها  في  سواء  لغة  أي  في  يماثلها  تعبير  أي  أو 
دعايتها  في  أو  التجاري  عنوانها  في  أو  الخاصة 
لدى  اللبس  يثير  أن  شأنه  من  ذلك  كان  إذا 

الجمهور .
الـــمـــادة 64،  ــنــص   وت
ــه لــمــجــلــس  ــ عـــلـــي أنـ
موافقة  منح  اإلدارة 
ألي  ــة  ــ ــيـ ــ ــدئـ ــ ــبـ ــ مـ
في  تــرغــب  منشأة 
بمزاولة  الترخيص 
أعـــمـــال الــبــنــوك 
ــر  ــ ــواف ــ ــد ت ــ ــن ــ ع

الشروط اآلتية:  - أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو 
والمدفوع  المصدر  المال  رأس  يقل  أال   -  . أجنبي  لبنك  فرع 
بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وأال يقل رأس 
جمهورية  في  األجنبية  البنوك  فروع  لنشاط  المخصص  المال 
ما  أو  أمريكي  دوالر  مليون  وخمسين  مائة  عن  العربية  مصر 

يعادلها بالعمالت الحرة .
المستفيد  على  التعرف  يكفل  بما  الملكية  هيكل  وضوح   -  

النهائي والتأكد من مشروعية مصدر األموال.
العامة  الترخيص مع المصلحة االقتصادية   - عدم تعارض 

للدولة.
ومنع  المنافسة  بقواعد  اإلخالل  إلى  الترخيص  يؤدي  أال   -

الممارسات االحتكارية .
 - عدم تشابه االسم التجاري الذي يتخذه البنك على نحو 

يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
 - كفاءة دراسة الجدوى المالية واالقتصادية والمتضمنة بيان 
الهدف من تأسيسه، وطبيعة األنشطة والخدمات التي سيؤديها، 
ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

 ، السمعة  وحسن  النزاهة،  الشأن  ذوي  في  يتوافر  أن   -  
والمالءة المالية .

 - كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر واإلدارة 
ينوي  التي  والسياسة  واالستراتيجية  والحوكمة  العمل  ونظم 

اتباعها في تصريف شئونه .
األجنبي  البنك  فرع  يشترط في  السابقة،  وإضافة لشروط   
يتمتع  لبنك أجنبي، أن  التابعة  المساهمة المصرية  أو الشركة 
المركز الرئيسي للبنك األجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة 

الجهة األجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها.
وأيضا أن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر 
عدم  تبدی  وأن  المجمعة،  الرقابة  مبدأ  تطبق  وأن  العربية، 
ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

 رئيس السويدي إليكتريك: تنزانيا ستكون عاصمة استثمارتنا في إفريقيا  افتتاح مصانع جديدة في باكستان ودول آسيا خالل العام الجاري 
خالل  المجموعة  قــيــادة  الــســويــدي  اســتــطــاع 
على  مصنعا  وافتتاح  الماضية،  العشر  السنوات 
األقل كل عام، لتصل مجموعة السويدي لعدد من 

الدول لم تصلها أي شركة مصرية أبدا.
أشــادت  التي  العالمية  التقارير  أحــدث  وفــي 
حلتالشركة ضمن  السويدي،  مجموعة  بنجاحات 
أقـــوى 100 شــركــة فــي الــشــرق األوســـط خالل 
فوربس  بقائمة  الـــ81  المرتبة  في  لتحل   ،2021
التي اعتمدت في تصنيفها على  إجمالي األصول 
السوقية وحجم مبيعات  وصافي األرباح والقيمة 
الشركة، وسجلت الشركة خالل أول 3 أشهر من 
2021، صافي ربح بلغ 769.49 مليون جنيه خالل 
الربع األول من 2021، مقابل أرباح بلغت 463.69 
مليون جنيه خالل الربع األول من 2020 مع األخذ 

في االعتبار حقوق األقلية.
أبرز مشروعات السويدي في إفريقيا

أحمد  المهندس  تحدث  خاصة،  مقابلة  وفــي 
للمجموعة  الجديدة  المشروعات  عن  السويدي، 
التي  المشروعات  ــرز  أب إن  قائال  إفريقيا،  فــي 
تتمثل  القارة،  دول  في  اآلن  عليها  الشركة  تعمل 
التحتية  والبنية  الكهربائي  الربط  في مشروعات 

وتوصيل المياه وصناعة الكابالت الكهربائية.
وعن أسباب تفضيل مجموعة السويدي التوجه 
العالم،  بقية  عن  بــدال  اإلفريقية  األســـواق  نحو 
تعتبر  إليكتريك  الــســويــدي  مجموعة  إن  قــال 
على  استثماراتها،  مستقبل  هو  اإلفريقي  السوق 
أيضا  أنه  كما  مضيفا:  القطاعات،  كافة  مستوى 
الخارج  وليس في  استثمارتنا في مصر  مستقبل 
فقط، فاالستثمارات في إفريقيا رغم أنها تتسم 
بالمخاطرة إال أن نتائجها أفضل من دول أوروبا.

مخاطر االستثمار في إفريقيا
مخاطر  مع  السويدي  مجموعة  تعامل  وحــول 
»نعمل  السويدي:  أوضح  إفريقيا،  في  االستثمار 
في دول قارة إفريقيا منذ نحو 20 عاما، ولدينا 
خبرة واسعة في التعامل مع اآلن مع دول القارة 
في  االســتــثــمــارات  تــواجــه  الــتــي  التحديات  ومــع 
إفريقيا من ناحية مخاطر االستثمار وضخ رؤوس 
ــوال، حتى أنــنــي عــدت منذ أيـــام مــن دولــة  ــ األم
الفرص  من  المزيد  نبحث  وكنا  إفريقيا  جنوب 

االستثمارية هناك«.
تحتاجها  التي  االستثمارات  أبــرز  عن  وكشف 

دول القارة، موضحا أن دول إفريقيا بحاجة غلى 
لمشروعات  بحاجة  القارة  دول  فكافة  شئ،  كل 
إصالح وتحديث وتطوير البنية األساسية وتوصيل 
وتحتاج  دولــة،  كل  في  المختللفة  للمناطق  المياه 
أيضا للمدارس والجامعات لدعم التعليم والتقدم 

االقتصادي واالجتماعي.
نعمل وفق متطلبات الدول

قال  للمجموعة،  االجتماعية  التوجهات   وحول 
المهندس أحمد السويدي، أننا كمصريين عندما 
ندخل إلى دول قارة إفريقيا، فإننا نود المساعدة 
فهناك من  ندخلها،  دولــة  كل  تقدم في  وإحــداث 
يساعد أيضا من الدول األخرى من خارج القارة، 
فالصينيين واألتراك واليابانيين لديهم استثمارات 
واسعة هناك في كافة أنحاء القارة، ونحن نحاول 

أن نقدم يد المساعدة مثل هؤالء الدول.
استثمار  لمستهدفات  توضيحه  في  وأضــاف 
السويدي  في  نحن  الــقــارة:  دول  في  المجموعة 
نتشاور  ــة،  دول أي  إلــى  نذهب  عندما  إليكتريك 
ونعرف  الدولة،  تريدها  التي  المتطلبات  في  أول 
قدراتهم وإمكاناتهم الطبيعية، ثم نعرف األولويات 
ال  فنحن  المشروعات،  في  ونبدأ  يريدونها،  التي 
يمكن أن نذهب إلى أي دولة ونعمل وفق متطلباتنا 

نحن، بل نعمل وفق متطلبات الدول«.
القارة  في  االستثمار  بتحسن  توقعات 

بدعم مصر

االستثمار  هيئات  منتدى  على  تعليقه  وفــي 
أهم  أحــد  يعد  المنتدى  أن  أوضـــح  اإلفــريــقــيــة، 
االستثمار  تحسين خريطة  التي ستدعم  العوامل 
تميز  أنــه  أرى  ــا  وأن مستقبال،  إفريقيا  دول  في 
االستثمار  هيئات  رؤســاء  حضور  على  بالتركيز 
لتعزيز االستثمار  تحديدا، لوضع خريطة واسعة 
لرجال  المناسبة  البيئة  وتوفير  القارة  دول  بين 

األعمال لدخول األسواق اإلفريقية.
 وعن دور المنتدى في تعزيز مناخ االستثمارات 

بين دول القارة، قال إن منتدى هيئات االستثمار 
سيحسن شكل مصر بشكل أوسع أمام دول قارة 
بشكل  ويركز  أحضره  منتدى  أول  فهو  إفريقيا، 
واسع على دعم االستثمارات البينية، ناهيك عن 
ومؤسسات  هيئات  عن  المسؤولين  كبار  حضور 

االستثمار في دول القارة.
وتابع السويدي في تعليقه على التوصيات التي 
توصيات  أن  أعتقد  قائال:  المنتدى،  خرجت عن 
المنتدى سيكون لها دورا فعاال في تحسين مناخ 
التي  اإللكترونية  المنظومة  وأيضا  االستثمار، 
دول  كــل  فــي  االســتــثــمــارات  ــرص  ف ستستعرض 
القارة، أمام الجميع على شبكة اإلنترنت، سيكون 
لها الدور األبرز في إنجاح أهداف المنتدى لدعم 

االستثمارات في دول القارة«.
مشروعات الربط الكهربائي مع السودان

وكشف رئيس المجموعة العالمية، عن مشاركة 
الكهربائي لجنوب  الربط  الشركة في مشروعات 
السودان مع مصر، قائال إنه مع جنوب السودان 
لدينا مشروعا لربط الكهرباء بقوة 20 ميجا واط، 
مــارس  فــي  افتتاحه  يتم  أن  المفترض  مــن  كــان 
مع  اتفقت  الماضية  الفترة  وخـــالل  الــمــاضــي، 
المشروع في  وافتتاح هذا  التعجيل  الرئيس على 
ديسمبر المقبل، وسيكون لدينا مشروعات أخرى 
إلى  قريبا  بها  السودان سنخرج  قريبا مع جنوب 
السويدي  واجهت  التي  العوائق  أبرز  وعن  النور. 
في االستثمار بدول القارة، قال إن أبرز المعوقات 
التمويل  هي  تحديدا،  إفريقيا  في  تواجههم  التي 
في المقاما األول، ثم بطء القرارات، متابعا: لكننا 
التعايش مع  تعودنا على هذا اآلن وبات بإمكاننا 
هذا األمر. وفي توصيحه ألكبر الدول المنافسة 
فــي الــقــارة اإلفــريــقــيــة، قــال إن هــنــاك منافسة 
شديدة للشركات المصرية مع الشركات الصينية 
تعد  الثالثة  الــدول  فهذه  والتركية،  واإلسرائيلية 
إفريقيا،  دول  في  األكبر  االستثمارات  صاحبة 
ومشروعاتهم داخلة في كل شئ في البنية التحتية 

والكهرباء والطاقة والمشروعات االستراتيجية.
مصانع الكابالت في تنزانيا

وخالل المقابلة، كشف المهندس أحمدالسويدي 
تفاصيل المشروعات الجديدة في تنزانيا، قاال إنه 
تنزانيا  العمالقة في  للكابالت  غير إنشاء مصنع 
الذي أعلناه خالل منتدى هيئات االستثمار، فنحن 

نعمل اآلن على إنشاء العديد من المصانع في دول 
نعمل  فنحن  واحــد،  بلد  على  نقتصر  وال  القارة، 
ومشروعات  الكابالت  لصناعة  مشروعات  على 
وأيضا  حاليا،  الكهرباء  عــدادات  لتصنيع  أخــرى 

مشروعات صناعة البالستيك.
وأوضح رئيس السويدي إليكتريك، أن مصانعهم 
تستهدف توريد منتجاتها لدولة تنزانيا أوال ثم دول 
الساحل المحيطة بتنزانيا، على أن تبدأ عمليات 
نهاية  بحلول  الجديدة،  المصانع  اإلنتاج من هذه 
أيضا  التصدير  كما سنبدأ  الجاري 2021،  العام 

خالل هذا العام.
وفي حديثه عن مشاكل في األيدي العاملة في 
فاأليدي  طبيعي،  أمر  هذا  إن  قال  إفريقيا،  دول 
العاملة تمثل تحديا أمامنا في دول القارة، لذلك 
نركز في كل دولة نعمل بها، على إنشاء مدارس 
التكلفة  لتخفيض  العاملة  األيــدي  لتدريب  فنية 
بلد  من   %90 تبلغ  بالشركة  عمل  فرص  وتوفير 

العمل و10% من الخبرات المصرية.
ضمان المخاطر من البنوك

المخاطر  ضــمــان  لعمليات  تــوصــيــحــه  وفـــي 
وحجم  الشركة،  معها  تتعامل  التي  البنوك  من 
ضمان  إن  قال  عليها،  يحصلون  التي  التمويالت 
فنحن  ــرى،  أخـ ــى  إل دول  مــن  يختلف  المخاطر 
نتعامل مع العديد من البنوك، وبالفعل هناك بنوك 
متحفظة وتخشى أحيانا الدخول في استثمارات 
معنا، وهناك أيضا الكثير من البنوك التي تعمل 
معنا بالفعل، فكل دولة ندخلها نناقش مع البنوك 

إمكانية توفير التمويالت وضمان المخاطر.
مصانع إندونيسا وباكستان

ودول  إفريقيا  في  االستثمارات  مستقبل  وعن 
من  مزيد  ضخ  بالفعل  يدرسون  إنهم  قــال  آسيا 
متابعا:  اإلفريقية،  القارة  دول  من  االستثمارات 
الــدراســات  بعض  لدينا  آســيــا  دول  فــي  »أيــضــا 
حاليا لعدد من المشروعات، وحصنا على شركة 
في إندونيسيا حاليا، وشركة أخرى في باكستان 
لصناعة الكابالت والمحوالت الكهربائية، ومصانع 
إندونيسا قيد العمل بالفعل، أما مصنع باكستان 

فمتوقع له العمل خالل نهاية العام الجاري«.

»نحن في 
توجهاتنا 
االستثمارية في 
دول إفريقيا ال 
نفكر في مصالحنا 
فقط، بل نساعد 
في إنشاء المدارس 
الفنية وتوفير 
األيدي العاملة من 
البالد نفسها بنسبة 
ال تقل عن %90، 
في شركاتنا لدعم 
خطط التنمية«، 
هكذا افتتح 
المهندس أحمد 
السويدي، رئيس 
مجموعة السويدي 
إليكتريك، أحد 
اكبر المستثمرين 
المصريين في دول 
القارة اإلفريقية، 
وأحد أفضل 5 رجال 
أعمال في مصر 
في التصنيفات 
العالمية، مقابلته 
معنا للحديث عن 
توجده الشركة 
نحو السوق 
اإلفريقي ومستقبل 
استثمارات الشركة 
في الصناعات 
المختلفة.

البنك 
اإللكتروني، يعد 
أحد أهم الوسائل 
الرقمية الحالية 
عالميا، في دعم 
التحول الرقمي 
واالعتماد 
على الدفع 
اإللكتروني، 
فهو مستخدم 
في كل دول 
أوروبا، ويسمح 
للقطاعين العام 
والخاص إنشاءه 
بناًء على موافقة 
السلطات هناك، 
كما يمكن لرجال 
األعمال امتالك 
بنك إلكتروني 
»ديجتال بنك« 
بهيكل عمل إداري 
خاص يشبه في 
تكوينه البنوك 
العادية لكن على 
اإلنترنت.

 هل يسمح »المركزي 

المصري« لنجيب ساويرس 

بإنشاء بنك إلكتروني؟

المهندس أحمد السويدي: نسعى في توجهنا بدول إفريقيا تعزيز خطط التنمية لهذه الدول

هدير أبوالعال - أحمد أيمن 

أحمد أيمن
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طريقنا.. وهنكمله

حوادث

أشعل النار في جسد عمه أثناء نومه 
عندما  بشعة  قتل  جريمة  الفيوم  محافظة  شهدت 
أثناء  عمه  جسد  فى  النار  إشعال  على  شاب  أقــدم 
بينما كان شقيق  ليلقى مصرعه حرقا،  نومه بغرفته 
المجنى عليه فى انتظاره خارج غرفته لتأمينه حتى 
إلى  بالنوم  تظاهرا  ثم  جريمته  ارتكاب  من  ينتهي 
المتهمين  ضبط  وتم  الحريق،  الجيران  اكتشف  أن 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
كان بالغ ورد لقسم ثان الفيوم بنشوب حريق بشقة 
متفحمة  مالكها  جثة  علي  والعثور  خــراط  يمتلكها 
 ٣٣  - المتوفي  شقيق  وقــرر  الغرف،  إحــدى  بشرفة 
تطليق  بسبب  االنــتــحــار  علي  شقيقه  بــإقــدام  سنة 

زوجته.
اللواء عالء سليم مساعد وزير  الفور أشرف  على 
الداخلية لقطاع األمن العام على تشكيل فريق بحث 
البحث  ضباط  وبمشاركة  القطاع  مفتشي  برئاسة 
ارتكاب  وراء  أن  جهوده  أسفرت  بالفيوم  الجنائى 
الواقعة نجل شقيق المجنى عليه - ١٩ سنة، باالتفاق 

مع شقيق المتوفى.
بضبطهما أقر األول بوجود خالفات بين المتوفي 
وأشقائه بسبب هيمنته على األمور المادية الخاصة 
الزراعية  األراضــي  بــإيــرادات  واستحواذه  بالعائلة 
منه  التخلص  على  الثاني  مع  فاتفق  بهم،  الخاصة 
كمية  وسكب  نومه  أثناء  عليه  المجني  وغافل  بقتله 
كبيرة من البنزين عليه وأضرم النيران به حيث كان 
باستغراقهما  ذلك  عقب  وتظاهرا  بانتظاره  الثاني 
الحريق  نشوب  الــجــيــران  اكتشف  حتي  الــنــوم  فـي 
بالشقة، وبمواجهة المتهم الثاني أيد ذلك، وتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية.
قابيل وهابيل

تقشعر  بشعة  قتل  جريمة  الفيوم،  مدينة  شهدت 
ابن  مع  باالشتراك  اتُهم شخص  حيث  األبــدان،  لها 
شقيقه، في قتل شقيقه األكبر دون رحمة أو هوادة، 

بعد خالفات عائلية نشبت بينهما.
قد  الفيوم،،  أمن  مدير  المزين  رمــزي  اللواء  كان 
حريق  بوجود  يفيد  النجدة،  من شرطة  بالًغا،  تلقى 
بناحيه السلخانة قبل مدخل السلخانة بنحو ٣00 متر 
أن  تبين  والفحص  وباالنتقال  النخيل،  ميدان  اتجاه 
الحريق داخل منزل مكون من دورين ملك المواطن« 
األول  الــدور  السلخانة  مقيم  سنة،   ٦0 ع س«  بكري 
ُعثر  شقه،  عن  عبارة  التاني  ــدور  وال مواشي،  قــاره 
حمادة  ًيدعى«  لشخص  منتفخة  جثة  على  بداخلها 
السلخانة  ومقيم  خــراط  ويعمل  سنة«  س-٣7  ع  ب 
وتم التحفظ على مسرح الجريمة وتم إخطار النيابة 

والمعاينة. لالنتقال 
األخ  بين  مشاجرة  نشبت  أنــه  عيان،  شهود  وأكــد 
بينهم  فيما  عائلية  خالفات  بسبب  األكبر  وشقيقه 
بسبب  ــد،  واحـ مــنــزل  فــي  مــًعــا  يقطنان  إنــهــم  حيث 
من  أخيه  زواج  في  عليه  المجني  رغبه شقيقه  عدم 
ابن  بمساعدة  عليه  المجني  شقيق  فقرر  طليقته، 
شقيقهم اآلخر، باالنتقام من أخيه فذهبا إليه، وقاما 
بضربه على رأسه بمطرقة خشبية ثم خدروه، وقاموا 

بإحراقه داخل المنزل.
ِالفيوم  ــان  ث شــرطــة  قسم  مباحث  ضــبــاط  وحــرر 
قسم  إداري   2424 رقــم  ويحمل  رسميا،  محضرا 
العامة  للنيابة  وإحالته  لــســنــة202١م،  الفيوم  ــاِن  ت
واتخاذ  الجناة  بضبط  وأمرت  التحقيق،  تولت  التي 

اإلجراءات القانونية الالزمة حيال الواقعة.
رضا قتلت »أبو العيال«

في  بمنفلوط  زوجها  قتل  على  منزل  ربة  أقدمت 
أسيوط، بسبب الخالفات األسرية.

غرفة  مــن  إخــطــاًرا  أســيــوط،  أمــن  مديرية  تلقت 
بالحادث.  األهالي  من  بالغ  بورود  النجدة،  عمليات 
وانتقل رجال الشرطة واإلسعاف، إلى مكان الحادث، 
وبالمعاينة األولية تبين مقتل »محمود.ش« 5٩ عاًما، 
وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته »رضا. أ« 40 عاًما 

بسبب خالفات الزوجية.
ــرى ضــبــط الــمــتــهــمــة، وبــمــواجــهــتــهــا اعــتــرفــت  جـ
بسالح  عن طريق ضربه  بالمنزل،  الواقعة  بارتكابها 

مستشفى  مشرحة  الجثة  وأودعــت  »سكين«،  أبيض 
وتولت  بالواقعة،  محضر  وُحــرر  المركزي،  منفلوط 

النيابة العامة التحقيقات.
يمزق جسد شقيقته وسط الشارع

بالفيوم،  الصوفى  بمنطقة  مقيم  »عربجى«  أنهى 
أثناء  سلوكها  فــى  لشكه  الــصــغــرى  شقيقته  حــيــاة 
خضار  بائعة  تعمل  التى  والدتها  بصحبة  تواجدها 

بسوق في مدينة الفيوم.
كان اللواء ثروت المحالوى نائب مدير أمن الفيوم، 
مأمور  السحلى  أمير  العميد  من  إخطارا  تلقى  قد 
قسم شرطة الفيوم »أول« بمقتل »ع.س« 20 عاما - 

ربة منزل مقيمة بمنطقة الصوفي.
كشفت تحريات الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث 
تــحــت إشـــراف  الــفــيــوم »أول«  بــنــدر  قــســم شــرطــة 
الجنائى  البحث  إدارة  مدير  العزب  صبرى  الــلــواء 
 22 »ع.س«  المتهم  بين  وقع  خالفا  أن  بالمحافظة، 
من  خلفية خروجها  على  وشقيقته  »عربجي«،  عاما، 
المنزل بشكل مستمر ومقابلة بعض الشباب، وهو ما 
سلوك  سوء  بسبب  أصدقائه  لمعايرة  عرضة  جعله 
شقيقته، وهو ما دفعه إلى الذهاب إلى منطقة سوق 
المتهم  واصطحب  الخضروات  لبيع  والدته  به  تعمل 
طعنات  عدة  وطعنها  الجمهور،  عن  بعيدا  شقيقته 

وتركها غارقة فى دمائها.
حسام  إلــى  وإحــالــتــه  المتهم  على  القبض  جــرى 
ممدوح وكيل نيابة بندر الفيوم والذي قرر حبسه 4 

أيام على ذمة التحقيقات.
انتقام امرأة

وتحولت  منزلها  إلــى  طريقها  الخالفات  عرفت 
ومشاجرات  مشادات  إلى  وسعادة  حب  من  حياتها 
من  سنوات  عشر  أن  تتخيل  تكن  فلم  يومى  بشكل 
بالدماء  ملطخة  سكينة  نهايتها  ستكون  ــزواج  ــ ال
ما  بسببها  وتقضى  أوالدهــا  أبو  صدر  فى  مطعونة 

تبقى من حياتها خلف القضبان.
من  كغيرها  كانت  الثالث  عقدها  بداية  فى  امرأة 
معه  وتكون  يدها  لطلب  يتقدم  بمن  تحلم  الفتيات 
أسرة فى بيت جديد تكون هى ملكته المتوجة وبمرور 
لخطبتها  وتقدم  جمالها  وزاد  الفتاة  كبرت  ــام  األي
العديد من جيرانها ولكنها لم توافق وقررت االنتظار.

إليها عن طريق أحد معارفها  تقدم  األيام  وبمرور 
تبدو  األجنبية  الـــدول  إحــدى  جنسية  يحمل  رجــل 
جميع  وقدم  للزواج  يدها  طالبا  الثراء  مالمح  عليها 
للمعيشة  مسكن  وتجهيز  وشبكة  مهر  من  اإلغراءات 
فى  كثيرا  وأســرتــهــا  الــفــتــاة   تــتــردد  فلم  بــالــقــاهــرة 
أحالمها  جميع  لها  سيحقق  وأنــه  خاصة  الموافقة 
وستنتقل لإلقامه معه فى دولته وبعد المدة المحددة 

تم عقد قرانها وسط فرحة الجميع.
بدأت  رويدا  الزوجة رفقة عريسها ورويدا  انتقلت 
فارق  من  بالرغم  تحملها  وحاولت  زوجها  تعلم طباع 
أن  ظنت  ــاألوالد  بـ اهلل  رزقهما  حتى  بينهما  السن 
يستقر  ويجعلونه  الــزوج  طباع  من  سيغيرون  األوالد 

معهم رفقة والدتهم.
عشر  طيلة  أبنائها  تربية  على  الــزوجــة  عكفت 
خاصة  األخــيــرة  الــزوجــة  تكون  ألن  وسعت  ســنــوات 
النساء قبلها  الكثير من  بعد علمها بأن زوجها تزوج 
عليه  السيطرة  فى  أمال  رغباته  كل  تلبية  فحاولت 
تعكر صفوها  حتى  هادئة  بدايتها  فى  الحياة  ومرت 
ــزواج  ال اعتزامه  لتكتشف  الـــزواج  طباع  تغير  بعد 

عليها.
تلقى الواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي 
رئيس  شديد  محمد  المقدم  من  إخطارا  بالقليوبية 
يحمل  شخص  بوفاة  القناطر  شبين  مركز  مباحث 
شبهة  ووجـــود  الجنسية«  »ســعــودي  عربية  جنسية 
جنائية عقب ادعاء زوجته إصابته بطعنة سكين اثناء 

التجهيز لذبح خروف بالمنزل.
انتقل الرائد حسام الحسيني معاون مباحث مركز 
عليه  المجني  أن  تبين  وبالفحص  القناطر،  شبين 
في  العالج  تلقي  أثناء  وتوفي  طعني  بجرح  أصيب 
أثناء  أصيب  أنه  الزوجه  وادعاء  المستشفيات  أحد 

ذبح خروف بمنزلهما.

بتضييق الخناق على الزوجة وبالمعاينة تبين وجود 
شبهة جنائية في الواقعة واعترفت الزوجة بأنها وراء 
بينهما  نشبت  مشاجرة  خالل  بالسكين  زوجها  طعن 
فتشاجرت  غضبها  أثــار  مما  عليها  بالزواج  لقيامه 
غائرة  طعنة  بسكين  طعنته  المشاجرة  وخالل  معه، 
تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العالج بالمستشفى.
 ٣5 »ر.ا«  تدعي  الزوجه  أن  التحريات  من  وتبين 
عاما ومتزوجة من القتيل مما يقرب من ١0 سنوات 
ولديهما 4 أطفال صغار، وأنها فوجئت بزواجه عليها 
تحولت  مشادة  بينهما  فنشبت  تصغرها  شابة  من 
الجريمة  إخفاء  وحاولت  بسكين  فطعنته  لمشاجرة 
لذبح  اإلعداد  اثناء  السكين  على  بسقوطه  باإلدعاء 
بأنها  اعترفت  عليها  الخناق  بتضييق  ولكن  خروف، 
وجود  الجثة  معاينة  من  ثبت  ان  بعد  الجريمة  وراء 
أن  أقوالها  فى  وأضافت  الواقعة،  في  جنائية  شبهة 
النساء  من  بالعديد  ارتبط  الزواج حيث  كثير  زوجها 

قبلها وكانت تقيم هى وأبناؤها رفقته بمحل سكنه.
ــذا.. انها  ــاالً لــكــل هــ فــي هـــذه الــواقــعــة نـــري مــث
زوجية..  خيانة  فيها..  معقدة..  أو  مركبة..  جريمة 
لزوجها..  الخطيئة  بنسب طفل  تزوير  حمل سفاح.. 
الجرائم  هــذه  كل  وتنتهي  الــبــالد..  خــارج  الموجود 
»الــزوجــة  تخلصت  فقد  الــقــتــل..  كــبــري..  بجريمة 
اللعوب« من كل هذا بقتل ثمرة الخطيئة حتي تداري 

الفضيحة.
»ملعوب.. الزوجة اللعوب«

رغم ان هذه الجريمة تتسم باإلثارة والتشويق.. إال 
أنها تمتزج باألسف.. والدموع.. »البطلة« فيها امرأة 
في زهرة شبابها.. ارتدت ثوب اإلجرام.. وتمثلت في 
صورة شيطان.. استغلت سفر زوجها سعياً وراء لقمة 
وبناء  حياته..  لشريكة  كريمة  حياة  وتوفير  العيش.. 
وراحت  للشيطان..  نفسها  وباعت  مستقبل ألوالده.. 
تجري وراء متعتها مع أحد أبناء قريتها الذي أوقعها 
العشق..  وعبارات  الحب.  بكلمات  شباكه  براثن  في 
المكبوتة..  رغباتها  تشبع  أحضانه  فــي  فأرتمت 
وتروي نزواتها المجنونة علي فراش المتعة الحرام.

وتنجب  الحرام..  ابن  عن  الحرام  العالقة  أثمرت 
المرأة اللعوب طفل الخطيئة.. وتقوم بنسبه لزوجها 
من  الخوف  أن  يبدو  لكن  الــبــالد..  خــارج  الموجود 
كشف أمرها دفعها للتخلص من طفلها.. أو قد تكون 
المهم  زوجها..  شكوك  إثــارة  خشية  عشيقها  رغبة 

انها تخلصت من فضيحة تهددها.. وحبل يقيدها.
المهم.. تخلصت »األم المفترية« من ثمرة الخطيئة 
رقبته  كسرت  أعــصــاب..  بــرود  بكل  طفلها..  بقتل 
وقامت  بالصفراء..  إصابته  نتيجة  وفاته  وادعــت 
بدفنه وسط دموع كاذبة.. وأحزان خادعة.. وعاشت 

حياتها كما يحلو لها.
قتلت رضيعها خشية الفضيحة

كعادته  السنوية  إجازته  في  المخدوع  الــزوج  عاد 
ليكتشف حكاية زوجته وتالحقه نظرات أبناء القرية 
حتى اكتشف خيانتها بل وقتلها لطفل الخطيئة فأبلغ 

الشرطة.
تلقى مساعد وزير الداخلية ألمن الشرقية إخطاراً 
بالزنا  لزوجته  »عــامــل«  باتهام  النجدة  شرطة  من 

والحمل سفاحاً وقتل الطفل.
إلي  أنه حضر  الزوج  وأقوال  التحقيقات  من  تبين 
 2020 عــام  من  أكتوبر  شهر  في  الخارج  من  مصر 
فوجيء  أشــهــر   ٦ وبــعــد  نوفمبر  شهر  فــي  وســافــر 
بزوجته أنجبت طفاًل وسجلته باسمه، وادعت وفاته 
الزوجة  وتركت  زنا ضدها.  دعوى  وحرر  بالصفراء. 
وتحليل  الشرعي  الطب  تقرير  من  وتبين  المنزل، 

»D.NA« أن الطفل ليس نجله. 
نتيجة  الطفل  وفــاة  زعمت  الــزوجــة  أن  تبين  كما 
وبعد  الفضيحة.  خشية  ودفنته  بالصفراء  إصابته 
قبل  من  الجثة  استخراج  تم  الشرعي  الطب  نتيجة 
وراء قتل  األم  وأن  النيابة.وتبين وجود شبهة جنائية 

رضيعها بكسر عنقه لتتخلص من الفضيحة.

شهد 
األسبوع 
الماضي 
عدًدا من 
الجرائم 
البشعة 
التي تركت 
أثًرا سلبيا 
في نفوس 
المواطنين 
وكان 
السبب 
الرئيسي 
فيها 
الخالفات 
العائلية 
والخيانة 
الزوجية.

بحر الدم.. أسبوع الجرائم العائلية يهز شوارع المحروسة

 أخ يقتل شقيقه في جريمة بشعة بالفيوم  ربة منزل تنهي حياة زوجها بسبب الخالفات األسرية بأسيوط

 وسيدة تطعن زوجها بسكين ليموت في الحال

 »عامل« يتهم زوجته بالزنا والحمل سفاحاً وقتل الطفل

محمد شعبان
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طريقنا.. وهنكمله

امللعب

ربما يكون النجم 
البرتغالي كريستيانو 
رونالدو قد لعب 
مباراته األخيرة في 
تاريخ مباريات كأس 
األمم األوروبية على 
اإلطالق اليوم ضد 
بلجيكا.

رونالدو لعب لمدة 
90 دقيقة في المباراة، 
كعادة المباريات 
السابقة في كأس األمم 
األوروبية، على أمل 
قيادة فريقه للدور 
القادم لكن دون فائدة.

أرقام النجم 
البرتغالي في المباراة 
كانت جيدة للغاية 
على المستوى الفردي، 
لكنها لم تؤثر جماعًيا 
في نتيجة المواجهة.

وودع منتخب 
البرتغال، بطولة كأس 
األمم األوروبية، من دور 
الـ 16 على يد منتخب 
بلجيكا، بنتيجة هدف 
دون رد.

قبل طوكيو.. ماذا قدم الفراعنة 

في عشر مشاركات باألولمبياد؟

 الرابع مرتين و68 هدفا في 32 مباراة.. غريب يطمح لتحقيق ميدالية أولمبية بعد إنجاز مونديال الشباب 2001
استعداداته  األوليمبي  المصري  المنتخب  يواصل 
للمشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة، والتي تنطلق 
الــســابــع من  حــتــى  وتستمر  يــولــيــو،  مــن  ـــ22  الـ فــي 

المقبل.  أغسطس 
وكان المنتخب المصري األوليمبي قد توج ببطولة 
بعد  وذلــك  عــاًمــا،   23 تحت  األخــيــرة  إفريقيا  أمــم 
النهائية  فوزه على منتخب كوت ديفوار في المباراة 
المنتخبات  أول  ليصبح  هـــدف،  مــقــابــل  بهدفين 

األولمبياد.  في  للمشاركة  تأهًل  اإلفريقية 
من  طوكيو  في  األولمبية  األلعاب  دورة  وتأجلت 
فيروس  بسبب   2021 صيف  في  لتلعب   2020 عام 
في  تسبب  ــذي  وال »كــوفــيــد19«،  المستجد  كــورونــا 

تأجيل كافة البطوالت عام 2020.
وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو المنتخب المصري 
األرجــنــتــيــن  منتخبات  تــضــم  ــة  ــاري ن مــجــمــوعــة  فــي 

وأستراليا.  وإسبانيا 
األوليمبي  المنتخب  يستهل  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
مبارياته في األولمبياد بمواجهة المنتخب األسباني 
الجولة  يلتقي األرجنتين في  أن  يوليو، على   22 يوم 
المنتخب  يــواجــه  ثــم  يــولــيــو،  مــن   25 يــوم  الــثــانــيــة 

األسترالي في الجولة الثالثة يوم 28 من يوليو. 
نارية مجموعات 

ــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«  وقــســم االتـــحـــاد الـــدولـــي ل
أربع  إلى  األولمبياد  في  المشاركة  الـ16  المنتخبات 

كالتالي: والتي جاءت  مجموعات، 
اليابان - المكسيك - جنوب   المجموعة األولى: 

إفريقيا - فرنسا.
المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - هندوراس - 

رومانيا. نيوزيلندا- 
مصر   - إسبانيا   - األرجنتين  الثالثة:  المجموعة 

أستراليا.  -
كوت   - ألمانيا   - البرازيل  الرابعة:  المجموعة 

السعودية.  ديفوار- 
تاريخ مشرف

صاحب  المصري  األوليمبي  المنتخب  أن  يذكر 
األولــمــبــيــاد،  فــي  الــســمــراء  لــلــقــارة  مــشــرف  تمثيل 
في  ظهوًرا  اإلفريقية  المنتخبات  أكثر  من  أنه  كما 
عام  آخرها  كان  قبل،  من  مــرات  بعشر  األولمبياد 

بلندن.   2012
األوليمبي  للمنتخب  األولـــى  المشاركة  وجـــاءت 

المصري عام 1920 التي لعبت ببلجيكا، حيث تلقى 
من  األولى  المباراة  في  الهزيمة  المصري  المنتخب 
إيطاليا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحققوا الفوز 
مقابل  برباعية  يوغسلفيا  على  الثانية  المباراة  في 

هدفين. 
المنتخب  1928، حصل  وفي دورة أمستردام عام 
كأفضل  الــرابــع  المركز  على  المصري  األوليمبي 
مرة  تحقيقه  فــي  الفراعنة  نجح  مــا  وهــو  إنــجــاز، 

أخرى في أولمبياد طوكيو عام 1964. 
في  األوليمبي  للمنتخب  آخر مشاركة  فيما جاءت 
قيادة  تحت  بلندن  لعبت  التي   2012 عام  األولمبياد 
هاني رمزي، حيث تأهل المنتخب المصري من دور 
الـ8  دور  في  الهزيمة  يتلقوا  أن  قبل  المجموعات، 
البطولة  في  نظيفة،  بثلثية  الياباني  المنتخب  من 
أبوتريكة،  محمد  الكبار  الثلثي  فيها  شارك  التي 

وعماد متعب، وأحمد فتحي. 
دورة  فــي  شـــارك  الــمــصــري  المنتخب  أن  يــذكــر 
 32 خللها  لعب  مــرات،  عشر  األولمبية  األلــعــاب 
ــوز فــي عــشــر مــبــاريــات،  ــف مـــبـــاراة، حــيــث حــقــق ال
والــتــعــادل فــي أربـــع مــبــاريــات، والــخــســارة فــي 18 

مباراة.
 وأحرز العبو منتخب مصر األولميبي 68 هدًفا، 
مـــدار سجل  عــلــى  ــا  هــدًف  87 مــرمــاه  دخــلــت  فيما 

األوليمبية.  المشاركات 
قد  كــان  األوليمبي  المصري  المنتخب  أن  يذكر 
خاض مبارتين وديتين في شهر يونيو، أمام منتخب 
المبارتين  فــي  الــفــوز  حقق  حيث  إفريقيا،  جنوب 

بنتيجة هدف نظيف وثلثية دون رد. 
المونديال  حلم 

للمنتخب  الفني  المدير  غريب،  شوقي  ويطمح 
دورة  في  أولمبية  ميدالية  تحقيق  في  األوليمبي 
الــذي  اإلنــجــاز  وتــكــرار  بطوكيو،  المقبلة  األلــعــاب 
للشباب  العالم  كــأس  في  المحنك  المدرب  حققه 
المركز  تحقيق  في  نجح  عندما  وذلك   ،2001 عام 
كأفضل  الــبــرونــزيــة،  بالميدالية  والتتويج  الثالث 
التي  الــبــطــوالت  فــي  المصرية  للمنتخبات  إنــجــاز 

القدم »فيفا«. لكرة  الدولي  ينظمها االتحاد 

بعد الخروج من »يورو 2020«.. هل لعب كريستيانو 

رونالدو أخر بطولة أوروبا في مسيرته؟!

أحمد واعر 

طاهر محمد

حرص رونالدو، العب منتخب البرتغال، على 
خروج  بعد   ،2020 أوروبـــا  أمــم  بطولة  توديع 
منتخب بلده على يد بلجيكا فى المباراة التي 

جمعتهما الـ16.
وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصى بموقع 
التى  النتيجة  على  نحصل  ــم  »ل إنــســتــجــرام، 
مما  أقرب  وقت  فى  المنافسة  وتركنا  أردناها 
أردناه، لكننا فخورون برحلتنا، لقد بذلنا جهدا 
كبيرا لتجديد لقب أبطال أوروبا، وأثبتت هذه 
المجموعة أنها ال تزال تمنح البرتغاليين الكثير 

من السعادة«.
رقم محبط في الضربات الحرة!

التاريخي  الهداف  رونالدو  كريستيانو  يملك 
محبًطا  سجًل  األوروبــيــة  األمــم  كأس  لبطولة 
في  الــثــابــتــة  بــالــضــربــات  يتعلق  فيما  للغاية 

البطولة.
في  حــرة  ضربة   27 نفذ  البرتغالي  النجم 
كأس األمم األوروبية منذ أن لعب أول نسخة له 

في 2004 باليونان.

الضربات  أي هدف من  رونالدو  ولم يسجل 
الحرة في البطولة، أما فيما يتعلق بكأس العالم 
في  كان  وحيًدا  هدًفا  وسجل  ركلة   24 فسدد 

شباك إسبانيا عندما سجل هاتريك.
هل هذه أخر بطولة »يورو« يلعبها كريستيانو 

رونالدو ؟
األوروبية  األمــم  كــأس  من  المقبلة  النسخة 
لم  ما   2024 عــام  بصيف  ألمانيا  في  ستقام 
يجد جديد فيما يتعلق بالمواعيد واألوبئة التي 

ضربت العالم في األشهر األخيرة.
كريستيانو  سيكون  التاريخ  ذلك  يحل  عندما 
يكون  ال  وربما   ،39 الـ  عامه  أتم  قد  رونالدو 
الفني  الجهاز  رأس  على  سانتوس  فيرناندو 
للفريق، وال تساعده العوامل البدنية والتنافسية 

في ذلك الوقت على التواجد.
رونالدو لعب بالفعل خمس بطوالت في تاريخ 
أكثر  بداية من 2004  األوروبــيــة،  األمــم  كــأس 
بالرقم  وينفرد  التاريخ  في  آخر  العب  أي  من 

القياسي لنفسه.

النسخة  حتى  الــمــلعــب  فــي  يستمر  فهل 
المقبلة ونراه يحطم رقمه الذي حطمه بالفعل 
من  القدر  بهذا  يكتفي  أم  النسخة؟  هــذه  في 
الــبــرتــغــال؟  منتخب  مــع  الــدولــيــة  اإلنـــجـــازات 
تظهر  القادم  العالم  كأس  بعد  ربما  نــدري  ال 

الحقيقة!
أرقام قياسية لرونالدو في بطولة أمم أوروبا:
 20 مــن  أكــثــر  يسجل  ــي  ــ أوروب أول العــب  ـ 
هدفاً )21 هدفاً( في كأس العالم )7 أهداف(، 
األلماني  النجم  متجاوزاً  هدفاً(،   14( واليورو 

ميروسلف كلوزه )19 هدفاً(.
ـ سجل هدفه الـ109 مع منتخب البرتغال في 
المنافسات الدولية، معادالً رقم النجم اإليراني 
السابق علي دائي، كأكثر اللعبين في التاريخ 

تسجيًل لألهداف الدولية.
العب  أكثر  ثاني  رونــالــدو  كريستيانو  بــات  ـ 
تسجيًل لألهداف في دور المجموعات باليورو 
)5 أهداف(، حيث ال يتفوق عليه سوى ميشيل 

بلتيني )7 أهداف، في يورو 1984(.

كأكبر  ـ وسجل رونالدو اسمه أيضاً 
العب يسجل ثنائية في مباراة باليورو 
في عمر )36 عاماً و130 يوماً(، متخطياً 
شيفيتشينكو  أندريه  األوكــرانــي  النجم 

الذي سجل ثنائية ضد السويد في نسخة 
2012 وعمره )35 عاماً و256 يوماً(.

ـ وأصبح كريستيانو رونالدو أول العب في 
تاريخ اليورو يلعب في 5 نسخ مختلفة، حيث 
 ،2004 أعــوام  اليورو  بطوالت  في  شــارك 

2008، 2012، 2016، و2020.
ــات رونــالــدو أيــضــاً أول العــب في  ـ وب
مختلفة،  نسخ   5 في  يسجل  اليورو  تاريخ 

 ،2004 نسخة  فــي  هدفين  سجل  بعدما 
 ،2012 في  أهــداف  و3   ،2008 في  وهــدفــاً 

و3 أهداف في 2016، و5 أهداف في النسخة 
الحالية.
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العدد ٣١٠ 

أبكث الكثير بمشهد وفاتها يوم خطوبتها وتصدرت 
التريند ومحركات البحث المختلفة وجذبت أيًضا 
تعاطف الجمهور لها بعد أن ضربتها الفنانة يسرا، 
فهي تلك البنت الرقيقة والبريئة التي تتميز 
بجمالها وموهبتها المميزة في سن صغير.

وهي الفنانة الشابة مايان السيد التي تطل على 
الجمهور بالموسم الرمضاني لعام ٢٠٢١ بظهور خاص 
في أكثر من عمل، تقف خاللهم أمام نجوم كبار مثل 
أحمد عز، ومنى زكي، ويسرا وغيرهم.

وكان لـ »الطريق« حوار خاص مع الفنانة مايان 
السيد كشفت خالله عن كواليس وأسرار ألول مرة 
حول مشاركتها في مسلسالت »لعبة نيوتن«، و«حرب 
أهلية«، و«هجمة مرتدة« وأصعب المشاهد بجانب 
أعمالها المقبلة. إلى نص األسئلة:

■ كيف جاءت مشاركتك في مسلسل »لعبة نيوتن«؟
عبر  محسن  تــامــر  للمخرج  منشور  رأيـــت  الــبــدايــة  فــي 
فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته 
يبحث عن مشاركين للمسلسل وعلى الراغبين في التقديم 
لتجارب األداء وكان العمل في البداية اسمه »تقاطع طرق«.

كافة  أرسلت  وبالفعل  معاه  أشتغل  نفسي  وأنــا  زمــان  من 
بياناتي وصوري وجزء من شغلي وكلموني للذهاب والمشاركة 
المخرج  لمقابلة  ذهبت  وبعدها  وذهبت  األداء  تجارب  في 
للذهاب  أخرى  مرة  حدثوني  بأيام  وبعدها   ، محسن  تامر 
للتعاقد وحضرت جلسات العمل وفي البداية لم أكن أعلم أن 

منى زكي هي بطلة المسلسل.
بطلة  هــي  زكــي  منى  أن  علمت  عندما  ــًدا  جـ وســعــدت 
زكي  منى  يجمع  عمل  في  للمشاركة  وتحمست  المسلسل، 

وتامر محسن حتى إذا كان الدور صغير.
أحداث  ضمن  »يــارا«  لشخصية  جذبك  الذي  ما   ■

مسلسل لعبة نيوتن؟
شخصية يارا ليس لها طبيعة محددة لكنها فتاة صغيرة 
هنا  تدعى  أخت  ولديها  شديدة  والدتها  عامة  ثانوية  في 
تامر  المخرج  وكــان  بسيطة  فالشخصية  وحامل،  متزوجة 
محسن قال لي أن األحداث ستكون مفاجئة وسيكون هناك 

تغيرات وصدمات في الشخصية.
ولكن إذا قارنته بدوري في »حرب أهلية« فـ حرب أهلية به 
دراما أكثر ومساحة الدور أكبر، وبالنسبة لي لم استطع أن 

أرفض أي عمل يجمعني بالمخرج تامر محسن ومنى زكي.

■ كيف كانت كواليس التصوير مع أبطال المسلسل؟
وأحببت  تمثل  رؤيتها  عند  زكي  منى  أداء  من  اتعلم  كنت 
لغة  فهناك  محسن  تامر  والمخرج  زكي  منى  بين  الكيميا 
تفاهم كبيرة فهو يستطيع أن يوصل لها ما يريده في المشهد 
وكانت منى زكي تتقمص المشاعر واألحاسيس التي تمر بها 

الشخصية بطريقة احترافية تشعرك أنها حقيقة.
أحببت فكرة أن هناك نجمة بحجم منى زكي مازالت تعمل 
متوقعة  كنت  وبصراحة  عملها،  وتحب  االحترافية  بنفس 

النجاح لها وللعمل ككل.
في  لــك  بالنسبة  مشهد  أصــعــب  عــن  حدثينا   ■

مسلسل لعبة نيوتن؟
حتى اآلن أصعب مشهد كان المواجهة بين يارا وشقيقها 
بوظتي حياتنا  »انتي  لها:  قالت  زكي عندما  منى  وهي  هنا 
من ساعة ما سافرتي«، ولكن المسلسل سيشهد العديد من 

المفاجآت في الحلقات األخيرة.
■ متى بدأتي في تصوير لعبة نيوتن؟ وهل تصوير 

٣ أعمال أثر على أدائك؟
تصوير لعبة نيوتن كان في نفس الوقت التي كنت أصور به 
مسلسل هجمة مرتدة حيث كان من المقرر عرضهم ضمن 
أهلية  حرب  لكن   2020 لعام  الماضي  الرمضاني  الموسم 
شاركت به في 2021 ، وكنت بالفعل صورت 50% من لعبة 

نيوتن وهجمة مرتدة.
وليس  أهلية بشكل متواصل  وكان تصوير مسلسل حرب 
السباق  في  به  للحاق  اآلخرين  العملين  متقطع على عكس 

الرمضاني واستطعت أن أوفق بين األعمال.

أهلية  حرب  مسلسل  في  مشاركتك  جاءت  كيف   ■
للنجمة يسرا؟

من  أهلية  حرب  مسلسل  في  للمشاركة  مكالمة  جاءتني 
بطولة النجمة يسرا، بعدها صرخت في التليفون من الفرحة 
وكنت متحمسة جًدا إلني بحب يسرا وكان حلمي إني أقابلها 

وكمان أشتغل معها من أحلى اللحظات في حياتي.
في البداية كنت متوترة جًدا إني همثل مع يسرا ولكن مع 
أول مشهد التوتر اختفى وبدأ يكون بيننا كيميا جميلة وكانت 
تنصحني دائًما وكانت هذه النصائح مهمة جًدا بالنسبة لي.

■ حدثينا عن كواليس مشاركة جميلة عوض للمرة الثانية؟
اشتغلت مع جميلة عوض من قبل في فيلم »بنات ثانوي« 
السيطرة  تحت  مسلسل  في  أعمالها  أول  من  بحبها  وأنــا 
وهي من ضمن الفنانين الشباب الذين شجعوني أن أستمر 
في حلمي في التمثيل وأسعى له، وأول ما قابلتها في فيلم 
بنت ثانوي قلت لها أنا بحبك وهي كانت مبسوطة بالكالم 

وأصبحنا أصدقاء.
ويجمعني بجميلة صداقة على الرغم من الصراع بيننا في 
المسلسل ومن أكثر المشاهد التي استمتعت بها معها ذلك 
الذي جمعني معها هي والفنانة يسرا عندما ضربتني بالقلم 

وهو كمان من أصعب المشاهد.
■ ما أصعب المشاهد في »حرب أهلية«؟

ضربتني  عندما  أهلية  حــرب  في  مشاهدي  أصعب  من 
يسرا بالقلم باإلضافة إلى مشهد الموت كنت متوترة جًدا به 
والحمدهلل إنه ظهر بشكل جيد، وفي مشهد الموت قررت 
مش  إني  مود  في  وأدخــل  ومفتحهاش،  عيني  أغمض  إني 

موجودة.
 وحصل موقف مضحك وقتها إني نمت بجد، وكنت أشعر 
إيديها على  باألستاذة يسرا وهي جانبي تبكي عليا وتحط 

وشي وكان نفسي أطبطب عليها.
»هجمة  مسلسل  فــي  مشاركتك  عــن  حدثينا   ■

مرتدة« مع أحمد عز.
شركة اإلنتاج تحدثت معي وعندما ذهبت للمقابلة اكتشفت 
أن العمل من ملف المخابرات ومن بطولة النجم أحمد عز 

وهند صبري وتحمست جًدا وأحببت العمل به.
والمخرج أحمد عالء مخرج شاطر وكان هناك استمتاع 
زكي  وماجدة  أنا  التي جمعتنا  العائلة  بسبب  اللوكيشن  في 
وصالح عبداهلل وأحمد عز فكانت هنا كيميا بيننا والكواليس 

ممتعة ولطيفة.
■ ماذا عن ردود األفعال على أدوارك؟

معي  وتفاعلهم  الــجــمــهــور  أفــعــال  ــردود  ــ ب جـــدا  ســعــيــدة 

واستقبلت العديد من الرسائل ومنها جاء فيها »ليه يا نور 
بتعملي فينا كدا«، وأرى كوميكس عن نظرة يارا لـ هنا وعالقة 
يارا بشامبا ولكن أغلب التعليقات كانت تعاطف لنور بسبب 
واألحــداث،  بالتمثيل  إشــادات  ورأيــت  بالوحدة  احساسها 

ومبسوطة بالتنوع الذي أقدمه في الـ 3 مسلسالت.
الثالثة  المسلسالت  في  الشخصيات  من  من   ■

تشبه لـ مايان السيد؟
شخصية يارا في لعبة نيوتن ومنار في هجمة مرتدة 
التي أجسدها في حرب  نور  أكثر من  يشبهون لي 
وأصدقائي  اإلطــالق،  على  هادئة  لست  أنا  أهلية، 
تعجبوا جًدا من شخصية نور الرومانسية البريئة، 
وبالعكس أنا رغاية جًدا وجريئة جًدا وأحب الهزار.
على  كورونا  فيروس  تأثير  كانت  كيف   ■

تحضير ألدوارك؟
كان من  كورونا حيث  فيروس  أثر  بالطبع 
مرتدة  وهجمة  نيوتن  لعبة  عــرض  المقرر 
التصوير  توقف  ولكن   2020 رمضان  في 
الطيران  وقــف  بسبب  الــعــرض  وتــأجــل 
وفي هذه الفترة شعرت باإلحباط بسبب 
 2020 في  عمل  أي  في  مشاركتي  عــدم 

والحمدهلل عوضتهم السنة اللي بعدها.
ألدوارك  ــارك  ــي ــت اخ مــعــايــيــر  مـــا   ■

والشخصيات التي تجسديها؟
اختياري  وقــت  عليها  أركــز  أمــور   3 هناك 
لألدوار وهي من المخرج، وطبيعة الشخصية 
الدور  كان  وإذا  الدور  وهل هي مؤثرة وحجم 
صغير فأركز على حجم تأثير وأخر شئ هي 
قصة العمل هل تجذبني وأضع نفسي في مكان 

المشاهد.
■ هل تري صعوبة في رؤية نفسك على 

الشاشة؟
بالفعل من الصعب أن اإلنسان يرى نفسه على 

الشاشة ولكن هناك فضول داخلي أن أرى شكلى 
على الشاشة وأدائي، وأشعر إنني انتقد نفسي وقتها 

مما يفيدني.
■ ما األعمال الدرامية التي تتابعيها في السباق 

الرمضاني للعام الحالي؟ وماذا عن المنافسة؟
أتابع حرب أهلية ولعبة نيوتن وخلي بالك من زيزي وضل 
به  أعجبت  التي  األعمال  أكثر  من  وهو  واالختيار2  راجــل 
وبمتابعتها، ومن ضمن المسلسالت المهمة خلي بالك من 
 ADHD الـ  مرض  وهو  مهمة  فكرة  يناقش  الــذي  زيــزي 
وجعل مجموعة من الناس يبحثون عن هذا المرض وكيفية 
عالجه، ولم يكن هناك وجود للكوميديا في دراما رمضان 
هذا العام وكنت أنتظر مسلسل عالم موازي لـ دنيا سمير 

غانم.
هناك  كــانــت  ــإذا  فـ منافسة  أي  هــنــاك  أن  أرى  وال 
مسلسالت كثيرة فهذا معناه الجمهور سيتابع أعمال على 
ذوقها ولكل مسلسل له الجمهور الخاص به لموضوعه 

المختلف ونجومه المختلفين.
■ ما مصير فيلم »دماغ عالية« لـ روبي وأحمد 

فهمي وأعمالك المقبلة في السينما؟
لم أعلم مصير فيلم دماغ عالية، صورت به مشهد 

واحد فقط وتوقف التصوير، وأشارك بدور صغير 
السبكي  أحمد  إنتاج  من  »المحكمة«  فيلم  في 
داش  أحمد  مع  به  ودوري  أمين  وإخــراج محمد 

ويجمع الكثير من النجوم أيًضا.
المقبلة  الفترة  خــالل  ستتجهين  هل   ■
للعمل في السينما أم االستمرار في الدراما؟
المقبلة  الفترة  خــالل  السينما  فــي  ســأركــز 
الوضع  أن  خاصًة  الــدرامــا  أحــب  أنــا  وبالفعل 
للسينما  الــذهــاب  للجمهور  يسمح  ال  حالًيا 

ومشاهدة أفالم.
في  تقديمه  تودي  الذي  الــدور  ما   ■

أعمالك المقبلة.
أحب أن أقدم أدوار مختلفة ولها تأثير 
وأود تغيير فكرة الناس والمشاهدين إني 

الفتاة البريئة الطيبة.

مايان السيد في حوار خاص لـ »الطريق«: صرخت عندما علمت 

إني همثل مع يسرا وهذه الصعوبات التي واجهتني
 مشهد الموت في حرب أهلية األصعب ومشاهدي مع جميلة عوض ممتعة  شخصيتي في حرب أهلية لم تشبهني وأنا جريئة 

 جميلة عوض حمستني إني أمثل قبل ما أعرفها  غيابي في 2020 

بسبب كورونا أحبطني ولكن عوضت ظهوري في 2021

حوار - ياسمين حمادة


