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السيسي يؤكد ثوابت املوقف املصري اهلادف إلى استعادة االستقرار في ليبيا

مدبولي: نسعى إلصالح وتطوير الشركات التابعة لقطاع األعمال العام
البرلمان الليبى يحذر تركيا من رد قاسى لصد أي تدخل عسكري

أي سكور تفتتح أول فروعها 
بمحافظة اإلسكندرية

> السنة  السادسة  >               >  ديسمبر  2019 م >                          > 20 صفحة   >                     > الثمن: 5جنيهات

إقتصادية

الزواج الثانى..  جنة الرجل ونار المرأة

أقـــرا لهـــوالء

د. محمد الرميحى

د. سكينة فؤاد

د.نوال السعداوى

د. صالح  سالم

سهير جودة

فاروق جويدة

د.عمار على حسن

طارق الشناوى

»الرسالة« تنفرد بنشر أخر ما كتب العالم املصرى الكبير أحمد زويل

هالة صدقى:

عودة  شمس  البارودى 
للتمثيل شائعة وليس حقيقة

أنا ضد فكرة 
البطولة 
المطلقة
 أو مسمى 
النجم األول

بنك مصر يدرس 21 
عملية تمويلية بقيمة 

92.8 مليار جنيه

البنك األهلي يوقع اتفاقا 
مع وزارة الشباب لرعاية 
املشروع القومي لالسكواش

بايدن يرفض المثول أمام مجلس 
الشيوخ للشهادة في قضية عزل ترامب

هشام توفيق: نرحب بالقطاع 
الخاص معنا لتطور 

وتطوير القطاع العام

حسن يوسف:

5 

د. السيد رشاد

التجارى  الدولى: 15٪ من محفظة 
البنك موجهة للقطاع العقارى

خبيرة الفلك عبير فؤاد.. وأهم 
التنبؤات الخاصة بالعام الجديد

جواهر عربية تألألت 
فى كرة القدم



02  عربية
لي�س هناك ما ي�ضتحق الندم �ضوى ما ي�ضيع من العمر 

اإجعل �ضلوكك يت�ضم بالعطاء والت�ضحية من اأجل وطنك

�شئون

الكاتبة اجلزائرية يامنة بن راضي 

متى.. يغني الربيع للجزائريني؟

يقال أن كلمة الرضا تبتسم على شفتي المرء 
ل��ف��رط م��ا تحتويه م��ن ال��رض��ا، ب��ي��دا أن��ه��ا لم 
تبتسم بعد على شفاه الجزائريين على ما 
يبدو، كما أن صدورهم البائسة التي يلفها 
األس��ى ل��م تعرف االن��ش��راح بعد، ذل��ك أن 
غربان الفساد وخفافيش األوهام و عرابي 
الظلم من أبناء جلدتهم من حولوا بلدهم 
لم  آس��ن  مستنقع  إل��ى  الجميل  الشاسع 
الجزائريين  يجني  أن  وبدل  بعد،  يرحلوا 
هاهي  الحضارية  لثورتهم  اللذيذة  الثمار 

الخيبات تصفعهم يوما بعد آخر...
ف���ي ك���ل ل��ي��ل��ة ع��ن��دم��ا ي���راق���ص ال��ظ��ام 
القلق  وساوس  تحاصر  الممتعة،  األحام 
واالضطراب غالبية أهل الجزائر وتنغص 
مقيتة  بكوابيس  المقمرة  لياليهم  سكون 
مخيفة، كيف ال وشركائهم في الوطن من 
زال��وا  ال  القرار  وأصحاب  السلطة  في  هم 
في غيهم وبهتانهم يمكرون لهم، يحجبون 
والمكابرة،  وال��م��راوغ��ة  ال��وه��م  بضباب  ال��رؤي��ة 
ينتهكون حرمة ثورتهم السلمية المباركة التي 
المستفزة  السخيفة  بمواقفهم  العالم  أذهلت 
التي ال تخدم إال مصالحهم الشخصية والمزيد 
من شراهتهم ، تسعة شهور و الشعب الجزائري 
بكل تحضر،  الشارع  في  الرفض  موقف  يجسد 
الندم،  ري��اح  بها  تعصف  لم  التي  السلطة  لكن 
التي تصفي حساباتها مع خصومها تلعب على 
واإلحباط،  والوقت  كالعنف  أوتار حساسة 
وكل القرارات والحركات واألحداث األخيرة 
عن  ناهيك  البشعة،  العنجهية  تلك  تؤكد 
ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ص��ب ف��ي إط����ار ال��ح��ق ال��ذي 
في  الجديدة  كالواليات  الباطل  منه  ي��راد 
مسألة  وأي��ض��ا  الغنية  ال��ج��زائ��ر  ص��ح��راء 
التي  الفساد  ل��رؤوس  العلنية  المحاكمات 
فاشلة  تمثيلية  م��س��رح��ي��ة  م��ج��رد  ك��ان��ت 

بامتياز.... 
م���ا أص����دق ت��ش��ي غ��ي��ف��ارا، ح��ي��ن أط��ل��ق 
لها  يخطط  ال��ث��ورات  ال��ش��ه��ي��رة:  مقولته 
ال��ش��ج��ع��ان و يقطف  األذك���ي���اء وي��ن��ف��ذه��ا 
الثائر  ه��ذا  أص��اب  لقد  الجبناء،  ثمارها 
عنها  يزيح  التي  الحقيقة  كبد  البوليفي 
التاريخ الستار مرة تلو األخرى، وقد برزت 
الواقع  في  النهار  كشمس  جلية  واضحة 
الخمسة  فالمترشحون  اليوم،  الجزائري 
للرئاسيات الجزائرية  الذين حصلوا على 
عسل  التهام  أرادوا  السلطة،  من  القبول  صك 
خلية الثورة الشعبية بكل غباء وبرودة، لكن كانوا 
مادة  أصبحوا  بل   ، مضحكة  أروج���وزات  مجرد 
دسمة للتنكيت والتهكم والضحك للجزائريين 
وهم يذرفون دموع التماسيح أينما حلوا، كيف 
بقلوب  يحظوا  أن  االنتهازيين  الجبناء  لهؤالء 
فسادا  ع��اث��وا  ال��ذي��ن  وه��م  الجزائريين  وع��ق��ول 
لدى  ال��رف��ض  ف��أم��واج  هيهات  هيهات  م��ك��را،  و 

الجزائريين تحركت ولن تهدأ...
عند غروب شمس كل مساء في جزائر الشهداء 
وزبانيتهم  السلطة  أص��ح��اب  ي��ذه��ب  وع��ن��دم��ا 
أهل  يلج  ال��ك��ذب،  أن��خ��اب  لتبادل  ومتملقيهم 
الجزائر دوامات المساء الثقيل بالهموم والغموم 
يكظمون غيضهم بعد أن طفح الكيل، يمددون 
شطآن صبرهم بمزيد من الصبر، ينتظرون على 
العتمة...  ستائر  الفجر  يشق  أن  الغضى  جمر 
تحت  للربيع  فيه  يسمح  ال��ذي  اليوم  يترقبون 
بأغاني  يشدو  أن  البهية  جزائرهم  سماء  أدي��م 
السعادة و الرضا والجمال و البناء واألمل ...    

إعالنكم فى الرسالة
 العربية يضمن لكم االنتشار داخل مصر 

والوطن العربى 

تليفون : 33619188 - 
01100034845 - 23681653

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطبيق منظومة التأمني الصحي الشامل

مدبولي: نسعى إلصالح وتطوير الشركات التابعة لقطاع األعمال العام
كتب ـ سيد ناصف

رئيس  مدبولي  مصطفى  ال��دك��ت��ور  أك��د 
تسعى  ال���دول���ة  أن  ع��ل��ى  ال�����وزراء  مجلس 
بخطوات حثيثة إلصاح وتطوير الشركات 

التابعة لقطاع األعمال العام.
وأضاف أن الدولة تحرص على الّمضي 
اإلص��اح��ات  تنفيذ  مواصلة  نحو  ق��دم��ًا 
الشاملة لهذا القطاع؛ كي ُيسهم بفاعلية 
وكذلك  الوطني،  باالقتصاد  النهوض  في 
تقوم  التي  المستدامة  التنمية  في جهود 
ب��ه��ا ال���دول���ة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ج��م��ه��وري��ة، 
باإلضافة إلى االهتمام بتعظيم االستفادة 
من أصول هذا القطاع وحسن إدارتها، مع 
مراعاة العنصر البشري وتدريبه على كافة 

المهارات المطلوبة.

ب��ال��خ��ط��وات  ال������وزراء  رحب رئيس  ك��م��ا 
أجل  من  ال���وزارة؛  بها  قامت  التي  الجادة 
التابعة  ال��ش��رك��ات  وت��ط��وي��ر  تأهيل  إع���ادة 

م��ا ينعكس  وه��و  ال��ع��ام،  األع��م��ال  لقطاع 
الشركات بشكل  بدوره على مساهمة هذه 
فعال في جهود التنمية الشاملة التي تقوم 
مؤكدًا  الحالية،  المرحلة  في  الدولة  بها 
قد  أي معوقات  إلزال��ة  الحكومة  استعداد 
على  الشركات  إصاح  عملية  سير  تعرقل 
باستكمال  اإلسراع  مدبولي  وطلب  الفور، 

تطوير باقي المشروعات. 
الدكتور  عقده  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
مع هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام؛ 
للمشروعات  التنفيذي  الموقف  لمتابعة 
إعادة  أجل  تنفيذها حاليًا؛ من  يتم  التي 
التابعة  الشركات  وتطوير  وإص��اح  تأهيل 

للوزارة.

كتبت ـ منال خطاب
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،، مع 
مجلس  رئيس  مدبولي  مصطفى  ال��دك��ت��ور 
الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، 
والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث 
الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية.

رئاسة  ب��ِاس��م  الرسمي  وأضاف المتحدث 
متابعة  ت��ن��اول  االج��ت��م��اع  أن  ال��ج��م��ه��وري��ة، 
والسكان،  الصحة  وزارة  إستراتيجية  محاور 
التنفيذية  بالخطوات  يتعلق  فيما  سيما  ال 
ب��ورس��ع��ي��د  م��ح��اف��ظ��ة  حالًيا في  ال���ج���اري���ة 
الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، 
المتعلقة  الرئاسية  المبادرات  نتائج  وكذلك 

ال���وزارة  خطة  فضًا عن  ال��ع��ام��ة،  بالصحة 
وتأهيل  المهني  الطبي  بالتعليم  للنهوض 

وتدريب الكوادر البشرية.
منظومة  تطبيق  بمواصلة  الرئيس  ووجه 
دقيق  نحو  على  الشامل  الصحي  التأمين 
ف���ي ك���اف���ة ال���ج���وان���ب ال��ف��ن��ي��ة، وال��ب��ش��ري��ة، 
والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات 
جديدة  مرحلة  تدشين  بهدف  عالية،  جودة 
م��ن ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات وال��رع��اي��ة الصحية 
للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان 
المستمر  والتقييم  الخدمات  استدامة تلك 
في  الصدد،  ه��ذا  في  األداء  لتطور  وال���دوري 
بها  يحظى  التي  المتقدمة  األول��وي��ة  ض��وء 

قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة.

أسبوعية - سياسية - اقتصادية - شاملة 
تصدر عن الشارع العربى للنشر 
أنجلتزا - ويلز رقم 4265325

رئيس مجلس اإلدارة  والعضو املنتدب

رضـــا يوســـف
املدير العام 

عاطـــف يوســـف 
مستشار عام التحرير

د. السيد رشاد برى 
رئيس التحرير

حســـن اللبـــان 
رئيس التحرير التنفيذى 

صـــالح ضـــرار
نواب رئيس التحرير

حرة الحسن ـ منال خطاب
باسم جويلى - عادل حافظ

مديرا التحرير

ناهد النبراوى
سلوى لطفى 

سكرتير التحرير

محمود البرديسى 
مساعدا رئيس التحرير

د. أميرة حامد 
شاذلى دنقل

مديرة املوقع اإللكتروني
د. عفاف فؤاد

املستشار السياسى 

د. عصمت املرغني 

مستشار التعليم
رضا اللبان 

مدير عام العالقات العامة
د. إيمان أبو العال 

املكــــاتــــب
مكتب الشيخ زايد 

18 شارع الروضة - تليفون: 
01223609024

مكتب اإلسكندرية 
الكيلو 21 - منطقة الزراعيني

 2 جرين بيتش 
تليفون: 01001715615

مكتب السعودية
الرياض - طريق صالح الدين األيوبي 

 ش منفلوطى 
تليفون: 9660104766464 

مكتب الكويت 
الصفا - الكويت 

تليفون: 24835491 
مكتب الجزائر - يامنة بن راضى 
16 ش ديدوش مراد - الجزائر - 

العاصمة
ت: 00213594156602

جميع املقاالت التى تنشر ال تعبر بالضرورة عن 
الجريدة وإنما تعبر عن رأي أصحابها فقط.. والجريدة 

غير ملزمة بإعادة املادة غير املنشورة ألصحابها

»الخامس والعشرون« 

املوقع اإللكترونى

اإلعالنات واملراسالت: 
53 شارع بيرم التونسى ميدان - السيدة زينب - 

وسط البلد - القاهرة 
تليفون : 01100034845 - 23619188 

موقع الرسالة العربية يقدم أحدث وأهم األخبار 
واملوضوعات فى مصروالعالم على مدار الساعة..كما 
يعرض أحدث الفيديوهات والتغطيات الحية ألهم 

األحداث احمللية والعربية والعاملية بالصوت والصورة.
ونسعد بتلقى آراءكم واسهاماتكم بالكلمة والصورة 

والفيديوهات فى مختلف اجملاالت تابعونا على 
 »www.alresala-alarabiya.com«

الرسالة العربية معكم وبكم

جرس بيج بن يدق فى لندن ألول مرة 

منذ عامني ليلة رأس السنة الجديدة
كتبت � رشا أيمن

يدق جرس ساعة بيج 
ب���ن ال���ش���ه���ي���رة ف��ى 
ال��ب��رج ال���ذى يمثل 
أح�������������د م�����ع�����ال�����م 
عندما  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ي���ن���ت���ص���ف ال���ل���ي���ل 

ع��ش��ي��ة ب����دء ال��س��ن��ة 
ال��ج��دي��دة وذل����ك ألول 

م���رة م��ن��ذ ال��ك��ش��ف ع��ن وج��ه��ه��ا الجديد 
م����ن ت���ح���ت ال����س����ق����االت خ�����ال أع���م���ال 
ترميم  أعمال  وتضمنت  ال��ب��رج،  تجديد 
ب���رج ال��ي��زاب��ي��ث ال���ذى يبلغ ارت��ف��اع��ه 96 
العامين  خ��ال  بسقاالت  إحاطته  مترا 
األخ��ي��ري��ن ف��ى ال��وق��ت ال���ذى ي��ج��رى فيه 
ال��س��اع��ات األرب��ع  إع���ادة تلميع ع����دادات 
وإعادة طاء األجزاء المعدنية وتنظيف 
المنحوتة  الحجرية  النقوش  وتجديد 

ببراعة بالبرج.
وعندما تم رفع جزء من السقاالت فى 
مارس ظهر أنه أعيد طاء أرقام وعقارب 
الساعة باللون األزرق بعد أن كانت باللون 
األسود تمشيا مع ما يصفه العلماء بأنه 

لونها األصلي.
 2017 ف��ى  التجديد  أع��م��ال  ب��دء  ومنذ 
توقف ج��رس بيج بن عن ال��دق إل��ى حد 
ال��م��ه��م��ة فقط  ك��ب��ي��ر إال ف���ى األح������داث 
بن  بيج  آخر مرة دق فيها جرس  ،وكانت 
العسكريين  لذكرى  نوفمبرإحياء   11 فى 
ال���ذي���ن ق��ت��ل��وا خ����ال أدائ���ه���م واج��ب��ه��م 
الوطنى فيما يعرف باسم »يوم الذكرى«.

وق����ال ال��ب��رل��م��ان ف���ى ب��ي��ان إن���ه ستتم 
تجربة ج��رس بيج بن ع��دة م��رات خال 

االستعداد لعشية السنة الجديدة.
وم����ن ال���م���ق���رر االن���ت���ه���اء م���ن أع��م��ال 
أرب��ع��ة  تكلفتها  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ى  ال��ت��ج��دي��د 
مليار   5.2( استرلينى  جنيه  م��ل��ي��ارات 

دوالر( عام 2021.

بايدن يرفض املثول أمام مجلس الشيوخ
 للشهادة في قضية عزل ترامب

كتب ـ د. عفاف فؤاد
ال��رئ��ي��س  ن���ائ���ب  أن  ذك����ر 
األمريكي السابق والمرشح 
المحتمل  ال��دي��م��ق��راط��ي 
الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي 
إنه  المقبلة جو بايدن قال 
من  استدعاء  أي  سيرفض 
للشهادة  ال��ش��ي��وخ  مجلس 
ف���ي ق��ض��ي��ة ع����زل ال��رئ��ي��س 
دونالد ترامب بتهمة إساءة 
وعرقلة  السلطة  استغال 

تحقيقات الكونجرس.
وص����وت م��ج��ل��س ال��ن��واب 
األم��ري��ك��ي ب��األغ��ل��ب��ي��ة في 
وقت سابق خال هذا الشهر 
لصالح توجيه تهمتي إساءة 
وعرقلة  السلطة  استغال 
ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ك���ون���ج���رس 
بين  مسربة  مكالمة  ح��ول 
األوك��ران��ي  ونظيره  ت��رام��ب 
ف��ول��ودي��م��ي��ر زي��ل��ي��ن��س��ك��ي، 

ج���رت ف��ي ي��ول��ي��و ال��م��اض��ي 
وات����ه����م ال���دي���م���ق���راط���ي���ون 
الرئيس األمريكي بالضغط 
ع��ل��ى زي��ل��ي��ن��س��ك��ي خ��ال��ه��ا 
عاقة  ح��ول  تحقيق  لفتح 
م���ن���اف���س���ه ال���دي���م���ق���راط���ي 
بشركة  هنتر  واب��ن��ه  ب��اي��دن 

غاز أوكرانية.
وبرر بايدن رفضه للمثول 
أم��������ام م���ج���ل���س ال���ش���ي���وخ 
ف��ي  ب���ش���ه���ادت���ه  واإلدالء 
ذلك  بأن من شأن  القضية 

صرف االنتباه عن األخطاء 
التي ارتكبها ترامب.

وي���ط���ال���ب ت���رام���ب وع���دد 
م�����ن ال���ج���م���ه���وري���ي���ن ف��ي 
ال���ك���ون���ج���رس ب��اس��ت��دع��اء 
ب����اي����دن ل���ل���ش���ه���ادة، ح��ي��ث 
األمريكي  الرئيس  يتهمه 
الحكومة  ع��ل��ى  ب��ال��ض��غ��ط 
النائب  إلق��ال��ة  األوك��ران��ي��ة 
ال���ع���ام األوك����ران����ي ال��س��اب��ق 
ب��س��ب��ب ت��ح��ق��ي��ق��ات��ه ح��ول 
ع��اق��ة ب��اي��دن واب��ن��ه هنتر 

بشركة الغاز األوكرانية.
تأييده  ب��اي��دن  ينكر  ول��م 
إلق�����ال�����ة ال����ن����ائ����ب ال����ع����ام 
األوكراني السابق، لكنه أكد 
أن���ه ف��ع��ل ذل���ك إل���ى جانب 
ش��خ��ص��ي��ات دول���ي���ة أخ���رى 
بالنائب  أح���اط  م��ا  بسبب 

العام من شبهات فساد

إيران تهدد باستهداف أي محاولة تجسس على مناوراتها مع الصني وروسيا
كتبت � هدير هاشم

جمهورية إيران باستهداف  ه��ّددت 
ال��م��ن��اورات  ع��ل��ى  تجسس  أدوات  أي 
البحرية المشتركة بين إيران والصين 

وروسيا شمال المحيط الهندي.
اإلخبارية  “تسنيم”  وكالة  وأوردت 
الجيش  قائد  مساعد  عن  اإليرانية 
اإلي�����ران�����ي، األم����ي����رال ح��ب��ي��ب ال��ل��ه 
هناك  أن  ال��م��ؤك��د  »م���ن  سياري، إنه 

العديد من الدول التي تسعى لمعرفة 
ما الذي يجري في هذه المناورات وقد 

تم تفعيل أدوات التجسس لديها”.
إن المناورات  اإليراني  القائد  وقال 
باستهداف  وسنقوم  م��زاح��ًا  “ليست 
ال��م��ن��اورات  ع��ل��ى  تجسس  أدوات  أي 
ال��م��رك��ب��ة، ب��ح��ري��ة ك��ان��ت أم ج��وي��ة، 
ذلك  على  أثبتنا مقدرتنا  أننا  وأظن 

مسبقًا”.

البرملان الليبي يحذر تركيا من رد قاس لصد أي تدخل عسكري
ط���ال���ب رئ���ي���س ال�������وزراء 

اإلي�����ط�����ال�����ي، ج���وزي���ب���ي 
التركي  الرئيس  كونتي، 
رج�����ب ط���ي���ب أردوغ�������ان 
ت���دخ���ل  أي  ب���ت���ج���ن���ب 

عسكري في ليبيا، معتبرًا 
أن هذه الخطوة من شأنها 

أن تدفع بتصعيد عسكري في 
المنطقة، بحسب مصادر

وذكرت وكالة »آيكي« اإليطالية 

اج��ت��م��اع��ًا  أن  ل��أن��ب��اء 
ستستضيفه  مرتقبًا 
البلجيكية  العاصمة 
ب���روك���س���ل، االث���ن���ي���ن، 
الليبية.  األزم��ة  بشأن 
وأض�������اف�������ت ال����وك����ال����ة 
خ����ارج����ي����ة  وزراء  أن 
س��ي��ح��ض��رون  أوروب����ي����ة  دول 
االجتماع للتحضير لزيارة بعثة 

االتحاد األوروبي إلى ليبيا.



03 حوارات
باحلوار تتقدم الأمم، وباحلوار تتولد املعرفة واحلكمة بني الب�رش

ل حت�سل الدول على ال�سالم باحلرب واإمنا بالتفاهم واملعاهدات

هشام توفيق: نحن نرحب بالقطاع الخاص لتطوير القطاع العام
املنظومة الجديدة عملت علي مواجهة سلبيات النظام السابق

وزير قطاع األعمال العام ىف حوار شامل.  لـ »الرسالة العربية« :

كشف هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام، 
أن ال��ب��ن��وك ال��م��ص��ري��ة، ه��ى م��ن س��ت��م��ول ش��راء 
مليون   540 بقيمة  والنسيج،  ال��غ��زل  ماكينات 
يورو، موضحا أن صناعة الغزل والنسيج أساسها 
ال��ت��ط��وي��ر ستضيف  ب��ع��د  م��ص��ر وه���ى ص��ن��اع��ة 
لالقتصاد  سنويا  جنيه  مليارات  و6   5 بين  م��ا 

المصرى.
 وق���ال وزي���ر ق��ط��اع األع��م��ال، ف��ى ح���وار شامل 
الشركات  له  تعرضت  ما  إن  العربية«  ل�»الرسالة 
على مدار نحو 30 سنة يحتاج إلى بعض الوقت 
ل���إص���الح، ف��م��ن ال��م��ت��وق��ع أن ي��س��ت��غ��رق إص��الح 

بعض الشركات نحو سنتين، أو ثالث سنوات.

بتكليف  ملتزم  »إننى  توفيق:  هشام   وأضاف 
ال��رئ��ي��س ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ى ودول����ة رئ��ي��س 
إدارة  فى  الصحيحة  المعايير  بتطبيق  ال��وزراء 
ال���ش���رك���ات االق���ت���ص���ادي���ة، .. وإل����ى نص  م�����وارد 

الحوار.. 
حوار- حسن اللبان

ب��ال��ف��ع��ل م���ش���روع ج��س��ور ك���ان حلًما 
عملت الوزارة على إجنازه مؤخرا متى 

سيكتمل هذا املشروع؟
جسور بالفعل كان حلما اجتهدنا واشتغلنا 
ميناء  يريط  مالحى  خط  وعمل  لتحقيقه 
السخنة فى مصر بميناء مومباسا فى كينيا 
لنقل البضائع لدول شرق أفريقيا كمرحلة 
من    2020 منتصف  فى  وسيكتمل  أول��ى، 
خالل اكتمال مناطق التخزين، واالنتهاء من 
تأسيس شركة وساطة مع القطاع الخاص 
مصر  لمصانع  إل��ك��ت��رون��ى  ك��ت��ال��وج  وع��م��ل 
وورشها لدفع التصدير، طبًعا بدأنا بشرق 
نقوم   أو مخزنين، حيث  أفريقيا وبمخزن 
بتجميع الصادرات أوال، وبالتالى نركز فى 
تجميعها فى ميناء واحد من خالل منظومة 
المصدرة  الشحنات  لمتابعة  بالكامل  آلية 
م��ن ب��داي��ة خ��روج��ه��ا م��ن ال��م��ص��ان��ع حتى 
الوصول إلى التخزين ومن ثم المستهلكين.

أليس هناك نية أو خطة للتوسع فى 
املشروع مستقبال؟

م��م��ك��ن ن����روح ل��غ��رب أف��ري��ق��ي��ا وأوروب�����ا 
تفيد  ج��دي��دة  خ��دم��ات  وتقديم  ذل��ك،  بعد 
االق���ت���ص���اد ك��ل��ه ع��ب��ر م���وان���ئ ب��ورس��ع��ي��د 
واإلسكندرية لزيادة الصادرات، خاصة أن 
بلغت نحو مليار  التابعة  صادرات شركاتنا 

دوالر العام المالى 2019-2018.
فى  تحديثا  يتضمن  كبير  عمل  ه��ن��اك 
الهيكلى،  اإلص����الح  ب��ج��ان��ب  ال��ت��ش��ري��ع��ات 
وفى نفس الوقت البد من مواصلة تحقيق 

الشركات ألرباح، كيف ترى هذا الملف؟
منها  األه��م  لكن  مهمة،  الربحية  مسألة 
بدليل  واإلدارى،  والفنى  الهيكلى  اإلصالح 
ل��م يحصل إال إغ��الق ش��رك��ة، ونبحث  أن��ه 
ذكرت  كما  متعثرة،  شركة   2٤ حالة  حاليا 
لك نواصل اإلصالح فى 60 شركة، أغلبها 

شركات خاسرة أو ضعيفة الربحية.
التشريعى  اإلص���الح  ملف  بجانب  ه��ذا 
أج��ل حل مشكلة  األع��م��ال، من  فى قطاع 
والهدف  النيل لحليج األقطان،  مثل شركة 
ه��و رج���وع ال��ح��ق ألص��ح��اب��ه ب��ع��د س��ن��وات 
بعض المساهمين، والبد من إرجاع الحق، 
تلك  ال��ح��االت  مع  للتعامل  القانون  وص��در 
دون تكسير  القانون وال الحكم القضائى، 
وتم التقييم الفعلى للشركة، وهى اآلن فى 
اللجنة الفنية المختصة بتسوية المنازعات 
وفى المرحلة األخيرة حاليا، ونأمل التزام 
التقييم  قيمة  على  بالموافقة  المساهمين 

إلغالق هذا الملف.
للدولة  العائدة  الشركات  أن ملف  الشك 
ش��ه��د إن����ج����ازا ك��ب��ي��را ف���ى ع��م��ر أف��ن��دى 
ملف  فى  الجديد  ما  البخارية،  والمراجل 
خاصة  للورق  وسيمو  للكتان  طنطا  شركة 
أزمة شركة  إنهاء  تم فى  أن هناك نجاحا 
النصر لإلسكان والتعمير مع شركة إعمار؟ 

أفندى،  المثال  مشكلة عمر  على سبيل 
الدولية  التمويل  مؤسسة   مع  تسويتها  تم 
ت��م تسويتها  ال��ب��خ��اري��ة  ال��م��راج��ل  وش��رك��ة 

تماما.
 وفيما يتعلق بشركة طنطا الكتان، هناك 
عبداإلله  الشيخ   مع  بالفعل  فيها  تحرك 
من  الحل  وجار  لها،  السابق  المالك  كعكى 

خالل وكالئه.
 ه����ن����اك ن���ق���ط���ة م���ه���م���ة ف����ى ح����ل ت��ل��ك 
المشكالت، مثال مشروع »اب تاون كايرو« 
م��ا تنفذ ف��ي��ه رب���ع ال��م��ش��روع ف��ق��ط، وم��ع 
بقية  بناء  إع��م��ار  ستواصل  األزم���ة  انتهاء 
المشروع وضخ مليارات جديدة تساهم فى 
انتعاش االقتصاد، أما  شركة سيمو  للورق 

فوضعها متوقف.
ال��ق��ول إن ش��رك��ات قطاع  ه��ل مي��ك��ن 
الباب  أو فاحتة  العام مرحبة  األعمال 

للقطاع اخلاص حاليا للمشاركة؟
القاعدة  األساسية، نحن نرحب بالقطاع 

الخاص، لتطور وتطوير القطاع العام.
ب��دء عصر  تماما، فمع  األم��ور واضحة  
االن��ف��ت��اح أي��ام الرئيس ال��س��ادات، ودخ��ول 
الحصة  تتناقص  ب���دأت  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 

األدوية  فمثال شركات  لشركاتنا،  السوقية 
فى السبعينيات والثمانينيات  كانت حصتنا 
فقط،   %8 أصبحت  حصتنا  اآلن   ،%100
ال��خ��اص،  ال��ق��ط��اع  نتيجة دخ���ول ش��رك��ات 
ون��ح��ن ن���ح���اول ن��ص��ل��ح، وأه����ال ب��ال��ق��ط��اع 
االستثمار،  أو  اإلدارة  طريق  عن  الخاص 
أهال بيه، لكن المهم يكون فيه إضافة ليس 

مجرد يضع أموال وخالص.
 طبًعا الشركات الناجحة هى من يتم طرح 
والتجربة  للناس،  البورصة  فى  منها  جزء 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ى ت��م��ت ف���ى ط���رح ال��ش��رك��ة 
القى  كومبانى«  »إيسترن  للدخان  الشرقية 
من   %  ٤.5 طرحنا  حيث  ك��ب��ي��را،  نجاحا 
الطرح  أغلب  تغطية  الشركة، وتمت  أسهم 

من مستثمرين أجانب.
هل يتم تقييم الشركات وفقا آللية 
األرباح واخلسارة أم أن هناك معايير 

أخرى للتقييم والتطوير؟
ن��رج��ع ل��م��ح��اور ال��ت��ط��وي��ر ل��ي��س��ت فقط 
شركة تكسب أو تخسر، لكن نجرى تغييرا 
وشجرة  كلها،  الشركات  حسابات  بشجرة 
الحسابات مجموعة  األكواد، وفيها عندنا 
المصروفات،  تبويب  م��ن  ش��رائ��ح   8 أو   7
حاليا ندخلها فى المستوى الثانى أو الثالث 
نحدد  اآلن  مختلفة،  بصورة  يتم  والباقى 

آلية ونظام واحد لشركاتنا.
المركزى  الجهاز  مع  تواصلنا  شىء  أول 
للمحاسبات، وسيتم تطبيقها من أول يوليو 

المقبل.
الميكنة  إج��راء  حاليا  يتم  الثانى   األمر 
فى  القطاع  ش��رك��ات  م��ن  شركة   63 لنحو 
12 صناعة مختلفة، وهذا يخص الشركات 
الكبيرة التى نحتاج لمتابعتها فى كل وقت 
لك  يطلع  ال��زر  »ت��دوس  تماما  آلية  بصورة 

البيان«.
 أيضا على اإلدارة على مستوى الرئيس 
التنفيذى قيمنا كل الناس وفى ناس مشيت، 
ووضعنا قاعدة بيانات فيها كل المرشحين، 
التابعة  الشركات   فى  العام  المال  لتمثيل 
وال��م��ش��ت��رك��ة م��ن خ���الل م��ع��اي��ي��ر واض��ح��ة 
ولجان تختار المرشحين »مفيش حد يدخل 
تم  التى  البيانات  بالدخول على قاعدة  إال 
تطبيقها«، ما كان يتم سابًقا كان الحصول 
على عدم ممانعة الوزير »النهاردة فى نظام 
واح��د  م��ج��رد شفت  م��ش  ومعايير  واض���ح 
قاعدة  يكون من خالل  واالختيار  تجيبه.. 
المؤهلين«،  اخ��ت��ي��ار  م��ن  للتأكد  البيانات 
وب��ص��راح��ة ال��ف��ك��رة ك��ان��ت م���ن ال��ن��ق��اب��ات 
بناء على  بتطبيقها  وأنا سارعت  العمالية، 

طلبهم.
وك�����ي�����ف ي����ت����م ت���ق���ي���ي���م ال����ق����ي����ادات 

اجلديدة؟
لجنة  م��ن  تقييمها  يتم  الجديدة  ال��ن��اس 
من   %80 نحو  تغيير  وي��ج��رى  اس��ت��ش��اري��ة 
اإلدارات فى الشركات، بحيث يكون تغييرا 
تغيير  معه  يتزامن  كتير،  لألحسن  إداري���ا 
أن  يجب  التى  ل���إلدارة،  والحوافز  األج��ور 
الرواتب  واألرق��ام مقبولة من  تكون مميزة 

ألنه إن لم نجلب إدارة محترفة وقوية تطور 
الموظفين  لفكرة  رجعنا  يبقى  لألحسن 

تانى.. المهم تكون مؤهلة ومحفزة.
م��اذا مت فى ملف األراض��ى املعروضة 

للبيع؟
حركة تسوية المديونيات وتوفير السيولة 
لله  الحمد  جيد،   بشكل  تسير  للتطوير 
حصلنا على دعم رئاسى هائل لتسهيل بيع 
األراضى بعد إعادة تغيير استخدامها من 
صناعى إلى سكنى إدارى تجارى، وبالفعل 
ناجحين،  مزادين  عملنا  الماضى  األسبوع 
الديون  لسداد  ال��م��زادات  عقد  وسنواصل 

وتمويل المشروعات. 
تعانى شركة مصر لأللومنيوم من ارتفاع 
عالميا  األعلى  تعد  التى  الكهرباء  أسعار 
للصناعة ما ترتب عليه تحقيق خسائر هل 

سيتم خفض سعر الكهرباء لها؟
األعلى  ليس  الشركة  كهرباء   أوال: سعر 
ليست  ال��ش��رك��ة  ل��ك��ن مشكلة  ال��ع��ال��م،  ف��ى 
مسألة كهرباء فقط ، نعم الكهرباء مهمة، 
ون���ج���رى م��ف��اوض��ات م���ع وزي����ر ال��ك��ه��رب��اء 
ورئ��ي��س مجلس ال���وزراء إلي��ج��اد ح��ل، لكن 
منها  أخ���رى  لمشكالت  تعرضت  ال��ش��رك��ة 
عالميا  انخفض  النهائى  المنتج  بيع  سعر 
أو 800  إلى حوالى 750  من 2100 دوالر 
ووارد  الشركة  على  سيؤثر  طبيعى  دوالر، 
تكسب مع تحرك السعر هذا أمر طبيعى.

استهالك  من  نحسن  أن  يمكننا   أيضا  
تكنولوجيا  تغيير  خ���الل  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء، 
بشراهة   ال��ك��ه��رب��اء  المستهلكة  ال��خ��الي��ا 
بتكنولوجيا حديثة، ونستبدل الموجود مما 

يقلل استهالك الكهرباء 13 %.
 أيضا الخاليا الجديدة، ستحسن الطاقة 
اإلنتاجية من 320 ألف طن إلى ٤50 ألف 
تزيد  الطاقة   ت��زي��د  وك��ل��م��ا  س��ن��وي��ا،  ط��ن 

الربحية.
طريقنا  ل��ألل��وم��ن��ي��وم  م��ص��ر  ف��ى   كذلك 
واضح، ولدينا وعد بمعالجة سعر الكهرباء 
المقبلة، وسنعود  الفترة  أو بأخرى  بصورة 

للربحية قليال.
حدث تطور كبير فى قطاع األسمدة  من 
خالل مشروع كيما  العمالق، لكن شركتى  
تتعلق بسعر  والدلتا فيهما مشكلة   النصر 
ال��غ��از وت��س��ل��ي��م األس���م���دة ب��أق��ل م��ن سعر 

التكلفة للبنك الزراعى؟
تتحل،  ض���رورى  مشكلة  عندنا  بالفعل 
ي��ؤدى  س��ع��ره  م��ن  أق��ل  السماد  تسليم  ألن 
االقتصاد  وف��ى  التسعير،  ف��ى  لتشوهات 
المنتجين،  كل  على  تفرض  ال  أنها  خاصة 
بأقل  األس��م��دة  تسلم  شركاتنا  أن  بمعنى 
من سعر التكلفة، مما يكبدها خسائر وإذا 
شئنا تقديم دعم البد أن تكون فى صورة  
فى  وليكن  مثال  التكلفة  من  ونسبة  رس��وم 
تسليمها  يمكن  التى  للمنتجات  الغاز  سعر 
من اليوريا أو النترات، وليس األمونيا التى 
ال يستخدمها الفالح، وهى مشكلة بحاجة 

إلى حل. 
 أم����ا م���ش���روع ك��ي��م��ا ف��ت��م االن���ت���ه���اء من 

الجديد  المصنع  وتشغيل  األول��ى  المرحلة 
مليار   11.6 ن��ح��و  تكلفته  ب��ل��غ��ت  وال����ذى 
الشركة  نفس  م��ع  ال��ت��ف��اوض  وج���ار  جنيه، 
القديم  المصنع  ف��ى  المشروع  الستكمال 

الفترة المقبلة.
لألسمدة،  الدلتا   بشركة  يتعلق   وفيما 
وتم  وال��وح��دات،  اإلنتاج  تحسنا فى  حدث 
ل��وح��دة  ن��ح��ت��اج  لكننا  االن��ب��ع��اث��ات،  تقليل 

حامض جديدة سيتم بالفعل تنفيذها.
ل��ألس��م��دة فستتم  ال��ن��ص��ر  أم����ا ش���رك���ة 
الخاص،  القطاع  الشراكة مع شركتين من 
بالتالى  الشركة،  فى  جديدة  مصانع  لبناء 
سنشهد طفرة فى الصناعة الفترة المقبلة.
مؤخرا أجنزت الوزارة قلعة صناعية 
متى  للصلب  ال��دل��ت��ا  ب��ش��رك��ة  ج��دي��دة 

سيتم االفتتاح الرسمى؟
من  االنتهاء  تم  للصلب..  الدلتا  مشروع 
ألف   250 إنتاجية  بطاقة  األول��ى  المرحلة 
طن بليت وسيتم افتتاحه قريبا خالل نحو 

أسبوعين. 
وهو يتضمن مضاعفة الطاقة اإلنتاجية 
من بليت الصلب نحو 12 مرة ليصبح 500 
الف طن بليت سنويا، إلى جانب مضاعفة 
الطاقة  م��رات   10 نحو  المسبوكات  إنتاج 

الحالية لتصبح 10 آالف طن.
تحتية  بنية  الجديد  المشروع   ويتضمن 
م��ت��ك��ام��ل��ة، م��ع ت��وف��ي��ر ح��م��اي��ة وب��ي��ئ��ة عمل 
التام  التوافق  مراعاة  عن  فضال  مناسبة، 
البيئية، وتوفير  مع االشتراطات والمعايير 
استهالك الطاقة بنحو ٤0%، وذلك بتكلفة 
اجمالية للمشروع تقدر ب�700 مليون جنيه.
 وبالفعل تم تدشين االنتهاء من المرحلة 
 250 إنتاج  خط  بإضافة  للمشروع  األول��ى 
إنتاج  البليت لالستخدام فى  ألف طن من 
حديد التسليح ألغراض البناء واإلنشاءات 
معدات  أح��دث  اختيار  تم  حيث  المدنية، 
إنتاج  على  ق��ادرا  ليكون  العالم  فى  اإلنتاج 
والمنافسة  ال��ج��ودة  ع��ال��ى  ك��رب��ون��ى  صلب 
فى األس��واق، بما يحقق أقل تكلفة للمنتج 
وأعلى جودة، وأعلى إنتاجية، وأقصى قدرة 
وأقل  الخامات،  استخدام  فى  التنوع  على 
استهالكا للطاقة، كما تم تدعيم القواعد، 
وإن��ش��اء ق��واع��د األف����ران ال��ج��دي��دة، ورف��ع 

كفاءة األوناش.
ألف طن   500 إنتاج  يستهدف  المشروع 
متطورة  جديدة   بماكينات  سنويا  حديد  
إلى جانب 10 آالف طن مسبوكات، ولذلك 
كما  التطوير،  فى  واح��دة  لحظة  نتردد  لم 
الشركة  فى  العقارى   التطوير  مشروع  أن 
سينفق على الشركة أيضا وهو سيقام على 

جزء من أراضيها غير المستغلة.
العام  األعمال  قطاع  وزير  من  رسالة 
ش��رارة  أط��ل��ق  ال���ذى  السيسى  للرئيس 
بالغزل  ب��داي��ة  القطاع  وتطوير  إن��ق��اذ 

والنسيج؟
»ان�����ا م��ل��ت��زم ب��ت��ك��ل��ي��ف ف��خ��ام��ة رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة ودول�����ة رئ��ي��س ال������وزراء على 
تطبيق المعايير الصحيحة فى إدارة موارد 

ال��ش��رك��ات االق��ت��ص��ادي��ة وأض����ع ال��ق��واع��د 
واالستغالل  لمواردنا،  األمثل  لالستخدام 
وأقلل  المستغلة،  غير   ل��ألص��ول  األم��ث��ل 
مديونيات وأرفع كفاءة الشركات، كما أضع  
قواعد وتشريعات لضمان الحوكمة واإلدارة 
الرشيدة للموارد المتبقية واستمراريتها فى 

المستقبل«.
فى  باإلنتاج  األج��ر  رب��ط  سيتم  هل 
خاسرة  ش��رك��ات  أن  خاصة  ال��ش��رك��ات، 
ك���ان���ت حت���ص���ل ع���ل���ى أرب��������اح س��ن��وي��ة 

وحوافز أيضا؟
يتم  لم  باإلنتاج شعار قديم  األج��ر  رب��ط 
رب��ط  بتطبيق  م��ل��ت��زم��ون  ولكننا  تطبيقه، 
األجر باإلنتاج والربحية، ألنه سيحفز من 
يتم  المتكاسلين، ولن  العمل وسيضر  يريد 
كان  كما  الخاسرة  للشركات  أرب��اح  صرف 
يتم من قبل، ففى الحوكمة فى الدنيا كلها، 
تستخدم أدوات لضبط الكفاءة اإلنتاجية. 

أب����رز  م����ا   ..91 ل��س��ن��ة   203 ق����ان����ون 
التعديالت عليه؟ 

ال���ق���ان���ون س��ي��ت��ض��م��ن م�����ادة ج���دي���دة لو 
من  الب��د  كله  مالها  رأس  الشركة  خسرت 
تصفيتها أو المساهم يأخذ قرارا صريحا 
أم��واال واستثمارات جديدة  فيها  أنه يضع 
»يعنى ال تكون الشركة الخاسرة رأسمالها 
على  وال  المالية  وال  ال��دول��ة  على  معتمدة 
ال��ش��رك��ات ال��ق��اب��ض��ة«، م��ا ك��ان ي��ح��دث أنه 
ت��م ت��رك ال��ش��رك��ات ال��خ��اس��رة حتى تآكلت 
أموالها واستدانت مليارات كلها عبارة عن 
ديون حالية عليها، ونحن أرسلنا تعديالت 
القانون للنقابات العمالية ويجرى دراستها 
والنقابات  العاملة  القوى  وزي��ر  خ��الل  من 
المناقشة،  فى  أصيل  كحق   لهم  العمالية 
التعديالت مجراها ونأمل  بعد ذلك تأخذ 

أن يقرها مجلس النواب الحالى.
م���ا ح��ج��م م���دي���ون���ي���ات ال���ق���ط���اع وآخ���ر 
الغزل والنسيج  مستجدات تطوير شركات 

والمالبس؟
إج���م���ال���ى م���دي���ون���ي���ات ش���رك���ات ق��ط��اع 
األعمال العام المتعثرة نحو ٤2 مليار جنيه، 
ونجرى تسويات مع الجهات الدائنة سواء 
من الكهرباء أو البترول أو بنك االستثمار 

القومى وغيرها.
العام  االستشارى  مع  مؤخرا   اجتمعت 
للقطن  القابضة  شركات  تطوير  لمشروع 
والغزل والنسيج وهو مكتب وارنر العالمى، 
وذل��ك ف��ى االج��ت��م��اع األس��ب��وع��ى م��ع لجنة 
استشارى  وه��و  التطوير،  م��ش��روع  متابعة 
ت��ح��ت��ه ع���دد م���ن االس��ت��ش��اري��ي��ن ف���ى ع��دة 
نواح،  واحد هندسى إنشائى، وآخر فنى، 
واستشارى موارد بشرية، وآخر استشارى 
تمويل   واستشارى  المعلومات،  لتكنولوجيا 
وسيتم عمل عمليات الدمج بين الشركات، 

لجنة  خ��الل  م��ن  معهم  نجتمع  ه���ؤالء  ك��ل 
خطأ  أى  تنفيذ  ع��دم  م��ن  للتأكد  متابعة 
فى المشروع »لحد ما المركب تتحرك كل 
حاجة تتم طبقا للمكتوب.. مئات أو آالف 
التفاصيل للتنفيذ«، وفيما يتعلق بالماكينات 

تصل تكلفتها ل�5٤0 مليون يورو.
وه����ل س��ي��ك��ون ال��ت��م��وي��ل م���ن ب��ن��وك 

أجنبية؟
ال.. سيكون التمويل مصريا بضمانة من 
وزارة المالية ومن وكالة ضمان الصادرات 
وال  مشكلة  ال��ت��م��وي��ل  ال  ل��ك��ن  اإلي��ط��ال��ي��ة، 

الماكينات.
أمال إيه املشكلة يا سيادة الوزير؟ 

ال��ك��وادر،  وت��دري��ب  اإلدارة  ف��ى  المشكلة 
وان���ت���ق���اء ال���ع���م���ال���ة، ال���ت���ى س��ت��ع��م��ل على 
كل  ت��ك��ون محصلة  أن  ن��أم��ل  ال��م��اك��ي��ن��ات، 
ج��ه��دن��ا رائ��ع��ة، وب���دل م��ا تخسر ش��رك��ات 
للقابضة  التابعة  الغزل والنسيج والمالبس 
2.7 مليار جنيه سنويا، تكسب نفس المبلغ 
بعد المشروع الجديد، ألن هذا معناه أيضا 
أننا سنضيف لالقتصاد سنويا 5 أو 6 مليار 
ونطور  ب��ل  العمال  على   ونحافظ  سنويا 

مستواهم أيضا.
زيادة أجورهم،   عالوة على ذلك، سيتم 
مستوى  على  جديدة  مديرين  طبقة  وخلق 
ع��ال م��ن ال��ك��ف��اءة، خاصة أن أس��اس تلك 
التطوير   م��ع  وبالتالى  م��ص��ر،  الصناعة  
سيتم دعم استمرارها وعمل  نقلة لصناعة 
المالبس الجاهزة وتوفير المادة الخام التى 

تحتاجها المالبس الجاهزة.
 من الجديد أيضا  أننا بحثنا مع رئيس 
المشروعات  ال��وزراء ورئيس جهاز  مجلس 
الصغيرة والمتوسطة، وبنك مصر، إلعادة 
تشجيع إنشاء ورش صناعية للغزل والنسيج  
والمالبس من خالل برنامج  واضح نشجع 
ونعرفهم  الصغيرة   للورش  الصناعة  فيه 
خط  ونعطيهم  صغيرة  ش��رك��ات  إي��ه  يعنى 
األه��م  الصناعة  ف��ى  ط��ف��رة  لنحقق  إن��ت��اج 

لالقتصاد المصرى.
س��ي��ادة ال���وزي���ر.. ال��ق��ط��ن ه��و محور 
أس���اس���ى ف���ى ال��ص��ن��اع��ة وك����ان ل���ل���وزارة 
جتربة ناجحة فى بنى سويف والفيوم 
ف��ى جت���ارة وج��م��ع األق��ط��ان بطريقة 
احترافية ومن خالل مراكز مؤهلة ألم 

يحن الوقت لتعميم التجربة؟ 
ال���ت���ج���رب���ة ك���ان���ت ن���اج���ح���ة ف����ى م���راك���ز 
والفيوم،  سويف  بنى  بمحافظتى  التجميع 
من  ال��ت��ج��ار  أن  ال��وح��ي��دة  الضعف  ونقطة 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص أح��ج��م��وا ع��ن ال��ش��راء، 
للقطن  القابضة  الشركة  اشترت  وبالتالى 
المزارعين  من  األقطان  والنسيج  والغزل 
ب��س��ع��ر م��رت��ف��ع ب�������2100 ج��ن��ي��ه ال��ق��ن��ط��ار، 
للقنطار،  ل����1800 جنيه  ت��درج حتى وص��ل 
عبدالفتاح  للرئيس  توصياتنا  ف��ى  ون��ح��ن 
الدكتور  ال��وزراء  مجلس  ولرئيس  السيسى 
وأوصينا  ذل��ك  ذك��رن��ا  م��دب��ول��ى،  مصطفى 
التى  التجربة  فى  الخاص  القطاع  بدخول 
مستوى  على  المقبل  العام  تعميمها  سيتم 
الجمهورية، والتغيير سيكون أن التجار هم 
من يحددون سعر فتح المزاد فى المراكز  
ال��خ��اص��ة ب��ن��ا ب��ن��ف��س ال��ت��ج��رب��ة ال��س��اب��ق��ة، 
المحالج  أما  التجارة  على  نركز  اآلن  نحن 
لكن  إلنشائها،  سنتين  فتحتاج   الجديدة، 
الجمهورية  مستوى  على  التجربة  تطبيق 

سيحتاج لموافقة الحكومة.
ال��م��ن��ظ��وم��ة  أن  ل���ك  أوض�����ح  أن   والب�����د 
السلبيات  مواجهة  على  عملت  ال��ج��دي��دة 
فى النظام السابق للتداول والتغلب عليها، 
األق��ط��ان،  بتسليم  ال��م��زارع��ون  يقوم  حيث 
التجميع  لمراكز  وس��ط��اء،  ودون  مباشرة 
إلجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية 
فى عملية البيع، وكذلك ضمان أعلى عائد 
إدارة  شركاتنا  إح��دى  وتولت  للمزارعين، 
17 مركزا لتجميع األقطان من المزارعين 
فى الفيوم وبنى سويف تم تحديد مواقعها 

وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن.

بنوك مصرية تمول تطوير 
شركات الغزل والنسيج 
واملالبس بـقيمة 540 

مليون يورو

9.5 مليار جنيه 
صافى أرباح شركات 
قطاع األعمال فى 

2019/2018 بحسب 
املؤشرات املبدئية
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فى م�رش... ن�ص الب�رش عاي�سني ع�سان النتحار حرام

د. نوال السعداوى

َفس  ال ينطقون مع النَّ
األخير إال كلمة »أمى«

مفارقة تاريخية مازلنا ندفع ثمنها الباهظ حتى 
اآلن، رغم أن المرأة هى التى اكتشفت الحروف منذ 
سبعة آلف سنة، وعلمت اللغة للبشر، لم نسمع عن 
»لغة األب« بل هى »لغة األم«، التى يتعلمها اإلنسان 
منذ الوالدة، وفى لحظة الموت ال ينطق فى أغلب 
الحاالت إال بها، ومع ذلك حرمت النساء من الكتابة 
واإلبداع الفكرى على مدى القرون. شهدت بعملى 
األجناس  من مختلف  الموتى،  من  الكثير  الطبى 
والمذاهب، ال ينطقون مع النفس األخير إال كلمة 
أن��ادى إال  »أم��ى«، وأن��ا أيضا إن حلت بى كارثة، ال 
»أمى«، رغم أننى فقدتها فى مقتبل حياتى، وأدرك 
تماما أنها لن تعود بالنداء، أو بأى شىء آخر. لكنه 

االطمئنان النفسى، ولو وهًما.
ت��ع��ود ب��ى ال���ذك���رى إل���ى »أم�����ى«، أش���د م��ا ت��ك��ون، 
فى  النساء  أح��رزت��ه  ال��ذى  التقدم  أع��اص��ر  حينما 
البالد، مسيرات  كل  فى  النساء  العالم. نظمت  كل 
بالشوارع يهتفن بسقوط النظام الرأسمالى األبوى 
ال��ع��ن��ص��رى، ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ق��وة وال��ع��ن��ف ب��ال��دول��ة 
والزوجات.  لألمهات  والتأديب  والضرب  والعائلة، 
كانت  واألخ���الق،  وال��ش��رف  الرجولة  باسم  والقتل 
أمى »زينب شكرى« تريد مواصلة دراستها لتصبح 
ب��اح��ث��ة ب��م��ج��ال ال��ط��ب وت��ك��ت��ش��ف ع��الج��ا لمرض 
من  أخرجها  األب  لكن  أمها،  قتل  ال��ذى  السرطان 
فى  وه��ى  ألب��ى،  تزويجها  وت��م  بالضرب،  المدرسة 
تموت  ث��م  أط��ف��ال،  تسعة  لتلد  ع��ش��رة،  الخامسة 

بالسرطان وهى فى ريعان شبابها.
بخاليا  خلاًل  يحدث  الحزن  أن  طبيا  ثبت 
حميدة  سرطانية  ألورام  ي��ؤدى  مما  الجسم، 
أو خبيثة، حسب درجة الحزن، إن كان مؤقتا 
بريئا، أو مزمنا خبيثا، كان أبى زوجا فاضال 
حزن  يتعلق  لم  وح��ب،  باحترام  أم��ى  يعامل 
أمى بزوجها أو إحباطها فى حياتها الخاصة، 
تحقق  لم  العامة،  حياتها  فى  إحباطها  بل 
أمى شيئا من طموحاتها الفكرية والعلمية، 
وكانت تنصحنى دائما بعدم إهمال طموحى 
ال��ف��ك��رى واألدب�����ى ألج���ل أى رج���ل، وإن ك��ان 

إمبراطور الصين.
يظهر وجه أمى أمامى بعد ستين عاما من 
الخارجات  النساء  وج��وه  أشهد  وأن��ا  موتها، 
بأيديهن  يشوحن  العالم،  ب��الد  فى  للشوارع 
نفس  فى  يهتفن  والهوان،  والقهر  الظلم  وجه  فى 
تسقط  بالنساء،  والتحرش  العنف  يسقط  واح��د: 
تسقط  الذليلة،  األنوثة  تسقط  الزائفة،  الرجولة 
تغطية  تسقط  واألرب���اح،  للسوق  أجسامنا  تعرية 
االزدواجية  واألخالق، تسقط  الدين  باسم  رؤوسنا 
والتفرقة بين البشر، تسقط عبودية القرن الواحد 
والعشرين. تختنق أصوات النساء بالدموع، يخرج 
من  القهر،  وم��رارة  األل��م  بعمق  مبحوًحا  هتافهن 
الزمن، على مدى سبعة  النازفة رغم  قلب الجروح 
آالف سنة تراكمت األحزان، لم تلتئم جروح األمهات 
والزوجات والبنات، ما إن يلتئم الجرح حتى ينزف 
من جديد، ما إن تتحرر البنت من سجن األب حتى 
م��ن خدمة  تتحرر  إن  م��ا  ال��زوج��ي��ة،  ت��دخ��ل سجن 
التعب  يهلكها  حتى  واألح��ف��اد  واألط��ف��ال  ال���زوج 

والمرض واإلحباط.
أك��ث��ر م��ا يهلك ال���م���رأة ه��و ال��ح��زن ع��ل��ى ضياع 
عمرها فى الخدمة والطاعة دون جزاء، إال القهر أو 
الغدر والخيانة، من األحبة واألقرباء قبل الغرباء 
نفسها  فقدان  على  المرأة  تحزن  واألع���داء، 
واسمها وطموحها العقلى، يقولون لها: ليس 
ل��ك ط��م��وح خ���ارج ال��ج��س��د، ل��ي��س ل��ك حياة 
خارج ال��زواج، ليس لك ذات مستقلة يمكنك 
وأط��ف��ال��ك،  وزوج���ك  بيتك  خ���ارج  تحقيقها 
باالنحراف  فكرًيا  الطموح  ال��م��رأة  يتهمون 
النفسى واألخالقى، تدافع المرأة عن نفسها، 
أو وزي��رة، باإلعالن  وإن كانت كاتبة أو طبيبة 
رغباته  وتلبية  لزوجها،  الكاملة  طاعتها  عن 
بالفراش،  العشق  ف��ن��ون  فيها  بما  وأه��وائ��ه، 
بالصحف  رأي��ن��ا  وال��ك��وس��ة،  المسقعة  وطبخ 
صورة الوزيرة المصرية األولى مرتدية فوطة 
المطبخ تقدم الطعام لزوجها، وأظهرت أشهر 
زوجها،  الزهو بمسح حذاء  محامية مصرية 
حق  لزوجها  بأن  معروفة  إعالمية  وصرحت 
مستديمة،  ع��اه��ة  إح���داث  دون  ب��ال��ض��رب  تأديبها 
نساء شعار  رفعت مجموعة  اإللكترونى  وبالفضاء 
»زوجى هو زوجك« لتشجيع الرجال على الخيانات 

الزوجية.
بالفلبين  النسائية،  المظاهرات  أضخم  شهدنا 
وأوروب��ا  واألرجنتين  وبولندا  وأفغانستان  وك��وري��ا 
النساء  نظمت  وأيسلندا،  إسبانيا  وف��ى  وأم��ري��ك��ا، 
إضراًبا عن العمل بالبيوت »يوم واح��د«، الذى أدى 

لتوقف جميع دواليب العمل والحركة بالدولة

 تطوير ورش الفايبر جالس بترسانة بورتوفيق البحرية بالتعاون مع روسيا

تنفيذ 11 مشروعًا خدميًا بتكلفة 11.1 مليون جنيه بمركز الفرافرة
كتب �

والمرافق  اإلس��ك��ان  مديرية  أعلنت 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ال�����وادى ال��ج��دي��د، ال��ي��وم 
األحد، عن تنفيذ 11 مشروًعا خدمًيا 
 11 بتكلفة  الفرافرة  بمركز  وتنموًيا 

مليونا و138 ألف جنيه. 
ب��ال��وادى  اإلس��ك��ان  وزارة  وكيل  وأك��د 
على  عمر،  ع��ادل  المهندس  الجديد، 
بالرعاية  أول��ى  إسكان  مشروع  تنفيذ 
ب����واق����ع 3 ع����م����ارات س��ك��ن��ي��ة وس����وق 
ح����ض����ارى وت���ط���وي���ر س���ك���ن األط���ب���اء 
بمدينة الفرافرة، ومحطة رفع صرف 

صحى بقرية عبد المجيد الجغيل. 
تنفذ  المديرية  أن  ع���ادل،  وأض���اف 
النهضة  بقرية  بيطرية  وح��دة  حاليا 
ب��م��رك��ز ال���ف���راف���رة، ووح���دت���ى إط��ف��اء 
ال��ف��راف��رة،  وبمدينة  النهضة  بقرية 
على أن تنتهى جميع هذه المشروعات 

خالل الفترة القليلة المقبلة. 
ف���ى س���ي���اق آخ����ر أع��ل��ن��ت ال���وح���دة 
ال��م��ح��ل��ي��ة ل��م��رك��ز ال���خ���ارج���ة، ال��ي��وم 
األحد، عن بدء تنفيذ خطة تستهدف 
ت��ج��م��ي��ل وت��زي��ي��ن أك���ش���اك ال��ك��ه��رب��اء 
وأسوار المصالح الحكومية بالمدينة. 

وأكد رئيس مركز الخارجة بمحافظة 
مجدى  المهندس  ال��ج��دي��د،  ال����وادى 
الطماوي، على تنفيذ المشروع ضمن 
البيئة وتجميل شوارع  خطة تحسين 
المدينة ويتكلف المشروع حوالى 100 
ألف جنيه، وينتهى خالل شهرين من 

اآلن بالتعاون مع قطاع التعليم. 
ال��م��ش��روع  ال���ط���م���اوي، أن  وأض�����اف 
يتضمن تجميل وتنفيذ جداريات على 
بالمدينة،  الحكومية  المصالح  أسوار 
مع التركيز على تنفيذ رسومات بيئية 

تعبر عن الثقافة والتراث الواحاتي.

كتب ـ علي حافظ
استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة 
 AKABARSشركة وف���د  ال��س��وي��س،  ق��ن��اة 
ال��روس��ي��ة ل��ب��ن��اء ال��س��ف��ن، ب��رئ��اس��ة السيد 
للشركة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  ريناتميستخوف 
التعاون  ب��روت��وك��ول  تفعيل  بحث  ب��ه��دف 
المشترك بين الجانبين لتطوير وتحديث 
اإلرش���اد  بمبنى  وذل���ك  الهيئة،  ت��رس��ان��ات 

باإلسماعيلية.
أسامة  الفريق  إع��الن  ع��ن  اللقاء  أثمر 
ربيع، بدء العمل على تطوير ورش الفايبر 
ج����الس ب��ت��رس��ان��ة ب���ورت���وف���ي���ق ال��ب��ح��ري��ة 
الروسية   AKABARS بالتعاون مع شركة 
لبناء السفن، ومن المقرر أن يبدأ اإلنتاج 

الفعلي في ديسمبر 2020 بمشيئة الله.
العمل  لجنة  ت��ب��دأ  االت��ف��اق  بمقتضى 
المطلوبة  المهمات  تحديد  المشتركة 

لتطوير ورش الفايبرجالس عالوة على نقل 
مجال  في  الروسية  والخبرة  التكنولوجيا 
بناء السفن، على أن يتم التوسع فيما بعد 

مثل  المختلفة  البحرية  الوحدات  لبناء 
الكراكات والسفن متوسطة الحجم.

ربيع  أسامة  الفريق  أوض��ح  كلمته،  في 
أن المباحثات مع الجانب الروسي أثمرت 
عن الوصول ألجندة عمل واضحة في ظل 
رغبة مشتركة من الجانبين لتحويل بنود 
أرض  على  تنفيذية  خطوات  إلى  االتفاق 
ال���واق���ع، ك��م��ا أك���د ع��ل��ى اس��ت��ع��داد الهيئة 
وسبل  التسهيالت  ك��اف��ة  لتقديم  ال��دائ��م 
دفع  لصالح  تصب  التي  الممكنة  الدعم 
تصنيفها  ورف��ع  ترساناتها  تطوير  جهود 
العالمي بما يمكن معه تعظيم االستفادة 

منها.

محافظ الشرقية: الدولة جادة فى استرداد 
أراضى الدولة ومعاقبة المخالفين

كتبت ـ رانيا طلحة
غراب محافظ  ممدوح  الدكتور  أكد 
الشرقية أن الدولة جادة فى استرداد 
أراض������ى أم�����الك ال����دول����ة وت��ط��ب��ي��ق 
غير  على  وحسم  ق��وة  بكل  ال��ق��ان��ون 
الملتزمين، وذلك تنفيًذا لتوجيهات 

للقانون  وإع����الًء  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي��س 
وحفاًظا على حق الشعب.

وشدد على ضرورة سرعة االنتهاء من فحص 
إنهاء  و  المحافظة  على مستوى  المقدمة  التقنين  طلبات 
العقود  تحرير  و  التثمين  و  بالمعاينة  الخاصة  اإلج��راءات 
المتقاعسين عن سداد  القانونية حيال  اإلج��راءات  واتخاذ 

الرسوم المقررة .
التنفيذي  المجلس  الج��ت��م��اع  ت��رأس��ه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام و اللواء 
المحلية  للتنمية  الوطني  الخبير  المعطي  عبد  السعيد 
ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي 
المستشار  رضا حسيني  والعقيد  المساعد  العام  السكرتير 
العسكري لمحافظة الشرقية و اللواء خالد البروي مساعد 
مدير أمن الشرقية للشئون المالية و اإلدارية و العميد رضا 
إدارة  الفقي مدير  أيمن  العميد  و  المرور  إدارة  فوزي مدير 
و  المراكز  ورؤس���اء  المديريات  وم��دي��ري   ، المرافق  شرطة 

المدن و األحياء وذلك بقاعة اإلجتماعت بالديوان العام .

كتبت ـ د. عفاف فؤاد
استقبلت المناطق األثرية بمحافظة 
ال��م��ن��ي��ا، وف���د س��ي��اح��ي أم��ري��ك��ي، ق��ادًم��ا 
ل���زي���ارة ال��م��ن��اط��ق األث���ري���ة وال��م��ع��ال��م 
على  والتعرف  بالمحافظة،  السياحية 
القديمة،  الفرعونية  ال��ح��ض��ارة  ت��اري��خ 
حسن  ب��ن��ي  آث���ار  منطقة  ال��وف��ود  زارت 

ومعبد الملكة حتشبسوت بالمنيا.
القاضي محافظ  أس��ام��ة  ال��ل��واء  أك��د 
ال��م��ن��ي��ا، ع��ل��ى ت��ك��ات��ف ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات 
إلن�����ج�����اح ال���م���ن���ظ���وم���ة ال���س���ي���اح���ي���ة 
المنيا  إع��ادة  على  والعمل  بالمحافظة 
العالمية، موجًها  السياحة  إلى خريطة 
الزائرين  أمام  كافة اإلج��راءات  بتسهيل 
وتوفير كل سبل الراحة واألمان لهم مع 
بالمعالم  للتمتع  المالئم  الجو  تهيئة 
األث����ري����ة ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ت���زخ���ر ب��ه��ا 
نفوس  ف��ي  جيد  أث��ر  وت��رك  المحافظة 

الزائرين.

م����ن ج���ان���ب���ه، أوض������ح دك����ت����ور ث����روت 
بالمنيا،  السياحة  إدارة  مدير  األزه��ري 
من  العديد  تضم  المنيا  محافظة  أن 
السياحية  والمعالم  األث��ري��ة  المناطق 
األشمونين  آث���ار  منطقة  منها  الهامة 
آثار  شمال غرب مركز ملوي، و منطقة 
ب��ن��ي ح��س��ن وال��ت��ي ت��ق��ع ج��ن��وب مدينة 
 39 وتضم  كيلومترا   20 بحوالي  المنيا 
الدولة  عهد  من  القديمة  المقابر  من 

الوسطى.

سياحة بلدنا.. وفد أمريكي يزور 
المناطق األثرية في المنيا

محافظ الفيوم يوجه بسرعة االنتهاء من 
توصيل الغاز لقريتي بيهمو والكعابي

حمالت تموينية مكثفة لضبط األسعار بالمنيا
كتب ـ رشا أمين 

شنت مديرية التموين بالمنيا، حمالت 
أسفرت عن تحرير106  تفتيشية مكثفة 
مخالفات وذلك خالل عدد من الحمالت 
التي نظمتها المديرية على  التفتيشية 
ال��ج��اري  ديسمبر  و22   21 ي��وم��ي  م���دار 
تنفيذا  المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون 
لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ 
التموينية  ال��ح��م��الت  بتكثيف  المنيا، 
الغش  وقمع  واألس��ع��ار  األس���واق  لضبط 
ومراقبة  التجار  جشع  ومنع  والتدليس 

المخابز البلدية .
وق���ال ال��دك��ت��ور م��ح��م��ود ي��وس��ف وكيل 
أسفرت عن  الحمالت  إن  التموين،  وزارة 
البلدية  للمخابز  مخالفة   77 تحرير 
منها 48 لنقص الوزن و9 إنتاج خبز غير 
مطابق للمواصفات و3 توقف عن اإلنتاج 
دون عذر و3 عدم وجود ميزان حساس و4 

متنوعة  أخ��رى  مخالفات  و10  سجالت 
مجال  في  مخالفة   27 تحرير  تم  كما   ،
م��راق��ب��ة األس����واق منها 8 ع��دم اإلع��الن 
بدون ترخيص ومحضر  و2  عن األسعار 
ذبح خارج السلخانة و7 شهادة صحية و9 
 3 تحرير  الى  باإلضافة  تموينيين  تجار 

مخالفات فى مجال المواد البترولية.

جامعة بني سويف 
تزرع 3200 شجرة مثمرة

أمنيات الصيادين 
في العريش خالل 

2020.. فتح باب الصيد

ش�����ه�����د ال�����دك�����ت�����ور 
رئيس  حسن  منصور 
ج��ام��ع��ة ب��ن��ي س��وي��ف، 
ب��ح��ض��ور ال��م��ه��ن��دس 
محمد قبطان، ممثاًل 
عن مبادرة »هنجملها« 
األشجار  بعض  زراع��ة 
بالجامعة،  ال��م��ث��م��رة 
ف�����ي إط���������ار م�����ب�����ادرة 
عبدالفتاح  ال��رئ��ي��س 
ال���س���ي���س���ي ل�����زراع�����ة 
مثمرة،  شجرة  مليون 
ح��ي��ث ت��ق��وم ال��م��ب��ادرة 
شجرة   3200 ب��ت��وري��د 
من مختلف األصناف 
ل��زرع��ت��ه��ا ب��ال��ج��ام��ع��ة 

على دفعتين.

ي��ن��ت��ظ��ر ال��ص��ي��ادي��ن 
ب���م���دي���ن���ة ال���ع���ري���ش 
ش���م���ال س��ي��ن��اء، فتح 
باب الصيد فى ميناء 
ال����ع����ري����ش ال���ب���ح���ري 
أم��ام��ه��م ه����ذا ال��ع��ام، 
ل��ل��س��م��اح لهم  وذل�����ك 
ب��������دخ��������ول ال����ب����ح����ر 
ل���م���م���ارس���ة ال��ص��ي��د 

خالل عام 2020 .
وقال عبده داود ، انه 
عام  ي��ك��ون  ان  يتمني 
خير  ف��ات��ح��ة  2020م 
ع��ل��ي ال��ص��ي��ادب��ن وان 
الصيد  ب��اب  فتح  يتم 

أمامهم.
واش��ار ال��ي ان هناك 
موسما لصيد أسماك 
ال�����ق�����رش ال���ص���غ���ي���رة 
وال���ت���ي ت����زن ن��ح��و 50 
كيلو للسمكة الواحدة 
الموسم  يبدأ  حيث   ،
من شهر مارس وحتي 
شهر يونيه من كل عام 
المواسم  م��ن  ويعتبر 

المربحة للصياد .

محافظ أسيوط يراجع آليات حماية 
المستهلك وتفعيل الرقابة لضبط المنظومة

كتب ـ هدير هاشم
ال����ت����ق����ى ال�����ل�����واء 

ع�������ص�������ام س����ع����د، 
أسيوط؛  محافظ 
ب��م��ك��ت��ب��ه ال����ل����واء 
م���ح���م���د ع���اط���ف، 

رئ���ي���س ف�����رع ج��ه��از 
ح���م���اي���ة ال��م��س��ت��ه��ل��ك 

ب������أس������ي������وط، الس�����ت�����ع�����راض 
ج��ه��ود ال��ج��ه��از وآل��ي��ات توفير 
بالتعاون  المستهلك،  حماية 
الجهات  والتنسيق بين جميع 
المعنية في إطار جهود الدولة 
الرئيس  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ًذا 
عبدالفتاح السيسي، باالهتمام 
ب��م��ن��ظ��وم��ة ض��ب��ط األس�����واق 

والتفاعل مع مشاكل 
المواطنين، والتأكيد 
التام  التنسيق  على 
بين األجهزة الرقابية 
بالمنظومة  المعنية 

االستهالكية.
وب�����ح�����س�����ب ب�����ي�����ان، 
االث���ن���ي���ن، ج�����رى خ���الل 
آليات  ومناقشة  بحث  اللقاء 
المراقبة  وشكل  الجهاز  عمل 
تلقى  وكيفية  األس����واق  ع��ل��ى 
ال���ب���الغ���ات م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن 
حمايتهم  أج��ل  من  وتفعيلها 
م���ن ح����االت ال��غ��ش ال��ت��ج��اري 
وجشع بعض التجار معدومي 

الضمير. 

اشتري المصري .. تدشين مبادرة 
شراء المنتج المحلى في اإلسماعيلية

كتب ـ سيد ناصف
ش���ه���د ال���م���ه���ن���دس أح���م���د 
ع��ص��ام ال��دي��ن ن��ائ��ب محافظ 
ال��ل��واء  ي��راف��ق��ه  االسماعيلية 
ج���م���ال م���س���ع���ود ال��س��ك��رت��ي��ر 
للمحافظة  ال��م��س��اع��د  ال��ع��ام 
العربي  إب��راه��ي��م  وال��م��ه��ن��دس 
رئ��ي��س اإلت��ح��اد ال��ع��ام للغرف 
ال��ت��ج��اري��ة وال��م��ه��ن��دس أحمد 
ع��ث��م��ان أح��م��د ع��ث��م��ان رئيس 
مجلس ادارة الغرفة التجارية 

ب���االس���م���اع���ي���ل���ي���ة ان����ط����الق 
ف��ع��ال��ي��ات وت���دش���ي���ن م���ب���ادرة 
لتشجيع  ال��س��ي��س��ى  ال��رئ��ي��س 
والصناعة  المحلى  المنتج 

الوطنية.
أقيمت الفعالية بقصر ثقافة 
االسماعيلية وفى حضور عدد 
م���ن أع���ض���اء االت����ح����اد ال��ع��ام 
ل��ل��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة وم��ج��ل��س 

ادارة غرفة االسماعيلية

كتبت ـ منال خطاب
األنصاري  أحمد  الدكتور  وج��ه 

محافظ الفيوم، بسرعة االنتهاء 
الطبيعي  ال���غ���از  ت��وص��ي��ل  م���ن 
ل��ق��ري��ت��ي ب��ي��ه��م��و وال��ك��ع��اب��ي 
ال��ت��اب��ع��ت��ي��ن ل��م��رك��ز وم��دي��ن��ة 

باإلضافة  شهر،  خ��الل  س��ن��ورس 
إل����ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح���ل م��ع��وق��ات 

مستوى  ع��ل��ى  الطبيعي  ال��غ��از  ت��وص��ي��ل 
المحافظة لألماكن ذات األولوية.

ج����اء ذل����ك خ����الل اج��ت��م��اع م��ح��اف��ظ 
ال��ن��واب عن  أع��ض��اء مجلس  م��ع  الفيوم 
محمد  ال��دك��ت��ور  وب��ح��ض��ور  المحافظة، 
ع���م���اد ن���ائ���ب ال��م��ح��اف��ظ، وال��م��ه��ن��دس 

العام  السكرتير  ع��زت  أيمن 
عبدالله  ومحمد  المساعد، 
وكيل وزارة التربية والتعليم، 
وال��غ��از،  الكهرباء  ومسئولي 
وال����������ري، ورئ����ي����س����ي م���رك���ز 

سنورس وطامية.
محمد  ال���دك���ت���ور  وأوض������ح 
ال���ت���ون���ي ال���م���ت���ح���دث ال��رس��م��ي 
ناقش  ال��ل��ق��اء  أن  ال��ف��ي��وم،  لمحافظة 
منها  يعاني  ال��ت��ي  المعوقات  م��ن  ع���دًدا 
ال���م���درس���ي���ن وال����م����درس����ات ب��ال��ت��رب��ي��ة 
أكد  المحافظ  أن  ال��ى  الف��ًت��ا  والتعليم، 
ع��ل��ى م��راع��اة م��ن��ح االج�����ازات للحاالت 

اإلنسانية.
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ينبغى للعامل �أن يخاطب �جلاهل خماطبة �لطبيب للمري�ض

ه���ذا أم����را م��ق��ب��وال ف��ى ن��ش��اط األح�����زاب إال 
الشباب  يمنع  ف��ك��رى  ك��م��وق��ف  م��رف��وض  أن���ه 
لو  ال��رأى حتى  وإب��داء  والحوار  المشاركة  من 
المدرسة  ه��ى  الجامعات  إن   .. معارضا  ك��ان 
شخصية  تتبلور  وفيها  للسياسة  الحقيقية 
الشباب ويحددون مواقفهم فى قضايا كثيرة 
كان  الحقوق  ه��ذه  من  حرمانهم  أن  شك  وال 
خاصة  وأف��ك��اره��م  عقولهم  تشويه  ف��ى  سببا 
أفكار  س��رادي��ب  فى  سقطت  منهم  حشودا  أن 
مغرضة خلطت الدين بالسياسة واستخدمت 
دينية  ش��ع��ارات  تحت  سيئة  ب��ص��ورة  ال��ش��ب��اب 
م��دارس  المصرية  الجامعات  ك��ان��ت  زائ��ف��ة.. 
الفكرية  واألنشطة  اللقاءات  وكانت  سياسية 
الثقافة  رموز  من  العقول  أفضل  تجمع  فيها 
أن  وال��غ��ري��ب  الذهبى  عصرها  ف��ى  المصرية 
العهود  أكثر  فى  أفكاره  يعبر عن  كان  الشباب 
اس���ت���ب���دادا وك����ان ي���م���ارس ح��ق��ه ف���ى ال��رف��ض 
والقبول فى ظل نظم فردية كانت تقدر أهمية 

الشباب ودورهم وضرورة الحوار معهم..
رهيبًا  سياسيًا  فراغا  يعانى  اآلن  شبابنا  إن 
من  رع��اي��ة  وال  الجامعات  ف��ى  ح��وار  حيث ال 
النخبة وال وجود لألحزاب السياسية فى حين 
أغمضت الدولة عينها عن شبابها أمام أسباب 
كثيرة كان أهمها وأخطرها ما حدث بعد ثورة 
يناير من جفوة وما حدث بعد ثورة يونيو من 
خلفت  يناير  ث��ورة  أن  اعتقد  وم��ازل��ت  غياب 
الجراح  ه��ذه  ع��اج  من  بد  وال  كثيرة  جراحا 
وخلف السجون شباب ال بد أن نعرف أسباب 
االتهامات  عن  بعيدًا  عادلة  بمقاييس  سجنه 

والتصنيفات وأصحاب المصالح..
الدولة  أبدا تبرئة مؤسسات  ثالثا: ال يمكن 
تركنا  فقد  وثقافة  تعليمًا  إهمال شبابها  من 
أجياال كثيرة فى ظل نظم تعليمية متخلفة 

وثقافة هزيلة, وتشكلت هذه األجيال فى ظل 
تخرجت  تعليمى  ون��ظ��ام  مترد  ثقافى  واق��ع 
مع  التعامل  تستطيع  ال  وهى  المايين  منه 
العصر الذى نعيش فيه .. إننا اآلن ندفع ثمن 
تعرضت  حيث  الفئران  تجارب  تشبه  أخطاء 
وظن  متعمدة  تخريب  لعملية  مصر  أجيال 
البعض أمام االنقسام الطبقى البغيض أنهم 
ناجون فهربوا إلى التعليم األجنبي أو ذهبوا 
أن  اكتشفوا  ولكنهم  األجنبية  الجامعات  إلى 
ما زرعوه خارج أوطانهم لن يفيد أحدا .. إن 
من  إليه  وصلت  وم��ا  المصرية  الثقافة  واق��ع 
السطحية والتراجع ترك أجيااًل مشوهة فى 

الفكر والسلوك واألخاق..
رابعا: أمام غياب تكافؤ الفرص وضياع حق 
كان  واإلب��داع  العمل  فى  الحقيقية  المواهب 
االنقسام الطبقى أسوأ ما تعرضت له أجيال 
واأللقاب  األم��وال  ت��وزع  أن  فى مصر  الشباب 
ورث��وا  البشر  من  قليلة  أع��داد  بين  وال��ف��رص 
ك��ل ش��ىء أم���ام ح��ش��ود م��ن ال��ش��ب��اب تقلصت 
ال��ه��روب والسفر  ي��ج��دوا غير  ول��م  أح��ام��ه��م 

داخل ذواتهم أو خارج وطنهم..
أبناء  بين  االجتماعية  ال��ع��دال��ة  غ��ي��اب  إن 
بالتقادم  تسقط  لن  جريمة  ال��واح��د  الوطن 
فقد خلقت أجيااًل من المنتفعين والمغامرين 
وك��ذاب��ى ال��زف��ة ف��ى ك��ل ال��م��ج��االت وانسحب 
مشاعر  أم���ام  الحقيقية  ال��م��واه��ب  أص��ح��اب 

اإلحباط والرفض واإلحساس بالمهانة..
إلى  األمنية  المؤسسات  تصل  قد  خامسا: 
والقضاء  اإلره����اب  م��راك��ز  ف��ى قضية  ح��ل��ول 
يؤديان  والشرطة  الجيش  أن  شك  وال  عليها 
ه���ذه ال��م��ه��م��ة ب��ك��ل األم���ان���ة وال���ص���دق ولكن 
أحوال الشباب مازالت حتى اآلن تدعو للقلق 
وال فرص  إن��ت��اج  وال  وال��خ��وف حيث ال عمل 

وهنا يصبح من 
ال��ض��رورى اق��ت��اع ج���ذور اإلره����اب ف��ى الفكر 
والواقع االجتماعى واألسباب التى تقف وراء 
اإلره��اب  م��دارس  أن  الخطيرة  الظاهرة  ه��ذه 
من  اآلالف  يوم  كل  وتتلقى  مفتوحة  مازالت 
يحتاجون  وه���ؤالء  وال��راف��ض��ي��ن  المحبطين 
إلى مستوى ثقافى وفكرى يقوم على الحوار 
وال��ج��دل وليس فقط اس��ت��خ��دام األم���ن.. إن 
يحمل ساحا  م��ن  م��ع  يصلح  األم��ن��ي  الحل 
ول��ك��ن��ه ال ي��ن��ف��ع م��ع م��ن ي��س��ت��خ��دم ف��ك��ر من 
قائمة  على  والتعليم  الثقافة  وض��ع  ف��إن  هنا 
األول��وي��ات ف��ى ال��دول��ة يعتبر ض���رورة ال غنى 

عنها..
واأله��م  األخطر  هى  قضية  هناك  س��ادس��ا: 
وه���ى ال��ش��ب��اب وال���م���خ���درات خ��اص��ة أن آخ��ر 
األط��ف��ال  م��ن  كبيرة  نسبة  أن  ت��ؤك��د  األرق����ام 
حتى  المخدرات  كارثة  دخلوا  الشباب  وليس 
األرق���ام مخيفة  إن   .. م��ن س��ن عشر س��ن��وات 
حتى  بالمايين  اآلن  وه��ى  مذهلة  والنسب 
أكثر  المخدرات  على  ينفقون  المصريين  أن 
يكفى  مبلغ  وه��ذا  مليار جنيه سنويا   30 من 
وإقامة نهضة علمية  التعليم  إلصاح أحوال 
اآلالف  عشرات  ينقذ  المبلغ  وه��ذا  حقيقية 
من الشباب من الموت .. إن قضية المخدرات 
وهذه  والتوعية  اإلدم��ان  بمحاربة  اآلن  تعالج 
األساليب ال تكفى وعلينا أن نكون أكثر حسما 
فى الرقابة األمنية ألن الكميات التى تنشرها 
الصحف كل يوم عن جرائم التهريب واالتجار 
والتعاطى تؤكد أننا أمام كارثة حقيقية تهدد 

مستقبل أجيالنا القادمة..
وهى  للشباب  الحقيقية  القضايا  هى  هذه 
تحتاج إلى جهود اجتماعية وسياسية وفكرية 
أمن  قضية  المخدرات  مواجهة  إن   .. وأمنية 

التى  الشباب  م��ؤت��م��رات  تجربة  أن  ش��ك  ال 
أس��س��ت��ه��ا م��ؤس��س��ة ال���رئ���اس���ة ت��ح��ت إش����راف 
قد  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  من  مباشر 
المسافة كثيرا  إيجابية وقربت  نتائج  حققت 
المصارحة  خ��ال  م��ن  وشبابها  ال��دول��ة  بين 
ما  أه��م  إن   .. المسارات  وتعديل  والمواجهة 
ج���اءت ب��ه ه��ذه ال��ل��ق��اءات أن��ه��ا فتحت أب��واب��ا 
للحوار فى لحظة تعثرت فيها سبل التواصل 
أمام ظروف وتحديات فرضها الواقع المصرى 
فى مجاالت كثيرة وإن بقيت لحشود الشباب 
مطالب مشروعة من حقه أن يسأل وأن يجد 

إجابات كافية ومقنعة عنها..
م��ن ال��ش��ج��اع��ة أن ن��ع��ت��رف ب��أن��ن��ا ل��س��ن��وات 
طويلة أهملنا شبابنا هذه الكوكبة اإلنسانية 
متغيرات  أمام  شديد  لظلم  تعرضت  الفريدة 
اجتماعية وسياسية حادة خرجت منها أجيال 
يضعها  لم  واقع  أمام  محبطة  مترددة  حائرة 
مع  األخير  اللقاء  وف��ى   .. فى حساباته  أب��دا 
الماحظات  م��ن  ع��دد  عند  توقفت  ال��ش��ب��اب 

التى تحتاج إلى مواجهة صريحة..
أوال: فى قرار رئاسى من الرئيس عبد الفتاح 
من  الرابعة  الدفعة  عن  اإلف��راج  تم  السيسى 
المساجين وعددهم 332 سجينا وأمر الرئيس 
المبارك  بالشهر  ليحتفلوا  ف��ورًا  بخروجهم 
اللفتة عرسا لعائات  مع أسرهم وكانت هذه 
أبنائها  غياب  م��ن  طويا  عانت  وأس��ر  كثيرة 
كان  لو  تمنيت  أنني  أنكر  وال  القضبان..  وراء 
عدد المفرج عنهم اكبر من ذلك بكثير خاصة 
أن الوقت طال بين الدفعات التى تم اإلفراج 
عنها وأن أربع دفعات ال تكفى خاصة إذا كانت 
الشباب تنتظر رحمة  أع��داد كبيرة من  هناك 
الرئاسية  العفو  ق��رارات  أو  وعدالته  القضاء 
وهى طريق اإلنقاذ أمام قلوب ونفوس متعبة 
تؤدى  وه��ل  الوقت  ه��ذا  كل  لماذا  أدرى  وال   ..
كما  دوره����ا  المهمة  ب��ه��ذه  المكلفة  اللجنة 
ينبغى أم إنها تؤجل القرارات ألسباب كثيرة..

بابا  فتحت  ال��ش��ب��اب  م��ؤت��م��رات  إن  ث��ان��ي��ا: 
ل��ل��ح��وار ب��ي��ن ال���دول���ة وش��ب��اب��ه��ا ول��ك��ن بقيت 
ت��ت��رك فجوة  م��ازال��ت  ك��ث��ي��رة معلقة  ق��ض��اي��ا 
األفعال  وردود  والمشاعر  المواقف  فى  كبيرة 
.. منذ سنوات بعيدة والشباب المصرى يعانى 
توفر  لم  أمام تجارب  من فراغ سياسى رهيب 
مناخا سياسيا صحيا فى الحوار والمعارضة 
ممارسة  الدولة  تمنع  أن  األشياء  أبسط  كان 
كان  وإذا  الجامعات  ف��ى  السياسى  ال��ن��ش��اط 

وه����ى ال ت��ق��ل ف���ى خ��ط��ورت��ه��ا ع���ن م��واج��ه��ة 
اإلرهاب والعدالة االجتماعية تمثل احتياجا 
حقيقيا إلعادة التوازن لكل طبقات المجتمع 
بالظلم  اإلح��س��اس  ألن  ال��ش��ب��اب  فيهم  بمن 
االجتماعي يهدد مقومات المجتمع فى ظل 
غياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص إن الشباب 
ل��غ��م يدمر  إل���ى  ي��ت��ح��ول  أن  ال��م��ت��ف��وق يمكن 
إذا لم يجد حقه فى مجتمع يقدر  كل شىء 

التميز ويحمى الكفاءة..
ونقول  األوراق  نخلط  أن  أي��ض��ًا  ينبغي  ال 
للشباب نحن نبنى كل شىء من أجلكم هذه 
حقيقة ألن الشباب شركاء فى هذا المجتمع 
ول��ك��ن ي��ج��ب أن ن����درك أن ل��ل��ش��ب��اب ق��ض��اي��اه 
الخاصة .. إن التعليم قضية شبابية والثقافة 
واألنشطة السياسية والحوار كلها ظواهر تهم 
الشباب فى تكوينهم الفكرى والسياسى وقبل 
لثروات  عمل ضياع  با  الشباب  فإن  كله  هذا 
وط���ن وأح����ام أج��ي��ال م��ن ح��ق��ه��ا أن تعيش 

بكرامة..
ق��د فتحت  ال��ش��ب��اب  أن م��ؤت��م��رات  ال ش��ك 
آفاقًا أوسع لحوار خاق ولكن أتمنى أن تكون 
قائمة العفو الرئاسى عن الشباب المسجونين 
بين  م��ن  نجد  وأن  توقيتًا  وأس���رع  ع���ددًا  أكثر 
فى  يشارك  المفرج عنهم من  الشباب  ه��ؤالء 
بينهم من  ومن  القادمة  الشبابية  المؤتمرات 

بقى من شباب ثورة يناير ويونيو..
ال ينبغي أيضا أن ينتهي كل شئ مع نهاية 
جلسات المؤتمرات وأن يبقى الحوار مفتوحا 
لو  فكرية مختلفة حتى  أطيافًا  بحيث يضم 
أح��زاب  شباب  ذل��ك  ف��ى  بما  متعارضة  كانت 
دور  لإلعام  يكون  أن  يمكن  وهنا  المعارضة 
مع  فيه  والمشاركة  ال��ح��وار  ه��ذا  متابعة  ف��ى 
واإلعامية  الثقافية  الدولة  مؤسسات  جميع 

والتعليمية..
س����وف ي��ب��ق��ى ال��ش��ب��اب رص��ي��د ه����ذه األم���ة 
اختلطت  أح��داث  هناك  كانت  وإذا  الحقيقى 
فيها األوراق فيجب أال يصل بنا إلى قطيعة 
حقوقا  رقابنا  ف��ى  لهم  إن  شبابنا  م��ع  دائ��م��ة 
نقدر  فلم  معهم  كثيرا  أخطأنا  وقد   .. كثيرة 
التغيير وقسمناهم  أحامهم وال رغبتهم فى 
ي��م��ل��ك��ون وم���ن ال يملكون  إل���ى درج�����ات م���ن 
الائق  وغير  اجتماعيا  الائق  منهم  وجعلنا 
أن  وعلينا  فقرهم  ف��ى  لهم  ذن��ب  ال  أن��ه  رغ��م 
نستعيد الثقة بيننا وبين شبابنا فهم الباقون 

.. ونحن الراحلون.

قضايا الشباب .. مسئولية وطن
فاروق جويدة يكتب لـ »الرسالة العربية«:

زاهي حواس يتحدث لـ»الرسالة العربية«: مبادرة البنك المركزي تنعش السياحةفي مصر
حوار � ناهد النبراوي

أك��د ع��ال��م اآلث���ار المصري 
زاه���ي ح����واس, أن ال��م��ب��ادرة 
التي أعلنها البنك المركزي 
ال��م��ص��ري ل��دع��م ال��س��ي��اح��ة 
ج��ن��ي��ه,  م���ل���ي���ار   50 ب��ق��ي��م��ة 
إلنعاش  وكبيرة  قوية  رسالة 
التزامن  مع  القطاع, خاصة 
الفتاح  عبد  الرئيس  بإعان 
النسخة  إط����اق  ال��س��ي��س��ي, 
من منتدى شباب  ال��ث��ال��ث��ة 
 14 من  الفترة  خال  العالم 
إلى 17 ديسمبر بمدينة شرم 

الشيخ.
وقال حواس في تصريحات 
خاصة ل�«الرسالة العربية« إنه 
ال بد من تخصيص جزء من 
المبادرة لعمل دعاية سياحية 
في  السياحة  وزارة  تتوالها 
تنشيط  كل مكان من خال 
ال���رح���ات ل��ت��ص��دي��ر رس��ال��ة 
بلد  بأن مصر  أجمع  للعالم 
آم��ن وأم����ان, ب��اإلض��اف��ة إلى 
واإلع��ام  الصحافة  مشاركة 
ل��ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ل���م���زي���د م��ن 

إجراءات الترويج.
وأكد حواس أن أفضل وسيلة 
الشباب  منتديات  الستغال 
ه����ي ال����ت����روي����ج ل��ل��س��ي��اح��ة 
خ����اص����ة ف�����ي ظ�����ل ح���ض���ور 
ال��ع��ال��م,  أن��ح��اء  م��ن  اآلالف 
بادهم  إلى  يعودون  والذين 
ي��ب��ع��ث��ون ب��رس��ال��ة أم����ان من 

الشباب  أن  موضحا  م��ص��ر, 
هم أعظم سفراء لمصر في 
الخارج, مشددا على ضرورة 
بشكل  ال��م��ن��ت��دى  اس��ت��م��رار 
نفسه,  ال��م��ك��ان  وف���ي  دوري 
ف��م��دي��ن��ة ش����رم ال��ش��ي��خ هي 
أجمل مكان يمكن أن ينطلق 

منه المنتدي.
والشباب,  النشء  وعن دعم 
أش��ار ح��واس إل��ى أن��ه التقى 
ال��دك��ت��ور ط���ارق ش��وق��ي وزي��ر 
وتناقش  والتعليم,  التربية 
معه ف��ي ه��ذا األم���ر, وال��ذي 
ب��دوره أوض��ح أنه يتم تعليم 
التعامل مع  األطفال كيفية 

السائح, وكيف لهم أن يكونوا 
واج�����ه�����ة م���ش���رف���ة ل��م��ص��ر, 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ع��ل��ي��م��ه��م 
أصولهم وحضارتهم وكيفية 
منذ  وذل��ك  عليها,  الحفاظ 

المرحلة االبتدائية. 
وف��ي س��ؤال��ه ح��ول عمليات 
تهريب اآلثار وآلية السيطرة 
تشهد  مصر  إن  ق��ال  عليها, 
وكاملة  كبيرة  سيطرة  حاليا 
الفتا  ال��م��وان��ئ,  جميع  على 
في  بالفعل  ش���ارك  أن���ه  إل���ى 
ستة  م��ن  يقرب  م��ا  استعادة 
آالف قطعة أثرية تم تهريبها 

بالتعاون مع هيئة اآلثار.

شرم الشيخ 
أجمل مكان 

والشباب أعظم 
سفراء لبالدنا

مصر سيطرت 
بالكامل على 
الموانئ لمنع 

تهريب اآلثار
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ابراهيم  يوسف حنني
خبري األزياء العاملى

األزي���اء ف��ن يحمل ك��ل مقومات اإلب���داع ، ون��ح��ن  فى 
العالم  وك��ل   ، ع��ام   2000 إل��ى  تمتد  ثقافة  أفريقياأعرق 
وحياتها  وزخارفها  افريقيا  مالبس  نقوش  من  يقتبس 
اليومية .وبمناسبة رئاسة مصر لالتحاد اإلفريقى هذا 
على  أكثر  لينفتح  اآلن  مدعو  العربي  العالم  فإن  العام 
، فالموضة اإلفريقية عالمية  أكثر  افريقيا ويفكر فيها 
ولها خصوصياتها وهى موضة راقية جدا بكل تفاصيلها.

فقط نحتاج فقط للتمويل ألجل إعادتها للواجهة.
لقد تأثر اللباس التقليدي في شمال افريقيا خاصة 
في مصر بثقافة الشرق األوسط ويتضح هذا من 
المشابهة  البسيطة  المطرزة  الجالبيات  ارت���داء 
شمال  أم��ا  الخليج.  دول  ف��ي  النساء  ترتديه  لما 
الغربية.  بالثقافات  تأثًرا  أق��ل  فهم  افريقيا  غ��رب 
الجلباب )لبس أهالي منطقة شمال غرب أفريقيا( 
ل���ه خ��ص��ائ��ص م��ت��ش��اب��ه��ة م���ع ال������رداء األف��ري��ق��ي 
الداشيكيس و القفطان السنغالي ويرتديها النساء 
وُتلبس  األفريقي  الساحل  ب��ل��دان  ف��ي  ب��ارز  بشكل 
حصرا  ليست  ولكنها  نيجيريا،  في  ال��رأس  ربطات 
عليهم فعلى سبيل المثال يرتدي النساء في مالي 
بسيطة  قطعة  وه��ي  والداشيكيس  البوغوالنفي 
للغاية وتقدم مع ياقات مزخرفة على شكل حرف ال
V. وفي المقابل الرداء األفريقي ابسط بكثير حتى 
انه ابسط بكثير من الجلباب بالرغم من تصاميم 
ألوانه المثيرة لإلعجاب خاصة بين الطوارق الذين 
أما  الجميلة.  المصبوغة  النيلية  بأروابهم  عرفوا 
التقليدي  القميص  الكانزي هو  افريقيا  في شرق 
وت��رت��دى  ال��س��واح��ل��ي��ة.  يتحدثون  ال��ذي��ن  ل��ل��رج��ال 
افريقيا  جنوب  وف��ي  والجوميز.  الكانجا  النساء 
الطويلة.  كالفساتين  المميزة  القمصان  يرتدون 
اف��ري��ق��ي��ا بقميص  ي��ع��رف ج��ن��وب  ال��م��ث��ال  وع��ل��ى سبيل 
ماديبا بينما تعرف زيمباوي بقميص السفاري. أما في 
ففي  بلد  لكل  تبعا  المالبس  تختلف  األفريقي  القرن 
إثيوبيا يرتدي الرجال البدلة االثيوبية وترتدي النساء 
القميص الحبشي. وفي الصومال يرتدى الرجال شميز 

مع قبعة صغيرة تسمى الكوفية.
وقواعدها  الموضة  قوانين  اختالف  من  الرغم  وعلى 
التراثية لها مكانة خاصة فى قلوب  إال أن األزياء 
الكثيرين من محبى عالم الموضة واألزياء وحتى 
ال��ق��ائ��م��ي��ن ع��ل��ي��ه، ول��ع��ل األزي�����اء األف��ري��ق��ي��ة ذات 
أبرز تلك المالبس  المألوفة هى  التصميمات غير 
بتصميماتها  مميزة  تظل  التى  الشهيرة  التراثية 
ال��م��ت��ج��ددة وغ��ي��ر ال��م��ن��ق��ط��ع��ة، م��م��ا م��ك��ن��ه��ا من 
فإليك  العالمى،  األزياء  بقوة على عرش  التنافس 
أبرز تصميمات المالبس الرجالى األفريقية، فاختر 
من بينها وُطل بإطاللة عصرية أنيقة وغير مألوفة 
التراث  يتميز  كله.حيث  العالم  أنظار  إليك  تلفت 
ذات  واألط��ق��م  ال��ق��م��ص��ان  بتصميمات  األف��ري��ق��ى 
التشجيرات والتصميمات المتداخلة، حيث يفضل 
ارتداء المالبس التى تحمل هذه  الشباب األفارقة 
مع  القماش،  الخامة  ذات  المألوفة،  غير  النقشات 
توظيف بنطلون من نفس الخامة، وحذاء بسيط 

يظهر بساطة وجمال إطالالتهم.

ملاذا أنا مؤمن؟

ف��ى ج��دل اإلي��م��ان واإلل��ح��اد، ال��ذي لن 
أكثر  أن��ه  الملحد  يتصور  أب���دا،  يتوقف 
عقالنية وتقدمية بالضرورة من المؤمن، 
المفترض هنا أنه أكثر محافظة أو حتى 

رجعية، فهل هذا صحيح؟.
ي��س��ت��ب��ط��ن ه�����ذا ال����ج����دل م��ق��ول��ت��ي��ن 
العقل  إعمال  أن  هى  األول��ى  أساسيتين: 
ال ي��ك��ون إال ف��ى ض��دي��ة اإلي��م��ان، وأن ال 
تحرر لإلنسان إال بموت اإلله. والثانية أن 
اإللحاد وحده يفتح الطريق إلى اشتغال 
تحتاج  وكلتاهما  اإلنسان،  وتحرر  العقل 
المقولة  إزاء  ال��ي��وم  ن��م��ارس��ه  ن��ق��د،  إل���ى 

األولى، ونترك الثانية إلى حديث قادم.
العقل  ارت��ق��اء  ص��ي��رورة  أن  هنا  ن��دع��ى 
بقدرته  ارتبطت  قد  التاريخ  عبر  البشرى 
الصلبة  الوقائع  إدراك  االنتقال من  على 
وال��م��ب��اش��رة ع��ب��ر ال��ح��واس ال��خ��م��س إل��ى 
وهى  المرئى،  وغير  الالمحسوس  إدراك 
صيرورة تشبه كثيرا صيرورة ارتقاء الفرد، 
ممثال للنوع اإلنسانى، حيث يبدأ الوعي 
والصلب  المحسوس  ب����إدراك  الطفولى 
قبل أن يتطور إدراكه، عبر مراحل العمر، 
المعنوية  واألم����ور  ال��م��ج��ردة  للمفاهيم 
منا  إنسان  كل  فحياة  الغيبية،  والقضايا 

بمثابة تكرار لقصة وجودناالبشرى.
إنها صيرورة ارتقاء تواكب مسيرة التقدم 
الحضارى، التى تقوم على تجاوز الكثيف 
والصغير  الخفيف  إل��ى  والصلد  والكبير 
وال���ن���اع���م، ف�����اآلالت ال��ت��ى ن��س��ت��خ��دم��ه��ا، 

كالسيارة مثال، تتطور وظائفها نحو زيادة 
األمان والسرعة والدقة فى سياق يتوازى 
مع تطور المواد المستخدمة فى صنعها 
من الحديد الصلد الذى يصعب تشكيله، 
التى  وال��م��ط��اط  البالستيك  ل��دائ��ن  إل��ى 
تمنح الصانع مرونة وقدرة فائقتين على 

تشكيل جسم السيارة.
يحتل  ضخما  ب���دأ  ال���ذى  والكمبيوتر 
فى  حجما  يصغر  أخ���ذ  ك��ب��ي��رة  م��ن��ض��دة 
وتنامى  وظائفه  تعقد  مع  يتوازى  اتجاه 
قدراته، حتى صار »الب توب« ثم محموال 

صغيرا فى الجيب واليد.
وهذا ما يمكن قوله أيضا على كل وسائل 
االت���ص���ال، ال��ت��ى ي���ت���وازى ت��ط��وره��ا نحو 
الوظيفى،  والتعقيد  الكفاءة  من  المزيد 

مع صغر الحيز المستخدم لها.
استخدام  من  تطورت  التى  القوة  أيضا 
ال��ج��ي��وش ال��ض��خ��م��ة م���ع م��س��ت��وى أق��ل 
حجما  أق��ل  تشكيالت  إل��ى  الفاعلية  م��ن 
وامتدادا ولكن مع قوة نيران أكبر وفاعلية 
ال��ت��ط��ور،  ب��األس��ل��ح��ة ف��ائ��ق��ة  أدق، م����رورا 
الذى  الناعمة  القوة  مفهوم  إل��ى  وص��وال 
ي��ن��ت��ه��ج وس���ائ���ل ت��أث��ي��ر غ��ي��ر م��رئ��ي��ة من 
األصل، اقتصادية وثقافية وفنية، تتغلغل 
الجذب  لتمارس  ال��دول  بنية عالقات  فى 

واإلغواء بديال عن القسر واإلرغام.
أن  على  األم��ث��ل��ة  ع��ش��رات  تدلنا  ه��ك��ذا 
حركة التقدم التاريخى محض انتقال من 
الخفيف  إلى  والصلب  والضخم  الكثيف 

والصغير واللين فى صيرورة ارتقاء تواكب 
إلى  ثم  السماء،  إلى  األرض  من  الحركة 
الصلبة  الكتلة  من  أى  الكونى،  الفضاء 
المحسوسة فى الوديان والجبال والرمال 
تسبح  الذى  والفراغ  األثير  نحو  والتراب 
الخيال  إل��ى  ث��م  واألج����رام،  الكواكب  فيه 
عوالم  ت��ص��ور  إل��ى  يسعى  ال���ذى  المطلق 
عالم  مكونات  وتلك  والمابعد،  المافوق 
بيقين،  كنهه  بلوغ  يمكن  الذى ال  الغيب، 
أمكن  وإن  فقط،  بالحس  به  اإلمساك  أو 

تعقله، أو تخيله، أو تصوره.
العقل  ارتقاء  مسيرة  ارتبطت  ثم  وم��ن 
ال��ب��ش��رى ب��ت��ن��ام��ى ق����درة اإلن���س���ان على 
إدراك مفهوم اإلله المطلق، خالق الكون 
ومسيره دون أن يكون محايثا / باطنا فيه 
أو مرئيا لنا، فهذا اإلدراك كان بحاجة إلى 
قدرة عقلية فائقة على التمثل والتجريد 
نمت تدريجيا في الزمن فيما كان العقل 
البدائى عاجزا عن بلوغه، ولذا قام بتوزيع 
قدرت اإلله الشاملة على مظاهر الطبيعة 
آلخر،  والريح  إلله  المطر  ناسبا  القوية، 
يقضى  كان  مما  الخ،  الفيضان..  وكذلك 
ب��ت��ج��زؤ م��ع��م��ار ال���ك���ون وت��ف��ت��ت ق��وان��ي��ن 

الطبيعة، على نحو يعوق تقدم العلم.
التى  الصفرية  ال��م��ب��اراة  ف��إن  ث��م  وم��ن 
واإلي��م��ان،  العقل  بين  البعض  يتصورها 
ليصبح  ومهزوم،  منتصر  من  فيها  والب��د 
توهم،  لإللحاد، هى محض  قرينا  العقل 
ي��ن��ب��ن��ى ع��ل��ى ف��ه��م اخ���ت���زال���ي ل��م��ف��ه��وم 

بأشكال  يتجلى  ال��ذى  نفسه،  العقالنية 
والنقدية  المثالية  بين  ت���راوح  مختلفة 
والمادية. أما المثالية والنقدية فُتفسحان 
وتتصالحان  ال��روح��ى  ل��إلي��م��ان  ال��م��ج��ال 
كل  فتنفى  المادية،  العقالنية  وأما  معه. 
إدراك��ه  ويستعصى  الحس  يتجاوز  وج��ود 

على الحواس.
يرجع  وح��ده  الحس  على  التمركز  هذا 
التى  ال��س��اذج��ة  التجريبية  ال��ن��زع��ة  إل��ى 
راجت عند بدايات العلم الحديث تعويال 
ع��ل��ى م��ب��دأ االس���ت���ق���راء ال��ب��س��ي��ط ال���ذى 
يتطلب فحص كل مفردات الواقع حصريا 
قبل االدعاء بتعميم ما أو القول بنظرية 

معينة.
ه����ذا االس���ت���ق���راء ال��ب��س��ي��ط ت��دح��ض��ه 
المعرفة،  نظرية  فى  الحديثة  التطورات 
وم��ن ث��م ت��م ت��ج��اوزه ب��أش��ك��ال أخ���رى من 
االس���ت���ق���راء االس��ت��ن��ب��اط��ي ت��ن��ط��ل��ق من 
تبقى  ال  ال��ت��ى  النقدية،  ك��ان��ط  عقالنية 
العقل مجرد متلق سلبى لحدوث تجريبية 
تأتيه م��ن ظ��واه��ر ال��ع��ال��م ال��خ��ارج��ى بل 
على  ي��ح��ت��وى  م��رك��ب��ا،  كليا  وع��ي��ا  تحيله 
مبادئ قبلية للمعرفة )أخالقية وروحية( 
تنبع من طبيعته ذاتها، يطرح على هديها 
الواقع  على  هو  تشغله  التى  األسئلة  كل 
المحيط به ليتلقى عنها إجابات، تصبح 
فحصه،  وموضع  اهتمامه  م��دار  ب��دوره��ا 
ليتقدم أكثر نحو جوهر الحقيقة تعويال 

على قدراته الذاتية.

دكتور صالح سالم

رسائلكم الي احملرر

الرسالة العربية 
الكرام  قراءها  وتوجه  القراء  برسائل  ترحب 
او  املدينة  واس��م  والعنوان  االس��م كامال  ذكر  الي 
مشفوعة  برسائلهم  منها  يبعثون  التى  الدولة 
وحتتفظ  االت��ص��ال  ورق��م  االلكتروني  بالبريد 
الرسالة العربية لنفسها بحق احلذف والتعديل 
النشر  مقتضيات  وفق  واالختصار  الرسائل  في 
وترحب الرسالة العربية بالراغبني في املساهمة 
االجتماعي  او  االقتصادي  او  السياسي  بالرأي 
اص��ل االختصاص علي  م��ن  ال���رأي  ف��ي صفحات 
االتصال  ورقم  للكاتب  تعريفا  املقالة  حتمل  ان 

وعلي اال يزيد عدد الكلمات عن 500 كلمة 
Risala.arabya@gmail.com

أزياء إفريقيا تخطف أنظار العالم 

كم فقدنا التعايش
م���ن���ذ أي�������ام رج����ع����ت ب���ذاك���رت���ي 
ل���س���ن���وات ال���ط���ف���ول���ة.. ط��ف��ول��ت��ي 
بيت  في  منها  الكثير  قضيت  التي 
ال��دور  لها  ك��ان  والتي  ألم��ي  جدتي 
األك��ب��ر ف��ي ت��رب��ي��ت��ي.. ف��ق��د كانت 
العقارات  فيإحدى  تسكن  جدتي 
ال��ع��ال��ي��ة  اجل������دران  ذات  ال��ق��دمي��ة 
وال���ن���ق���وش وال�����زخ�����ارف ال��ب��دي��ع��ة 
ألربعينات  تاريخها  يرجع  والتي 
القرن املاضي.. وفي الشقة املقابلة 
سيدة  تسكن  كانت  جدتي  لشقة 
)تيتة( بلقب  كنتأناديها  مسنة 
)م��ام��ا(،  بلقب  أميتناديها  وك��ان��ت 
وح���ني ت��وف��ت ج��دت��ي ق��ام��ت تلك 
ال����س����ي����دةب����دور ك���ب���ي���ر وم���ج���ه���ود 
أكبرعلى مدار ثالثة أيام وهيأيام 

العزاء بالرغم من كبر سنها.
ك���م ش��ع��رت ه���ي ب��ال��وح��دة بعد 
الونيس  فقدت  لقد  جدتي..  وفاة 
الوحيد لها بعد وفاة زوجها وزواج 
سنوات  في  جدتي  كانت  أبنائها.. 
ع���م���ره���ا األخ����ي����رة ت���ش���ارك���ه���ا ك��ل 

شيء.. جلسات السمر والكالم عن 
القهوة  واحتساء  الشباب  ذكريات 
أف��الم  كلثومومشاهدة  أم  وس��م��اع 
األبيض واألسود.. كنت عند زيارة 

جدتي دائمًا ما أجدهما سويًا.
وافتها  معدودة  شهور  بعد  ولكن 
امل���ن���ي���ةوه���ن���ا ك���ان���ت امل���ف���اج���أة ل��ي 
ك��ط��ف��ل��ة ل���م ت��ت��ع��دى ال��ع��اش��رة من 
ع��م��ره��ا.. ف��ق��د رأي����ت ف���ي ال��ع��زاء 
طقوس تختلف عن عزاء جدتي.. 
كنت  امُلقرأةالتي  ص��وت  أسمع  فلم 
على  الكرمي  ترتيلهاللقرآن  أسمع 
م��دار ثالثة أي��ام بعد وف��اة جدتي 
على  م���وض���وع  م��ص��ح��ف��ًا  أرى  ول����م 
وس���ادت���ه���ا ال��ت��ي ت��وف��ت ع��ل��ي��ه��ا بل 
وج����دت ش��ي��ئ��ًا م��خ��ت��ل��ف.. وج��دت 
أرى  ال��ذى كنت  ذل��ك  صليبًا يشبه 
كنت  التي  وه��ي  ترتديه  معلمتي 
ل��ف��رط حنانها  ك��ل احل��ب  لها  ُأك���ن 
أية تفرقة  وحبها لتالميذها دون 

بينهم.. 
س��أل��ت أم���ي ع��ن ه���ذا االخ��ت��الف 

أن��ن��ا جميعا  ف��ك��ان��ت اإلج��اب��ةه��ى 
نعبد اللهاإلله الواحد.

ب����ع����د م���������رور ال����س����ن����ني أي���ق���ن���ت 
الظاهرة  لتلك  الوحيد  التفسير 

أال وهو التعايش..
على  وتربتأمي  تربيت  لقد  نعم 
الناس  بني  والود  واأللفة  التعايش 
أيًا كان اختالفهم.. اختالف الدين 
واخ�����ت�����الف اجل����ن����س واجل��ن��س��ي��ة 
أي��ض��ًا.. ك��ٌل يعيش في س��الم.. كم 
قصت لي أمي عن البقال اليوناني 
الذي كان يبع أجود أنواع الطعام.. 
واحل���ل���وان���ي ال����س����ورى ال�����ذى ك��ان 
يصنع أجود أنواع احللوى وغيرهم 

الكثير والكثير
وال����س����ؤال ه���ن���ا.. أي����ن ن��ح��ن من 
افتقدنا  هل  اآلن..  التعايش  ذلك 
أم  امل��س��امل��ة؟  اجلميلة  ال����روح  ت��ل��ك 

أرواح حاقدة تهدف  اندست بيننا 
أبناء  ب��ني  والتباعد  التفرقة  إل��ى 

الوطن الواحد؟
نعم يا سادة إنه وطن واحد، لقد 
وص��ف��ن��ا رس��ول��ن��ا ال��ك��رمي ب��أن��ن��ا في 
رب��اط إل��ى ي��وم ال��دي��ن.. وال يجب 
أن��ن��س��م��ح ب��زع��زع��ة ذل���ك ال��رب��اط 

حتت أيظرف .
ملاذا أصبحنا ال نقبل االختالف؟ 
صورة  اجلميع  يكون  أن  يجب  هل 
ط��ب��ق األص�����ل م��ن��ك ل��ك��ي ي��ن��ال��وا 
كل  هل  ورضائك؟  معاملتك  شرف 
يكون  أن  يجب  عنك  اختلف  م��ن 
ع����دوًا ل���ك؟ ه��ل أي��ق��ن��ت أن���ك على 
م��ن اختلف عنك هو  وك��ل  ص���واب 
منا  كل  سيظل  متى  إل��ى  املخطئ؟ 
به  ي���زن  ط��ي��ات��ه��م��ي��زان��ًا  يحملبني 
عليهم؟  أو  لهم  ويحكم  اآلخ��ري��ن 

أم  وج��ل  ع��ّز  الله  حكم  أغفلنا  هل 
لألسف  عنه؟  نائبًا  أنفسنا  جعلنا 
ال يفعل ذلك سوى كل من متكنت 

منه األخطاء ومركبات النقص..
عفوًا.. فاملجتمع ينقصه الكثير 
م���ن امل���راج���ع���ة وت��غ��ي��ي��ر امل��ف��اه��ي��م 
بيننابفعل  توغلت  التي  الشائبة 
ف����اع����ل.. ك��م��ا ي��ج��ب ال��ب��ح��ث عن 
لكي  جذوره  من  واقتالعه  الفاعل 
افتقدناها  التي  هويتنا  لنا  تعود 
األشياء  أكثر  افتقدنا  كما  كثيرًا 

جمااًل وهوالتعايش.

بقلم: غادة أنور 

البشريه رأت: عامها القدمي 
كان رثا وكان قذرا.

البشريه رأت: بالدماء 
وبالعرق كان العام ملوثا.

وقع اإلنهيار فى يناير.
وجدوه قصير جدا وخائف.

وأقسم أمامه جموع العاطلني
ياله من طويل جدا!

ياله من طويل جدا!!
البشريه رأت: أن ثيابها

ال تريد أن تناسب أحدا
ولهذا السبب رأت أنه من األفضل

حياكه ثوب جديد.
كان اليل بارد. وقفت البشريه

متوجهه األمل تاره وعاريه تاره أخرى. 

وإنطلقت يد نشيطه لقائد على إيقاع 
الساعه. 

دقت الساعه الثانيه عشره، ونادى  القائد.
اإلنحناء بعمق نحو األرض: 

العام - أنا أحتدث مبوضوعيه - 
يقف أمامكم لطيف جدا!

البشريه تضحك وتشرب وتنام،
وينام اليل بطريقه غايه فى البراعه.

وتعدو فى أحالمها فارحه
فى العام اجلديد! فى العام اجلديد!

البشريه شعرت مبرض شديد
عندما أفاقها بهزه صقيع مبكر يقظ

وعندما ربطها رجال، يجوز له ذلك،
مبقعد احلديقه العامه،

 قالت له بحريه وبصراحه مماثله

أنها بالطبع ليست إمرأه متسوله!
وتسائلت ألم ير أن: عامها سيكون المعا 

ونظيف وجديد. 
رجال لوى شفتيه متهكما

ولكن البشريه نظرت إلى العام اجلديد.
نهضت وقالت:

العام، العام اجلديد يضغط!
يضغط مسببا جرحا للعنق واألكتاف!

أسدل عليه األستار، مريله مهلهله!
كان طويال جدا، أو فى واقع األمر.

ق��د ي��ك��ون ق��ص��ي��ر ج���دا؟ق���د ي��ك��ون قصير 
جدا؟

مر العام بصعوبه، اخلطوه احلره
فيه كانت تعنى األلم والنهنهه!

ال��ت��ف��ص��ي��ل��ه  وم�����ن خ�����الل ق���م���اش���ه ذى 

السيئه، لم ير املرء إال  الرقع وهى تتألأل.
نعم، بارقه نور بنيه لدم ينزلق
خالل إنسجته ضعيفا والمعا. 

فرقع بصوت أجوف مثل الديناميت
درز العام، درز العام...

عام جديد؟ ال، لم يكن أبدا كذلك.
البشريه كانت عمياء البصيره. 

ضؤ  نحو  القدميه  سترتها  امل��رء  ح��ول 
النجوم.

سترتها القدميه، التى غزت ووغزت، 
حولوها بال نهايه. 

ولكن البشريه لم تراه.
حتركت ببطء بوجه مؤمن

نحو رأس العام اجلديد. 

ترجمه قصيده »أسطوره رأس السنه القديمه« للكاتب النمساوى الثائر »يورا 
صويفر« لنستعيد الدعوه للسالم من زمن الثورات والصراعات والحروب 

ترجمه د. رانيا الوردى 

عني  جامعه  التربيه  بكليه  األملانى  األدب  مساعد  أستاذ 
بإتحاد  األوروب��ى  العربى  الحوار  منتدى  رئيس   - شمس 

الكتاب واملثقفني العرب منذ ٢٠١٩
عضو اهليئه اإلستشاريه العلميه هليئه إنست الدوليه 
بفيينا الداعمه للحوار الثقافى القومى والعابر للقوميه منذ 

٢٠١١ وحتى اآلن
النمساوى  للكاتب  العلميه  الجمعيه  إداره  مجلس  عضو 

يورا صويفر بفيينا منذ ٢٠١١ وحتى اآلن

مع إقتراب رأس العام اجلديد، أعتقد من الضرورى ترجمه ونشر هذه القصيده الشعريه للكاتب النمساوى الثائر يورا صويفر، الذى عاصر مراحل 
ما قبل الطفرات اإلقتصاديه والتحوالت السياسيه ومات فى معتقالت هتلر ولكنه ترك ميراث أدبى يوضح كيفيه التحول السلمى ملجتمع احلداثه. 
فى حني نادى الشاعر النمساوى الثائر فى قصيدته »أنشوده اإلنسان البسيط« بضروره ثوره اإلنسان ضد نفسه مليالد اإلنسان اجلديد، أكد الشاعر 
فى هذه القصيده على ضروره ثوره البشريه ضد نفسها لكى تستعيد بصيرتها وتتحرك بوجه مؤمن نحو رأس العام اجلديد حتى ميكن ميالد العام 
اجلديد. إن القصيده متثل دعوه للسالم. واجلدير بالتقدير واإلحترام أن هذه الدعوه جاءت من شاب ثائر مات فى معتقالت هتلر وعمره ال يتجاوز 26 
عام. وقد جاءت دعوه صويفر للسالم   فى زمن عاصره صويفر، حيث إحتدمت الثورات والصراعات واحلروب. وقد ظهر صويفر داعيا للسالم ومؤكدا 

فى أعماله األدبيه على الثورات اإلصالحيه الداعمه لثقافه السالم والداعمه إلعاده بناء اإلنسان واملجتمع. 
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احلكيم اإذا قال خرياً غنم واإذا لزم ال�شمت �شلم

أب��وال��ت��اري��خ  ل��م يكتبه ه���ي���رودوت  م��ا 
مصر  عن  األخبار  متحيص  كتابه:  في 
وامل���ص���ري���ن.. ج���رت ف��ص��ول��ه األخ��ي��رة 
عيني..  أم���ام  امل���رة  ه��ذه  حزينة  ول��ك��ن 
علي لسان عمنا هيرودوت نفسه الذي 
مي��ش��ي ب���خ���ط���وات ث���ق���ال إل����ي ج����واري 
اآلن.. علي شاطيء النهر العظيم الذي 
أطعمنا وأسقانا الدهر كله وصنعنا معه 

وبه أعظم حضارة عرفها اإلنسان.
وب���ن���ف���س ك���ل���م���ات ع��م��ن��ا ه����ي����رودوت 
احل��زي��ن��ة ال��ت��ي ت��دم��ي ال��ق��ل��وب وت��وج��ع 
ال���ص���دور وت���وق���ظ ال��ن��ي��ام وجت���م���ع من 

حولنا اللئام:
الدهر ترقد  أتي علينا حن من  لقد 
فيه مصر صانعة احلضارة علي سريرها 
عطشي حيري ج��وع��ي.. وأوالده���ا من 
ح��ول��ه��ا ي��ت��خ��اص��م��ون.. ي��ت��ش��اج��رون.. 
يتعاركون.. يتواثبون علي بعضهم كما 
واألفاعي  والسحالي  وال��ذئ��اب  الثعالب 
من حول سريرها.. وليس في عيون أي 
منهم نظرة ندم واحدة.. أو حتي قطرة 

دمع حزينة..
كرسي  وح���ده  يعتلي  أن  ي��ري��د  ال��ك��ل 
احل��ك��م م��ن أي ط���ري���ق.. وب���أي س���اح.. 
أن  تناشدهم  سريرها  في  راق��دة  واألم 
يبلوا شفتيها بكوب ماء.. وال مجيب.. 
وتناديهم: احلقوا األحباش يا أوالدي.. 
لقد حولوا مجري النيل العظيم وأقاموا 
التي  والقناطر  اجل��ب��ارة  ال��س��دود  فوقه 
أوالدي..  يا  احلقوا  السحاب..  تناطح 
باعث  العظيم  ن��ه��رك��م  أح���ف���ادي..  وي���ا 
حلقي  وجف  امل��اء..  منه  جف  احلياة.. 

وذبل زرعي ومات ضرعي!..
سرير  ح���ول  م��ن  واألح���ف���اد  واألوالد 
غيهم..  ف��ي  م��اض��ون  اله���ون  األم  مصر 
ع����ف����اري����ت مت������رد ال����ص����غ����ار ي��ج��م��ع��ون 
ت��وق��ي��ع��ات ال أح���د ي��ع��رف م��ن أي���ن أت��وا 
ب���ه���ا.. ن��ح��و خ��م��س��ة ع��ش��ر م��ل��ي��ون��ا من 
التوقيعات يطالب أصحابها برحيل من 
يجلس علي كرسي احلكم في03 يونيو 

املقبل.
ملاذا03 يونيو بالذات؟

األخير  الفرعون  رحيل  موعد  ألن��ه 
ق��ب��ل ع���ام���ن.. وه���و ال����ذي ي��ج��ل��س في 
اإلف���راج  ينتظر  اآلن..  االت��ه��ام  قفص 
نحو  بدماء  ملوثة  مازالت  ويديه  عنه 
وأن��ب��ل  خ��ي��رة  م��ن  شهيد  آالف  خمسة 

وأعظم شباب مصر الثائر..

وبالتوقيت  ال��غ��ري��ب��ة..  للمفارقة  ي��ا 
وهو  ه��ي��رودوت  عمنا  يقول  العظيم.. 

يضرب كفا بكف..
ق��ل��ت ض���اح���ك���ا: ي���ا ع���م ه����ي����رودوت.. 
مادامت قد خرجت إلي الوجود جماعة 
أمامها  توجد  ال  فلماذا  مترد..  مصرية 
ج��م��اع��ة م��ق��اب��ل��ة س��م��ت ن��ف��س��ه��ا جت��رد 
ش����وف ال��س��ج��ع مل���ق���اوم���ة دع�����وي مت��رد 

بإسقاط احلكم؟
وح��ت��ي م���ن ي��س��م��ون أن��ف��س��ه��م جبهة 
مصر  قضية  ت��ن��اس��وا  أو  ن��س��وا  اإلن��ق��اذ 
األول�������ي وه�����ي امل������وت ع��ط��ش��ا وج���وع���ا 
مخططها  إث��ي��وب��ي��ا  أمت����ت  ل���و  وه���وان���ا 
اجلهنمي وأقامت هذا السد الشيطاني 
مع  يشتبكون  وراح���وا  م��ن��ا..  غفلة  ف��ي 
طالبن  مناسبة  ودون  مبناسبة  احلكم 
ب��ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة م��ب��ك��رة.. وه���و ده 
هدفهم األول واألخير, وعندما دعاهم 
ال��رئ��ي��س م��ح��م��د م��رس��ي ل��ل��ح��وار ح��ول 
سنحضر  نعم  ق��ال��وا:  ال��س��اع��ة..  قضية 
ب��س م��ن أج��ل م��ص��ر.. ث��م اع��ت��ذروا في 

آخر حلظة.. ليه ماحدش عارف!
أفروديت  وخبث  مبكر  هيرودوت  قال 
عارف  أنا  اإلغريق:  عند  اجلمال  ملكة 

السبب!
قلت: قل لي وحياة زيوس رب األرباب 

عندكم؟
أربعون  عمره  خبث  في  ضاحكا  ق��ال 
ق����رن����ا م����ن ال�����زم�����ان: أص�����ل ي����ا س��ي��دي 
بيقدموه  اللي  النسكافيه  أن  اكتشفوا 
ف��ي جلسات ال��ري��اس��ة.. ب��اك م��ن غير 

لنب!
ق��ل��ت: دول����م م���ا ع��ن��ده��وم��ش ح��اج��ة 
يقولوها.. كل واحد منهم في ناحية.. 
ال���ت���ي س��وف  ل���و ع���رف���وا امل��ص��ائ��ب  دول 
حت�����دث مل���ص���ر ب���ع���د ب���ن���اء ه�����ذا ال��س��د 
الشيطاني.. كانوا غيروا رأيهم.. نفسي 
بس حد فيهم يقرأ ما كتبه في األهرام 
ال��ع��م��ر م��ك��رم محمد أح��م��د عن  زم��ي��ل 

خبث نيات إثيوبيا.. قال:
بداية  منذ  اإلثيوبي  اجل��ان��ب  ال��ت��زم 
نهجا  النهضة  سد  مشروع  في  تفكيره 
عندما  الشفافية  فيه  انعدمت  ملتويا 
الراحل  اإلثيوبي  ال���وزراء  رئيس  أعلن 
بناء سد  الهدف من  أن  زيناوي  ميليس 
يعاني  ال��ت��ي  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د  النهضة 
إنتاجها,  ف��ي  ح���ادا  نقصا  اإلث��ي��وب��ي��ون 
أبقي علي الباد في حالة تخلف دائم, 

وأن تخزين املياه ليس من أهداف السد 
اإلثيوبي الذي لن يتسبب في اإلضرار 
والسودان..  مصر  املصب..  دول  مبصالح 
أن السد جزء من  ثم تكشف بعد ذلك 
بناء  تستهدف  متكاملة  استراتيجية 
ك��اراون��ي  امل��ي��اه)  لتخزين  س��دود  ثاثة 
وم��ان��دل��ي��ا وم��اي��ن( س��وف ت���ؤدي إل��ي أن 
متر  مليارات  األق���ل9  علي  مصر  تفقد 
يكن  ل��م  إن  امل��ائ��ي��ة  حصتها  م��ن  مكعب 

أكثر!
وألن نقص مليار واحد من املياه يؤدي 
إل����ي ب�������وار003 أل����ف ف����دان م���ن األرض 
م��ن ج��راء  ف��إن خسائر مصر  امل��ص��ري��ة, 
ميكن  النيل  مياه  م��ن  حصتها  انتقاص 
أن تصل إلي حدود تبوير مليوني فدان 
علي01  ي��زي��د  م��ا  زراع��ت��ه��ا  علي  يعيش 
م��اي��ن ن��س��م��ة.. ث���م ك��ان��ت اخل��دي��ع��ة 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ن��دم��ا وع����د زي����ن����اوي وف��د 
الدبلوماسية املصرية الشعبية بتأجيل 
النهضة  ال��ب��دء ف��ي تنفيذ م��ش��روع س��د 
املشكلة  الثاثية  اللجنة  تنتهي  أن  إلي 
من مصر وإثيوبيا والسودان, وعدد من 
اخل��ب��راء ال��دول��ي��ن م��ن ت��ق��ري��ره��ا, لكن 
وب���دأ في  ن��ك��ص ع��ل��ي عقبيه,  زي��ن��اوي 
النيل  نهر  وحت��وي��ل  السد  بناء  تنفيذ 
الثاثية  اللجنة  تصدر  أن  قبل  األزرق 
تقريرها, كي يفرض علي األرض واقعا 
أن  اجلميع  ويكتشف  تغييره,  يصعب 
حجم التخزين أمام السد سوف يرتفع 
إلي حدود تصل إلي57 مليار متر مكعب 
أعلنها  ق��د  ك��ان  مليار متر  م��ن41  ب��دال 
رئيس الوزراء اإلثيوبي بهدف توليد6 

آالف ميجاوات من الكهرباء!
واألخ��ط��ر م��ن ذل��ك م��ا تكشف أخيرا 

أنها اختارت من  إثيوبيا  أعلنت  عندما 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون  جميعا  ال��ل��ه  خ��ل��ق  دون 
كهرباء  وت��وزي��ع  إن��ت��اج  عملية  ليديروا 

سد النهضة نكاية في املصرين!
ق��ل��ت ف��ي س���ري: ق��ط��رة م���اء فصادها 

قطرة دم, كما قال رئيس الباد.
لقد  يسمونه:  كما  ألبوالتاريخ  قلت 
أصبحت يا عمنا هيرودوت مصريا أكثر 

من املصرين أنفسهم!
ق����ال: ي��ا س��ي��دي م��ن ع���اش ف��ي مصر 
نحو ربع قرن مضي.. يصبح مصريا دما 

وحلما وهوية!
قلت: في عصر من جئت إلينا؟

ق������ال: ف����ي ع���ص���ر امل���ل���ك ب��س��م��ات��ي��ك 
ال��ث��ال��ث.. وق���د غ���زا ال��ف��رس م��ص��ر وأن��ا 
م��وج��ود علي أرض��ه��ا ف��ي ع���ام525 قبل 
كل  حطم  ال��ذي  قمبيز  بقيادة  امل��ي��اد 
معابد طيبة عاصمة مصر أيامها.. وقد 
آثر  ال��ذي  بسماتيك  امللك  جنوده  أس��ر 
االن��ت��ح��ار ف��ور س��ق��وط مصر ف��ي أي��دي 
ف��ي مصر  م��ك��ث قمبيز  وق���د  ال���ف���رس.. 
ث���اث س���ن���وات.. أرس����ل خ��ال��ه��ا حملة 
إل��ي معبد  أل��ف من جنوده  ق��وام��ه��ا001 
كهنتها  لتأديب  س��ي��وة  واح���ة  ف��ي  آم���ون 
في  الفرس  حكم  بنهاية  نبوءتهم  علي 
ابتلعت  الرملية  العواصف  لكن  مصر.. 
الصحراء  رم���ال  حت��ت  بالكامل  جيشه 

الغربية!
شاهدت  لقد  ه��ي��رودوت  عم  يا  قلت: 
ال��ص��ح��ف��ي.. بقايا  ب��ع��ي��ن��ي ف���ي ص��ب��اي 
معبد  إلي  ذهبت  عندما  قمبيز  جيش 
آم����ون ف��ي واح����ة س���ي���وة.. وك����ان ال��وق��ت 
ب��ع��د غ���روب ال��ش��م��س.. وع��ن��دم��ا ع��دت 
في الصباح أللتقط صورا لبقايا جيش 

ابتلعتهم  ق��د  ال���رم���ال  ك��ان��ت  ال���ف���رس.. 
لهم  يظهر  فلم  ج��دي��د..  م��ن  وغطتهم 

أثر بعد ذلك أبدا!
احلكاية  شوية  واسعة  ضاحكا:  ق��ال 

دي يا صحفي ياعجوز!
الغريبة  ح��ك��اي��ات��ك  زي  م���وش  ق��ل��ت: 
املارة وعابري السبيل  التي سمعتها من 
بنات  عن  كتاباتك  في  افتريت  عندما 
امل��ل��ك خ��وف��و, وك��ي��ف أن��ه��ن ك��ن يقدمن 
أنفسهن لزوار هرم خوفو مقابل حفنة 
م��ن ال���ذه���ب.. ل��ب��ن��اء أه���رام���ات صغيرة 

لهن.. ألم تقل ذلك يا مفتري؟
قال: أبدا لم أقله أبدا.. ولكن أعدائي 
وح�����س�����ادي م����ن امل�����ؤرخ�����ن وال����رج����ال 
االغريق الذين جاءوا من بعدي وأرادوا 
قالوا  وتاريخي..  كتاباتي  يشوهوا  أن 

ذلك وليس أنا!
غ��ارق��ون  املصرين  إن  تقل  أل��م  ق��ل��ت: 
ل��ش��وش��ت��ه��م ف���ي أك����ل ال���ع���دس وال��ب��ص��ل 

والثوم والكوارع وحلمة الرأس؟
قال: هذا صحيح..

غ��ارق��ون  املصرين  إن  تقل  أل��م  ق��ل��ت: 
ف��ي أك��ل ال��ف��ول امل��دم��س ال��ذي أدي بهم 
إلي البادة في التفكير.. هو الفول ورانا 

ورانا من أيام الفراعنة؟!
وم��ازال املصريون  ق��ال: هذا صحيح.. 
ولكن  ه��ذا..  يومنا  حتي  الفول  يأكلون 
والقصور  بالبادة  أبدا  يصبهم  لم  هذا 

في التفكير!
متأل  التماسيح  إن  أي��ض��ا..  قلت  وق��د 
ب���ح���ي���رات وأراض��������ي وأح��������راش ط��ي��ب��ة 
ال��ع��اص��م��ة امل��ص��ري��ة.. وت��ت��ج��ول داخ��ل 

املعابد واملقابر واملسات!
تسعة  ورح��ات��ك  بكامك  م��ألت  لقد 
مصر  ع��ن  كتبته  م��ا  ك��ل  فيها  مجلدات 

والبلدان احمليطة بها التي زرتها..
ح���وض  دول  ك�����ل  زرت  ل���ق���د  ق�������ال: 
وروم��ا  وأوك��ران��ي��ا  ليبيا  األب��ي��ض:  البحر 
وصقلية.. وبعد أربعة وعشرين عاما.. 

عدت إلي أثينا.
حل���ق ب��ن��ا وه���و ي��ل��ه��ث ص��اح��ب ال��ك��وخ 
الذي استضافنا فيه ليلة بحالها ونصف 
نهار.. وقدم لكل واحد منا سنارة لصيد 
السمك.. مجرد غابة طويلة في آخرها 
وس��ن��ارة  فلن  م��ن  وقطعة  رف��ي��ع  خيط 
الطاء  ب��رف��ع  بالطعم  مغموسة  رفيعة 
وهي مجرد دودة حية أخرجها من طن 
الشاطيء.. وقال لنا: احضرا لنا غذاءنا 

ال��ذي يشتبك  في يومنا األغبر ه��ذا.. 
ف��ي��ه ال���رف���اق وش��ي��اط��ن األح���ب���اش في 

سبيلهم لقطع مسار النهر العظيم!
وألنني قنطراوي من القناطر تربيت 
وس����ط احل���دائ���ق ال��ف��ض��اء وم����ن ح��ول��ي 
سبعة أفرع للنيل العظيم.. فقد تعلمت 
من صغري صيد السمك وتفوقت علي 

أقراني.. وأصبحت صيادا ماهرا..
ولكن عمنا هيرودوت فاجأني بقوله: 
كما  مصر  كتاب  قلم  كبير  يا  سأهزمك 
من  تعلمتها  ب��ت��ع��وي��ذة  ع��ن��ك  ي��ق��ول��ون 
علي  أت��ل��وه��ا  أن  م��ج��رد  ط��ي��ب��ة..  كهنة 
ص��ف��ح��ة امل������اء.. ي��ت��س��اب��ق ال��س��م��ك إل��ي 
عند  النيل  إله  حابي  ويخضع  سنارتي 

الفراعنة ألوامري!
ق��ل��ت ل���ه س���اخ���را: ي���ا ع���م ه���ي���رودوت 
ال��ت��ع��اوي��ذ ال��س��ح��ري��ة ع��م��ره��ا م��ن عمر 
ال��زم��ن, وق��د ف��ات زم��ان��ه��ا وأوان���ه���ا.. وأن��ا 

الذي سأخيب ظنك!
قال ضاحكا في سخرية: املية تكدب 
الغطاس كما يقول املثل الشعبي املصري 
وأم���ام���ن���ا ال��ن��ه��ر وف����ي ي����دي ال���س���ن���ارة.. 
ت��ع��وي��ذة صيد  وأح��ف��ظ ع��ن ظهر قلب 
األسماك وكل ما يسبح في النهر سيأتي 

إلي سنارتي.. وستري بنفسك!
رئيس  ك��ن��ت  أن��ن��ي  تعلم  أال  ل���ه:  ق��ل��ت 
النيل..  إل��ه  حابي  باسم  مجلة  حترير 
ولكنها  ب��ح��ال��ه��ا..  مصر  ح��دي��ث  وك��ان��ت 

توقفت بعد العدد العاشر!
يسألني: وما الذي أوقفها عن الصدور 

بعد عشرة أعداد؟
عند  الشر  إل��ه  س��ت  اإلل��ه  لعله  قلت: 

املصرين!
وبدأت مباراة الصيد.. وبرغم أن اإلله 
ح��اب��ي ص��دي��ق��ي وي��ح��ف��ظ ل��ي جميلي 
ب���إص���دار م��ج��ل��ة ب���اس���م���ه.. ف����إن عمنا 
وه��زم��ن��ي  سبقني  ال��ع��ظ��ي��م  ه���ي���رودوت 
إلي  النهر  أس��م��اك  ك��ل  حت��ول��ت  أن  بعد 
س��ن��ارت��ه.. وص��اح��ب ال��ك��وخ م��ن خلفنا 
عمنا  أس��م��اك  وي��ج��م��ع  ب��ي��دي��ه  يصفق 
خرجت  فقد  سنارتي  أم��ا  ه��ي��رودوت.. 
من املاء كما نزلت بيضاء من غير سوء.. 

با سمكة واحدة توحد الله!
أب���وال���ت���اري���خ:  ن��ف��ت��رق ق����ال  ق��ب��ل أن 
الشيطان ياعزيزي يسكن اآلن أحراش 

إثيوبيا!
العطش واجلوع  الكرام..  يا أهل مصر 

قادمان.. 

عزت السعدنى
»الرسالة العربية«:  يكتب لـ

قبل أن نقول: وداعا.. حابي!

صيانة التاريخ وصناعة المستقبل
ه���واء ساحة  تتنفس  ك��ان��ت خ��ط��وات��ى  ح��ن 
األوب������را ك����ان ق��ل��ب��ى ي����دق ب���ف���رح ه�����ادئ ألن��ى 
ف���ى مسابقة  ب��ال��ف��ائ��زي��ن  اح��ت��ف��اال  س��أش��اه��د 
ببساطة  واملسابقة  التشكيلية.  للفنون  تراثى 
كانت تطلب من شباب الفنانن رسم ما يحبونه 
فالهدف  وطبعا  ت��اري��خ��ي.  معنى  لها  مبان  م��ن 
هو صيانة ما أجنزته أجيال سابقة فى فنون 
بالهدم  الهدر  العمران, كلون من مقاومة هوس 
ال��ت��اري��خ  ع��ب��ق  حملت  ال��ت��ى  ال��ق��دمي��ة  للمبانى 
ب��ح��ل��وه وم���رارت���ه ل��ت��ك��ون امل��ب��ان��ى ذاك�����رة حية 
ملراحل من التاريخ. ولم أكن أتصور ان االعتزاز 
له  يكون  أن  ميكن  معمارى  ت��راث  من  منلك  مبا 
املعرض  ولكن هذا  الشابة,  عشاق من األجيال 
ال��ذى أض��اء ويضيء ساحة االوب��را ام��ام مسرح 
ال��ه��ن��اج��ر ي����روى ق��ص��ة ال��ع��ش��ق ال���ه���ادئ ل��ت��اري��خ 
رسمها  ل��وح��ات  بتسجيله  قامت  ال��ه��دم  ي��ق��اوم 
وك��أن  التشكيلن.  والفنانن  املعمارين  شباب 
الذاكرة  تنبيه  أداة  هما  وموضوعها  املسابقة 

على ما منلك من كنوز.
ومن شاهدوا القاهرة مثلى منذ اخلمسينيات 
ال��ت��ن��ف��س فى  ميكنهم ت��ذك��ر ك��ي��ف ك���ان ه����واء 
وسط البلد كان نضرا صافيا غير محمل بهذا 
تكون  أن  ميكن  التى  األت��رب��ة  من  الهائل  القدر 
صرخة استغاثة ألهمية تشجير وسط البلد, 
فضا عن احللم بان يتم منع تسيير السيارات 
هذا  وك��ان  وسط املدينة,  ش��وارع  من  بعض  فى 
يوسف  اجلميل  ال��راح��ل  صديقى  عند  حلما 
صبرى ابو طالب إبان ان كان محافظا للقاهرة 

عبارته  وم��ازال��ت  الثمانينيات.  منتصف  ف��ى 
واحد  عليه  ع��رض  عندما  ذاك��رت��ى  فى  باقية 
كلية  أرض  ش��راء  واالسمنت  الطوب  عشاق  من 
دار العلوم بشارع املبتديان, وكان العرض يحمل 
أى  ب��ذاك��رة  يلعب  ان  ميكن  ضخما  ماليا  رقما 
ميزانية  لتعزيز  وغالبا  دائما  يحتاج  مسئول 
ما ميكن الصرف منها على العاجل من الطوارئ 
ارض  بيع  رف��ض  طالب  اب��و  صبرى  يوسف  لكن 
املبتديان  ح��ى  ان  علم  ألن��ه  ال��ع��ل��وم,  دار  كلية 
حديقة  به  ليس  زينب  السيدة  حلى  املاصق 
واح�����دة ول����ون ال�����زرع االخ���ض���ر غ��ي��ر م��وج��ود, 
وبالتالى فكمية االوكسجن قليلة, كما انه ال 
توجد اى مساحة يلعب فيها اطفال احلى وكان 
ذلك مقدمة لتحويل عزبة عرب احملمدى التى 
وامتأل  ال��دم��رداش  مستشفى  مبنى  م��ن  متتد 
قلب الرجل باملرارة عندما قرأ ملف عزبة عرب 
احملمدى فقرار إزالتها صدر من امللك فاروق قبل 
به  الب��أس  على القاهرة عدد  وم��ر  يوليو  ث��ورة 
يوسف  فقرر  احمللي,  احلكم  عن  املسئولن  من 
حى  فى  شعبية  مساكن  بناء  ابوطالب  صبرى 
لكل  االجتماعى  بالبحث  وق��ام  النهضة  اسمه 
املقيمن بعزبة عرب احملمدى ومعظمهم ممن 
القرود  يربون  من  فمنهم  لهم  مستقر  عمل  ال 
ذلك  وغير  اجلائلون  الباعة  ومنهم  ويدربونها 
م��ن امل��ه��ن ال��ع��ش��وائ��ي��ة, وم��ن��ح ك��ل ع��ائ��ل��ة شقة 
من  بنقلهم  وقام  النهضة,  منطقة  فى  بسيطة 
عزبة عرب احملمدى إلى حى النهضة مبا فيها 

من مدارس وخدمات.

ولن أنسى قوله فى كلية الطب عن شمس أنه 
من احملتمل ان يخرج من أطفال عرب احملمدى 
من يتفوق دراسيا ويضيف لنا مثلما اضاف على 
الذى  طب القاهرة هذا  مؤسس  إبراهيم  باشا 
فتفوق  بتعليمه  قامت  فقيرة  سيدة  اب��ن  ك��ان 
تعليم  من  تلقاه  مبا  العلمية  درجاته  كل  ون��ال 
النادر,  الطبيب  مرتبة  إلى  وصل  حتى  مجانى 
وشارك فى بناء طب قصر العينى قلعة الطب 
ابو  الشرق األوس��ط. وعمل يوسف صبرى  فى 
إلى  احمل��م��دى  ع��رب  عزبة  حتويل  على  طالب 

لألطفال.  مكتبة  تضم  فسيحة  غناء  حديقة 
أن��س��ى ح���وارا دار بينه وب��ن أح��د اقطاب  ول��ن 
مليارات  عرض  الذى  األم��وال  توظيف  شركات 
يوسف  رد  فكان  احملمدى  ع��رب  أراض��ى  لشراء 
احلى  ه��ذا  فى  البشر  صحة  أبوطالب:  صبرى 
حتتاج إلى مساحة خضراء لتنقية الهواء وهذا 
لن يتحقق إذا حتولت أرض عرب احملمدى إلى 
صبرى  يوسف  وق��ف  ول��ذل��ك  أسمنتية.  غابة 
ت��اري��خ. كما  ل��ه  م��ن يهدم منزال  ب��امل��رص��اد لكل 
نصر  مبدينة  للمنازل  تعلية  اى  بقسوة  رف��ض 
فيها  اخل��دم��ات  ت��ره��ق  وال  برونقها  لتحتفظ 
من مياه او صرف صحى ولكن توقف ذلك فور 

انتهاء عمله محافظا للقاهرة.
وعندما كنت أجتول فى معرض تراثى الذى 
أقامه رجل اإلجناز با ضجبج املعمارى محمد 
ابو سعدة رئيس جهاز التنسيق احلضاري, هذا 
الذى ما ان تتكلم معه حتى جتد قلبه مفتوحا 
الوقت نفسه يحتفظ مبسافة بينك  لك وفى 
وبينه, وطبعا هو يعمل حتت قيادة د. إيناس 
عبد الدامي املتقنة متاما ان العمل السياسى هو 
أخري,  على  آلة  تطغى  فا  متناغم,  اوركسترا 
ي��ؤدى  م��ن  لكل  ال��وزي��ر  صاحية  تعطى  ل��ذل��ك 
خبرا  يعطيها  أن  شرط  واتقان,  مبحبة  عمله 
أعمال  التتضارب  حتى  عليه  يقدم  سوف  مبا 
اجلهات املختلفة للعمل الثقافى . وطبعا عندما 
أرى إي��ن��اس ع��ب��د ال����دامي ف��ال��ذاك��رة ت��ع��ود بى 
من باريس حاملة  ع��ادت  عندما  بداياتها  إلى 
جهد  أعطته  ال���ذى  ال��ف��ل��وت  ومعها  ال��دك��ت��وراه 

ف��ى عزفه  إب��داع��ا  ف��ص��ارت تتنفس  ال��س��ن��وات 
وك����ان ال���زم���ن ي��ش��ي��ر إل���ى ع������ام1991 وت��ع��اون��ت 
فشاركت  للفن  إضافة  يريد  من  كل  مع  إيناس 
فى مؤمترات ثقافية تنعقد مصاحبة ملهرجان 
فى  عليها  االعتماد  وص��ار  العربية.  املوسيقى 

تأصيل أى جديد تقدمه دار االوبرا.
املعمارى  إب��داع  مع  تتألف  أن  غريبا  يكن  ولم 
لتنشيط  ألفكاره  وتتحمس  ابوسعدة  محمد 
ال���ذاك���رة امل��ص��ري��ة بلصق الف��ت��ات ع��ل��ى أم��اك��ن 
وثقافة.  فنا  البلد  لهذا  أعطوا  من  كبار  إقامة 
وها أنا ذا أضع بن يدى االثنن ضرورة تسمية 
اإلداري��ة  بالعاصمة  الرئيسية  ال��ش��وارع  بعض 
وبعض من شوارعنا الكبيرة بأسماء من أعطوا 
ه��ذا ال��وط��ن, ف��ا ميكن أال جن��د ش��ارع��ا باسم 
عبد اللطيف البغدادى نائب عبد الناصر وهو 
من أجنز كورنيش النيل املمتد من شبرا وحتى 
حلوان وأجنز ذلك فى ثاثة وستن يوما, وال 
الشاذلى  سعد  مثل  ع��ظ��ام  ق���ادة  أس��م��اء  جن��د 
بشر  أسماء  جند  بينما  أكتوبر.  قادة  وكوكبة 
كبيرة  ش��وارع  على  وهى  حياتنا  فى  يؤثروا  لم 
او صغيرة. وأطمع أن تبحث إيناس عبد الدامي 
الشئون  مناقشة  ع��ن  أبوسعدة  محمد  ومعها 
املعنوية للقوات املسلحة لتأخذ قائمة بأسماء 
الضباط األحرار وأسماء القادة العظام ملعارك 
الفخار  أعطونا  من  أبطال  فهم  أكتوبر,  حرب 
ان  علمتنا  التى  يونيو  نكسة  آالم  غصة  بعد 
ال��ت��ره��ل ه���و ال��ض��ي��ف غ��ي��ر امل���رغ���وب ف��ي��ه فى 

حياتنا.

منير عامر
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من ميلك االأخالق واالأدب ي�شكن فى القلوب اإىل االأبد

أخر ما كتب أحمد زويل لـ »الرسالة العربية«  

استطاع  كيف  م��ص��ر،  ف��ى  نشأته  رغ��م 
ه���ذا ال��ص��ب��ى ال���ذى ل��م يسمع أب����ًدا من 
)معهد  كالتك  جامعة  أهمية  ع��ن  قبل 
كاليفورنيا للتكنولوجيا( أو جائزة نوبل، 
ه  َصِفّ تالميذ  على  األول  كان  بأنه  علًما 
إلى  أن يصل  استثنائى  تعليم  نظام  فى 
ذروة المعرفة العلمية، وشرف َنْيل جائزة 
مساعدة  إل���ى  شغفه  يمتد  وأن  ن��وب��ل، 
ى  الفقراء، وينجح بعد 15 عاًما من َتَخِطّ
فى  البيروقراطية  العقبات  من  الكثير 
بناء مؤسسة رفيعة المستوى من الطراز 
ا  قومًيَّ مشروًعا  ذلك  بعد  تصبح  األول، 
للعلوم  زوي����ل  م��دي��ن��ة  وه���ى  أال  ل��م��ص��ر، 

والتكنولوجيا؟
َوَص����ْل����ُت   ،1969 ع����ام  أغ��س��ط��س  ف���ى 
فى  إلى الواليات المتحدة األمريكية، 
وق����ت ق���ري���ب م���ن وق����ت ه���ب���وط ال��ع��اِل��م 
ن��ي��ل أرم��س��ت��رون��ج ع��ل��ى س��ط��ح ال��ق��م��ر. 
على  كانت الواليات المتحدة متفوقة 
كانت  ال��ت��ى  ب��اب��ت��ك��ارات��ه��ا  ال����دول  جميع 
جوائز  م��ن  األس���د  نصيب  على  تحصل 
على  تقتصر  كانت  أه��داف��ى  لكّن  ن��وب��ل. 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراة من 
زمالة  من  واإلنتهاء  بنسلفانيا،  جامعة 
ما بعد الدكتوراة، وشراء سيارة أمريكية 
ك��ب��ي��رة، وال���ع���ودة إل���ى م��ص��ر ب��ع��د ذل��ك 
عليه  حصلُت  قد  ل��ى،  محجوز  لمنصب 
فإن  ذلك،  ومع  جامعة اإلسكندرية.  فى 
مسار  ر  َغَيّ كالتك  فى  كمدرس  منصبى 

حياتى.
صحيٌح أننى جئُت من أرض الحضارة، 
التى أنجَبْت مكتبة ومتحف اإلسكندرية. 
وت���ل���ق���ي���ت دراس�����ت�����ى ال���ج���ام���ع���ي���ة ف��ى 
مولدى  ك��ان  حيث  جامعة اإلسكندرية، 
كم   60 تبعد  مدينة دمنهور التى  ف��ى 
فقط عن اإلسكندرية. وِعْشُت فى مدينة 
دس����وق ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن ال��م��ك��ان ال��ذى 
كٌلّ  كان  حيث  رشيد،  حجر  فيه  اكُتِشَف 
وتوماس  شامبليون،  فرانسوا  ج��ان  من 
سباق  ف��ى  وُل��َغ��ِوّي  فيزيائى،  وه��و  يونج 
موطًنا  أي��ًض��ا  وك��ان��ت مصر  الك��ت��ش��اف��ه. 
ألول جامعة فى العالم الحديث، أال وهى 
تأسست  التى  الشريف،  األزه���ر  جامعة 
إلى  باإلضافة  م،   972-970 عامى  خالل 
قرن  قبل  تأسست  جامعة القاهرة التى 

من الزمان.
للعالم  أض��اءت  حضارة  صاحبة  مصر 

وستتبوأ مكانتها مجددا
تقاليد  الستينات  فى  دراستى  عكست 
ت��ل��ك ال��ف��ت��رة ال��ت��اري��خ��ي��ة، وك��ان��ت رائ��ع��ة 
الخمسين  السنوات  فى  ولكن  بالفعل. 
الماضية، تدهَور التعليم والبحث العلمى 
وال��ت��ط��وي��ر ف��ى م��ص��ر، ب��س��ب��ب اإله��م��ال 
المختصة.  الجهات  ِقَبل  من  والتقصير 
واليوم،أصبحت مصر خارج قائمة أفضل 
100 دول����ة ف���ى م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م، وف��ًق��ا 
أن  ب��ع��د  إلحصائيات األمم المتحدة. 
إل��ى 90 مليون  وص��ل ع��دد س��ك��ان مصر 
نسمة، وأكثر من ثلث هذا الرقم من فئة 
الشباب، وهو ماينبغى أن تكون معه مصر 
مجال  فى  العربية  المنطقة  فى  رائ��دة 

التعليم.
بمجرد وصولى إلى كالتك للعمل هناك 
علمية  مؤسسة  بوجود  حلمُت  كمدرس، 
مماثلة فى مصر، ولكْن كان علَيّ أن أبدأ 
أحبهما.  َذْين  الَلّ والتطوير  بالبحث  أواًل 
وف��ى ذل��ك ال��وق��ت، لم أك��ن قد انخرطُت 
بعد فى الشئون الدولية، ولم يكن زعماء 

العالم ليأخذونى على محمل الجد.
فى كالتك كانت هناك قوة غير عادية 
م��ن ال��ف��ك��ر دع��م��ه��ا وج���ود ح���رم جامعى 
ن��وب��ل،  ب��ال��ح��ائ��زي��ن ع��ل��ى ج��ائ��زة  يكتظ 
وم��ورى  فاينمان،  ريتشارد  بينهم:  وم��ن 
جيلمان، وروجر سبيرى، وكارل أندرسون، 
المثال،  سبيل  وعلى  كثيرون.  وغيرهم 
الفلكية  النجوم  شميت  مارتن  اكتشف 
ال��ب��ع��ي��دة، وت���م اخ��ت��راع م��ق��ي��اس ريختر 
هنا فى كالتك، وتم تحديد عمر األرض 
ِق��َب��ل كلير  ب��ل��ي��ون س��ن��ة( ه��ن��ا م��ن   4.5(
باترسون. وقد زاد من إحساسى بالخوف 
وق��ت��ئ��ٍذ ت��ل��ك ال��ق��ائ��م��ة ال��الم��ع��ة ال��ب��ارزة 
كالتك، مثل ج��وردون مور،  من خريجى 
تاونز، ولينوس  وويليام شوكلى، وتشارلز 
ب��ول��ي��ن��ج. ك���ل ه����ذه اإلن����ج����ازات ُت��ع��ت��ب��ر 
بحثية تضم  لمؤسسة  نوعها  فريدة من 
سبًبا  ت��دري��س؛وك��ان��ت  هيئة  ع��ض��و   300
ف��ى ات��خ��اذى ق���رار االن��ض��م��ام إل��ى هيئة 
على  وتفضيله  ك��ال��ت��ك،  ف��ى  ال��ت��دري��س 
أماكن أخرى عديدة تلقيت منها عروًضا، 
ونورث  وراي��س،  هارفارد، وشيكاغو،  مثل: 

ويسترن.
أسعى لتوفير مناخ

كالتك فى مدينة زويل

جامعة  احتفلت   ،2016 فبراير   26 فى 
إسهاماتى  على  عاًما   40 بمرور  كالتك 
ف��ى ال��ِع��ْل��م وال��ش��ئ��ون ال��دول��ي��ة. وت��زام��ن 
الحدث.  هذا  السبعين مع  عيد ميالدى 
بوم  روزن  ت��وم  كالتك،  رئيس  أرت��أى  وق��د 
الحفل  مؤتمر  عنوان  يكون  أن  معه  وأنا 
أن  »الِعْلم والمجتمع«، وذلك ألننى بعد 
حصلُت على جائزة نوبل فى عام 1999؛ 
العالمية  الشئون  فى  مشاِرًكا  أصبحت 
حضرالمؤتمرخمسة  واس��ع.  نطاق  على 
وه��م:  ن��وب��ل،  الحائزين على ج��ائ��زة  م��ن 
ديفيد بالتيمور، وروجر كورنبرج، وويليام 
وك��ان  وأن����ا.  س��ب��ن��س،  وم��اي��ك��ل  فيليبس، 
هناك من العلماء البارزين جيف كيمبل، 
َث��ا عن آخر  َت��َح��َدّ وش��ارل إي��الش��ى، حيث 
المستقبلية  المعرفة  إليه  توصلت  م��ا 
العلوم، والفضاء، واالقتصاد،  فى مجال 

وغيرها من الموضوعات.
فى  رائ��دت��ان  ه��ن��اك شخصيتان  ك��ان��ت 
ال��ج��ل��س��ات ال��ص��ب��اح��ي��ة وال��م��س��ائ��ي��ة فى 
ال��م��ؤت��م��ر، ه��م��ا: بيتر دي���رف���ان، ون��اث��ان 
المتحدثين  تقديم  َيا  َتَوَلّ جاردلز، حيث 
عامة.  تصريحات  وإل��ق��اء  المؤتمر،  فى 
 1200 من  أكثر  المؤتمر  هذا  وقد حضر 
ش��خ��ص، وق����ام ك���ل م���ن رئ��ي��س ك��ال��ت��ك، 
ورئيس المجلس، ورؤساء األقسام بإلقاء 
بارتباطى  متعلقة  تمهيدية  مالحظات 
وباألبحاث  العريقة،  بالجامعة  ال��ق��وّى 
مجموعتى،  مع  بالتعاون  أنجزتها  التى 

واهتمامى الصادق بالشئون العالمية.
بنجامين  م��ع  ال��م��ل��ِه��م��ة  وب��ال��م��ق��ارب��ة 
ف��ران��ك��ل��ي��ن، ول��ي��ن��وس ب��ول��ي��ن��ج، ق���دم لى 
الوحيد  الكتاب  الجامعة  مجلس  رئيس 
الذى كتبه فرانكلين عن دوره كعالم ورجل 
����َع عليه رؤس��اءك��ال��ت��ك،  دول���ة، وال���ذى َوَقّ
إيفرهارت،  وهم: هارولد براون، وتوماس 
ودي��ف��ي��د ب��ال��ت��ي��م��ور، وج�����ان ل���و ش��ام��و، 

وتوماس روزن بوم.
نوبل لم تكن نهاية المطاف والعلم ال 

حدود له
بإعطاء  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��ج��ل��س��ة  ب����دأُت 
نظر  وج��ه��ة  »ك��ال��ت��ك:  بعنوان  محاضرة 
ألقيُت  المحاضرة  تلك  فى  شخصية«. 
اس��ت��ط��اع م���درس فى  ال��ض��وء على كيف 
إجراء  األول��ى  العشر  فى سنواته  كالتك 
األبحاث مع مجموعته، والحصول على 
بعد  دائم  ومنصب  بسببها،  نوبل  جائزة 
أيًضا  ْمُت  التعيين.وَقَدّ عامين فقط من 
كيف استطعنا فى مرحلة ما قبل نوبل 
زي��ادة دقة الوقت لجزء من المليون من 
ثانية(؛  )الفيمتو  الثانية  م��ن  المليار 
مستوى  على  تحدث  فعاليات  لتسجيل 
المناسب.  ال��وق��ت  ف��ى  ال���ذرى  المقياس 
وق���د ت��م ت��م��وي��ل ه���ذا ال��ب��ح��ث م��ن ِق��َب��ل 

كالتك، والحكومة األمريكية.
ف��ى م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ن��وب��ل، استطعنا 
ال���وص���ول إل���ى ع��ل��م ج��دي��د ع��ن طريقه 
لتمكين  والزمان،  المكان  تحديد  يمكن 
)بالنانومتر،  الفضاء  فى  الهياكل  ر  َتَصُوّ
)الفيمتو  المناسب  الوقت  وفى  أق��ل(  أو 
ث��ان��ي��ة، وُي��ح��ت��َم��ل أن ت��ك��ون أت��وث��ان��ي��ة(
وأط��ل��ق ع��ل��ى ه���ذا ال��ع��ل��م ال��ج��دي��د اس��م 
رباعى  المجهرى  اإللكترونى  التصوير 
األبعاد . وقد تم تمويل هذا البحث من 
ولكن  كالتك،والحكومة األمريكية،  ِقَبل 
ودعمت  تمويلها  ت��م  الرئيسية  األدوات 

بسخاء من ِقَبل مؤسسة مور.
رغم كل ما حققت يبقى حلمى األكبر 
مشروعها  ون��ج��اح  علميا  م��ص��ر  نهضة 

القومى
أنشطة  باستعراض  قمُت  ذل��ك،  وبعد 
مثل  بها،  أش��ارك  التى  الدولية  الشئون 

ن��ش��اط��ات��ى ف���ى ال��م��ج��ل��س االس��ت��ش��ارى 
والتكنولوجيا،  للعلوم  أوب��ام��ا  للرئيس 
عبدالفتاح  الرئيس  مستشارى  ومجلس 
ال���س���ي���س���ى، ون����ش����اط����ات����ى ك��م��س��ت��ش��ار 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��أم��ي��ن ال��ع��ام 
كما  م����ون.  ك���ى  ب����ان  لأمم المتحدة، 
تحدثت عن منصبى كأول مبعوث للعلوم 
ال��ش��رق األوس����ط وال��ع��ال��م.  ف��ى منطقة 
واألك��ث��ر  المجزية  المهمة  ك��ان��ت  ورب��م��ا 
تحدًيا فى حال نجاحها هو إنشاء مدينة 
للنهضة  ال��ق��وم��ى  )م��ش��روع مصر  زوي���ل 
العلمية(، مع وجود األمل فى أن تصبح 

كالتك الشرق األوسط.
ي��س��أل وه���ذا م��ا فعلته  ال��م��رء أن  على 
ما الذى يجعل من كالتك مكاًنا فريًدا، 
ا؟«  عالمًيّ »مواطًنا  المرء  يصبح  وكيف 
ال��ع��ل��م، أص��ب��ح��ت اإلج��اب��ة  ع��ل��ى صعيد 
»إحداثيات  إّن  الوقت.  مرور  مع  واضحة 
الذى  الَحّد  هى  السماء  ثالثة:  كالتك« 
نطمح إليه، وتقدير البحث الذى يحركه 
الفضول، والدعم الفكرى والتقنى الذى 
الشعور  وه��ذا  ب��وف��رة.  رأي��ى متواجد  فى 
إليه  الذى نطمح  الحّد  السماء هى  بأن 
يأتى من الجو العام الذى َوَضَعْته اإلدارة، 
الذى  ميليكان،  روبرت  إلى حكمة  ويعود 
التنفيذى.  للمجلس  رئ��ي��س  أول  ك���ان 
أّم����ا ع��ن ت��ق��دي��ر ال��ب��ح��ث ال����ذى يحركه 
ول��م  ك��ال��ت��ك،  ف��ى  ال��ف��ض��ول،ف��ه��و تقليد 
فى  عملى  تبريرسبب  أب��ًدا  ى  ِمِنّ ُيْطَلب 

ومباشرة  وثيقة  صلة  لها  ليس  مناطق 
بما أقوم به. لكنه أمر كان محط أسئلة 

الحكومة األمريكية!
مع  الحالى  المجلس  رئ��ي��س  يجتمع 
دوريا  كالتك  فى  التدريس  هيئة  أعضاء 
لمعرفة  القهوة،  تناول  أول  الغداء،  على 
المزيد عن أبحاثهم واحتياجاتهم. كما 
الدراسات  طالب  أفضل  كالتك  يستقبل 
أم��ر ض��رورى  وال��ب��اح��ث��ي��ن، وه���ذا  العليا 
أقصى  والتعرف على  األب��ح��اث،  إلج��راء 
البحث.  مجال  فى  العلم  إليه  وص��ل  ما 
التدريس  هيئة  وأع��ض��اء  زم��الءن��ا  وألّن 
من  اس��ت��ف��دُت  فقد  عالمية،  ش��ه��رة  ذوو 
الجامعى.  الحرم  فى  واس��ع  فكرى  ث��راء 
ولذلك يمكننى على سبيل المثال تناول 
الغداء مع ديفيد بالتيمور، للتعرف على 
لالستماع  ديرفان،  بيتر  أو  الفيروسات، 
العابرة  الوسطيات  عن  نظره  وجهة  إلى 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، أو جيف  ال��ت��ف��اع��الت  ف��ى 
تفاعالت  ح��ول  األف��ك��ار  لتبادل  كيمبل، 
م��س��أل��ة ال��ف��وت��ون. وت��س��ت��م��رك��ال��ت��ك فى 
ويمكننا  التقاليد،  هذه  على  المحافظة 
أن ن���رى ذل���ك ف��ى إع��الن��ات ه���ذا الشهر 
عن موجات الجاذبية والكوكب الجديد، 

المسمى بالكوكب التاسع.
ق��اع��دة  وس��ن��ب��ن��ى  لطموحنا  س��ق��ف  ال 
إل��ى  تنقلها  م��ص��ر  ف��ى  ح��دي��ث��ة  علمية 

إقتصاد المعرفة
هناك  العالمية،  الشئون  صعيد  على 
خاصًة  العائد  ولكن  ضخمة،  تحديات 
ا  أكون مستشاًرا علمًيّ أْن  للفقراء هائل. 
لثالثة م��ن أق��وى زع��م��اء ال��ي��وم، ه��و أمر 
واأله��داف  الرسالة  بسبب  ��ا،  ح��ًقّ ُم��رٍض 
ال���ت���ى أس���ع���ى إل�����ى ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، وه����ي: 
المساعدة فى النهوض بالتعليم،والبحث 
العلمى، والسالم. بالرغم من ذلك، بناء 
قاعدة علمية حديثة فى مصر يتمثل فى 
العمل على أرض الواقع،ويتطلب الصبر، 
وال��م��ث��اب��رة، وال��ن��ف��وذ. ويبقى ال��ه��دف أن 
المعرفة« فى  »اقتصاد  تشارك مصر فى 
العالم، والحصول على وضع جديد فى 
مجال البحث، والتطوير،والتعليم. وهذا 
فى رأيى من شأنه تسهيل عملية السالم 

فى الشرق األوسط.
مدينة  م��ش��روع  لفكرة  التخطيط  ت��م 
زويل فى عام 1999، وتقديمه إلى رئيس 
ال��رئ��ي��س حسنى  آن�����ذاك،  ال��ج��م��ه��وري��ة 
��ف  َت��َوَقّ م��ب��ارك، ول��ك��ْن ألس��ب��اب سياسية 
تنفيذ المشروع. وبعد ثورة يناير 2011، تم 
إحياء المشروع، وصدر مرسوم الحكومة 
مشروًعا  باعتباره  بتأسيسه،  المصرية 
عليه  وُأط��ِل��َق  العلمية،  للنهضة  قومًيا 
والتكنولوجيا.  للعلوم  زويل  مدينة  اسم 
وتم افتتاح المدينة فى نوفمبر 2011 فى 

حرٍم يقع على مشارف القاهرة.
القومى قريبا  افتتاح عالمى للمشروع 

بحضور الرئيس السيسى وكبار العلماء
ي��ع��د ه���ذا ال��م��ش��روع م��ش��روًع��ا ف��ري��ًدا 
أواًل،  ج�����وان�����ب.  ع�����دة  ف����ى  ن���وع���ه  م����ن 
الشعب  م��ن  تتلقى المدينة التبرعات 
ال���م���ص���رى، وم����ن ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ص��ري��ة 
له مثيل فى مصر.  لم يسبق  نحو  على 
الرئيس  وبعد ثورة 30 يونيه 2013 كلف 
الجمهورية  رئيُس  السيسى  عبدالفتاح 
أن  المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئَة 
الجديد  الموقع  بناء  عن  تكون مسئولة 
وقريبا  للمدينة على مساحة 200 فدان 
للمقر  عالمى  افتتاح  مراسم  تتم  سوف 
ال��ج��دي��د ل��ل��م��دي��ن��ة ب��ت��ش��ري��ف ال��رئ��ي��س 
من  األم��ن��اء  مجلس  وأع��ض��اء  السيسى 
ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء وال��ش��خ��ص��ي��ات ال��دول��ي��ة. 
ق��ان��ون خ��اص بمدينة  إص���دار  ت��م  ثانًيا، 

بُحْكم  لها  يسمح   ،2012 ع��ام  ف��ى  زوي��ل 
مستقل من ِقَبل مجلس األمناء. وثالًثا، 
أس��اس��ي��ة  ه��ي��اك��ل  تضم المدينة ثالثة 
م��ت��راب��ط��ة، ه���ي: ال��ج��ام��ع��ة، وال��م��ع��اه��د 
مهمتها  التكنولوجيا،  وه��رم  البحثية، 
توفير تعليم علىأحدث الطرز العالمية، 
وك���ذل���ك ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ى، وال��ت��أث��ي��ر 
ال��ص��ن��اع��ى. وك��م��ا ُذك�����رت س���اب���ًق���ا، ف���إّن 
الهدف هو بناء قاعدة علمية حديثة فى 
من  وال��َح��ّد  المتقدمة،  الصناعة  قطاع 
العلوم  ال��م��ج��االت  ف��ى  ال��ك��ف��اءات  هجرة 

والهندسة.
وحديثا  راقيا  تعليما  تقدم  الجامعة 
على  ق��ادر  إلع���داد جيل  دول��ي��ة  بمعايير 

النهوض بمصر
هو  الجامعة  من  األساسى  الغرض  إّن 
ج���ذب ال��ط��الب ال��م��وه��وب��ي��ن م��ن جميع 
الدراسية  المناهج  وتوفير  مصر،  أنحاء 
��َم��ت خصيًصا  ال��ف��ري��دة ل��ه��م، ال��ت��ى ُص��ِمّ
لتوفير المعرفة فى المجاالت المتطورة 
المناهج  تلك  وتقدم  والهندسة.  للعلوم 
م��ف��ه��وم��ا ج����دي����دا ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى ع���دم 
ات��ب��اع ال��ن��ه��ج ال��ت��ق��ل��ي��دى وال��ف��ص��ل بين 
يتوفر  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه  ال��ت��خ��ص��ص��ات. 
متعدد  نظام  فى  التعلم  فرصة  للطالب 
التخصصات. ففى السنة األولى من فتح 
م 6000 طالب  باب القبول بالجامعة، َتَقَدّ
ل��الل��ت��ح��اق ب��ال��ج��ام��ع��ة، وت���م ق��ب��ول 300 
طالب، بمعدل قبول قدره 5٪، على قدم 
وجامعة  ه��ارف��ارد،  جامعة  مع  المساواة 

ييل.
البحثية بالمدينة تسعى  ال��م��ع��اه��د 
إل����ى ح���ل���ول علمية  ل��ل��ت��وص��ل  ج���اه���دة 

لقضايا المجتمع المصرى
فى  يتمثل  للمدينة  ال��ث��ان��ى  وال���ف���رع 
م��ع��اه��د ب��ح��ث��ي��ة ي���ن���درج ت��ح��ت��ه��ا م��راك��ز 
طليعة  ف��ى  ُتعتبر  م��ج��االت  ف��ى  بحثية 
ال��ع��ل��وم وال��ه��ن��دس��ة. وُت��ع��َط��ى األول��وي��ة 
ال��ص��ل��ة بشكل خ��اص  ل��أب��ح��اث وث��ي��ق��ة 
ب��ت��ل��ب��ي��ة االح��ت��ي��اج��ات ال��وط��ن��ي��ة. يعد 
نطاق األبحاث التى يعمل عليها علماء 
من  ينطلق  واس��ًع��ا،  نطاًقا  زوي��ل  مدينة 
ُتعتبر  ال��ت��ى  ال��ح��ي��وي��ة،  الطبية  ال��ع��ل��وم 
مهمة للتخفيف من حدة األمراض فى 
فى  والتطوير  البحث  حتى  المنطقة، 
الشمسية  الطاقة  مثل  معينة،  مجاالت 
مصر(.  فى  للطاقة  وفير  مصدر  )وه��ى 
ال���وق���ت ال���ح���اض���ر، ل��دي��ن��ا سبعة  وف����ى 
األساسية،  الفيزياء  ف��ى  بحثية  م��راك��ز 
وع���ل���وم ال����م����واد، وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ان��و، 
الطب  وعلوم  والتصويرالميكروسكوبى، 
هو  األخ��ي��ر  والكيان  وغيرها.  الحيوى، 
إلى  ي��ه��دف  ال���ذى  التكنولوجيا«،  »ه���رم 
إلى  األب��ح��اث  معاهد  م��ن  اإلن��ت��اج  نقل 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة؛ ل��ل��ش��روع فى 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ج��ه��ات ال��ح��اض��ن��ة لهذا 
المستقلة،  ال��ش��رك��ات  وك��ذل��ك  اإلن��ت��اج، 

وجذب الشركات العالمية الكبرى.
وستقوده  العربى  للعالم  قائدة  مصر 

علميا أيضا
لقد كانت مصر وما زالت قائدة العالم 
العربى. وسوف تؤدى ثورتها القادمة فى 
تغييرات  إل��ى  والثقافة  التعليم  مجال 
كبيرة فى دول عربية كثيرة. وعلى الرغم 
على  تراجع  قد  ه��ذا  القيادة  دور  أن  من 
عهد  فى  الماضية  الثالثة  العقود  مدى 
الرئيس مبارك، إال أن مصر ما زالت لديها 
السكان  ع��دد  عن  فضاًل  وأس���اس،  تاريخ 
الطليعية  القوة  الستعادة  والمؤسسات، 
تدعم  أن  واألمل هو  الضرورى.  للتحول 
»ربيع  المنطقة  فى  السياسية  الصحوُة 
نتمكن  األوسط،حتى  الشرق  فى  الِعْلم« 
من بناء مجتمع مبنى على المعرفة. إّن 
اكتساب المعرفة هو المفهوم الذى ُنِسج 
نجاح  س��ر  وك���ان  اإلس����الم،  نسيج  ضمن 
ام��ب��راط��ورّي��ت��ه م��ن��ذ ق����رون. والس��ت��ع��ادة 
اليوم،  عالم  فى  المعرفة  اكتساب  مكانة 
يجب أن يعود هذا المفهوم إلى الظهور، 
مبتكرة،  ب��ط��رق  الثقافة  نقل  يتم  وأن 
وواع��د، وه��ذا هو  لرسم مستقبل جديد 

الهدف األساسى لمدينة زويل.
ل��ق��د ح��ال��ف��ن��ى ال��ت��وف��ي��ق ف���ى ح��ي��ات��ى 
العلمية عندما التحقت بجامعة كالتك 
ال��ع��ري��ق��ة وع��ل��ى م���دى 40 ع��اًم��ا توجت 
بالحصول على جائزة نوبل منفردا عام 
1999، ومنذ ذلك التاريخ سعيت لتحقيق 
جاءت  حتى  العلمية  مصر  نهضة  حلم 
الحلم  تحول  لتشهد  األخيرة  السنوات 
إل���ى حقيقة واق��ع��ة م��ن خ���الل م��ش��روع 
مصر القومى للنهضة العلمية ) مدينة 

زويل للعلوم والتكنولوجيا(.

جائزة نوبل .. ومشروع مصر القومى للنهضة العلمية ..
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القلم الحر 

العام اجلديد   اقتراب إشراقة  مع 
2020 م وانقضاء عام 2019م نتوقع 
ب����إذن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ح����دوث ب��ش��ائ��ر 
هائل  واقتصادى  سياسى   وح��راك 
مصر  ع��ل��ى  ب��اخل��ي��ر  ينبئ  مبشر  و 
وشعبها العظيم الذى حتمل أعباء 
إقتصادية  تفوق قدراته املعيشية 

وكان بارا وصابرا 
وم���ن أه���م ال����ق����رارات احل��اس��م��ة و 
ال��ص��ائ��ب��ة ف��ى األي����ام األخ���ي���رة من 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل��ن��ص��رم 2019  ه��و ق��رار 
إختيار  عدد 10 وزراء جدد فى حكومة 
نائبا   11 و  مدبولي   مصطفى  الدكتور 
للوزراء جميعهم أدوا اليمني الدستورية 
ال��ف��ت��اح السيسى  ال��رئ��ي��س  ع��ب��د  أم����ام 
مصر  ان  أك��د   ال��ذى  اجلمهورية  رئيس 
أمانة فى أعناقنا جميعا يجب احلفاظ 

عليها كل فى موقعه  .
وم����ن ث���م ج����اء ت��س��ل��ي��م احل��ق��ائ��ب  
الوزارية  للوزراء اجلدد أكيد بناءا 
ع��ل��ى ح��س��ن اإلخ��ت��ي��ار وال��ث��ق��ة فى 
لكل  والتصدى  القيادية  قدراتهم 
من يحاول املساس والنيل من مكانة 
وقدرات الدولة املصرية التى أثبتت 
أنها األقوى من اى حتديات  للعالم 

سواء داخليا أو خارجيا ..
وبالتالى يتطلع كل مواطن مصرى 
مسئوال   او  وزي����را  ك���ان  اى  ش��ري��ف 
التقدم  املزيد من  إلى  فى اى موقع هام 
وال��ب��ن��اء واألم�����ن واألم�����ان واالس��ت��ق��رار  
مكاسب  وحتقيق   اإلق��ت��ص��اد  وان��ت��ع��اش 
ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات 
بالدولة صاحبة املؤسسات العريقة  
الكثير  ببذل  إال  ذل��ك  يتحقق  وال 
القرار   إت��خ��اذ  على  القائمني  جهد 
وال���ت���ص���دى ب��ك��ل ق����وة ل��ل��س��ي��اس��ات 
حائط   يقفون  الذين  واألشخاص  
صد ضد اى إصالح  او جناح حتققه 
الدولة وهوالء يطلق عليهم بالدول 

العميقة ..
 2020 ع����ام  ان  ن��ت��ن��ب��أ  ه��ن��ا  وم����ن 
انفراجة فى كل قطاعات   سيشهد 
ال���دول���ة امل��ص��ري��ة ال��ت��ى ك��ث��ف��ت فى 
إجنازاتها املتعددة  عام بعد عام  ونأمل 
جميع  ف��ى  النجاحات  تلك  م��ن  امل��زي��د  
السياسات  بفضل  املختلفة  القطاعات 
امل��وف��ق��ة وإت���ب���اع ال��ن��ه��ج ال��ص��ح��ي��ح  فى 
تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع .. 
اجتاهات  هناك  ان  السياق  نفس  وفى 
ه���ام���ة ل��ت��ط��وي��ر وس����ائ����ل اإلع�����الم  
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ص���ح���اف���ة م���ن خ��الل 
خطط مدروسة وبناءة خالل العام 

اجلديد ...
كل عام وتتم بخير 

ع������ام »ف���������ات« ب���ك���ل إي���ج���اب���ي���ات 
وسلبياته .. وان شاء الله عام » ات 

» وبشائره على األبواب  .
وال  أح���زان  فيه  منشوفش  رب  ي��ا 

نفقد فيه احباب  
ونعيش فى هدوء وسالم وامان ..

كتب 
صالح ضرار

بنك مصر يدرس 21 عملية تمويلية بقيمة 92.8 مليار جنيه
ت��س��ت��ه��دف ج��ذب  للبنك  ت��وس��ع��ي��ة  خ��ط��ة 
ع��م��اء وص��ف��ق��ات ف��ى األس���م���دة وال��ق��ط��ن 

والغزل والخدمات المالية وغيرها
يسعى بنك مصر حاليًا إلتمام 21 عملية 
المستهدفة  الكبرى  القروض  من  تمويلية 
البتروكيماويات،  األس��م��دة،   ، قطاعات  فى 
القطن والغزل والنسيج، الخدمات المالية… 

وغيرها(.
 ، الثاثاء   ، نتائج األعمال  بيان  أشار فى 
الى قيمة العمليات التمويلية تحت الدراسة 
تبلغ حوالي 92.8 مليار جنيه بقيمة ضمان 

تغطية متوقع 26.4 ملي��ار جنيه تقريبا.
أك���د أن ال��ت��وس��ع ف��ى ت��دب��ي��ر ال��ت��م��وي��ات 
الكبرى يأتى فى ضوء الخطط التسويقية 

المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب 

كتب - سيد ناصف
عماء جدد وكذلك التزام البنك بتنفيذ 
بهدف  والتنموية  االستراتيجية  أه��داف��ه 
دعم االقتصاد القومي في شتى المجاالت 

والقطاعات.
ولفت بنك مصر الى نجاحه خال الفترة 
 2019/06/30 وح��ت��ى   2018/07/01 م���ن 
االن��ت��ه��اء م��ن ت��رت��ي��ب وت��م��وي��ل وال��م��ش��ارك��ة 
حجم  بإجمالي  تمويلية  عملية   )8( ف��ي 
إلى 20.45 مليار جنيه وذلك  تمويل يصل 
في العديد من القطاعات مثل )االستثمار 
مواد  والغاز،  البترول  المقاوالت،  العقاري، 
ال��ب��ن��اء وال��خ��دم��ات ال��م��ال��ي��ة( وت��ب��ل��غ قيمة 
ض���م���ان ال��ت��غ��ط��ي��ة ل��ب��ن��ك م��ص��ر ف���ي تلك 

العمليات 10 مليار جنيه تقريبا.

كتب - د. عفاف فؤاد
بروتوكول  المصرى  األهلى  البنك  وقع 
تعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ إلطاق 
ال���م���ش���روع ال���ق���وم���ى ل��م��وه��وب��ى ري��اض��ة 

االسكواش.
صبحى،  أشرف  الدكتور  التوقيع  حضر 
عكاشة،  وهشام  والرياضة،  الشباب  وزي��ر 
األه���ل���ى  ال���ب���ن���ك  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
نائب رئيس  أبوالفتوح،  المصرى، ويحيى 
ش��ه��اب  ون��رم��ي��ن  ال��ب��ن��ك،  إدارة  م��ج��ل��س 
خليفة،  وعاصم  التسويق،  رئيس  الدين، 
رئيس االتحاد المصرى لاسكواش، وأمير 
وفريق  للمشروع،  الفنى  المدير  وج��ي��ه، 

عمل الرعايات والمؤتمرات بالبنك.
وأكد الدكتور أشرف صبحى أن المشروع 
يأتى ضمن  القومى لموهوبى االسكواش 
لدعم  ال�����وزارة  تطلقها  ال��ت��ى  ال��م��ب��ادرات 
المجاالت،  جميع  فى  المصرى  الشباب 
هى  ال��ش��ب��اب  م��ه��ارات  تنمية  أن  مضيفًا 
الذى تبنى عليه مختلف برامج  األساس 
أه��م محاور  أح��د  ب��ال��دول��ة، وه��م  التنمية 

ت��ق��دي��ره  ع���ن  م��ع��رب��ًا  رؤي����ة م��ص��ر 2030، 
يتبناه  ال���ذى  ال��م��ه��م  المجتمعى  ل��ل��دور 
سبل  ي��وج��ه جميع  ال���ذى  األه��ل��ى  البنك 
لتطوير  المائمة  البيئة  لتوفير  الدعم 
مواهبهم من  وص��ق��ل  ال��م��ص��رى  ال��ش��ب��اب 
مصر،  فى  الشاملة  التنمية  تحقيق  أجل 
تحذو  أن  ف��ى  أمله  ع��ن  »صبحى«  وأع���رب 

البنك  ح��ذو  الكبرى  المؤسسات  جميع 
األهلى المصرى فى دعم مسيرة الرياضة 

والشباب المصرى.
وأكد هشام عكاشة اعتزاز البنك األهلى 
ال��ش��ب��اب  وزارة  م��ع  ال��م��س��ت��م��ر  ب��ال��ت��ع��اون 
وال���ري���اض���ة، ال����ذى دائ���م���ًا م���ا ي��ث��م��ر عن 
الموهوبون  يحققها  ري��اض��ي��ة  إن��ج��ازات 

م��م��ن ي��ق��دم ل��ه��م ال��ب��ن��ك ال���دع���م بشكل 
فعال يصل بهم إلى تحقيق بطوالت على 
المستوى العالمى، وأضاف أن هذا التعاون 
للعديد  البنك  رع��اي��ة  خ��ال  م��ن  يتضح 
االتحاد  وه��ى،  الرياضية  االت��ح��ادات  من 
المصرى  واالت��ح��اد  ال��ي��د،  لكرة  المصرى 
واألفريقى للرماية، والتجديف، والساح، 
والتايكوندو، واالتحاد المصرى لإلعاقات 
والكانوى  الحديث،  والخماسى  الذهنية، 
وال��ك��ي��اك، وال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، وت��اب��ع »تأتى 
لموهوبى  القومى  للمشروع  البنك  رعاية 
االس�����ك�����واش، ورع����اي����ة ف���ري���ق ال��ف��راع��ن��ة 
األولمبى الذى من المقرر أن يمثل مصر 
فى أولمبياد طوكيو 2020«، وأعرب عكاشة 
القومى  المشروع  أن يحقق  فى  أمله  عن 
المرجوة  أه��داف��ه  اإلس��ك��واش  لموهوبى 
الاعبين،  م��ن  الجديد  الجيل  دع��م  ف��ى 
الحالية  النجاحات  مسيرة  سيكمل  الذى 
الرائدة  الدولة  تعد مصر  لاعبين، حيث 
تصنيف  أف��ض��ل  وص��اح��ب��ة  فيها  ع��ال��م��ي��ًا 

عالمى للرجال والسيدات.

بنك القاهرة يحقق أعلي ارباح خالل 9 أشهر
كتب � عادل حافظ

 9 خ��ال  ارب��اح  أعلي  القاهرة يحقق  بنك 
بنك  أع��م��ال  نتائج  أظ��ه��رت  ل��ق��اه��رة:  أشهر 
مستوى  ع��ل��ى  ط��ف��رة   )BQDC( ال��ق��اه��رة 
األولى  أشهر  ال���9  خال  المالية  المؤشرات 
وصول  عن  معلنة   ،2019 الجارى  العام  من 
 3.9 إلى  الضرائب  قبل خصم  البنك  أرب��اح 
عن  جنيه  مليارات  ب���3  مقارنة  جنيه  مليار 
ارتفعت  كما   ،2018 ع��ام  م��ن  ال��ف��ت��رة  نفس 
ص��اف��ى األرب���اح بعد ال��ض��رائ��ب إل�����ى نحو 3 
جنيه،  مليار  ب����1.7  مقارنة  جنيه  مليارات 
بمعدل   ،2018 ع��ام  من  الفترة  نفس  خ��ال 
نمو 66%، كما حقق البنك عائدًا على حقوق 
األصول  على  وعائدًا   %31.4 ق��دره  الملكية 

2.2%، خالل نفس الفترة.
لتوسيع  البنك  استراتيجية  إط���ار  وف��ى 
نطاق أعماله بما يساهم فى تحقيق أهداف 
القروض  محفظة  سجلت  المالى،  الشمول 
بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2019 
زيادة بواقع 9.6 مليار جنيه، لتصل إلى 76 
مليار جنيه وبنسبة نمو 14 % مقارنة بنهاية 
زي��ادة قدرها  الودائع  عام 2018 وقد سجلت 
17.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14%، لتصل إلى 

149 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث مقارنة 
الدخل  ص��اف��ى  سجل  فيما   ،2018 بنهاية 
العام  من  الثالث  الربع  بنهاية  العائد  من 
المالى 2019 ارتفاعًا بنسبة 33% ليصل إلى 
6 مليارات جنيه، مما ساهم فى زيادة صافى 
هامش العائد، ليصل إلى 5.1% مقارنة %4.5 
عن ذات الفترة فى العام المالى السابق، كما 
ارتفع صافى الدخل من األتعاب والعموالت 

بنسبة 39%، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه.
ط��ارق  ص��رح  النتائج،  تلك  على  وتعليقًا 
وال��رئ��ي��س  اإلدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  ف���اي���د، 
ال���ق���اه���رة، أن ال��ت��ق��دم  ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذى 
للبنك  المالية  ال��م��ؤش��رات  ف��ى  الملحوظ 
يأتى   ،2019 ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  بنهاية 
التى  اإلج���راءات  من  العديد  اتخاذ  نتيجة 
تولى  منذ  الحالى  اإلدارة  مجلس  ح��رص 
إع��ادة  خ��ال  من  تنفيذها  على  عمله  مهام 
ورف��ع  ال��ب��ن��ك،  إلدارات  ال��داخ��ل��ي��ة  الهيكلة 
الكفاءة التشغيلية لكل العاملين، وتدعيمها 
القطاعات،  مختلف  م��ن  متنوعة  بخبرات 
لتحقيق  للبنك  إضافة حقيقية  يمثل  مما 

طموحاته فى المرحلة المقبلة.

البنك األهلي يوقع اتفاقا مع وزارة الشباب لرعاية املشروع القومي لالسكواش

رئيس »التنمية الصناعية«: سددنا 670 مليون جنيه للضرائب خالل 4 سنوات
رئيس بنك التنمية  فهمي  ماجد  كشف 
ال���ص���ن���اع���ي���ة، ع����ن أن ال����ب����ن����ك س����دد 670 
وزارة  في  الضرائب  مليون جنيه لمصلحة 
ال��م��ال��ي��ة، وذل����ك ع��ن أرب����اح ال��ب��ن��ك خ��ال 
ال��س��ن��وات األرب���ع ال��م��اض��ي��ة، واص��ف��ا س��داد 
بأنه  ال��ب��ن��ك  ع��ل��ى  المستحقة  ال��ض��رائ��ب 

»شرف كبير«.

وقال فهمي، في حوار مع مصراوي ينشر 
إلى  تصل  أرب��اح��ا  حقق  البنك  إن  الح��ق��ا، 
توليه مهام  1.5 مليار خال 4 سنوات من 
الماضي،  البنك من 2015، وحتى سبتمبر 
مليار  إل��ى  تصل  ربحية  تحقيق  مستهدفا 

جنيه خال 2020.
البنك  في  عمله  توليه  بعد  أن��ه  وأض��اف 

اكتشف أن البنك يمر بنزاع قضائي مع وزارة 
من  متراكمة  ضرائب  تسوية  لعدم  المالية 
إلى 900 مليون جنيه، ثم  22 عاما وصلت 
بدأت إجراءات التفاوض إلنهاء المديونية 
وتم  جنيه،  مليون   150 س���داد  مقابل  ف��ي 
إنهاء النزاع حتى يعتبر ملف الضرائب من 

العامات المضيئة في البنك.

تحالف بقيادة بنك مصر يوقع قرض 2.9 مليار جنيه لـ »بشاى للصلب«
ال��م��ص��رف ال��ح��ك��وم��ى ي����درس 21 
مليار   92.8 بقيمة  ج��دي��دة  عملية 

جنيه
بنك  بقيادة  مصرفى  تحالف  وقع 
متوسط  مشترك  ق��رض  على  مصر 
األجل بقيمة 2.9 مليار جنيه بهدف 
تمويل الحد االستراتيجي للمخزون 
الازم لتشغيل خطوط انتاج الشركة 
ال���م���ص���ري���ة ل��ل��ح��دي��د االس��ف��ن��ج��ي 

والصلب
القاهرة”  “بنك  ال��ت��ح��ال��ف  ش��م��ل 
و”البنك األهلي المصري” بصفتهم 
ال��م��رت��ب��ي��ن ال��رئ��ي��س��ي��ن وض��ام��ن��ي 

وك��ذا  التمويل،  وم��س��وق��ي  التغطية 
و”المصرف   ”HSBC “بنك  من  كل 
و”البنك المصري لتنمية  المتحد” 
المرتبين  بصفتهم   ” ال����ص����ادرات 
ال���رئ���ي���س���ي، وق�����د ح���ض���ر ال��ت��وق��ي��ع 
المشاركة  البنوك  قيادات  من  لفيف 

ومجموعة بشاي للصلب.

رئيس  -نائب  المغربي  عاكف  أك��د 
مجلس اداره بنك مصر، على حرص 
البنك على توفير التمويات الازمة 
والمشروعات  الصناعية  للشركات 
القومية الكبرى بما يعزز من قدراتها 
على تحقيق زيادة في اإلنتاج، ويأتي 
ترتيب ذلك القرض تأكيدًا على دور 
بنك مصر الرائد للمشاركة الفعالة 
والصناعية  االقتصادية  التنمية  في 
ل��ل��ب��اد م���ن خ���ال دع���م االق��ت��ص��اد 
ال���ق���وم���ي ال��م��ح��ل��ي ل���دف���ع ع��ج��ل��ة 
المصري  االق��ت��ص��اد  ودع��م  التنمية 

في شتى المجاالت.

»اي سكور« تفتتح 
أول فروعها بمحافظة 

اإلسكندرية

بعد موافقة البنك المركزي
المصرية  ال��ش��رك��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
“اي  االئ���ت���م���ان���ي  ل���اس���ت���ع���ام 
بمحافظة  فروعها  أول  سكور” 
اإلس��ك��ن��دري��ة ، وم��ن ال��م��ق��رر أن 
ي��ب��دأ ال��ع��م��ل ف��ي��ه اع��ت��ب��ارًا من 
ال��ث��ان��ي م��ن ش��ه��ر ي��ن��اي��ر 2020 
ل��ت��س��ي��ي��ر إج�������راءات اس��ت��خ��راج 
ال��ت��ق��اري��ر وم��راج��ع��ة ال��ب��ي��ان��ات 
 Self-inquiry and data(
في  االئ��ت��م��ان  لعماء   )review

الثغر والمحافظات المحيطة.
 10 م��ن  أكثر  ذل��ك عقب  يأتي 
إط��ار  وف��ي  التطوير  م��ن  أع���وام 
ومستهدفات   2030 مصر  رؤي��ة 
للمدفوعات  القومي  المجلس 
وم������ب������ادرة ال���ب���ن���ك ال���م���رك���زي 
ال���م���ص���ري ل��ل��ش��م��ول ال��م��ال��ي 
تستمر  الرقمي، حيث  والتحول 
أعمالها  لتطوير  ال��ت��وس��ع  ف��ي 
المنتجات  م��ن  ال��ع��دي��د  وط���رح 
لنشاط  المضافة  القيمة  ذات 
تساهم  والتي  الرئيسي  الشركة 
متنوعة  م��ع��ل��وم��ات  إت��اح��ة  ف��ي 
اإلج����راءات  لتيسير  إلكترونيًا 

على العماء المختلفين.
رئيس  كفافي،  محمد  وص��رح 
المصرية  الشركة  إدارة  مجلس 
“اي  االئ���ت���م���ان���ي  ل���اس���ت���ع���ام 
سكور” بأن البنك المركزي منح 
أول فروع  افتتاح  الموافقة على 
لاستعام  ال��م��ص��ري��ة  ال��ش��رك��ة 

.I-Score االئتماني
سكور  اي  أن  ك��ف��اف��ي  وأوض����ح 
بمول  يقع  وال��ذي  باإلسكندرية 
م��ح��ط��ة ق��ط��ار س��ي��دي ج��اب��ر – 
ف��رع  أول  ه���و   ، ال��ح��ري��ة  ش����ارع 
الجمهور  لخدمة  افتتاحه  يتم 
االئتمانية  التقارير  الستخراج 
لتقديم  وأي��ض��ا  ب��ه��م  ال��خ��اص��ة 
طلبات لمراجعة البيانات وذلك 
ب��خ��اف ال��م��رك��ز ال��رئ��ي��س��ي في 

القرية الذكية بالجيزة.
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ل ت�شغل بالك كيف �شينتهي الباطل ولن ا�شغل بالك كيف تدافع عن احلق

عمار على حسن

أهل الطريق

أن  يشغلكم  ال  اجل��م��ر،  ع��ل��ى  ال��ق��اب��ض��ون  أي��ه��ا 
حت���ت���رق ج���ل���ودك���م م����ادام����ت ض��م��ائ��رك��م ل��ي��س��ت 
واألباطيل  األكاذيب  دخان  خلف  محجوبة 
تنبعث  ال��ذي��ن  أن��ت��م وح��دك��م  واألض���ال���ي���ل، 
الشوق  ج��راح  أثخنتها  التى  أجسادكم،  من 
رائحة  والعدل،  للحرية  الطويل  واالنتظار 
ط��ي��ب��ة وس���ط أى م��س��ت��ن��ق��ع ع��ِف��ن ُم���وِح���ل، 
يخوض فيه الذين ستجرفهم ذاكرة الناس، 
على  وت��ب��ص��ق  ل��ت��ل��ع��ن��ه��م،  ت��س��ت��دع��ي��ه��م  أو 
التمادى  ط��ول  م��ن  جمدت  التى  وجوههم، 

والوقاحة. والبجاحة  د  التبُلّ فى 
يتساقط الناس من حولكم، ويزحف كثير 
ظهورهم  على  لتدوس  بطونهم،  على  منهم 
امل��ك��دودة م��ن ف��رط االن��ح��ن��اء أق���دام الذين 
ليقطعوا  وج��وه��ك��م  ف��ى  ال��س��ي��وف  ي��ش��ه��رون 
رقابكم،  يجزون  وقد  أصابعكم،  أو  ألسنتكم 
وال  األب��د.  إلى  وجودكم  من  االنتهاء  آملني 
ع��رق  أى  اس��ت��س��ام  ف��ى  املستلقون  ك  ُي��ح��ِرّ
ي��غ��ض��ب ع��م��ا سيجرى  حت��ت ج��ل��وده��م ك��ى 
القطيع،  ضمن  ص��اروا  فهم  األم��س،  لرفاق 
يصيرون  فإنهم  امل����داورة،  اح��ت��رف��وا  وألن��ه��م 
أك��ث��ر خ��ن��وًع��ا وخ��ض��وًع��ا وه��ج��وًع��ا ورك��وًع��ا، 
أو  باملنفعة  األص����اء،  القطيع  أف���راد  م��ن  ح��ت��ى 

بالغريزة.
واالنتهازيون،  لون  وامُلتعِجّ الَهِلعون  يتساقط 
ل��ك��ن��ه��م ال ي��ش��دون��ك��م م��ع��ه��م ي���ا أه���ل ال��ط��ري��ق، 
أق��دام��ك��م، حتى  م��وض��ع  ت��ع��رف��ون  وح��دك��م  فأنتم 
السيوف،  ��ت  وُس��َلّ حتتها،  م��ن  ال��ت��راب  اشتعل  ل��و 
وترهبكم،  ترعبكم  كى  امل��أج��ورة،  األب��واق  وزعقت 

الغنيمة باإلياب. فتتراجعوا، راضني من 
ليس أهل الطريق هم الذين ينقطعون فى 
الناس  تاركني  واملعازل،  والكهوف  الصوامع 
خلفهم يسحقهم العوز والظلم والتجبر، بل 
واحلوارى  الشوارع  فى  الله  يرون  الذين  هم 
ووج����وه ال��ك��ادح��ني وامل��ك��اف��ح��ني، وي��ع��م��ل��ون 
ويكون  ظهورهم،  ه��ؤالء  يقيم  أن  أج��ل  م��ن 
مب��ق��دوره��م أن مي���دوا أي��دي��ه��م ألط��ف��ال��ه��م 
الباب  ويفتح  العقل،  وينير  األود،  يقيم  مبا 

لألمل.
أه���ل ال��ط��ري��ق ال ي���رون ال��ل��ه ف��ى األدع��ي��ة 
وال��ت��س��اب��ي��ح وال���ت���اوة وال���ص���اة ف��ق��ط، بل 
األم��ام،  إل��ى  الناس  يشد  وفعل  ق��ول  كل  فى 
والقانطني  القاعدين  بأيدى  يأخذ  أن  بعد 
��ت  وُي��رِبّ الغياب،  ف��ى  وامُلْمِعنني  والضائعني 
ع��ل��ى أك��ت��اف احمل���زون���ني، ومي��س��ح دم��وع��ه��م 
السخينة، ويلقى فى آذانهم كل ما يجعلهم 
وليس  ينصره،  َمن  ينصر  الله  بأن  مؤمنني 
أبًدا من أن يكون اإلنسان حًرا  نصره بأبعد 
كرمًيا، فهذا وحده ما يحقق له ما أراده من 
خ��ل��ق��ه، راف��ًع��ا إي���اه ف��وق اجل��م��اد واحل��ي��وان 
والهجر  والنبذ  والتحقير  اإلب��خ��اس  أفعال  وك��ل 
ويدركه  ويفهمه  يعيه  الذى  النصر  إنه  واإلزاح��ة، 
وال  اّدع��اء  با  الله  طريق  فى  يسيرون  الذين  كل 

ع. ت وال تنُطّ تزُمّ
أح��ج��اًرا،  بطونهم  على  يربطون  الطريق  أه��ل 
ف��ه��م م��ش��غ��ول��ون ب��رع��اي��ة ال��ن��ف��وس احل���رة األِب��ّي��ة 
من  أبدانهم  فى  الشحوم  بزيادة  وليس  الكرمية، 
أن  ي��درك��ون  ألن��ه��م  وال��ش��راب،  الطعام  إل��ى  النهم 
اإلنسان بنفسه املكتملة، وروحه الهائمة فيما هو 
أبعد من العابر والزائل، وليس بجسده املتورم من 

الشبع. فرط 
أه��ل ال��ط��ري��ق ي���رون أن ال��ل��ه س��اك��ن ف��ى املعنى، 
أجل  من  بشرف  يكافحون  الذين  مع  املعنى  وأن 
ليست  احل��ي��اة  وأن  احل��ي��اة،  ق��س��وة  ع��ل��ى  التغلب 
الكدح  م��ن  عميقة  جتربة  إمن��ا  ع،  للتسُكّ فرصة 
حتى ملَن ُولدوا وفى أفواههم ماعق من ذهب، وأن 
الكدح ليس العرق فى سبيل القوت، إمنا أكثر فى 
املعانى،  قلب  فى  القوت  معنى  وأن  املعنى،  سبيل 

وأن قوت املعانى هو املعنى األولى بالنظر.
البصيرة  سوى  الطريق  أهل  عني  فى  النظر  ما 
ال البصر، وبصائر األولياء جتعلهم يرون الفقراء 
الذين جاهدوا وكافحوا وعرقوا  الناس،  من 
ل��م متنحهم  وأج���ادوا وج���ّودوا، لكن احل��ي��اة 
لديهم  أَْوَل��ى  فهؤالء  يسترهم،  مما  أق��ل  إال 
هى  ما  بعيد  من  عليهم  والشفقة  بالنصرة، 
خيانة  بل  معها،  غنب  أو  للوالية،  هجر  إال 
لها.أهل الطريق ليسوا دراويش مستسلمني 
خلف  طاعة  فى  سادرين  بهاليل  وال  لَدِعّى، 
أالعيبه  ويشاطرونه  يعلمونه  ك��ذوب  شيخ 
وأكاذيبه، بل هم الذين يلتقطون الصادقني 
ف��ى ال��زح��ام، وي��ت��ح��ّرون عنهم ف��ى ال��ش��وارع 
اخل��ل��ف��ي��ة ب���ني امل���س���اك���ني، ول���ه���م وح��ده��م 
يصرخون  وب��ه  ويرتبونه،  ال��ك��ام  ينسجون 
ويسرقون  احلقوق،  يسلبون  الذين  وجه  فى 

اللقيمات من أفواه اجلائعني.

البنك األهلي يعتزم ضخ 3.2 مليار جنيه لشركة أسيوط للبترول
كتبت- منال خطاب

ي���ع���ت���زم ال���ب���ن���ك األه����ل����ي ال���م���ص���ري ض��خ 
مليار   3.2 نحو  ت��ع��ادل  تمويلية  شريحة 
جنيه ضمن القرض المشترك الذى يجرى 
الوطنى  الكويت  بنك  مع  بالتعاون  ترتيبه 
الوطنية  أس��ي��وط  ش��رك��ة  ل��ص��ال��ح  م��ص��ر   –
بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دوالر، 
تتجاوز  المحلية  بالعملة  شريحة  متضمنا 
م��ل��ي��ون   500 )ت����ع����ادل  ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ارات   8

دوالر(.
فى   – بالقرض  صلة  على  مصادر  وقالت 
المرتب  التحالف  إن  ل�»المال«-  تصريحات 
للتمويل يترقب موافقة وزارة المالية على 
من  األج��ن��ب��ي��ة  للشريحة  ض��م��ان��ة  ت��ق��دي��م 
مليون   700 إلى  قيمتها  تصل  التى  القرض 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ت��دب��ي��ره��ا  ف��ى  ل��ل��ب��دء  دوالر، 

بنوك ومؤسسات دولية.
وي����ت����م ت���وج���ي���ه ال�����ق�����رض ل��ل��م��س��اه��م��ة 
ف����ى ت���م���وي���ل م����ش����روع م���ج���م���ع ال��ت��ك��س��ي��ر 

ال���ه���ي���دروج���ي���ن���ى ل���ل���م���ازوت ال������ذى ت��ن��ف��ذه 
البترول  لتصنيع  الوطنية  أسيوط  شركة 

»أنوبك«.

من  ك���ًّاّ  الشركة  مساهمى  هيكل  وي��ض��م 
الهيئة العامة للبترول بنسبة %30، وشركة 
وش��رك��ة   ،30% ال��ب��ت��رول  ل��ت��ك��ري��ر  أس���ي���وط 
 ،2a0% ل��ل��ب��ت��رول ج��ن��وب ال����وادى ال��ق��اب��ض��ة 
ال��ب��ت��رول بنسبة  ل��ت��س��وي��ق  ال��ن��ي��ل  وش��رك��ة 

.20%
اإلجمالية  االستثمارية  التكلفة  وتبلغ 
وينتظر  دوالر،  مليار   1.9 نحو  للمشروع 
مليون   2.5 الجديد  المجمع  يستقبل  أن 
ا من معمل تكرير أسيوط  طن مازوت سنويًّاّ
البترولية  المنتجات  وتوفير  إنتاج  بهدف 
م��ل��ي��ون ط���ن من   1.6 ب���واق���ع  ال��رئ��ي��س��ي��ة، 
-Euro  « األوروب��ي��ة  بالمواصفات  السوالر 

عالى  البنزين  إلنتاج  نافتا  أل��ف  و402   ،»5
و330  البوتاجاز،  من  ألف  و101  األوكتين، 

ا من مادة الكبريت كمنتجات ثانوية. طنًّاّ

بنك مصر يوقع عقدا مع 
»سوديك« بشأن مشروع الـ500 

فدان بمدينة زايد الجديدة

كتبت � هدير هاشم
ق���ال ب��ن��ك م��ص��ر ف���ي ب���ي���ان  إن���ه وق���ع ع��ل��ى عقد 
ح��س��اب وس��ي��ط م���ع ش��رك��ة ال���س���ادس م���ن أك��ت��وب��ر 
املجتمعات  واالستثمار »سوديك«، وهيئة  للتنمية 
العمرانية اجلديدة، بخصوص مشروع ال� 500 فدان 
ف��ي م��دي��ن��ة زاي���د اجل���دي���دة، وه���و م��ا مي��ث��ل ب��داي��ة 
سوديك  شركة  بني  جديدة  استراتيجية  لشراكة 

والبنك.
وأض����اف ال��ب��ن��ك أن م��دي��ن��ة زاي���د اجل���دي���دة تعد 
الشيخ زايد مبدينة  امتدادا حضرياًّ طبيعيا حلي 
وسهولة  ب��س��رع��ة  املنطقة  تتميز  ح��ي��ث  أك��ت��وب��ر، 
الشمالي  والساحل  القاهرة  شرق  ألحياء  الوصول 
التي مت إنشاؤها  من خ�ل شبكة الطرق اجلديدة 
ف��ي امل��ن��اط��ق احمل��ي��ط��ة ب��ه��ذا االم���ت���داد، إل���ى جانب 
قربها من مطار سفنكس اجلديد، واملتحف املصري 
املنطقة  ازده��ار  إلى  افتتاحه  سيؤدي  الذي  الكبير 

بأكملها.
مجلس  رئيس  نائب  ال��وه��اب،  عبد  حسام  وق��ال 
على  ح���ري���ص  م��ص��ر  ب��ن��ك  إن  م���ص���ر،  ب��ن��ك  إدارة 
يتناسب  مبا  ومنتجاته  خدماته  وتطوير  حتديث 
خدماته  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  ع��م���ئ��ه،  احتياجات  م��ع 
محور  العم�ء  رضا  يعد  حيث  كفاءة،  أكثر  بصورة 
في  النجاح  شركاء  لكونهم  ال��دائ��م،  البنك  اهتمام 

كافة األعمال.
وق����ال م��اج��د ش���ري���ف، ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب لشركة 
الع�قة  هذه  لبدء  للغاية  سعداء  »نحن  سوديك: 
املصرفية اجلديدة مع بنك مصر، أحد أكبر وأعرق 
العقد بداية شراكة  البنوك في مصر. وميثل هذا 
ألوجه  مجاال  نرى  حيث  البنك  مع  األج��ل  طويلة 

تعامل مختلفة عديدة في املستقبل«.

البنك العربي األفريقي يخفض الفائدة بني 
0.5 و2% على حساب التوفير

كتبت- د. عفاف فؤاد
ق�����رر ال���ب���ن���ك ال���ع���رب���ي األف���ري���ق���ي 
ال���دول���ي، خ��ف��ض ال��ف��ائ��دة ب���ني 0.5 
التوفير »جولدن«  و2% على حساب 
بحسب  ش��رائ��ح،  خمس  إل��ى  املقسم 

موقع البنك اإللكتروني.
وأكد البنك أن تطبيق قرار خفض 
سيتم  التوفير  حساب  على  الفائدة 

بدءا من اليوم األحد.
وي����أت����ي ذل�����ك ب���ع���د ق������رار ال��ب��ن��ك 
السياسة  جلنة  اجتماع  في  املركزي 
امل��اض��ي،  ال��ش��ه��ر  منتصف  ال��ن��ق��دي��ة 
خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على 

التوالي على اإليداع واإلقراض.
وت���ب���اي���ن���ت ن��س��ب��ة اخل���ف���ض ع��ل��ى 
ح���س���اب ال��ت��وف��ي��ر ب��ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي 
األفريقي، حسب حجم كل شريحة، 
ودورية صرف العائد )شهرية أو ربع 

سنوية أو نصف سنوية أو سنوية(.
حساب  لفتح  األدن��ى  احل��د  ويصل 
التوفير في البنك العربي األفريقي 

إلى 5 آالف جنيه.
ويتراوح سعر الفائدة على حساب 
 8 ب��ن  مقابل  و%11   6 ب��ني  التوفير 
حسب  وذلك  اخلفض،  قبل  و%11.5 
ح��ج��م ال��ش��ري��ح��ة، ودوري�������ة ص��رف 

الفائدة.
وطبق البنك نسبة اخلفض األكبر 
القيمة  م��ن��خ��ف��ض��ة  ال���ش���رائ���ح  ع��ل��ى 
بينما  ال��ق��ص��ي��رة،  ال��ع��ائ��د  ودوري������ة 
على  الفائدة  خفض  نسبة  من  قلل 
ال��ش��رائ��ح م��رت��ف��ع��ة ال��ق��ي��م��ة ودوري���ة 

عائد طويلة تصل إلى سنة.
ويقسم البنك حساب التوفير إلى 
خمسة شرائح تتدرج بينهم الفائدة 
��ا ح��ي��ث ت���ب���دأ ال��ش��ري��ح��ة  ت��ص��اع��ديًّ
 100 إل���ى  جنيه  آالف   5 م��ن  األول����ى 
ألف   100 م��ن  والثانية  جنيه،  أل��ف 
والثالثة  ألف جنيه،  إلى 500  جنيه 
من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، 
وال���راب���ع���ة م���ن م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه إل���ى 5 
اخلامسة  والشريحة  جنيه،  م�يني 

فوق 5 م�يني جنيه.

التجاري الدولي: 15% من محفظة 
البنك موجهة للقطاع العقاري

كتبت � رشا أمين
ق������ال������ت س�����ه�����ا أب�����و 

ذك��������������ري، رئ����ي����س 
ق���ط���اع ال��ع���ق��ات 
بالبنك  املؤسسية 
ال��ت��ج��اري ال��دول��ي، 

القطاع  محفظة  إن 
نسبتها  تبلغ  العقاري 

احملفظة  إج��م��ال��ي  م��ن   %15
االئ��ت��م��ان��ي��ة، أي م��ا ي��ق��ارب 10 

مليارات جنيه .
وأش��ارت خ�ل مؤمتر صحفي 
ل��ت��وق��ي��ع ع��ق��د ق���رض م���ع ب��ال��م 
 ، هيلز بقيمة 1.1 مليار جنيه 
إلى أن البنك يشارك في مبادرة 
اإلس�����ك�����ان مل���ت���وس���ط���ي ال���دخ���ل 
وسيركز على احملافظات بشكل 

كبير .
م��������ن ج����ه����ت����ه ق����������ال ع����م����رو 
التنفيذي  الرئيس  اجلنايني، 
ل���ل���ق���ط���اع امل����ؤس����س����ي ب��ال��ب��ن��ك 
مصرفه  أن  ال���دول���ي،  ال��ت��ج��اري 
إلى  تصل  حصة  على  يسيطر 
22% من قروض القطاع العقاري 

في السوق احمللية .
يستهدف  البنك  أن  وأض���اف، 
 %15 بنحو  احلصة  ه��ذه  زي���ادة 

كنسبة منو خ�ل العام املقبل.
التجاري  البنك  أعمال  نتائج 

الدولي
وأظ�����ه�����رت ال����ق����وائ����م امل���ال���ي���ة 
امل���ج���م���ع���ة ل���ل���ب���ن���ك ال���ت���ج���ارى 

ال�����دول�����ي، ع����ن األش���ه���ر 
من  األول����ى  التسعة 
ال�����ع�����ام اجل��������اري، 
ارت������ف������اع ص���اف���ي 
بنسبة  األرب������اح 
م����ق����ارن����ة   %22
املناظرة،  بالفترة 
مليار   8.54 لتسجل 
مليار   7.02 مقابل  جنيه 

جنيه بالفترة املماثلة.
وك���ش���ف���ت ال���ب���ي���ان���ات امل��ال��ي��ة 
للبنك عن ارتفاع صافي الدخل 
 %16.1 ب��ن��س��ب��ة  ال���ع���ائ���د  م����ن 
جنيه  م��ل��ي��ار   15.45 ل��ت��س��ج��ل 
مقابل  املاضي،  سبتمبر  بنهاية 
ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ار   13.308.203
ب��ن��ه��اي��ة ال���ف���ت���رة امل���ق���اب���ل���ة م��ن 
ال��ع��ام امل��اض��ي .كما ارت��ف��ع عائد 
املشابهة  واإلي�����رادات  ال��ق��روض 
ل��ي��س��ج��ل  ال���ف���ت���رة  ذات  خ������ل 
31.7 مليار جنيه مقابل 27.2 
املقارنة،  بالفترة  جنيه  مليار 
ال��ودائ��ع  تكلفة  ارتفعت  ك��ذل��ك 
 16.2 إل��ى  املشابهة  والتكاليف 
مليار   13.8 مقابل  جنيه  مليار 

جنيه بالفترة املناظرة.
وب����ل����غ ال���ن���م���و ف�����ي م��ح��ف��ظ��ة 
أول  خالل   %5 بالبنك  القروض 
ال���ع���ام، ك��م��ا حقق  9 أش��ه��ر م���ن 
زيادة في حجم املدخرات لديه 

بنسبة %8.

املصرف املتحد: الحكومة 
تدعم صناعة الحديد

متويل  في  يشارك  املتحد  املصرف 
مجموعة  ل��ص��ال��ح  جنيه  م��ل��ي��ار   2.9

بشاي للصلب ضمن حتالف مصرفي
متويل  عقد  املتحد،  امل��ص��رف  وق��ع 
 2.9 بقيمة  األجل  متوسط  مشترك 
مصر،  بنك  قيادة  حتت  جنيه،  مليار 
ب��ص��ف��ت��ه امل���رت���ب ال��رئ��ي��س��ي وض��ام��ن 
ال��ت��غ��ط��ي��ة وم���س���وق ووك���ي���ل ال��ت��م��وي��ل 
بتحالف  رئيسي  كمرتب  وباملشاركة 
مصرفي لتمويل احلد االستراتيجي 
خطوط  لتشغيل  ال�����زم  ل��ل��م��خ��زون 
إن���ت���اج ال���ش���رك���ة امل���ص���ري���ة ل��ل��ح��دي��د 
بشاي  مجموعة  والصلب  اإلسفنجي 

للصلب.
القاهرة”  “بنك  ال��ت��ح��ال��ف  ش��م��ل 
بصفتهم  املصري”  األه��ل��ي  و”البنك 
التغطية  وضامني  الرئيسني  املرتبني 
 ”HSBC و”بنك  التمويل،  ومسوقي 
املصري  و”البنك  املتحد”  و”املصرف 
املرتبني  بصفتهم  الصادرات”  لتنمية 

الرئيسيني.
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االن�سحاب عن اجلهلة واالأغبياء راحة ال تقدر بثمن

د. السيد رشاد

30 فبراير

كتب ـ سيد ناصف
قــال مــدحــت قــمــر، رئيس 
مجلس إدارة البنك العقاري 
اســتــراتــيــجــيــة  إن  املـــصـــري، 
الــبــنــك تــســتــهــدف إعـــادتـــه 
لــلــمــســار الــصــحــيــح، وزيــــادة 
نــشــاطــه واخلــــدمــــات الــتــي 
في  ليكون  للعمالء  يقدمها 
في  العاملة  البنوك  مقدمة 

السوق.
وأضـــاف فــي أول حــوار له، 
بــعــد تــولــيــه مــنــصــبــه خلفا 
ـــبـــنـــك الـــســـابـــق  ـــرئـــيـــس ال ل
استقال  الــذي  كمال،  عمرو 
محاور   5 هناك  أن  مــؤخــرا، 
البنك  عليها  يعمل  أساسية 
تشمل  احلالية،  الفترة  في 
إغــــــالق مـــلـــف املـــديـــونـــيـــات 

املــتــعــثــرة، مـــن اجـــل إيــقــاف 
نــــزيــــف اخلــــســــائــــر، ودعــــم 
مــــبــــادرات الــبــنــك املـــركـــزي 
لـــــتـــــمـــــويـــــل املــــــشــــــروعــــــات 
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة، وإطـــــــــــالق 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن اخلـــدمـــات 
املدفوعات،  مليكنة  الرقمية 
وتــعــظــيــم االســــتــــفــــادة مــن 
إليه  آلت  التي  البنك  أصــول 
مديونيات،  إسقاط  مقابل 
وأخـــيـــرا حتــقــيــق االنــتــشــار 
اجلـــغـــرافـــي داخـــلـــيـــا ودعـــم 
األردن  فــــي  الـــبـــنـــك  فــــــروع 

وفلسطني.
الـــبـــنـــك  إن  قــــمــــر  وقــــــــال 
يخطط إلصــدار حزمة من 
قريًبا،  الرقمية  اخلــدمــات 
فـــرع  أول  إطــــــــالق  تـــشـــمـــل 

ممــيــكــن لــلــبــنــك، وخـــدمـــات 
أخــرى مثل احملفظة  رقمية 
البنكي،  واملــوبــايــل  الــذكــيــة 
بــهــدف مــيــكــنــة املــدفــوعــات 
تـــنـــفـــيـــًذا الســتــراتــيــجــيــة 
الــبــنــك املــــركــــزي واملــجــلــس 

القومي للمدفوعات.
يعتزم  الــبــنــك  أن  وأضــــاف 

املـــــشـــــاركـــــة فـــــي مـــــبـــــادرات 
الــبــنــك املـــركـــزي، والــتــي من 
بينها مبادرة السياحة التي 
تساهم في إعادة احلياة مرة 
سيناء،  فــي  للفنادق  أخــرى 
وكـــــذلـــــك إســـــقـــــاط فـــوائـــد 
التي  الــشــركــات  مــديــونــيــات 
جنيه  مــاليــني   10 عــن  تقل 

طــبــقــا لــــشــــروط املـــــبـــــادرة، 
ــتــمــويــل  ودعـــــــم مـــــبـــــادرة ال
والصناعة، بحسب  العقاري 

ما قاله قمر.
ومــــن جــانــب أخــر»الــبــنــك 
الـــعـــقـــاري« يــوقــع اتــفــاقــيــة 
تـــــعـــــاون مـــــع شــــركــــة مــيــنــا 

للمنتجعات السياحية
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــــــعـــــــاون مـــع 
شـــركـــة مــيــنــا لــلــمــنــتــجــعــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة، حـــيـــث طـــرح 
أوجه  من  العديد  الطرفان 
التعاون املشتركة التى سوف 
عليها  والعمل  دراستها  تتم 
وقع  املقبلة.  الــفــتــرة  خــالل 
الــبــروتــوكــول مــدحــت قمر، 
البنك،  إدارة  مجلس  رئيس 
ومــــحــــمــــد عـــــبـــــاس رئـــيـــس 

مينا  شــركــة  إدارة  مــجــلــس 
لــلــمــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة، 
بــحــضــور عـــمـــرو جــــاد الــلــه 
وهناء  البنك،  رئــيــس  نــائــب 
التنفيذى  املستشار  الهاللى 
قطاع  إدارة  مجلس  لرئيس 
االتــصــال املــؤســســى وبــرامــج 
دعــــــــم املــــجــــتــــمــــع، وأميــــــن 
التنفيذى  املستشار  طوالن 
لــقــطــاع الـــفـــروع الــداخــلــيــة 
واخلــارجــيــة، ومـــروان سعيد 
املصرفية،  التجزئة  رئيس 
وحـــــــســـــــني عــــبــــداحملــــســــن 
رئـــيـــس قـــطـــاع املـــشـــروعـــات 
الصغر،  ومتناهية  الصغيرة 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن قــــيــــادات 

البنك والشركة.

البنك العقاري املصري يتفاوض لبيع 1.2 مليار جنيه من أصوله

»التعمير واإلسكان« يعلن السحب الدوري الـ 36 لحساب توفير األطفال والشباب
كتب ـ د. عفاف فؤاد

فــي إطــار الـــدور التنموي احلــيــوي الــذي 
بالتعاون  التعمير واإلسكان  يقوم به بنك 
اإلسكان  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة  مع 
عشرون  منذ  العمرانية  والتنمية  واملرافق 
لــإدخــار  الــقــومــي  املـــشـــروع  لتفعيل  عــامــا 
واملـــــســـــاعـــــدة فـــــي احلـــــصـــــول عـــلـــى شــقــة 
املستقبل مت إجراء السحب الدوري الثاني 
توفير  حــســاب  جـــوائـــز  عــلــى   2019 ــعــام  ل
األطفال والشباب ذو اجلوائز وهو السحب 
الذي يحرص بنك التعمير واإلسكان على 
الوعاء  هــذا  إصــدار  منذ  بانتظام  رعايته 
اميانا منه بأهمية دور الشباب من الطلبة 

والطالبات في بناء املجتمع.
أقــيــم الــســحــب بــاحتــاد طـــالب الــعــجــوزة 

حتــــت رعــــايــــة الـــدكـــتـــور وزيــــــر الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم بــحــضــور حــســن غــــامن رئــيــس 
محمد  املــنــتــدب،  والــعــضــو  اإلدارة  مجلس 
مجاهد نائب وزير التربية والتعليم ممثال 

الــوزيــر، ولــيــد مطر مساعد  الــدكــتــور  عــن 
العضو املنتدب للتجزئة املصرفية ورئيس 
ذو  الــتــوفــيــر  لــدفــاتــر  التنفيذية  الــلــجــنــة 
اجلوائز وممثلة وزارة التضامن االجتماعي 

والعديد من قيادات البنك ووزارة التربية 
والتعليم

إشراف  حتت  أجري  الذي  السحب  أسفر 
وزارة التضامن االجتماعي عن فوز كل من:
مـــيـــار مـــحـــمـــود ســـالـــم عـــلـــى ســـالـــم فـــرع 
الــصــاحلــيــة اجلـــديـــدة بـــاجلـــائـــزة األولــــي 
جنية،  ألـــف   200 قيمتها  سكنية  وحـــدة 
 – املكتبة  تامر سامي إسماعيل فرع  وسما 
وحــدة  مقدم  الثانية  باجلائزة  الــزقــازيــق 
ويوسف  جنيه،  ألــف   100 قيمته  سكنية 
مــحــمــد عـــلـــى أبـــــو شـــــــوارب فـــــرع دمـــيـــاط 
الــثــالــثــة مــقــدم وحــــدة سكنية  بــاجلــائــزة 
 425 إلى  باإلضافة  جنيه  ألف   50 قيمته 
جائزة نقدية أخرى تتراوح بني 1500 إلى 

250 جنيه.
بجنوب  »أخميم«  بلدى  إلــى  بــزيــارة  قمت  كلما   
الفطرى  شاعرها  زيـــارة  على  حريصا  مصر،كنت 
املــلــحــمــى »جــابــر أبــوحــســني«،بــل وحــضــور إحــدى 
سرادقات  فى  تقام  األسطورية،التى  لياليه 
ضخمة ،يحتشد خاللها اآلالف من عشاقها 
إلــيــه خصيصا من  الــذيــن يــأتــون  ومــريــديــه 
العربى،ليشاهدوا  والــعــالــم  مصر  أنــحــاء  كــل 
شاعرالسيرة »كرمي العني«،وهو لفظ شديد 
لإشارة  الصعيد  فى  العامة  يطلقه  التحضر 
ولم  بصرية،  إعــاقــة  يعانى  صاحبه  أن  إلــى 
تــكــن هـــذه اإلعـــاقـــة الــبــصــريــة هــى وحــدهــا 
»أبوحسني-«والشاعر  بني  املشترك  القاسم 
»هــومــيــروس«،فــاألهــم  األســطــورى  اليونانى 
هـــو تــلــك الــعــبــقــريــة املـــتـــفـــردة الــتــى جعلت 
اآلالف  عــشــرات  إبــــداع  عــلــى  قــــادرا  كليهما 
أسطورية  بصورة  امللحمية  الشعرية  األبــيــات  من 
الهاللية  السيرة  يــروى  كــان  فالرجل  لها،  النظير 
يعدل  مختلفة،وأحيانا  شعرية  بــروايــة  ليلة  كــل 
الواحدة  الليلة  فى  مــرة  من  أكثر  الشعرية  روايته 
احلضور،وهوياتهم،ورغباتهم،و مقام  يناسب  مبا 

مسبوق  غير  لعدد  مبدعا  جعله  انتمائاتهم،مما 
مــن األبــيــات الــشــعــريــة،قــدرهــا الــبــاحــث د.شــمــس 
الدين احلجاجى فى دراسة له بأربعة ماليني بيت 
شعرى!!، وهو ماجعلنا نطلق مطمئنني على شاعرنا 
العرب«،  أبوحسني - هوميروس  اإلخميمى »جابر 
وإذا كان تراث »جابر أبوحسني«امللحمى الذى رحل 
من  تارة،وللنهب  للضياع  تعرض  ،قــد  سنوات  قبل 
مثقفني كبار،صنعوا مجدهم الزائف على أنقاضه 
أخرى،ولم يبق- منه سوى شرائط كاسيت بدائية 
مــتــنــاثــرة هــنــا وهـــنـــاك لــــدى مــريــديــه،فــإن 
اليونان  أيقونة  اليزال  وتراثه«  »هوميروس 
وأوربــــــــا كـــلـــهـــا،رغـــم رحـــيـــلـــه مـــنـــذ عـــشـــرات 
الـــقـــرون،إلـــى حــد أن االحتــــاد األوربــــى قبل 
سياسيا،واملنهارة  ،املـــأزومـــة  الــيــونــان  دخـــول 
اقتصاديا ،إلى جنة عضويته، فقط من أجل 
عيون »شاعر اإللياذة«الذى يشكل بالجدال 
اإلنسانية  فى  األعظم  الشعر  مثلث  قاعدة 
كــلــهــا: »هــومــيــروس،واملــتــنــبــى،وشــكــســبــيــر«. 
اإلغريقية  باللغة  يعنى  لقب  وهــومــيــروس 
ــلــمــؤرخ الــيــونــانــى  » األعـــمـــى«، ولـــد طــبــقــا ل
املــيــالد فى  الثامن قبل  الــقــرن  هــيــردوت فــى 
نظم  فى  الفضل  يعود  اليونانى،وإليه  لونيا  إقليم 
فنيًا  عــمــاًل  وتقدميهما  و»األوديـــســـة«  »اإللـــيـــاذة« 
الالحقة،  املالحم  من  لكثير  منوذجًا  صار  متكاماًل 
وبــهــمــا احــتــل مــكــانــة عظيمة عــنــد شــعــبــهــواأوربــا 
واإلنــســانــيــة،حــيــث قـــام فــى اإللـــيـــاذة الــتــى تتألف 
مــن 15535بــيــتــا شــعــريــا،بــوصــف حـــروب طـــروادة 
باقتدار  واصــفــًا  وعــظــيــم،  متفرد  شــعــرى  بــأســلــوب 
التشبيه، والصور  العمل امللحمى بدقة مستخدمًا 
تتألف  التى   « »األوديــســا  وفــى  الــرائــعــة،  البالغية 
القادة  عــودة  بوصف  ،قــام  شعرى  بيت   12200 من 
مغامرات  ســرد  ،وبـــالـــذات  طــــروادة  مــن  املنتصرين 
ــبــطــل اإلغـــريـــقـــى » أوديــــســــيــــوس« وهــــو عــائــد  ال
إلـــى وطــنــه بــعــد ســقــوط طـــــروادة، لـــذا يعد 
هوميروس رمزًا للوطنيةاليونانية ،كماوتعد 
للتاريخ  فــقــط  لــيــس  »األوديـــســـا« مــرجــعــيــة 
اإلنسانية  للمعرفة  ،بــل  الــقــدمي  الــيــونــانــى 
على  »اإللــيــاذة«  إلــى  النظر  ميكن  كلها،فيما 
استمرت  معروف،حيث  دينى  كتاب  أول  أنها 
ظهوراإلمبراطورية  حتى  للبشرية  ملهمة 
، لكن املؤكد  الرومانية ،واعتناقها املسيحية 
و  أشــهــرمــبــدع  أن هــومــيــروس ليس فقط هــو 
شعراء  نحو  على  واألوديسة  لإلياذة  مغنى 
السيرة الهاللية أمثال »جابر أبوحسني »فى 
العربية،لكنه وهوالذى ال يرى كان  ثقافتنا 
املعرفة  طــريــق  أضـــاء  الـــذى  األول  املعرفة  مصباح 

جلموع اليونانيني،واإلنسانية كلها لعدة قرون.

»آي سكور« تتوقع أرباًحا صافية بقيمة 
107 ماليني جنيه العام الحالي

كتبت ـ هدير هاشم
أظـــــهـــــرت املـــــؤشـــــرات 
ألداء  األولـــيـــة  املــالــيــة 
منوا  مصر  بنك  أعمال 
مـــلـــحـــوظـــا فــــى جــمــيــع 
املـــجـــاالت، حــيــث شهد 
هذا العام زيادة مطردة 
فـــــــى حـــــجـــــم أعـــــمـــــال 
وارتفع إجمالى  البنك، 
املــركــز املــالــى إلـــى 968 

مليار جنيه فى 2019/6/30 مقابل 884 
مبعدل  السابق  الــعــام  فــى  جنيه  مليار 
منــو فــى حـــدود 9.5%. وش���ه���دت ودائ��ع 
جنيه  مليار   76.2 بنحو  منــوا  العمالء 
مقابل  جنيه  مليار   745.8 إلــى  لتصل 
669.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018 
صافى  ارت��ف��ع  كما   ،%11.4 منــو  مبعدل 
مليار   272 إلى  ليصل  للعمالء  القروض 

جنيه مقابل 221 مليار 
السابق  العام  فى  جنيه 
 ،%23.1 منــــو  مبـــعـــدل 
وقــــــــــد بــــلــــغــــت نـــســـبـــة 
الـــقـــروض املــتــعــثــرة إلــى 
 2.08 القروض  إجمالى 
تغطية  بنسبة  فقط   %
والباقى مغطى   %  96.7
بــــضــــمــــانــــات عـــيـــنـــيـــة، 
تسوية  نــتــيــجــة  وذلــــك 
وإبـــرام  الــعــمــالء  مــن  ملفات عــدد كبير 
مــلــيــار  تــســويــات جـــديـــدة مبــبــلــغ 3.7 
جنيه، كما بلغت املتحصالت من عمالء 
لنحو 1.9 مليار  املنتظمة  الديون غير 
التحديات  من  الرغم  على  وذلــك  جــم، 
على  وانعكاساتها  الراهنة  االقتصادية 

اجلهاز املصرفى ككل.

كتب ـ رشا أمين 
تــــــتــــــوقــــــع الـــــشـــــركـــــة 
املــــصــــريــــة لـــالســـتـــعـــالم 
ســكــور«  »آي  االئــتــمــانــى 
أن حتقق أرباًحا صافية 
مـــاليـــني   107 بـــقـــيـــمـــة 
جـــنـــيـــه نــــهــــايــــة الــــعــــام 
احلـــــالـــــي، مـــقـــابـــل نــحــو 
94 مــلــيــوًنــا نــهــايــة الــعــام 

املاضى.
كــفــافــى،  قال محمد 

الشركة تسعى  إن  رئيس مجلس اإلدارة، 
حالًيا العتماد استراتيجية العام املقبل، 
والــتــى تتضمن اســتــثــمــارات جــديــدة فى 
بنيتها التحتية، ومستهدفات منو قوية.

املقبل سيشهد إطالق  العام  أن  وأضــاف 
عــــــدد مــــن اخلـــــدمـــــات اجلـــــديـــــدة مــثــل 
االستعالمات اخلاصة باإلقراض الصغير 

عـــبـــر احملــــمــــول، وســيــتــم 
من  األول  ـــربـــع  ال خــــالل 
التقرير  وإتــاحــة   ،2020
االئـــــتـــــمـــــانـــــى لــلــعــمــيــل 
البنكي،  اإلنــتــرنــت  عــبــر 
التجارى  السجل  بجانب 
ــا، إضـــافـــة إلــى  ــًي ــكــتــرون إل
الربط مع املرور لتسجيل 
ـــتـــى عــلــيــهــا  الـــشـــركـــات ال
حــظــر. وأكــــد كــفــافــى أن 
اإلقـــــراض عــبــر احملــمــول 
سيتم من خالل البنوك بحد أقصى 500 
جــنــيــه، وميــكــن للعميل تــكــراره فــى يــوم 
موضًحا  القدمي،  املبلغ  سدد  طاملا  واحــد 
اختيار  عــلــى  تعمل  حــالــًيــا  ســكــور  آي  أن 
التقييم  مسئولية  ستتولى  التى  الشركة 
الرقمى للشخص، كما جترب اخلدمة مع 

مصرفني بالوقت احلالي.

البنك األهلى و«األوروبى إلعادة اإلعمار« 
يوقعان حزمة متويلية بـ150 مليون دوالر

كتبت ـ منال خطاب
وقــــــع هــــشــــام عـــكـــاشـــة ،رئـــيـــس 
األهـــلـــي  ـــبـــنـــك  ال إدارة  مـــجـــلـــس 
املــصــري، وجــانــيــت هــكــمــان املــديــر 
التنفيذي للبنك األوروبي إلعادة 
األعـــمـــار والــتــنــمــيــة عــلــي حــزمــة 
متــويــلــيــة بـــإجـــمـــالـــي مــبــلــغ 150 
مليون دوالر أمريكي بهدف متويل 
واملتوسطة  الصغيرة  املــشــروعــات 

في مصر.
حــضــر الــتــوقــيــع الــــذي مت مبقر 
الباز،   داليا  املصري  األهلي  البنك 
البنك  إدارة  مجلس  رئــيــس  نــائــب 
البيلي  وغـــــادة  املـــصـــري،   األهـــلـــي 

ــلــخــزانــة  ـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ل ال
واخلــدمــات  اخلارجية  والــعــالقــات 
السفطي،  وهشام  الدولية  املالية 
رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــالقــــات 

اخلــــارجــــيــــة واخلـــــدمـــــات املــالــيــة 
الــدولــيــة وممــــدوح عــافــيــة رئيس 
الصغيرة  املــشــروعــات  مــجــمــوعــة 
مدير  شمس  وعــبــاس  واملتوسطة 
ـــقـــروض الـــدولـــيـــة بــالــبــنــك  عــــام ال
ــــي املــــصــــري وفـــــــرق الــعــمــل  األهــــل

املختصة بالبنكني.
ــتــوقــيــع صــــرح هــشــام   وعـــقـــب ال
في  تــأتــي  االتفاقية  أن   ، عكاشه 
إطار العالقات املتميزة بني البنك 
املــصــري والبنك األوروبـــي  األهــلــي 
والتي  والتنمية  االعــمــار  إلعـــادة 
مــتــعــددة لتشمل  لــســنــوات  متــتــد 

العديد من مجاالت التنمية

745.8 مليار جنيه ودائع بنك مصر 
و272 مليارا حجم محفظة القروض
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سهير جودة

حظ سعيد لبرج األقزام

ب��اق��ى م��ن ال��زم��ن أي���ام وي��رح��ل ه��ذا ال��ع��ام غير 
م��أس��وف عليه وق��ب��ل م��ج��ىء ع���ام ج��دي��د تمنح 
الفرصة لرقصة األحالم، فمنا  األمنيات لنفسها 
عن  بعيدا  ويحلق  للتمنى  لحظات  يقتنص  من 
المترهل  ال��ي��أس  م��ؤق��ت��ا  ويختفى  ص��ع��ب  واق���ع 
ونمتلئ  الصدارة،  مكان  األحالم  لتحتل  بداخلنا 
بها رشاقة وانتعاشا، وكأن العام الجديد سيقضى 
وكأنه  وداخليا،  خارجيا  السائدة  الفوضى  على 

سيأتى محمال بالهدايا والمفاجآت السارة.
التوقعات  ال��ل��ه��اث خلف  ي��ب��دأ رح��ل��ة  م��ن  وم��ن��ا 
بالبحث عن المستقبل، ونبدأ البحث فى األبراج 
الفلكية وكأنها ستهدينا من السماء حظا أفضل 
وتغييرا شامال، ومنا من تدب فيه الحيوية، ولكن 
فى  الجديد  اكتشاف  نحو  االتجاه  أح��ادى  بشكل 

الفلك واألبراج.
وكأن ما يقوله الفلك سوف يسير بنا فى سفينة 
إن��ق��اذ عكس ات��ج��اه ت��ي��ار اإلح��ب��اط وال��م��ؤام��رات 
وسطوة  والعلم  العمل  وكراهية  الزحام  واختناق 
حالنا  ع��ن  واألب����راج  الفلك  ف��ى  ونبحث  الفساد 
أرض  على  نعيش  ونحن  والعالم  الوطن  وأح��وال 
األب��راج،  لمسميات  الحقيقى  المعنى  مع  الواقع 
وي��دم��ر خاليا  ب��ن��ا  االه���م���ال يفتك  »ف��س��رط��ان« 
وجذور  الهادر،  الهائج  كالثور  ويفترسنا  المناعة 
اإلرهاب وأشجاره وثماره تنطلق »كالحمل« النارى، 
أم��ا »ال��ح��ق« فأصبح ج���وزاء ل��ه أل��ف وج��ه البشر 
والعالم لم يعد له »ميزان« ولم تعد النوايا »عذراء« 
اتجاه فى  كل  نتلقاها من  الجهل  »ق��وس«  وسهام 
العلم والدين والثقافة واالقتصاد. وأما المؤتمرات 
الخارجية والداخلية فهى »كالعقرب« يلدغ فى كل 
لحظة وينتعش ويتألق ويبقى الفساد هو »األسد« 
فى غابة الوطن، وهو ما يجعل أحالمنا تدفن مع 
الجديد  البرج  وأم��ا  بر  بال  بحر  فى عمق  الموت 
»الخنزيرة« فهو ينطبق على كل أجهزة المخابرات 
العالمية التى تلهو بنا وبالعالم من أجل مصالح 

اقتصادية ومن أجل العزيزة إسرائيل.
وإذا كان الفلك يؤكد أننا نقع تحت تأثير كوكب 
أننا نقع تحت تأثير مضاف  زحل، فالواقع يؤكد 
إليه ب��رج ال��ك��ذب م��ع سبق اإلص���رار واالس��ت��م��رار، 
ومشاكل الفقر والبطالة والتعليم »اللى زى عدمه« 
والنيران الخارجية تجعل أحالم ايامنا تعيش فى 
به،  نقاوم  تنويرا  نمتلك  وال  الخسوف،  منطقة 
فالثقافة المستنيرة ناتجها عقول نابضة متجددة 
متطورة محلقة ونفوس صافية متحققة متوقدة، 
ومن أين يأتى التحقق ونحن نقاوم بعزيمة جبارة 
اس��ت��م��رار  ع��ل��ى  ون��ع��م��ل  ال��ث��ق��اف��ة ونستسلم  ه���ذه 

الحياة طائفية وطبقية والفكر والروح جاهلية.
علينا  تسيطر  ال��ت��ى  المزاجية  الخريطة  أم��ا 
فوزى  مفيد  حنان  تصنيف  من  أفضل  أج��د  فلم 
إلى  قسمتها  حيث  السما«،  فى  »عمل  كتابها  فى 
المزاج الصفراوى والدموى والعصبى والليمفاوى 
وهو يعنى الخمول وفتور الهمة أننا حقا أصبحنا 
القاتلة  الفيروسات  كل  فى  الدسم  كامل  كوكتيل 
التعريف  وكأنها  الواقع  تشخص  التى  والمدمرة 

لهذا الوطن.
والواقع بهذه المعطيات يقول إن هناك خريطة 
ولكننا  أغلبها  إلى  أو  إليها  ننتمى  جديدة  أب��راج 
مواليد  فالبعض  األب��راج،  هذه  مواليد  أننا  ننكر 
الفساد، حيث  برج  مواليد  والبعض  »اليأس«  برج 

أفخر تشكيلة فريدة علمية ومعملية فذة.
أما من ينتمون لبرج الجهل فهم يجاهدون فيه 

باعتباره المجد الذى نباهى به األمم.
نكد  ألننا  قومى  م��ش��روع  أنجح  فهو  وبالتالى 
ون��ك��اف��ح ون��ج��ت��ه��د ف���ى ال��ت��أخ��ر ون��ع��ي��ب الجهل 
األق��زام،  لبرج  ينتمى  من  وهناك  فينا.  والجهل 
النفاق  ومؤهالت  مواهب  مواليده  يمتلك  حيث 
للشر، وصاحب هذا  والشر  والوسوسة  والبلطجة 
البرج يقدم نفسه ويسوقها وكأنه االختراع األهم 
يصبح  ال��ق��زم  ه��ذا  أن  والمصيبة  الكهرباء،  بعد 
فجأة عمالقا وشخصية عامة رغم أنه »نص لبة«، 

وأحيانا »تمن« أو أقل.
وه��ن��اك م��وال��ي��د ب���رج ال��ح��ظ وه���و ب���رج يبتسم 
للبهلوانات من مواليد برج األقزام، حيث االجتهاد 
فى المزايدة والنفاق والكذب واإلدعاء، ونحن فى 

أشد الحاجة لمواليد من برج الفضلية والعلم.
والصغائر  الكبائر  يترفع عن  الذى  الكبار  وبرج 
ن��ح��ن ف���ى اح��ت��ي��اج ل��ل��ع��م��ل وال���دق���ة واالج��ت��ه��اد 
األم��ل  ويقفز  ال��ي��أس  وي��ت��راج��ع  الحلم  ليتعافى 
إيجابية  وأف��ك��ار  ج��دي��دة  ع��ي��ون  للميالد  ليكون 
العام الجديد جديدا فعال  وإبداع مستمر ليكون 

وليس فقط مجرد رقم إضافى.

امكانية التوفيق بني العمل والعائلة
كتبت ـ منال خطاب

ط���م���وح ال��ن��ج��اح وت��ح��ق��ي��ق ال����ذات 
ف��ي ال��ع��م��ل أم األس����رة؟ األط��ف��ال أم 
أسئلة  الشخصية؟  األه��داف  تحقيق 
تطرحها على نفسها كل امرأة دخلت 
شريك  مع  وق��ررت  المهني  مشوارها 
حياتها التوفيق بين األسرة والمشوار 

المهني، قرار ليس بالسهل اتخاذه؟
التوفيق بين المهنة واألسرة

يمكن القول إن الواجبات المنزلية 
ُت��ع��د م���ن م��ه��ام  ت����زال ح��ت��ى اآلن  ال 
المرأة عند معظم األسر في ألمانيا، 
وي���ع���ود ال��س��ب��ب ف���ي ذل����ك إل����ى ع��دم 
استعداد الكثير من الرجال لتخفيف 
األع���ب���اء ال��م��ن��زل��ي��ة ع��ل��ى ش��ري��ك��ات 
وتقاليد  قديمة  ل��ت��ص��ورات  حياتهم 
م��ح��اف��ظ��ة ورث����وه����ا ع���ن ال��ت��رك��ي��ب��ة 
يقف  ما  وهذا  السابقة،  االجتماعية 
لتحقيق  ال��م��رأة  ط��م��وح  ام���ام  عائقًا 
المهني.  في مشوارها  أعلى  إنجازات 
ن��س��اء ع��دي��دات  ال��وض��ع  ويجبر ه��ذا 
عالية  مراكز  إل��ى  للوصول  يطمحن 
على االختيار بين أمرين: إما األسرة 
ال��م��ه��ن��ي.  ال���م���ش���وار  أو  واالط����ف����ال 
لكنه  ممكن  االم��ري��ن  بين  التوفيق 
يتحقق عادة على حساب المرأة، ألن 
نسبة عالية من الرجال غير مستعدة 
ال��ق��ي��ام ببعض  ل��ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ة 
الواجبات المنزلية. وُيعلل ذلك غالبًا 
الكفاءة على  الرجل ليست لديه  بأن 
تربية األطفال، مع أن تجارب عديدة 
أثبتت أن األب قادر على رعاية أطفاله 

ينجح  ال  عندما  حقا.  ذل��ك  اراد  أن 
بين  والتوفيق  التنسيق  في  الطرفان 
المنزلية،  األم����ور  وت��دب��ي��ر  عملهما 
إلى  الطامحات  النسوة  أكثر  تضطر 
إلى  المهني  م��ش��واره��ن  ف��ي  ال��ن��ج��اح 
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن إن���ج���اب األط���ف���ال كي 
إل��ي��ه.  يصبن  م��ا  تحقيق  يستطعن 
هذا الوضع يترك بالطبع انعكاسات 
سلبية على المجتمع األلماني الذي 
الفردي«،  „بالمجتمع  يوصف  اصبح 
وذلك لتراجع معدل الوالدات وتفكك 
المجتمع،  في  أساسية  كنواة  األس��رة 
ك��م��ا ي��ح��دث اآلن ف��ي أل��م��ان��ي��ا حيث 
ع��ام 2004  ف��ي  ال���والدات  بلغت نسبة 
النسبة  تبلغ  بينما  بالمائة   1،4 إل��ى 

في أكثر البالد العربية 4 % تقريبًا.
الكفاح على جبهتين

ت��ك��اف��ح ال���ن���س���اء ال���ع���ام���الت على 
األسرة  في  األول��ى  الجبهة  جبهتين: 
ب���إق���ن���اع ال����رج����ل ب����أخ����ذ ج�����زء م��ن 

العبء  لتخفيف  المنزلية  الواجبات 
ع��ل��ي��ه��ا، وال��ث��ان��ي��ة ف��ي م��ك��ان العمل 
إلثبات حقها في الحصول على نفس 
وتكافح  نفسه.  للعمل  ال��رج��ل  أج��ر 
المرأة االوروبية ايضا من أجل إلغاء 
القديمة  التقليدية  ال��ت��ص��ورات  ك��ل 
التي تقول إن النساء غير قادرات على 
المهام التي يقوم بها الرجال. وهناك 
مشكلة أخرى تواجه المرأة في اوروبا 
وه���ي ع���دم ح��ص��ول��ه��ن ع��ل��ى وظيفة 
من  يخشون  العمل  أرب��اب  الن  فقط 
انجاب المرأة يوما لالطفال وبالتالي 
ومن  أمومة.  اج��ازة  اضطرارها الخذ 
المعروف أن القوانين االلمانية تجبر 
ال��م��رأة االم  أرب��اب العمل على اع��ادة 
من  م��رور سنتين  بعد  وظيفتها  ال��ى 
ب��دوره  حصولها على االج���ازة. وه��ذا 
ي��ج��ع��ل ارب�����اب ال��ع��م��ل ي���ت���رددون في 

توظيف المرأة.
المرأة العاملة في البالد العربية

ال ي��م��ك��ن ت��ق��دي��م ص����ورة واض��ح��ة 
وموحدة عن وضع المرأة العاملة في 
كل العالم العربي، فعلى سبيل المثال 
ال الحصر تراوح عدد القوى العاملة 
من النساء في لبنان ومصر والمغرب 
بينما   ،%29 إل���ى   %21 ب��ي��ن  وت��ون��س 
كانت النسبة في دول الخليج كعمان 
واألمارات العربية المتحدة أقل بكثير 
هذه  ان  اال   ، و%9   %12 إل��ى  ووص��ل��ت 
النسب تبقى أقل بكثير من نظيرتها 
الدول األوروبية.  ألمانيا ومعظم  في 
وتعد التقاليد الرافضة لعمل المرأة 
وانخفاض  ال����والدات  نسبة  وارت��ف��اع 
ف���رص ال��ع��م��ل وان��ت��ش��ار األم���ي���ة من 
دور  الضمحالل  الرئيسية  األس��ب��اب 
العالم  في  العمل  أس��واق  في  ال��م��راة 
ال��ع��رب��ي. إض���اف���ة إل���ى ذل���ك ت��رف��ض 
المرأة  الرجال عمل  من  كبيرة  نسبة 
الرجال  يقوم  بأن  وكذلك  عام  بشكل 
ألسباب  المنزلية  الواجبات  ببعض 
من  ت��ح��ط  ب��إن��ه��ا  بعضهم  يعتبرها 
تصوراتهم.  م��ع  تتطابق  وال  شأنهم 
ل��ك��ن ي��م��ك��ن ال���ق���ول إن األس�����رة في 
وتشكل  استقرارًا  أكثر  العربية  البالد 
هناك  للمجتمع  الرئيسية  البنية 
كونه مجتمع جماعي ال يغلب عليه 
الطابع الفردي المتواجد في معظم 
ال��دور  هو  ه��ذا  الغربية،  المجتمعات 
الرئيسي لألسرة وقد يكون هذا أمرًا 
البالد  ف��ي  للكثيرين  وه��ام��ًا  رئيسيًا 

العريبة.

املرأة العاملة:

نقص املاء يعرض 
البشرة للتجاعيد

كثيرات  تفشل  أو آلخر  لسبب 
من السيدات والفتيات في جعل 
األولويات  أه��م  من  الماء  ش��رب 
وال����ع����ادات ال��ي��وم��ي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة 
الماء  ش��رب  أهمية  رغ��م  إليهن، 
ب��ك��ث��رة ل��ل��ب��ش��رة ت���ح���دي���دًا! إذ 
الكثير  عليها  يظهر  ما  سرعان 
إلى  ال��ت��ي تشير  ال��ع��الم��ات  م��ن 
ن��ق��ص ال��م��اء، م��ا ي��ه��دد جمال 

بشرتك ومظهرك.
نقص الماء بشكل ملحوظ في 
حالة  في  الجلد  يترك  الجسم 
جفاف، وتتضح فيه المسامات، 
ويبدو مثل تربة جافة في حاجة 
إلى الماء لترتوي وتظهر عليها 
أن  علمًا  ج��دي��د،  م��ن  الحيوية 
الدراسات الطبية أشارت إلى أن 
اللوشن في هذه الحالة ال يعتبر 
إذًا،  تأثيره.  يطول  ولن  عالجًا، 
يكمن الحل باختصار في شرب 
كميات كبيرة من المياه لتحيي 
وتقدمي  الجافة،  خاليا جلدك 
وتعيدي  الكافي،  الترطيب  لها 

إليها بريقها وحيويتها.

املسلوق للحصول 
علي الرشاقة

كتبت � رشا أيمن 
الجسم  رشاقة  على  الحفاظ 
بعد  ام��رأة، وخصوصا  كل  غاية 
الحمل والوالدة. وتسعى النساء 
إلى الحصول على جسم رشيق 
المتاحة  والوسائل  الطرق  بكل 
الموقف  يبدو  ذلك  تحقق  ومع 
صعبا أمام الرغبة في الحفاظ 
على النتائج التي جرى إحرازها، 
وذلك باتباع نظام رياضي، مثل 
تمنح  التي  الرياضية  التمارين 
ال��ج��س��م ال��رش��اق��ة ال��دائ��م��ة، أو 

باتباع نظام غذائي خاص.
يجب البعد عن تناول األكالت 
ال���دس���م���ة ال���ت���ي ت��ح��ت��وي على 
المقليات،  مثل  ك��ث��ي��رة،  ده���ون 
وك��ذل��ك االب��ت��ع��اد ع��ن األك���الت 
السكريات،  على  تحتوي  التي 
ال���ك���ث���ي���رة، حتى  وال��م��ع��ج��ن��ات 
الجسم  رش��اق��ة  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ 

دائما.
االه��ت��م��ام ب��ت��ن��اول ال��ف��واك��ه، 
وال���س���ل���ط���ات، وال����خ����ض����راوات 
التي  األك��الت  من  ألنها  بكثرة، 
ت��م��ن��ح��ن��ا ال���ش���ع���ور ب��االم��ت��الء 
وال��ش��ب��ع ل��ف��ت��رات ط��وي��ل��ة، وهي 
من األكالت التي يمكننا تناولها 

للحفاظ على رشاقة الجسم.
ألن  بكثرة  الماء  شرب  ويجب 
المياه تعمل على إذابة الدهون 
ال��وزن  وإن��ق��اص  الجسم  داخ���ل 
يتمتع  الجسم  وتجعل  الذائد، 

بالرشاقة دائما.
ي��ج��ب االه���ت���م���ام ب��م��م��ارس��ة 
وخصوصا  الرياضية،  التمارين 
رياضة المشي ألنها تعمل على 
إنقاص الوزن، وتنشيط الجسم، 
الزائدة  الدهون  من  والتخلص 
بالجسم، وتجعل الجسم رشيقا 

دائما.
على  ال��ح��رص  علينا  وي��ج��ب 
ت���ن���اول وج��ب��ة اإلف���ط���ار، وع���دم 
اإلهمال فيها ألنها تمد الجسم 

بالطاقة طوال اليوم

الزواج الثاني جنة الرجل ونار املرأة
كتبت ـ د. عفاف فؤاد

الزوجة الثانية بالنسبة للرجل قد تكون 
معها  ليعيش  الرجل  إليها  يلجأ  محطة 
بعد   ، جديدة  عاطفية  ومغامرات  مشاعر 
ان تمكن الملل من عالقته بزوجته االولى 
اآلمن  المالذ  الثانية  الزوجة  تكون  وقد   ،
الذي يبحث عنه الرجل خصوصا اذا كان 
ت��م انفصاله ع��ن زوج��ت��ه االول���ى فهو  ق��د 
يريد أن يبدأ حياة زوجية مستقرة يعد لها 
سيستقر  التي  الثانية  ال��زوج��ة  مع  جيدا 

عليها عقله وقلبه .
الزوجة الثانية في حياة الرجل

وفي بعض الحاالت وكما يرى خبراء علم 
النفس ، قد تكون الزوجة الثانية او الحب 
الثاني ، مجرد نزوة تعرض لها الرجل هربا 
من الملل والرتابة ، والزواج منها في هذه 
الحالة لن يستمر طويال ، خصوصا اذا كان 
زوجته  تطليق  ع��دم  على  حريصا  الرجل 
االولى ، وهي حقيقة يجسدها الواقع على 
اخرى  ح��االت  وف��ي   ، كثيرا  الحياة  مسرح 
قد يستمر الزواج من األولى والثانية معا .

ماتهاي خبير  هينيج  ي��راه  م��ا  وبحسب 
لما  ووفقا   ، األلماني  الزوجية  العالقات 
األلمانية من  فيلت«  »دي  نشرته صحيفة 
يقع  قد  الرجل  ان   ، الصدد  ه��ذا  في  قبل 
في الحب مرة ثانية في المرحلة العمرية 
بين الخامسة والثالثين واألربعين ، ليس 
رغبته  بسبب  ولكن  جنسية  دواف��ع  بسبب 
الملل  بعيدة  ج��دي��دة  عاطفية  ح��ي��اة  ف��ي 

والرتابة التي وجدها مع زوجته .
الزوجة الثانية حياة جديدة 

الثانية  للمرة  ال���زواج  الرجل  يقرر  عند 
خطة  ووض���ع  حياته  تجديد  ي��ري��د  فهو   ،
جديدة لها ، والزوجة الثانية تساعده في 
له  المتبقي  االم��ل  هي  تكون  فقد   ، ذل��ك 
انتهى  اذا  ، خصوصا  السعادة  في تحقيق 

، لذا  زواجه االول بالفشل وخسائر كثيرة 
فقد تكون الزوجة الثانية تعويضا للرجل 
الزوجة  مع  عاشها  حقيقية  معاناة  على 

األولى .
تشويه صورة الزوجة األولى

اخ��رى  م��رة  ال���زواج  ال��رج��ل  عندما يريد 
يبدأ في التركيز على تشوية صورة الزوجة 
عن  المحفوظة  التبريرات  ويعد   ، االول��ى 
، ال  ، نكدية  ، والتي من اهمها  ظهر قلب 
وك��أن  وه��ك��ذا   ، مهملة   ، بمظهرها  تهتم 
الرجل الذي يقول ذلك ال تعتريه العيوب 
مطلقا ، وال تعاني منه زوجته اي تقصير 
، والسؤال الذي يفرض نفسه اآلن ، لماذا 
التي  ب��ال��درج��ة  ال��رج��ل صريحا  ي��ك��ون  ال 
التي  ال��م��رأة  لتلك  بحبه  يعترف  تجعله 
يريد الزواج بها ، ولماذا يهدر حق الزوجة 
الثانية في ذلك ، واألعجب من ذلك كيف 
تقبل الزوجة الثانية ان تتزوج رجل لمجرد 
انه اعلن الحرب على زوجته االولى وسلط 
من  مميزاتها  هامال  عيوبها  على  الضوء 
في  تتهاون  وك��ي��ف   ، بغيرها  ال���زواج  اج��ل 
حقها بان يعترف الرجل الذي يريد الزواج 
النه  منها  سيتزوج  ان��ه  اجمع  للعالم  بها 

ارتاح لها وانجذب اليها واحبها .

البروكلي والثوم حملاربة التقلبات الجوية
مع اقتراب فصل الشتاء، وكثرة التقلبات 

اإلصابة  تكثر  الفترة،  تلك  الجوية في 
حدة  إالأن  بنزالت البرد واإلنفلونزا، 
على  تتوقف  نزالت البرد واإلنفلونزا 
ق���وة ج��ه��از ال��م��ن��اع��ة وق����درة الجسم 
ال���ف���ي���روس���ات. ت��ل��ك  على مهاجمة 

وق����د أث��ب��ت��ت ال�����دراس�����ات واألب���ح���اث 
إل������ى أن ت��ش��ك��ي��ل ج���ه���از م��ن��اع��ة ق��وي 

على مصادر  ك���ب���ي���ر  ب���ش���ك���ل  ي���ت���وق���ف 
التغذية لكل فرد، بحسب ما أكده د. محمد 

خيري ، استشاري التغذية العالجية وعالج السمنة والنحافة، 
في تصريحات خاصة .

في  األط��ف��ال  حماية  إلى ضرورة  خيري ،  د. محمد  ودع��ا 
وذل��ك عن  الشتاء،  ب��أم��راض  والكبار من اإلص��اب��ة  ال��م��دارس 
طريق الوقاية من خالل االهتمام بتناول األطعمة والمشروبات 
التي تؤثر بشكل مباشر على تقوية جهاز المناعة، ومن أهم 
والمواد  بالبروتين  لغنائه  الصباح  في  البيض  األطعمة  تلك 

الدهنية والفيتامينات واألمالح المعدنية.



13 املراأة التى تهرب من احلب تتعلم الكراهيةتراث

احلب كاملوت اليعرتف بالطبقات و ال بالرثوة و ال باجلاه

تاريخ حدود مصر الشرقية )1(.. 96 عاما من التمدد واالنكماش في الخريطة المصرية

فى 1830 أرسل محمد على فرقتني من الجيش لتأديب القبائل املعروف عنها السلب والنهب ونشر 

حسن اللبان

- ف���ى ج��غ��راف��ي��ا س���ي���ن���اء.. ت���ي���ران وص��ن��اف��ي��ر 
جزيرتان مصريتان

»ال��خ��ط��ر دائ���م���ا م���ا ي��أت��ي م���ن ه���ن���اك«.. ه��ذا 
تطرق  كلما  وت���ك���رارا  م����رارا  ال��ت��اري��خ  يثبته  م��ا 
التي  الشرقية  مصر  ح���دود  ع��ن  ال��ح��دي��ث  إل��ى 

ال��واق��ي��ة ض��د أي أطماع  ك��ان��ت وال ت���زال درع��ه��ا 
يستغلها  التي  وثغرتها  توسعية،  أو  استعمارية 
ظلت  لهذا  البالد،  خيرات  لنهب  مدخال  الغزاة 
على  األكبر،  االستراتيجي  باالهتمام  تحظى 
ل��ح��م��الت عسكرية  ال��ب��الد  ت��ع��رض  ال��رغ��م م��ن 

واعتداءات من جهتها الغربية، ومنازعات بشأن 
الشمالي  جانبها  وات��خ��اذ  الجنوبية،  ح��دوده��ا 
مرة،  من  أكثر  عدائية  لعمليات  انطالق  قاعدة 
دول��ة  م��ع  الوحيد  الحد  ال��ب��الد  ش��رق  يظل  لكن 

غير عربية.

هذا ما يتطرق إليه كتاب »تاريخ تطور 
حدود مصر الشرقية وتأثيره على األمن 
للكاتبة   ،»1988  ��  1892 املصرى  القومى 
أل��ف��ت أح��م��د اخل��ش��اب، ال��ص��ادر ع��ن »دار 
الشروق« ويستعرض فى فصوله السبعة 
تاريخ الصراعات حول احلدود الشرقية 
ودورها فى النزاع العاملى والصراع العربى 
العثمانية  وامل���ن���اوش���ات  اإلس��رائ��ي��ل��ى،   �����
التى أسفرت عن فرمان 1892  األوروبية 
الذى انتقص أغلب مساحة شبه جزيرة 
سيناء، فضال عن مسألة تبعية جزيرتى 

تيران وصنافير.
ال��دراس��ة األس��ب��اب احلقيقية  وت��ش��رح 
الشرقى  احل����دودى  اخل��ط  صناعة  وراء 
األولى  طابا  اتفاقية  أضافت  وهل  ملصر، 
1906 للبالد أراضى وثقت احلد الفاصل 
ب���ن امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ث��م��ان��ي��ة وامل��م��ت��ل��ك��ات 
امل����ص����ري����ة، وه�����ل مت االت�����ف�����اق ب���رض���اء 
وهل  الدولية؟  للمواثيق  ووفقا  الطرفن 
وما  عليها؟  كاملة  سيادتها  مصر  مارست 
ه��و م��وق��ف اخل��ارج��ي��ة املصرية م��ن هذا 

اخلط احلدودى.
ك���م���ا ي���رت���ك���ز ال���ك���ت���اب ع���ل���ى ال���وث���ائ���ق 
حتافظ  مهمة  كمرجعية  البريطانية 
ع��ل��ى احل���ق���وق ال��ت��اري��خ��ي��ة إل����ى ج��ان��ب 
واآللية  والسياسة  واجلغرافيا  ال��ق��ان��ون 
ال���ع���س���ك���ري���ة، ف����ى م����واج����ه����ة األط����م����اع 
على  للهيمنة  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ت��وس��ع��ي��ة 
العربية  احلدودية  فالنزاعات  املنطقة، 
�� دون حل جذرى  ميكن حلها بشكل ودى 
ونهائى �� حيث يظل ذلك بن جنبات أمة 
بإسرائيل  متعلقا  وليس  واح��دة،  عربية 
التى تقبع مالصقة للخط احلدودى فى 
لالنقضاض  احل��اس��م��ة  للحظة  ان��ت��ظ��ارا 

على الغنيمة.
عن  الكثير  »جنهل  أننا  املؤلفة  وتؤكد 
للعديد  التى كانت مسرحا  تاريخ سيناء 
م��ن��ذ ترسيمها  ال��ن��زاع��ات واحل����روب  م��ن 
مصر  جنحت  عندما   ،1988 ع��ام  وحتى 
الدولى،  التحكيم  فى استعادة طابا عبر 
صناعة  ت��اري��خ  ال��ك��ث��ي��رون  ي��ع��رف  ال  كما 
احل�����د ال���س���ي���اس���ى ال���ف���اص���ل ب����ن م��ص��ر 
وف��ل��س��ط��ن، وج��غ��راف��ي��ة ش��ب��ه اجل��زي��رة 
وخيراتها ومواردها التى تفوق املعلومات 
امل���ت���اح���ة ك���ق���رى وم��ن��ت��ج��ع��ات س��ي��اح��ي��ة 
ش��ه��ي��رة م��ق��ص��ورة ع��ل��ى ط��ب��ق��ة ش��دي��دة 

الثراء«.
السياسى  التحليل  ه���ذا  ب���أن  ون��وه��ت 
وال��ت��اري��خ��ى ي��ق��دم ل��ل��ق��ارئ رؤي����ة ح��ول 
أهمية هذه البقعة الغالية من أرض مصر، 
الصهيونى  الفكر  إره��اص��ات  م��ن  م��ح��ذرا 
ال��ت��ى ت���رى ش��ب��ه اجل���زي���رة ج����زءا أصيال 
يوقفه  ل��م  ال���ذى  التوسعى،  امل��ش��روع  م��ن 
الدولية  احل��دود  خلف  إسرائيل  تراجع 

فى 1988، بعد استعادة طابا.
احلدود السياسية واخلطوط الفاصلة

جاء الفصل التمهيدى من الكتاب حتت 
عنوان »احلدود السياسية وشبه جزيرة 
سيناء«، وأشارت فيه الكاتبة إلى أنه مع 
ظهرت   ،1990 فى  الباردة  احل��رب  انتهاء 
م���درس���ت���ان ت��ن��اول��ت��ا أزم�����ة احل������دود بن 
بالواقع  تتمسك  تقليدية  األول��ى  البالد 
فكر  تتبنى  الثانية  كانت  بينما  القدمي، 
م��ا ب��ع��د احل��داث��ة وت���رى أن احل����دود أم��ر 
قابل للمفاوضة وإعادة الترسيم، داعية 
إل���ى ع��ال��م ي��س��ه��ل ف��ي��ه ان��ت��ق��ال األف����راد 
حيث  م��وان��ع،  دون  والتقنيات  واألم����وال 
القومية ويبرز  الثقافات واحلدود  تذوب 
ونوهت  السطح،  على  الكونى  االقتصاد 
من  األسئلة  من  العديد  يطرح  ه��ذا  ب��أن 
القومية  ال����دول  ومستقبل  ش��ك��ل  بينها 
ف��ى ظ��ل ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��ك��ون��ى اجل��دي��د، 
توضيح  مع  املركزية،  السلطات  ووظائف 
مفهوم السيادة اإلقليمية والوالء للوطن 

أم للمصلحة.
ال��ذى  وأك���دت اخل��ش��اب أن ه��ذا النظام 
تروج له الواليات املتحدة بشكل متسارع 
يواجه عدة عقبات منها غياب النموذج 
التاريخى،  العمق  وافتقار  عامليا،  املقبول 
م���ع جت��اه��ل ال��ث��واب��ت وال���ف���روق ال��ه��ائ��ل��ة 
ب��ن األق���ط���ار، ف��ال��دول��ة ال��ق��وم��ي��ة تعنى 
مساس  وأى  م��ق��دس��ة  ال��وط��ن  ح����دود  أن 
بشبر منها بتر وخطر يهدد بوفاة األمة 
وي��س��ت��وج��ب احل����رب دف���اع���ا ع���ن وح���دة 

اإلقليم.
وت���ن���ق���س���م م����س����أل����ة احل����������دود إل�������ى 3 
اجت���اه���ات: األول س��ي��اس��ى وي��ع��ن��ى ع��دم 
على  تطرأ  تغييرات  بأية  احل���دود  تأثر 
والثانى  االتفاق،  صاحبت  التى  األوض��اع 
قانونى يراها كائنا حيا خاضعا للتغيير 
والتطور معتبرا أن تعين احلدود مت فى 
ما  فترة  بأوضاع  متأثرا  تاريخية  حلظة 
فيها،  رأى  اإلقليم  لشعب  يكون  أن  دون 

بن  التوفيق  الثالث  االجت��اه  ي��رى  بينما 
خطوطا  احل���دود  تبقى  ب��أن  امل��درس��ت��ن 
للفصل بن سيادات الدول باتفاق أطراف 

دولية.
وحسب املؤلفة، فإن احلدود السياسية 
إل��ى ح��دود طبيعية،  ال��دول تنقسم  بن 
وأخرى قصوى أو آمنة، فضال عن احلدود 
املوروثة، فيما متثل  االتفاقية واحلدود 
احل��دود  ال���دول  ب��ن  الفاصلة  اخل��ط��وط 
اإلداري��������ة واحل�������دود اجل���م���رك���ي���ة، وه��ى 
السياسى،  احلد  مع  تتباين  قد  خطوط 
أن  دون  اإلدارى  التنظيم  هى  ووظيفتها 

تترتب عليها حقوق أو تبعيات.
احل��������دود ف����ى اإلس��������الم وامل��س��ي��ح��ي��ة 

واليهودية
ذوب��ان  تفرض  العوملة  أن  الكاتبة  ت��رى 
ال��ث��ق��اف��ات واحل�����دود واالق���ت���ص���ادات فى 
األدي��ان  ت��رى  فيما  واس��ع،  كونى  مجتمع 
ال��ق��ض��ي��ة م���ن م��ن��ظ��ور م��خ��ت��ل��ف بسبب 
اجلدل الفكرى والعقائدى لكل مجموعة، 
وعلى  مقتل،  فى  الفكرة  ه��ذه  يضرب  ما 
ال���رغ���م م���ن ذل����ك ل���م ت��ت��ن��اول ال��دي��ان��ات 
بينما  دينية،  أو  سياسية  حدودا  الثالث 
كانت االجتاهات الفكرية فى هذا الشأن 
عمل فقهى بشرى ال عالقة له باإلرادة 
اإلل��ه��ي��ة، ح��ي��ث ج���رى ت��وظ��ي��ف األدي���ان 
ك��غ��ط��اء حل���روب وص���راع���ات ل��ه��ا أغ���راض 

مختلفة.
أرض  تعد  التوراتى،  الفكر  أدبيات  فى 
ك��ن��ع��ان »ف��ل��س��ط��ن« م���وع���ودة م���ن ال���رب 
لشعب إسرائيل مكافأة لهم بعد 40 سنة 
من التيه، وهى مملكة الله التى خص بها 
الشمولى  امل��ف��ه��وم  يتسع  بينما  ال��ي��ه��ود، 
الفرات،  إلى  النيل  إلى دولة حدودها من 
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، فيما  وت��ش��م��ل أغ���ل���ب 
جميع  أن  املسيحية  األدب��ي��ات  تفترض 
املسيحى  للحكم  خضعت  التى  األراض���ى 
مسيحية،  أراض  بالضرورة  هى  ما  يوما 
وهذا  احلالى،  وضعها  عن  النظر  بصرف 
واحل��روب  الصليبية  احل��م��الت  يفسر  م��ا 

األوروبية مع الدول العثمانية.
الثيوقراطية  األدب��ي��ات  تشير  بينما 
إلى أن املسيحية ال تؤمن بحيازة األرض 
الرومانى  املبدأ  ويرى  بالغزو،  أو  باحلرب 
فى املذهب الكاثوليكى إمكانية استيطان 
مالك  أو  صاحب  لها  ليس  التى  األراض���ى 
وفرض السياسة عليها، وهو ما حدث فى 
االحتالل األوروبى لألمريكتن ودول من 

إفريقيا وآسيا.
وعلى الرغم من كل ما يقال، لم يذكر 
الشريفة  األح���ادي���ث  أو  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن 
تلميحا،  أو  تصريحا  السياسية  احل��دود 
وإمنا أشار إلى مفهوم أمة املسلمن بشكل 
عام وهو نابع من الدعوة العاملية لإلخاء 
مشتركة،  ق��واس��م  م��ن  عليها  تترتب  وم��ا 
مفهوم  ت��راك��م��ات  أن  إل��ى  الكتاب  ويشير 
احل����دود ف��ى ال��ت��ص��ور اإلس���الم���ى قائمة 
على آيتى »وأع��دوا لهم ما استطعتم من 
وهما  ورابطوا«،  وصابروا  و»اصبروا  قوة« 
فى  القوة  بعناصر  التمسك  إلى  تدعوان 
احملتمل  اخلطر  ودرء  متربص  ك��ل  وج��ه 

فقط.
وارت�����ب�����ط م���ف���ه���وم اجل����ه����اد ب���احل���رب 
والتوسع وجرى توظيفه سياسيا بغرض 
ال����دف����اع ع����ن ح������دود ال����دول����ة وح��م��اي��ة 
شريعة  موجبات  أح��د  وك��ون��ه  املسلمن 
احلاكم  مصلحة  ت��ك��ون  فحيث  احل��اك��م، 

وملكه فهناك شرع الله.
خل��ارج  احل��رب  بنقل  النيل  وادى  اح��ِم 

سيناء
سيناء  عن  للحديث  الكاتبة  وتطرقت 
حيث  التاريخ،  حلركة  معبرا  باعتبارها 
وف�����دت م��ن��ه��ا امل����وج����ات ال��ب��ش��ري��ة ال��ت��ى 
قدميه  امل��ص��رى  التاريخ  مسار  ف��ى  أث��رت 
املنطقة  ب��رزخ  وه��ى  ومعاصره،  وحديثه 
ال��ع��رب��ي��ة، وال���راب���ط ب���ن ش��ب��ه اجل��زي��رة 
املعبر  أنها  كما  أفريقيا،  وشمال  العربية 
ال���ت���ج���ارى ال���ق���دمي ب���ن م��ص��ر وال���ع���راق 
أهميتها  والشام، كل ذلك أعطى لسيناء 

املمتدة على مر التاريخ.
خليجى  ب���ن  امل��ن��ح��ص��ر  اجل�����زء  ه����ذا 
ال��ع��ق��ب��ة وال���س���وي���س وامل���ط���ل ب��ق��اع��دت��ه 
وأصيل  ثابت  جزء  املتوسط  البحر  على 
م���ن ال��ق��ط��ر امل���ص���رى ب��س��ك��ان��ه وث��ق��اف��ت��ه 
مصرى  أث��ر  فأقدم  احلضارية،  وبصمته 
سابع  »سمرخت«  صخرة  هو  سيناء  فى 
ملوك األسرة األولى وعليها رمز إخضاع 
وهناك  املصرية،  للسلطة  اجلزيرة  شبه 
ص���خ���رة »س���ان���خ���ت« وص���خ���رة »زوس������ر«، 
وكانت شبه اجلزيرة حينها مصدرا غنيا 
وال��زب��رج��د،  وال��ذه��ب  وال��ف��ي��روز  للنحاس 
ك��م��ا ك��ان��ت ب��اب��ا م��ف��ت��وح��ا ل���ل���غ���زوات من 
ذلك  ومنذ  الهكسوس،  م��ن  ب��دءا  ال��ش��رق 

احلن صارت العقيدة املصرية فى 
نقل احلرب  املنطقة هى  هذه 

إلى اخلارج للدفاع عن وادى 
النيل.

يلقبونها فى األدبيات 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ب������»أرض 
االض�������ط�������ه�������اد«، ح��ي��ث 
عاشوا فيها 40 سنة من 

إلى  وصولهم  قبل  التيه 
ف��ل��س��ط��ن»أرض امل��ي��ع��اد«، 

نبيه  على  ال��ل��ه  أن���زل  وفيها 
موسى الوصايا العشر فى سفر 

اخل������روج، وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل���ك ال 
الطريق  صراحة  اليهود  يذكر 

ال����ت����ى س���ل���ك���وه���ا ف�����ى ش��ب��ه 
اجل���زي���رة أو اجل��ب��ل ال��ذى 

ن��زل��وا ق��ب��ال��ت��ه، وه���ل هو 
حبل  أم  س���رب���ال  ج��ب��ل 

جفجافة.
ع������ل������ى ال��������رغ��������م م���ن 
بالنسبة  سيناء  أهمية 

ل��م  أن�����ه�����م  إال  ل����ل����ي����ه����ود 
يستدل  أث���را  فيها  يتركوا 

أو  الدينية  أهميتها  على  ب��ه 
ول��م  ل��ه��م،  بالنسبة  ال��ت��ق��دي��س��ي��ة 

تنشط األدبيات اليهودية إال مع انتشار 
املسيحية فى الشرق، وامتألت سيناء من 
عيون  م��وس��ى،  جبل  مبسميات،  ج��دي��د 
موسى، حمام موسى، عن قديس، وجبل 
املناجاة فى وادى فيران، فضال عن حمام 

فرعون على البحر األحمر.
كما كانت شبه اجلزيرة قبلة احلجاج 
فهى  القدس،  ي��زورون  الذين  املسيحين 
أن جاءت  إلى  زيارتهم،  دائما فى برنامج 
احلمالت الصليبية وأغلقت هذا الطريق.

دخل املسلمون إلى مصر، عبر الطريق 
ل��ل��غ��زوات وه���و ط��ري��ق الفرما  ال��ت��اري��خ��ى 
أق���دم امل��ع��اب��ر ب��ن م��ص��ر وال��ش��ام حينها، 
وك�����ان أه����ل احل������دود ي�����رون أن رف����ح هى 
احل���د ال��ف��اص��ل ب��ن م��ص��ر وال���ش���ام، وأي��ل��ة 
مصر  ب��ن  احل��د  ه��ى  العقبة  خليج  على 
اإلسالمية  ال��دول��ة  واستغلت  واحل��ج��از. 
كطريق  االس��ت��رات��ي��ج��ى  ملوقعها  س��ي��ن��اء 
رئيسى بن البحرين األحمر واملتوسط، 
جتارى  كطريق  بأهميتها  احتفظت  كما 
وطريق للحج إلى مكة املكرمة، وكل ذلك 
اجلزيرة  لشبه  الكبيرة  األهمية  يثبت 
كأساس بناء معادلة األمن املصرى، حتى 

قبل ظهور علم احلدود.
تيران وصنافير

ت��ق��ع ش��ب��ه اجل���زي���رة ف���ى ش��م��ال ش��رق 
م���ص���ر، وه����ى ه��ض��ب��ة م��ث��ل��ث��ة رأس���ه���ا فى 
اجلنوب حيث رأس محمد، وقاعدتها فى 
البحر املتوسط، وتضم إقليم العريش فى 
الشمال، وإقليم التيه فى الوسط، فضال 
ف��ى اجل��ن��وب، وحدها  ال��ط��ور  إقليم  ع��ن 
ال��ش��م��ال��ى ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط، واجل��ن��وب��ى 
الشرق فيحدها  أما فى  املتوسط،  البحر 
خ��ل��ي��ج ال��ع��ق��ب��ة وخ���ط م���ن ط��اب��ا ينتهى 
رف��ح،  إل��ى  املتوسط  البحر  عند  بنقطة 
ومن الغرب يحدها خليج السويس وقناة 

السويس.
أى  كم2   65،500 سيناء  مساحة  وتبلغ 
مساحة  من  و%26  مصر،  مساحة  من   %6
ال���ص���ح���راء ال���ش���رق���ي���ة، وت���ع���د ال��ع��ري��ش 
ع��اص��م��ة ش���م���ال س��ي��ن��اء ب��ي��ن��م��ا ال��ط��ور 

ع���اص���م���ة اجل�����ن�����وب، وه�����ى ك��م��ا 
يذكرها التاريخ أرض العبور 
التقاء  وأرض  القارات  بن 

البحار.
خليج  ط����ول  وي��ب��ل��غ 
م��ي��ال   150 ال���س���وي���س 
م��ي��ال من  وع��رض��ه 18 
رأس  إل������ى  ال����س����وي����س 
موانئه  وأش��ه��ر  محمد 
م���ي���ن���اء ع���ي���ون م���وس���ى، 
وميناء  زنيمة،  أبو  وميناء 
ال���ط���ور، وم��ي��ن��اء أب���و ردي���س، 
ويتمد طول خليج العقبة نحو 100 
ميل من رأس محمد إلى قلعة 
ال��ع��ق��ب��ة، وع��رض��ه ي��ت��راوح 
بن 7 و14 ميال، ويضم 3 
جزر هى جزيرة تيران، 
وج����زي����رة وص��ن��اف��ي��ر، 
ومن  فرعون،  وجزيرة 
أش���ه���ر م��وان��ئ��ه م��ي��ن��اء 
وم��ي��ن��اء  م��ح��م��د  رأس 
ش�����رم ال���ش���ي���خ، وم��ي��ن��اء 

دهب، وميناء نويبع.
وأش������ارت ال��ك��ات��ب��ة إل����ى أن 
مصر حكمت بأياد غير مصرية 
وثقافاتها  وأجناسها  أع��راق��ه��ا  اختلفت 
االجتماعية  النظم  أضعف  م��ا  ولغاتها، 
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ف���ى ال��ب��الد 
والي��ة  أصبحت  حيث  ال��ت��اري��خ،  م��ر  على 
حماية  وب��دع��وى  ال��غ��زو  بحق  عثمانية 
أوروب�����ا  إل��ي��ه��ا  وت��ن��ب��ه��ت  أرض اإلس�������الم، 
ال�18 حينما بدأت احلملة  القرن  بنهاية 
خروجا   1798 عام  مصر  على  الفرنسية 
ع��ل��ى ق��واع��د ت����وازن ال��ق��وى األوروب���ي���ة، 
وهو ما شكل تهديدا ألمن أوروب��ا نفسها 
وإهانة للدولة العثمانية التى منيت منه 
للتحالف  ما دعا بريطانيا  بهزائم عدة، 
م��ع��ه��ا رس���م���ي���ا، ح��ت��ى ان��س��ح��ب��ت ف��رن��س��ا 
على  الثالث  ال��ع��ام  انتهاء  قبل  مصر  م��ن 

حملتها وذلك إتفاقية إميان عام 1801.
محمد على

ت��وض��ح اخل��ش��اب أن���ه م��ن��ذ ه���ذا احل��ن 
أص���ب���ح م��س��ت��ق��ب��ل م��ص��ر ال��س��ي��اس��ى أم���را 
الكبرى، لكن ما  ال��دول األوروب��ي��ة  يخص 
محمد  ظ��ه��ور  العالم  س��اس��ة  يتوقعه  ل��م 
ق�����درات سياسية  ل��ه��ا  ك��ش��خ��ص��ي��ة  ع��ل��ى 
حينها  مصر  حكم  تولت  فائقة  وإداري���ة 
ب��ش��رع��ي��ة ش��ع��ب��ي��ة وب��ت��أي��ي��د م���ن ش��ي��وخ 
األزه��������ر ال����ش����ري����ف، ح��ي��ن��ه��ا اس��ت��ج��اب 
 �� الشعبى  للمطلب  العثمانى  ال��س��ل��ط��ان 
�� وأصدر فرمانا بتوليته فى  على مضض 
9 يوليو 1805، فى أول عملية خروج عن 

املألوف بالنسبة للدولة العثمانية.
سياسة  ات��ب��اع  ف��ى  ع��ل��ى  محمد  وش���رع 
إص����الح واس���ع���ة ال��ن��ط��اق ف���ى م��ص��ر مثل 
إعادة ترتيب دواوين احلكومة واالهتمام 
والتعليم  والتجارة  والصناعة  بالزراعة 
وال��ص��ح��ة وغ���ي���ره���ا، ك��م��ا ش��ك��ل اجل��ي��ش 
امل�����ص�����رى، واه����ت����م ب���ت���ط���وي���ر ال��ب��ح��ري��ة 
امل��ص��ري��ة، وأق�����ام دع���ائ���م دول����ة حديثة 
حديثة  نهضة  محققا  ال��ك��ل��م��ة،  مبعنى 
ب��أي��اد م��ص��ري��ة وم��س��اع��دة ف��رن��س��ي��ة فى 
أغلب األح��ي��ان، م��درك��ا ف��ى ال��وق��ت ذات��ه 
لن  أطماع بريطانيا وفرنسا فى مصر  أن 

تنتهى.
خ����ط����ط م���ح���م���د ع����ل����ى إل�������ى إق����ام����ة 

إمبراطورية جديدة فى الشرق قاعدتها 
استراتيجية  نقاط  على  مرتكزة  مصر، 
مع  التعامل  ميكنها  املتوسط،  البحر  فى 
القوى األوروبية على قدم املساواة، ولعب 
دور م��ح��ورى ف��ى ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة، 
ف��أس��س دول����ة ح��دي��ث��ة ق��وي��ة م��رك��زي��ة، 
إلى  حت��ت��اج  استراتيجية  رؤي��ت��ه  وتنبع 
ال��وص��ول إل���ى ج��ب��ال ط����وروس ف��ى ال��ش��ام 
أعماق  عن  فضال  الطبيعية«،  »احل���دود 
ال�����س�����ودان، وه�����و م����ا ل����م ي�����رض ال���دول���ة 

العثمانية والدول الكبرى.
وأشارت الكاتبة إلى أن دولة محمد على 
العربية،  اجل��زي��رة  إل��ى  وام��ت��دت  توسعت 
جزيرة  شبه  تعبر  التى  مصر  عن  فضال 
سيناء ومتتد إلى الساحل الشرقى للبحر 
وضبا  العقبة  ف��ى  وب��ال��ت��ح��دي��د  األح��م��ر 
مصر  بن   �� احل��ج  طريق  لتأمن   �� ومويلح 
واحلجاز، وهو ما أثار حفيظة بريطانيا 
لكونه الطريق املؤدى إلى الهند، ما يهدد 

مستعمراتها فى آسيا.
وي���وض���ح ال��ك��ت��اب أن���ه ع��ل��ى ال���رغ���م من 
اليونانية  الثورة  قمع  فى  مصر  مشاركة 
بأمر من السلطان العثمانى، أصبح لقوات 
وامل��ورة لتكون  محمد على جزيرة كريت 
مع  مباشر  بشكل  مصريا  بحريا  م��رك��زا 
سواحل مصر الشمالية وسواحل اليونان 
الدولة  هذه  أن  يعنى  ما  وهو  اجلنوبية، 
توازن  فى  ومؤثر  فاعل  دور  ذات  ستكون 
القوى األوروب��ي��ة، وه��و ما لم ي��رض كبار 

القارة العجوز.
ق���راءة عدم  ف��ى  ل��م يوفق محمد على 
ق��ب��ول ال���ق���وى األوروب����ي����ة ب��الع��ب دول���ى 
ج��دي��د ي��ش��ارك��ه��ا ال��ن��ظ��ام األوروب������ى، أو 
على  القائم  القوى  ت��وازن  يهز  أن  ميكنه 
م���ب���ادئ م��ن��ذ ات��ف��اق��ي��ة وس��ت��ف��ال��ي��ا ع��ام 
خالل  من  اتفاقيات  من  تلتها  وم��ا   1648
املؤمترات األوروبية، ولم يقرأ التحالفات 
األوروب���ي���ة ف��ى ح���ال امل��س��اس ب��ال��وح��دة 
إلى  إضافة  العثمانية،  للدولة  اإلقليمية 
ذل��ك ع��دم ق��راءت��ه ل��رد الفعل األوروب���ى 
جتاه صعود قوة عربية جديدة تسيطر 
بينما  احل��اك��م��ة،  البحرية  امل��راك��ز  على 
ت���رغ���ب ال���ق���وى األوروب�����ي�����ة ف���ى ض����رورة 

استمرار العالم العربى فى نومه العميق.
وأش��ارت إلى أن بريطانيا حرصت على 
تفاوضى  دبلوماسى  عمل  وج��ود  ض��رورة 
لضمان انسحاب محمد على من اليونان، 
ولضمان عدم استغالل روسيا القيصرية 
األزم������ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ل��ت��س��وي��ة خ��الف��ات 
حدودية، وكان توقيع برتوكول 4 أبريل 
لندن فى 6 يوليو 1827  1826 ومعاهدة 
ال��ت��واج��د  إزاح����ة  ع��ل��ى  التصميم  ب��داي��ة 
امل���ص���رى ال��ع��س��ك��رى ف���ى أوروب������ا وق��وت��ه��ا 

اإلقليمية الكبرى.
البحر  فى  أساطيلها  بريطانيا  نشرت 
اليونان  إل��ى  مبعوثن  إلرس���ال  املتوسط 
بن  احل��رب  لوقف  للتفاوض  واآلس��ت��ان��ة 
ك��أول��ى  العثمانية،  وال���دول���ة  ال��ي��ون��ان��ي��ن 
خطوات القضاء على جيش محمد على 
ال���ذى ك���ان يبحث ع��ن م��واف��ق��ة أوروب��ي��ة 
واملوافقة  الشام،  إلى  حكمه  امتداد  على 
ع��ل��ى االس���ت���ق���الل ال��ن��ه��ائ��ى ع���ن ال��دول��ة 
نفارين  معركة  انتهاء  أن  إال  العثمانية، 
شديدة  بهزمية  أكتوبر   20 فى  البحرية 

ل��ألس��ط��ول امل���ص���رى وال��ع��ث��م��ان��ى ق��وض��ت 
ه��ذا اآلم���ال، وه��و ما كشف س��وء تقدير 
باملناورة  له  املسموح  للهامش  مصر  وال��ى 
احلرب  من  فخرج  واملساومة،  السياسية 
ب��ج��ث��ث 30 أل����ف ج���ن���دى وغ�����رق أغ��ل��ب 

األسول املصرى.
طموح إبراهيم باشا

ح��س��ب امل���ؤل���ف���ة.. س��ع��ى م��ح��م��د على 
مستغال  واليته  لتوسيع  سوريا  ضم  إلى 
الداخلية  باالنقسامات  أوروب���ا  انشغال 
ابنه  فاجته  العثمانية،  ال��دول��ة  وضعف 
من  اجلنوبى  القسم  إل��ى  ب��اش��ا  إب��راه��ي��م 
ال���ش���ام ل��الس��ت��ي��الء ع��ل��ي��ه، ث���م ط��ل��ب من 
السلطان محمود أن يقلده والية الشام، 
فما كان من السلطان إال أن أصدر فرمانا، 
وقرر جتهيز حملة قوية بقيادة حسن 
باشا الذى تقرر أن يحل محله فى والية 

مصر.
اس��ت��م��ر اجل��ي��ش امل���ص���رى ف���ى ت��ق��دم��ه 
على  استولى  ث��م  ط��راب��ل��س،  دخ��ل  حتى 
عكا ودم��ش��ق وح��م��ص، كما ه��زم اجليش 
بيالن،  ثم  حلب،  على  واستولى  التركى 
وم��ا ساعده فى ذلك  ال��ش��ام،  له فتح  ومت 
ه��و رغ��ب��ة أه���ل ال��ش��ام ف��ى ال��ت��خ��ل��ص من 

احلكم العثمانى.
وان���دف���ع إب���راه���ي���م ب���اش���ا ����� غ��ي��ر مصغ 
لنصيحة محمد على بعدم مس السيادة 
ديسمبر   21 فى  قونية  نحو   �� العثمانية 
كوتاهية  نحو  اجت��ه  ثم  واحتلها،   1832
وك�����ان ع��ل��ى ب��ع��د ع���ش���رات األم���ي���ال من 
اآلستانة عاصمة الدولة العثمانية، وهو 
هذه  نشوء  منذ  األول���ى  للمرة  ح��دث  م��ا 
اإلم��ب��راط��وري��ة ال��ض��خ��م��ة، وه���و م��ا ب��ات 
اإلقليمية  ال��وح��دة  تكامل  على  خ��ط��را 

لإلمبراطورية وتهديد لبقائها.
وتؤكد الكاتبة أن تهديد اإلمبراطورية 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ه���و ت��ه��دي��د م��ب��اش��ر ل��ألم��ن 
األوروب����ى، ال��ذى ي��رى ض���رورة أك��ي��دة فى 
ب��ق��اء ه���ذا ال��ك��ي��ان ال��س��ي��اس��ى ف��ى حفظ 
ت���وازن ال��ق��وى األوروب��ي��ة، ب��دال م��ن دعم 
»العروبة«،  متجانس  قوامها  كبرى  دولة 
وكل هذا دعا القوى األوروبية الكبرى إلى 
اآلخ��ذة  القوة  ه��ذه  للتقويض  االئتالف 
العثمانى  السلطان  فوافق  االت��س��اع،  فى 
له  باالعتراف  على  محمد  مطالب  على 
ال��ش��ام وأط��ن��ة، م��ع تثبيته على  ب��والي��ة 
م��ص��ر واحل����ج����از وج����زي����رة ك���ري���ت، فتم 

توقيع صلح كوتاهية 1833.
ل��ك��ن ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ع��ق��دت س��را 
ات��ف��اق أون���ك���ار أس��ك��ي��ل��ي��س ال��ع��س��ك��رى مع 
تغلق  ذات��ه،  العام  من  يوليو   8 فى  روسيا 
ت��رك��ي��ا مب��ق��ت��ض��اه م��ض��اي��ق��ه��ا أم�����ام أي��ة 
وهو  روس��ي��ا،  على  ل��ل��ع��دوان  تتجه  سفن 
تعانى  ك��ان��ت  ال��ت��ى  بريطانيا  أغ��ض��ب  م��ا 
البعثة  ورأت  روسيا،  وفوبيا  مصر  فوبيا 
البريطانية العسكرية إلى تركيا برئاسة 
باملرستون تراجع محمد على عن الشام 
على  الطبيعية،  بحدودها  مصر  وع��ودة 
أن تكون سوريا منطقة عازلة بينها وبن 

الدولة العثمانية.
ف��ي��م��ا ك���ان���ت وف�����اة ال��س��ل��ط��ان م��ح��م��ود 
وه��زمي��ة اجل��ي��ش ال��ع��ث��م��ان��ى ف��ى معركة 
أمام محمد على  نصيبن فرصة مواتية 
لكنه  املصرية،  الدولة  استقالل  إلع��الن 
أخطأ مجددا فى حساباته دون أن يعلم 

ما يخبئ له األوروبيون.
معاهدة لندن

احللفاء  توقيع  أن  إل��ى  الكاتبة  نوهت 
الدولة  �� بحضور مندوب عن  األوروبيون 
 15 ف��ى  ل��ن��دن  معاهدة  على   ���� العثمانية 
التى  ال��س��ل��ط��ات  يتضمن   ،1840 ي��ول��ي��و 
محمد  إل���ى  بتخويلها  ال��س��ل��ط��ان  ت��ع��ه��د 
توريث  املعاهدة  ش��روط  وتضمنت  على، 
يكون  أن  على  م��ص��ر،  حكم  على  محمد 
سوريا  م��ن  اجلنوبية  املنطقة  حكم  ل��ه 
املعروفة بوالية عكا »فلسطن« مبا فيها 
عكا ذاتها، شرط أن يقبل ذلك خالل 10 
أيام مع إخالء جزيرة كريت وإقليم أطنة 
وسائر الدول العربية األخرى ويعيد إلى 

تركيا أسطولها.
خالل  ذل��ك  على  محمد  يقبل  ل��م  وإذا 
10 أيام يحرم من والية عكا، وتترك له 
احلكم  م��ن  حرمانه  قبل  أخ��رى  أي��ام   10
ال���وراث���ى ع��ل��ى م��ص��ر، وإذا ان��ق��ض��ت امل��دة 
للسلطان عزله،  األخ��رى دون قرار يحق 
ويجبى  جزية  على  محمد  يدفع  فيما 
ال��ض��رائ��ب ب��اس��م ال��ب��اب ال��ع��ال��ى، ويجعل 
ق�����وات م��ص��ر ال��ب��ح��ري��ة وال���ب���ري���ة ج���زءا 
م���ن ق�����وات ال��س��ل��ط��ن��ة خل��دم��ت��ه��ا ف���ى أى 
وق��ت، وح��ال رفضه ذل��ك يتخذ احللفاء 
األوروب����ي����ون »م���ا ي��ل��زم« حل��م��اي��ة ع��رش 

اآلستانة.

صخرة »سمرخت« 
شاهدة على مصرية 

سيناء.. واليهود 
ال يذكرون طريق 

»سنوات التيه«

 محمد على تبنى 
مشروع إمبراطورية 

شرقية قاعدتها مصر.. 
والحرب اليونانية والضغط 

البريطانى أجهضا حلمه
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نحن نن�رش ماالين�رشه االأخرين

كن كال�سفينة التى مت�سى بني االأمواج بالعلم واملعرفة

يوسف إدريس

الفراق

ت��خ��رج��ت م��ن ال��ج��ام��ع��ة و ل��م ت��وف��ق في 
زاوجها و كذلك لم ترزق بأوالد ... و أيضا 
ال��ع��م��ل ل���م ي��س��ت��ه��وي��ه��ا ف��ف��ض��ل��ت أن ت��ل��زم 
المنزل و مرت األيام و معها العمر و رحلت 
األم و بعدها بعدة أشهر لحق بها ايضا األب 
أسرته  م��ع  الوحيد  اخ��وه��ا  سافر  كذلك  و 
للعمل بالخارج و لم يتبقي يؤنس وحدتها 
خمس  عمره  أصبح  الصغير  كلبها  س��وي 
يستقبلها  للمنزل  ت��ع��ود  حينما  س��ن��وات 
أنشطة  ك��ل  يشاركها  و  األب��ط��ال  استقبال 
معها  تصطحبه  كانت  أنها  لدرجة  حياتها 
توطدت  و  المنزل  خ��ارج  استطاعت  كلما 
بين  العالقة  و  كبير  بشكل  بينهما  العالقة 
اإلنسان و الكلب من أعظم أنواع العالقات 
ف��ال��ك��الب ال ت��ع��رف س���وي ال��ح��ب و ال��وف��اء 
لصاحبها وتجد داخل عيونهم براءة الحب 
الحقيقية التي يعجز البشر أنفسهم علي 
القلب ففكرت  وإنها طيبة  أن يصطنعوها، 
أن تزوجه ولها واحدة من صديقتها لديها 
ف��ي مصر  تسكن  ان��ث��ي  لكن  و  ال��ن��وع  نفس 
و  سيارتها  في  العريس  فأخذت  الجديدة 
صديقتها  لدي  تركته  و  للعروسة  اوصلته 
 ! لمنزلها  ع���ادت  و  عليه  اوصتها  أن  بعد 
عروسته  و  ال��ع��ري��س  أن  الصديقة  وج���دت 
بحاجة للمساعدة من أجل أن يتم الزواج و 
التكاثر الهدف الرئيسي لإلنسان و الحيوان 
علي األرض فاخذتهما للطبيب البيطري و 
العيادة  إل��ي  الدكر  الكلب  دخ��ل  أن  بمجرد 
بالطابق األرضي تذكر ألم الحقن فأنطلق 
في  تقع  التي  ال��ع��ي��ادة  م��ن  كالريح  يجري 
ال��دور األرض��ي وك��ان القدر قد ت��رك الباب 
و  مفتوح  الحديقة  علي  المطل  الخارجي 
اختفي في شوارع مصر الجديدة الجانبية 
البحث  و صديقتها  الطبيب  عبثًا حاول  و 
عنه و لكن كأن ارض شقت و أبتلعته ، و هي 
تبكي و ال تدري ماذا سوف تقول لصديقة 
عمرها ، استعانت بالله و اتصلت بها وجاء 
ص��وت��ه��ا ع��ل��ي ال��ط��رف اآلخ���ر ض��اح��ك��ة هو 
لها  فحكت   ! الكلب  وحشني  اي��ه؟  أخ��ب��اره 
المأساة المروعة ... وهنا شعرت صديقتنا 
انها غير قادرة علي أن تأخذ النفس التالي 
إل���ي ص��دره��ا و ص���وت ط��ن��ي��ن ع��ال��ي يصم 
أذان��ه��ا و ل��م ت��ع��د تسمع ب��اق��ي ال��ح��دي��ث ! 
أرتمت علي الكرسي تحاول أن تقنع نفسها 
أن هذا كابوس و مؤكد أنها سوف تستيقظ 
السيطرة  استعادت  أن  بعد  و   ! ال��ن��وم  م��ن 
علي نفسها قادت سيارتها من المهندسين 
إلي مصر الجديدة لتبحث عن كلبها و هي 
قادتها  بل  فقط  اليوم  هذا  في  تقودها  لم 
كل يوم لمدة أربعة عشر يوما كاملة تبحث 
في كل ش��ارع و تسأل كل ب��واب و تسأل كل 
جراج و محطة وقود في دائرة قطرها عدة 
كيلو مترات و مركزها العيادة المشؤومة و 
لم تجده حتي أنها وضعت إعالن في أحد 
لمن  مالية  م��ك��اف��أة  خصصت  و  ال��ج��رائ��د 
يجده، و لكن ال حياة لمن تنادي و كأن القدر 
قد كتب عليها فراق كل من احببتهم ... و 
لم تفقد األمل أبدا و تفكر به في كل لحظة 
الذي فتحت  اليوم  أن جاء  إلي  به  و تحلم 
باب شقتها لتجده نائم علي عتبة الباب و 
قد تحول لونه من األبيض إلي الرمادي و 
ال استطيع ان اجد الكلمات التي أصف بها 
عودة الغائب التي أصف بها اللقاء ، و لكن 
هذة هي الحياة حينما تصل بك إلي أحلك 
درجات الظالم ابتسم ألنك أصبحت أقرب 

ما تكون لضوء الفجر ..

حظك اليومالكلمات المتقاطعة 

أصالة والعريان حصل خير اتباع هذه الخطوات يؤمن لك أجواء عمل مريحة

كتب ـ جنوي إبراهيم
نصري  أصالة  السورية  المطربة  نفت 
مواقع  عبر  األخيرة  الفترة  في  ت��ردد  ما 
انفصالها  بشأن  االجتماعي،  التواصل 

عن زوجها المخرج طارق العريان.
ونشرت أصالة صورة لها مع زوجها، عبر 
حسابها الرسمي على موقع »إنستغرام«، 

ألحد  أس��م��ح  »ال  ق��ائ��ل��ة:  عليها  وعلقت 
ب���أن ي��ت��ن��اول ع��الق��ت��ي ال��خ��اص��ة ب��زوج��ي 
عدم  الجميع  م��ن  وأرج���و  أوالدي،  وأب���و 
على  ال��ص��دى  لها سيئ  اخ��ت��الق قصص 
نفوس وأعين أوالدنا، مثلنا مثل الجميع 
خالفنا  أوج  ف��ي  ون��ح��ن  ول��ك��ن  نختلف 
العادي، نكّن لبعض كل مشاعر االحترام 

والفخر«.

كتبت ـ هدير هاشم
العمل   بيئة  ثقافة  في  الخبير  قدم 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ب����روس دي���زل���ي، ن��ص��ائ��ح 
ل��ح��ي��اة ع��م��ل��ي��ة أق���ل ض��غ��ط��ا وإج��ه��ادا 

العمل. دوامات  خالل  وإرهاقا 
أيضا  يتولى  الذي  ديزلي  واستعرض 
إدارة تويتر في أوروبا والشرق األوسط 

التالي: الشكل  على  نصائحه  وإفريقيا 
األلكتروني بريدك  -اغلق 

الغداء لتناول  استراحة  -خذ 
الدردشة من  -أكِثر 

التقنيات الرقمية -يوم استراحة من 
تكفي  االسبوع  في  عمل  ساعة   40-

تم عقد قران االنسه نورهان ممدوح على االستاذ 
اسالم مدبولى بحضور العائالتين والدكتور 

الزميل الصحفى نائب رئيس تحرير مجله االذاعه 
والتلفزيون يهنئ العروسين

وت��ت��ق��دم ال���دك���ت���ورة أم 
بخالص  ال��ب��دوي  كلثوم 
الشكر والتقدير لألستاذ 
مهدي علي ابراهيم مدير 
ع���ام األم����ن وال��ح��راص��ة 
ل��ب��ن��ك ك���ي���وان ب���ي قطر 
شنبليون  بشارع  الوطني 
ب��ال��ت��ح��ري��ر ك����ل ال��ش��ك��ر 
وال��ت��ق��دي��ر ل��م��ج��ه��ودات��ه 
األم��ن  تنظيم  ت��م��ام  ف��ي 
كيوان  لبنك  والحراصة 
بي مع دوام التوفيق والي 

االمام دايما

شكر وتقدير مبروك عقد القران

عشان  بالحيا  نفسك  تدفني  أن��ك  م��ب��رر  اي  مفيش   �
خاطر اي حد هو اصال مش حاسس بيكي وخليكي فاكرة 
دايما ان الي بيحب بجد ما بيهونش عليه ان يجرح او 
يسبب اي اذي نفسي  لو عالقتك بشريك حياتك سامة 
ربنا  يبقي تحمدي  الخطوبة  فترة  في  ده  واتاكدت من 
ان الطوبة مجتش في المعطوبة انا مش بشجعك انك 
تسيبي خطيبك انا عوزاكي تبقي واعية باهم قرار ممكن 

بشكل  هيؤثر  النسان  اختيارك  وهو  حياتك  في  تاخديه 
ارب��ع شخصيات  اخ��ر  ودول  كله  علي مستقبلك  ج��دا  كبير 

سامة ممكن تقابليهم في حياتك 

االحتفاالت  م��ن  بالعديد  المصرية  األج��ن��دة  تحفل 
مرتبطة  بعضها  المختلفة،  واألع���ي���اد  وال��م��ن��اس��ب��ات 
باألديان السماوية وبعضها مرتبط بأحداث اجتماعية 
أع��ي��اد  ت��اري��خ��ي��ة. وه��ن��اك  ب��أح��داث  وأخ����رى مرتبطة 
اندرجت تحت قائمة األجازات الرسمية المعروفة على 
أصبح  أخ��رى  أعياد  توجد  ولكن  الجمهورية،  مستوى 
فى طى النسيان و ال أحد يتذكر االحتفال بها، والتى 
كان  النيل،  وف��اء  عيد   . التقرير  ه��ذا  فى  عليها  نتعرف 
يحتفل به المصريون القدماء كعيد سنوي لمدة أسبوعين 

بدءًا من 15 أغسطس، وتحتفل بها أيضًا الكنيسة القبطية.

من »وفاء النيل« لرأس السنةماتبقيش قطعة اكسسوار 

لقد 
انتهي عصر القلم 
وبدأ عصر القدم يأخذ 
الالعب في سنة واحدة ما 
لم يأخذه كل أدباء مصر من 

أيام أخناتون حتى االن 
توفيق الحكيم

أبراج مابتنساش »اإلكس« بسهولة..رونالدو في املقدمة في 2019
البرتغالى كريستيانو  ال���ن���ج���م  اح����ت����ل 

رونالدو العب نادى يوفنتوس اإليطالى 
موقع  من  الرابحين  أكثر  قائمة 

»ان���س���ت���ج���رام« خ�����الل ع���ام 
ح��ق��ق  ح����ي����ث   ،2019

بلغت  هائلة  أرب��اح��ا 
دوالر  مليون   47.8

وحصل  أم��ري��ك��ى، 
أل���ف   975 ع���ل���ى 
دوالر لكل مشاركة 
الموثق  حسابه  فى 

على انستجرام.

الحياة،  ش��ري��ك  على  بالعثور  اإلن��س��ان  يحلم 
تحديد  ح��ي��ث  م��ن  معينة  ب��م��واص��ف��ات 
نغمة  وحتى  والشعر  البشرة  لون 
ال�����ص�����وت، وع����ن����دم����ا ي��ج��د 
ه�����ذا ال���ش���خ���ص ي��ع��ي��ش 
م����ع����ه ف������ى ال���خ���ي���ال 
وي����ح����ل����م ب��ت��ك��وي��ن 
معه   صغير  م��ن��زل 

وي��ع��ت��ق��د ال��ب��ع��ض 
ي����ع����ود  ه���������ذا  إن 

إل����ى ب���ع���ض األب���راج 
الفلكية.
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تبداأ احلرية حني ينتهى اجلهل

عراقية

يورا صويفر فى مصر والوطن العربى 

مؤتمر أدباء مصر يرفض تهويد القدس ويحارب التطرف 
بورسعيد – 

السيد رشاد برى 
بعد دورة ناجحة وفارقة تعانقت 
فيها التكنولوجيا ، ممثلة فى عرض 
ح��ف��ل االف��ت��ت��اح امل��ب��ه��رب��ح��ض��ورد. 
الثقافة،  وزير  ال��دامي،  إيناس عبد 
واللواء أركان حرب عادل الغضبان، 
أح��م��د  ود.  ب��ورس��ع��ي��د،  م��ح��اف�����ظ 
ع�������واض، رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
امل��ؤمت��ر  ورأس  ال���ث���ق���اف���ة،  ل��ق��ص��ور 
الدين  عز  والفنان  الناقدواألديب 
جنيب، وتولى أمانته الشاعر حازم 
حسني.،تعانقت مع رؤى وأطروحات 
املشاركني نقادا ومبدعني وباحثني 
وج����ه����ود ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى امل���ؤمت���ر 
م��ن ك����وادر ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة لقصور 
ال���ث���ق���اف���ة وم���ح���اف���ظ���ة ب��ورس��ع��ي��د 
ل��ت��ص��ن��ع م��ج��ت��م��ع��ة ه�����ذا ال��ن��ج��اح 
مصر  ألدب��اء  العام  املؤمتر  ،اختتم 
 - والثالثني  الرابعة  دورت��ه  مؤخرا 
2019م،  والتى جرت حتت عنوان: 
ال��وع��ى..  وأزم���ة  الثقافى  »احل���راك 
»ال��ش��اع��ر  دورة  وت��ل��ق��ًي��ا«،  إب���داًع���ا 
التونسي«،  بيرم  محمود  الكبير.. 
فعاليًة؛  أرب��ع��ني  ف��ع��ال��ي��اُت��ه  وب��ل��غ��ت 
مائة  الرسمي  برنامجها  شارك في 
أكثر  إلى  إضافة  مشارًكا،  وتسعون 
من أربعمائة أديب وناقد وإعالمي، 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ني جلسات  وت��ن��وع��ت 
التي  م��س��ت��دي��رة،  وم��وائ��د  بحثية، 
أق���رت���ه���ا جل��ن��ة األب����ح����اث، إض��اف��ة 
عمل،  وورش  نقاشية،  حلقات  إل��ى 
وق���راءاِت شعرية  ون��دواِت ثقافية، 
وق��ص��ص��ي��ة، ف���ى امل���رك���ز ال��ث��ق��اف��ي 
واجل���ام���ع���ة وم��ك��ت��ب��ة م��ص��ر ال��ع��ام��ة 
وعدد من مدارس بورسعيد، فضال 
ع����ن م����ع����رٍض إلص���������دارات ال��ه��ي��ئ��ة 
والهيئة  ال��ث��ق��اف��ة،  ل��ق��ص��ور  ال��ع��ام��ة 
وم��ع��رٍض  للكتاب،  العامة  املصرية 

للفنانني التشكيلّيني باحملافظة.

املؤمتر  في  املشاركون  توجه  كما 
ب��ال��ش��ك��ر إل����ى ال���ل���واء أرك�����ان ح��رب 
عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 
ع��ل��ى ال��دع��م وح���ف���اوة االس��ت��ق��ب��ال 
وم����ا أب������داه م���ن ت���ع���اون ع��ل��ى م��دى 
أربعة أيام، ما يعبر عن وعي كبيٍر 
املرحلة  تلك  في  الثقافة،  بأهمية 

االستثنائية من تاريخ مصر.
وق�����د اج��ت��م��ع��ت جل���ن���ة ص��ي��اغ��ة 
والفنان  الكاتب  برئاسة  التوصيات 
ع��ز ال��دي��ن جن��ي��ب، رئ��ي��س امل��ؤمت��ر، 
الشاعر مسعود شومان،  وعضوية، 
رئ����ي����س حت����ري����ر م���ج���ل���ة ال��ث��ق��اف��ة 
الكاتب الصحفي محمد  اجلديدة، 
يسري  الصحفي  الكاتب  الشافعي، 
الشحات،  محمد  الدكتور  السيد، 
الدكتور  الليل،  أب��و  خالد  الدكتور 
ال���س���ي���د رش�������اد، ال����دك����ت����ور أح��م��د 
مت�����ام س���ل���ي���م���ان، ال���ش���اع���ر أس���ام���ة 
ك����م����ال، ال���ش���اع���ر م��ح��م��د ح��س��ن��ي 
إب��راه��ي��م، ال��ش��اع��ر وال��ن��اق��د عبد 
النشر  ع��ام  مدير  بخيت،  احلافظ 
ال��ث��ق��اف��ي، ال���دك���ت���ور ه��ان��ى ك��م��ال، 
للشئون  امل��رك��زي��ة  اإلدارة  رئ��ي��س 
حازم  الشاعر  )بصفته(،  الثقافية 

الشاعر  امل��ؤمت��ر،  أم��ني ع��ام  حسني، 
ال��ع��ام  أح��م��د محمد ع��ل��ى، األم���ني 
املساعد عن الوجه القبلي، الشاعر 
السعيد املصري، مسئول املؤمترات 
األدب���ي���ة، وأم���ني س��ر ال��ل��ج��ن��ة،وق��د 
ج���اء ت ل��ت��وص��ي��ات ال��ع��ام��ةل��ت��ؤك��د 
على املوقف املبدئّي الثابت ملثقفي 
ب��رف��ض ك��ل أشكال  مصر وأدب��ائ��ه��ا، 
ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��ون��ي، 
والدعوة إلى كفالة حرية التعبير، 
الرقابية  سات  املؤَسّ وصاية  ورفض 
وال��دي��ن��ي��ة ع��ل��ى اإلب�����داع وال��ف��ك��ر، 
وت��ل��ب��ي��ة االح���ت���ي���اج���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
كما  والنائية،  احلدودية  للمناطق 
ي���ؤك���د امل���ؤمت���ر وأع����ض����اؤه ع��روب��ة 
القدس ورفض مخططات تهويدها 

أو نزعها من فلسطني العربية. 
��س��ات  ف��ي��م��ا ط��ال��ب امل���ؤمت���ر امل��ؤَسّ
امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر م���ن���اه���ج ال��ل��غ��ة 
القوانني:  نصوص  والتزام  العربية، 
بشأن تدريس العربية واستخدامها 
ف���ي ك��ت��اب��ة ال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة 
وامل��ك��ات��ب��ات وال��الف��ت��ات، وإل����زام كل 
اللغة  مجمع  ي��ص��دره  مب��ا  اجل��ه��ات 
ال��ع��رب��ي��ة م���ن ت��وص��ي��ات،وب��ض��رورة 

إقرار استراتيجية وطنية للثقافة 
الدولة  تعمل على توظيف قدرات 
احلفاظ  لصالح  املعنّية  سات  واملؤَسّ
ة املصرية،وُيؤّكد دعمه  على الُهوَيّ
الثابت للدولة الوطنية في مواجهة 
اإلره����������اب وم���ج���اب���ه���ة ال����ت����ي����ارات 
املتطرفة،والعمل على تعزيز برامج 
وتنشيط  االجتماعية،  احلماية 
معدالت  لتقليص  ال��دول��ة؛  ج��ه��ود 
الفقر، وحتسني املعيشة، والوصول 
إلى  الثروة  وعوائد  التنمية  بثمار 
ك����ِلّ ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع،م��ع احل��ف��اظ 
ع��ل��ى ال��ت��راث امل��ع��م��اري، واس��ت��ع��ادة 
الطابع اجلمالي للشوارع وامليادين، 
ب���االس���ت���ع���ان���ة ب���ك���ب���ار ال���ف���ن���ان���ني 
ومشروعات تخرج الكليات الفنية، 
����د يضمن  ُم����وَحّ ووض����ع ك����ود ب��ن��اء 
القضاء على حالة التشوه البصرى 
األف����راد  وع���ى  ع��ل��ى  ال��ت��ي تنعكس 
وث��ق��اف��ات��ه��م. ك��م��ا ط���ال���ب امل��ؤمت��ر 
ف��ى ع���دد م��ن ال��ت��وص��ي��ات اخل��اص��ة 
عند  امل��ص��رى  للفالح  متثال  بوضع 
د  ُيجِسّ بورسعيد،  مدينة  مدخل 
ك��ف��اح امل��ص��ري��ني ف��ي ح��ف��ر ال��ق��ن��اة، 
م��ع ن��ق��ل مت��ث��ال دي ل��س��ب��ب��س، إل��ى 
ب��وص��ف��ه ج���زًءا  ب��ورس��ع��ي��د  متحف 
م���ن ال����ت����اري����ح.،وذل����ك ف���ى خ��ت��ت��ام 
االحتفال بالعيد 150 الفتتاح قناة 
جلنة  تشكيل  إل��ى  ال��س��وي��س،ودع��ا 
واألدب����اء؛  املثقفني  ك��ب��ار  م��ن  ُعليا 
هيكلة  إلع��ادة  شامٍل  ٍر  تصُوّ لوضع 
املؤمتر العام ألدباء مصر، مع العمل 
مؤسسى،و  كيان  إل��ى  حتويله  على 
تخصيص ميزانية مستقلة تضمن 
آليات  واستقالل  املؤمتر  استدامة 
عمله،وتفعيل دور أطلس الفولكلور 
ف���ي ت��وث��ي��ق امل����أث����ور ال��ش��ع��ب��ي في 
احمل��اف��ظ��ة امل��ض��ي��ف��ة مل��ؤمت��ر أدب����اء 
أنشطة  مع  بالتزامن  ا،  سنوًيّ مصر 
ع��اص��م��ة ال��ث��ق��اف��ة امل��ص��ري��ة،ع��ل��ى 
أن ت��ك��ون ال��ب��داي��ة م���ن ب��ورس��ع��ي��د 
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حوار /ابراهيم العزونى
ق��ب��ل ال���ت���ط���رق إل����ى أه��م��ي��ه اف���ك���ار ال��ك��ات��ب 
وللدول  ملصر  صويفر  يورا  النمساوى  واألدي��ب 
العربى،  الربيع  ث��ورات  بعد  والسيما  العربيه 
> نرجو من حضرتك قيامك بتعريف نفسك 

للقارئ؟
. أس��ت��اذ مساعد األدب  ال���وردى  ران��ي��ا  ان��ا د. 
األمل���ان���ي ب��ت��رب��ي��ه ع��ني ش��م��س وع��ض��و مجلس 
اداره اجلمعيه العلميه للكاتب النمساوى يورا 

صويفر بفيينا. 
> ما هى أهميه الكاتب ملصر والدول العربيه 

بعد ثورات الربيع العربى؟
الشباب  من  كونه  فى  الكاتب  أهميه  تتضح   
الطفرات  قبل  ما  مراحل  عاصر  ال��ذى  الثائر، 
االق��ت��ص��ادي��ه وال��ت��ح��والت ال��س��ي��اس��ي��ه، التى 
فى  م��ات  وك��ون��ه  هتلر  حكم  فتره  م��ع  تزامنت 
عاما.   2٦ ي��ت��ج��اوز  ال  وع��م��ره  هتلر  معتقالت 
ولكنه ترك تراثا أدبيا يوضح كيفيه التحول 

السلمى للدوله املدنيه احلديثه.
ال��ث��ائ��ر توظيف  إس��ت��ط��اع األدي�����ب  ك��ي��ف   <
األدب فى الدعم السلمى لقيام الدوله املدنيه 

احلديثه؟ 
 أوض����ح ال���ش���اب ال��ث��ائ��ر ف���ى م��ج��م��ل أع��م��ال��ه 
األدبيه من قصائد وأعمال نثريه و مسرحيه  
الثوريه  بأبعادها  اإلصالحيه  ال��ث��وره  مفهوم 
واع���اده بناء  اإلن��س��ان  اع��اده بناء  التى تدعم 
املجتمع ومن ثم تدعم عمليه التحول السلمى 

للدوله املدنيه احلديثه. 
> ما هى األبعاد الثوريه للثوره اإلصالحيه 
التى تدعم عمليه عمليه اعاده بناء االنسان 
األدي��ب  عرضها  وال��ت��ى  املجتمع  ب��ن��اء  واع����اده 

النمساوى فى أعماله األدبيه؟ 
ضد  االنسان  ث��وره  فى  األبعاد  هذه  تتمثل   
نفسه مبا تتضمنه من ثوره أخالقيه وأخرى 

لإلنسان  الثقافيه  العقليه  بناء  تعيد  ثقافيه 
بناء  اع���اده  ت��دع��م  تعليميه  ت��رب��وي��ه  ث���وره   -
املدنيه  ال��دول��ه  ملتطلبات  وإع�����داده  اإلن��س��ان 
ال��ص��راع  ع��ن  تعبر  ثقافيه  ث���وره    - احل��دي��ث��ه 
وتعبر  األبناء  وجيل  اآلب��اء  جيل  بني  الفكرى 
ترتكز  صناعيه  ث���وره  للمستقبل-  باجلميع 
على ثوره علميه وأخرى تكنولوجيه وتقودها 
املجتمع  حلمايه  املستنيره  العماليه  القيادات 
من الفقر واجلوع - وحراك فكرى يدعم زياده 
تكوين  ويدعم  املواطن  لدى  السياسى  الوعى 
أح�����زاب س��ي��اس��ي��ه م��ن��ط��ل��ق��ه األي��دول��وج��ي��ات 

الفكريه من أرض واقع لتغير واقع.    
> ما هى اإلجراءات التى اتخذتها اجلمعيه 
العلميه للكاتب النمساوى يورا صويفر بفيينا 
ل��دع��م ن��ش��ر أف��ك��ار ال��ك��ات��ب ف��ى م��ص��ر وال����دول 
ال��ع��رب��ي��ه ل��دع��م عمليه اع����اده ب��ن��اء االن��س��ان 
واعاده بناء املجتمع فى مصر والدول العربيه 
ال���س���الم ف���ى املنطقه  وم����ن ث���م دع����م ع��م��ل��ي��ه 

العربيه بأكملها؟
النمساوى  للكاتب  العلميه  اجلمعيه  قامت   

األعمال  ترجمه  بدعم  بفيينا  صويفر  ي��ورا 
إلى  صويفر  ي��ورا  النمساوى  للكاتب  االدب��ي��ه 
موقع  على  ملف  ككتب  ووضعها  العربيه  اللغه 
ال��ك��ات��ب ل��دع��م ن��ش��ر أف��ك��ار ال��ك��ات��ب ف��ى مصر 
ترجمه  اآلن  حتى  مت  وق��د  العربيه.  وال���دول 
ككتب  وضعهم  ومت  العربيه  اللغه  إل��ى  عملني 
الترجمه  وتتناول  الكاتب.  موقع  على  ملفات 
توضح  للكاتب  شعريه  قصائد  ترجمه  األول��ى 
األبعاد الثوريه للثوره االصالحيه التى تدعم 
اعاده بناء انسان واعاده بناء مجتمع. وتتناول 
للكاتب  مسرحيه  ترجمه  األخ��رى  الترجمه 
تتناول دور املثقف فى مراحل ما قبل الطفرات 
اعاده  فى  السياسيه  والتحوالت  االقتصاديه 
عنوان  املسرحيه  هذه  وحتمل  مجتمع.  بناء 
نهايه  وت��وض��ح  ال��غ��ارق��ه«.  املدينه    - فينيتا   «
حمايه  فى  للمثقف  احليوى  ال��دور  املسرحيه 
م��ح��ال��ه.   م��ح��ق��ق ال  غ���رق  م��ن  م��دي��ن��ه فينيتا 
ل��ل��ك��ات��ب بفيينا  ال��ع��ل��م��ي��ه  اجل��م��ع��ي��ه  وت���ب���ذل 
م��ج��ه��ودا مل��س��رح��ه ه���ذا ال��ع��م��ل األدب�����ى على 
إلى  خشبات املسرح املصرى والعربى وحتويله 

قصه إذاعيه لدعم األمل لدى املواطن املصرى 
و العربى فى امكانيه اعاده البناء على الرغم 

من كثره الظالم. 
باالضافه إلى اجلهود السالفه الذكر، دعمت 
اجلمعيه العلميه للكاتب ترجمه موقع الكاتب 
اللغه العربيه. وقد مت نشر مجموعه من  إلى 
املصريه  اجلرائد  فى  العربيه  باللغه  املقاالت 
وال��ع��رب��ي��ه ل��دع��م ح����وار ث��ق��اف��ى ب���ني ال��ش��رق 

والغرب يدعم بدوره عمليه اعاده البناء. 
> هل تعتقدى حضرتك ان ترجمه األعمال 
االدبيه للكاتب، ومسرحه بعض منها، وكتابه 
شأنه  من  الكاتب  عن  العربيه  باللغه  مقاالت 
اعاده  الثورى خلدمه  املسار  أن يدعم حتويل 
البناء ومن ثم دعم عمليه السالم فى املنطقه 

العربيه؟ 
العلميه  للجمعيه  ال��ذك��ر  السالفه  اجل��ه��ود   
ال��دور الذى ميكن ان  بفيينا من شأنها توضيح 
وه��ذا  البناء.  اع���اده  خدمه  ف��ى  األدب  يلعبه 
ال��دور يحتاج إلى املناقشه واحل��وار اجل��اد بني 
امل��ث��ق��ف��ني وامل��ب��دع��ني امل��ص��ري��ني وال���ع���رب على 
الذكر للجمعيه من  السالفه  السواء. واجلهود 
شأنها أن تثرى هذا احلوار وتقدم جتربه ثريه 
اعاده  فى  االدبيه  أعماله  أسهمت  ثائر  لشاب 
بناء االنسان واعاده بناء املجتمع فى مراحل 
م��ا ق��ب��ل ال��ط��ف��رات االق��ت��ص��ادي��ه وال��ت��ح��والت 

السياسيه. 
ش���رف���ن���ا ب���احل���دي���ث م����ع ح���ض���رت���ك وأك���ي���د 

للحديث بقيه. 
ي��ش��رف��ن��ى وي��س��ع��دن��ى ج���دا. وش��ك��را جزيال 
حل��ض��رت��ك الت���اح���ه ال���ف���رص���ه ل���ى ل��ل��ت��ع��ري��ف 
ب��ال��ك��ات��ب وأه��م��ي��ت��ه مل��ص��ر ول����ل����دول ال��ع��رب��ي��ه 

والسيما بعد ثورات الربيع العربى
مت نشر احلوار أول مرة عام 201٧ ومت إعادة 
أه��م��ي��ه م��ح��ت��واه ملصر  ن��ش��ره اآلن إلس��ت��م��رار 

للوطن العربى فى الوقت الراهن

د. فوزى فهمى

كيف نغير العالم؟

استبصار  إن��ه��ا  ال��ت��راج��ي��دي��ات  ج��وه��ر  أن  صحيح 
في املستقبل، استبصار يباعد عنا، ومينع تخلينا 
تتولد  التي  احلكمة  ب��إدراك��ن��ا  املستقبل  ع��ن 
الرؤية  س��ؤال  أن  كذلك  وصحيح  املعاناة،  من 
صرخة  عن  يعبر  ما  دائًما  هو  التراجيدية، 
ال��ت��ع��اس��ة اإلن��س��ان��ي��ة وه����ي ت���ن���ادي اجل����واب 
املباشر كي تسترد عافيتها، مهما تكن درجة 
االس��ت��ح��ال��ة ال��ت��ي ي��ك��ون ع��ل��ي��ه��ا ال��ع��ال��م في 
الذي  املسعى  إذ  واحل��ض��اري؛  التاريخي  زمنه 
وجه  نغير  أن  ميكن  كيف  ال��س��ؤال،  يطرحه 

العالم؟.
إن س���ؤال ال��رؤي��ة ال��ت��راج��ي��دي��ة ي��ق��ف على 
أن��ق��اض أح���داث امل��ع��ان��اة، وع��ن��د ب��واب��ة عالم 
املستقبل؛ لذا كانت أحداث احلادي عشر من 
سبتمبر هي موضوع تأمل ودراسة مجموعة 
م��ن امل��س��رح��ي��ني ف��ي م��ن��ت��دى ب��ع��ن��وان »ح��ول 
الذي  سبتمبر«،   11 وأح��داث  والتراجيديا  املسرح 
دع��ت إل��ي��ه مجلة امل��س��رح األم��ري��ك��ي��ة، ش���ارك فيه 
بالصناعات  املشتغلني  املسرحيني  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد 
األم��ري��ك��ي��ة،  اجل��ام��ع��ات  ف��ي  اإلب��داع��ي��ة  الثقافية 
باإلضافة إلى بعض الشخصيات من ذات التخصص 
في جامعات املكسيك وأملانيا وأيرلندا، وذلك جتاوًبا 
مع مفهوم التراجيديا في سياق هذه األحداث التي 
التراجيدية  الوقائع  وملخاطبة  العالم،  وجه  تغير 
التي يجب عليهم مواجهتها، وحتديًدا الكشف عن 
روح��ي،  كامتالء  الثقافة  بني  التراجيدية  املعاناة 
اخل��واء  م��ع  املتحالفة  السياسية  امل��م��ارس��ات  وب��ني 
ال��روح��ي واالج��ت��ي��اح ب��ال��ق��وة امل��ادي��ة ال��ط��اردة لكل 

القيم اإلنسانية، وذلك فرًضا للسيطرة.
ضمت وثائق هذا املنتدى سًتا وعشرين مداخلة 
موقعة من أصحابها، منها مداخلة »آونا تشودري« 
من جامعة نيويورك، التي تؤكد أن الوهم املتغطرس 
بالسيادة املجردة والبعيدة واملرئية، يعد أهم 
عنصر في التراجيديا التي أملت »بالبرجني«، 
من  وعظة  بعبرة  خرجنا  ق��د  نكون  أن  وآم��ل 
سقوط »البرجني« سقوًطا عنيًفا، وهي عبرة 
الكالسيكية  ال��ت��راج��ي��دي��ا  ف��ي  ت��ع��رف  وع��ظ��ة 

مببدأ سقوط العظماء.
أص��اب��ت »آون����ا ت���ش���ودري« ف��ي رص��ده��ا ب��أن 
س��ق��وط « ال��ب��رج��ني» ه��و ق��م��ة امل��ع��ان��اة، وم��ن 
ف���وق أن��ق��اض��ه��م��ا ت��ب��دى ط���رح س����ؤال ال��رؤي��ة 
العالم  سيمضي  أي��ن  إل��ى  ت��رى  التراجيدية: 
من قلب هذه األحداث؟ إن شرط التراجيديا 
ل��ي��س ن��ه��اي��ت��ه��ا؛ وإمن����ا ش��رط��ه��ا ال��ص��ح��ي��ح هو 
تعرضها،  التي  املعاناة  وكثافة  وق��در  مساحة 
وت��ب��ل��غ ح����ًدا م���ن ال���زخ���م واحل�����دة، ح��ت��ى إن��ه 
املعاناة  ه��ذه  ان��ط��ب��اع  متحو  أن  ميكن  نهاية  م��ن  م��ا 
ال��ه��ائ��ل��ة م��ن األذه�����ان، ف���إذا م��ا ت��س��اءل��ن��ا: ت���رى هل 
مي��ك��ن أن مي��ح��ى ح���دث »ال��ب��رج��ني« م��ن ال���ذاك���رة؟ 
ف��ال مي��ك��ن أن ت��ك��ون اإلج���اب���ة أن ق��ت��ل »ب���ن الدن« 
أن  باستطاعته  أو  يساوي،  وغيرهما  عمر«  و»امل��ال 
باستمرارها  تشقي  التي  التراجيدية  املعاناة  يرفع 
املرعب الذاكرة، فعلى القياس ال ميكن أن ميحو فقأ 
بقتله  التراجيدي،  الفعل  معاناة  لعينيه  »أودي��ب« 
اخلطأ  تأثيم  تعظيم  إن  ألم��ه،  ومضاجعته  ألبيه 
إذ ما ينتج  أنه ال يعدله عقاب،  التراجيدي يعني 
يبررها  ال  مذهلة  وعذابات  هائلة،  معاناة  من  منه 
قصاص، وال تلغيها أي أحكام وذلك ألن التراجيديا 
تبنى أفعالها وأحداثها على استحالة املراجعة، وال 
تعرف املصاحلة، وأيًضا ال تقبل املساومة، وذلك ألن 
املستقبل  خاللها  من  نستبصر  محنة  أنها  قيمتها 
لذا  أح��داث��ه��ا؛  معايشة  م��ن  للحكمة  إدراك��ن��ا  بقدر 
فإن »آونا تشودري« على حق فيما أعلنته عن أملها 
في إدراك العظمة واحلكمة من معاناة »السقوط«، 
وذلك دفًعا ملستوى الوعي، امتالًكا ألدوات القطيعة 

مع العماء مستقباًل.
أما »ديانا تيلور« فإنها في مداخلتها حتاول 
الواقع، بإعادة ترتيب األحداث  القبض على 
ع��ل��ى ن��ح��و ي��ت��ي��ح ف��ه��م م��ا ل��م ي��ف��ه��م، فتتخذ 
م���ن ال��ب��ن��اء ال��ت��ق��ل��ي��دي ل��ل��ت��راج��ي��دي��ا إط����اًرا 
ل��ه��ذا ال��ت��رت��ي��ب، م��ن ح��ي��ث ال��ب��داي��ة وال��وس��ط 
وال��ن��ه��اي��ة، ف��ال��ب��داي��ة ل��ل��ح��دث ال��ت��راج��ي��دي- 
ك��م��ا ت���رى- ليست ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ذي ب���دأ به 
احل����دث، ف��ه��ي ت��ت��س��اءل: »ه���ل ي��ب��دأ احل��دث 
ال��ت��راج��ي��دي -ح���ًق���ا- م��ن احل����ادي ع��ش��ر من 
سبتمبر؟ قد يقول بعضهم إنه مت اختطافنا 
قبل وق��ت ط��وي��ل م��ن ذل��ك ال��ت��اري��خ، رمب��ا مع 
بداية اخلريف السابق عليه، عندما خرجت 

االنتخابات عن مسارها »الطبيعي«.

د. عز الدين نجيب
رئيس املؤتمر

د. أحمد عواض
رئيس هيئة قصور الثقافة

االديبة والروأئية نجالء فتحى ..

مساعد  أستاذ   - ال���وردى  رانيا  د.  مع  ح��وار 
األدب االملانى - تربيه عني شمس

العربى األوروب��ى فى  رئيس منتدى احلوار 
إحتاد الكتاب واملثقفني العرب منذ 2019 

ال��ع��ل��م��ي��ه  اجل��م��ع��ي��ه  اداره  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
منذ  بفيينا  صويفر  ي��ورا  النمساوى  للكاتب 

2011
انست  بهيئه  االس��ت��ش��اري��ة  الهيئة  ع��ض��و 

الثقافى  ل��ل��ح��وار  ال��داع��م��ه  بفيينا  ال��دول��ي��ه 
وحتى   2011 منذ  للقوميه  والعابر  القومى 

2019 وعضو مجلس إدارتها عام 2019

يورا صويفر د.رانيا الوردي 

ل���م ت��ك��ن ال���س���ع���ادة واحل�����زن فى 
مير  ولكنه  أسثنائيآ  شيئآ  حياتنآ 
علينا كل يوم ومعه بعض األشياء 
ف��ى  ال���ب���ط���ول���ه  دور  ت��ل��ع��ب  ال���ت���ى 
فينا  وتعيش  فيها  نعيش  حياتنآ 
وتراود أحالمنا وكل مما يصنع من 

هذا احللم قصه جميلة .

ن��ع��ي��ش  احل��������زن  م�����ن  ح����ال����ة  أو 
بداخلها .

مرة  كل  معنا  يلعب  هنا  وال��ق��در 
ب��ش��ك��ل م��خ��ت��ل��ف ن����ص����ادق امل����وت 
ون��خ��رج منه إل��ى احل��ي��اة وروأي��ت��ى 
ه���ذا ال���ع���ام ت��ع��ل��م��ن��ا أن احل���ب من 
املمكن العيش معه فى أى مكان أو 

امللوك  مقابر  ف��وق  ل��و  حتى  زم��ان 
ألن����ه ي��ع��ي��ش م��ع��ن��ا وف����ى ق��ل��وب��ن��ا 
أن احلياة التتوقف على  ويعلمنا 

فقد عزيز لدينا .
ش��ع��ر  ن���ب���ض  ك��ل��م��ا  ال���ق���ل���ب  وأن 
األن���س���ان  وأن  ال��ع��ش��ق  ب��ه��م��اس��ات 
الذي يصادق احلب ال يقدر على 

ب��أى طريقه من  امل���وت  م��ص��ادق��ت 
نتعلم  أن  ه��ن��ا  ون���ح���اول  ال���ط���روق 
احل��ي��اة وال��ع��ي��ش ب��الم��ل إل���ى أخ��ر 
ه���ذة  ت���ك���ون  أن  وأمت����ن����ى  ال���ع���م���ر 
اليكم  رسالتى  توصل  ان  ال��رواي��ة 

وتنال أعجبكم .
حتياتى رتقديري لكم .

فى ختام دورته الرابعة والثالثين ببورسعيد

أن تعشق عراقية 
فهذا يعني 

أنك تتنفس أغنية 
تقتل كل تفاصيل امللل

تسقط من ذاكرتك 
كل وجوه النساء 

وتكون هي الهوية 
أن تعشق عراقية 

فهذا يعني انك 
تستعيد ذكريات الطفولة 

ورائحة كعك العيد 
تسترجع طقس األمان 

مزاج الربيع 
ألنها رفيقة درب وفية 

أن تعشق عراقية 
فهذا يعني 

ع��ل��ى  ت���زه���ر  أح����الم����ك  ان 
صدرها 

شعوب من القرنفل 
وأعراس أوطان 

يهزمها  ال  خمر  وأس��اط��ي��ر 
الصحو 

وتعيش في قبلة أبدية

ميثاق كريم الركابي
العراق



16 وما �لدنيا �إالم�رسح كبريفن 

�ملر�أة مالك �إذ� حبت و �شيطان �إذ� كرهت

أمينة خيري

ثقافة ضخ العيال 

مصطفى  ال���دك���ت���ور  ال���������وزراء،  رئ���ي���س 
، فى إطار لقائه بعدد  مدبولى، طرح سؤالاً
من الُكتاب والصحفيين المصريين، قبل 
»تخّيلوا  ��ر:  وال��ت��ف��ُكّ ��ر  ال��ت��دُبّ بغرض  أي���ام، 
ثالثة،  أو  عامين  الخلفة  عن  توقفنا  لو 
بالطبع  ال���دول���ة؟!«  شكل  سيكون  فكيف 
عن  التوقف  يقصد  ل  مدبولى  الدكتور 
��ا ع��ام��ي��ن أو ث���الث���ة، هو  اإلن���ج���اب ت��م��اماً
بشكل  األران���ب  سباق  تصاعد  إل��ى  يشير 
ودخ��ول   ،2011 يناير  بعد  مسبوق  غير 
الماليين من األسر المصرية تحدى »َمن 
يضخ أكبر عدد من العيال فى سوق العمل 

الهامشى؟«.
الدكتور مدبولى بسؤاله يدعو إلى بعض من 
التحليل وكثير من التدبير مع قدر من المنطق 
ومقدار من المسؤولية اإلنسانية والمجتمعية.

ل�����ك�����ن ال�������وض�������ع اإلن������ج������اب������ى ال������راه������ن 
وثقافة ضخ العيال السائدة تخبرنا بأن األسر 
التى تقوم بعملية الضخ المذهل لديها منطق 
مغاير، وكذلك تحليل مغاير وتدبير مختلف، 
على  يقف  اإلنسانية  المسؤولية  حس  أن  كما 
أما  ال��وزراء،  رئيس  طرف نقيض مما يقصده 
المسؤولية المجتمعية فهى مفهوم ل يخبرهم 
وَمن  بأن تنظيم األسرة حرام،  َمن يفتيهم  به 
وأن  برزقه،  دليفرى  يصل  ل  الَعِيّ أن  لهم  يؤكد 
على  السيطرة  لفكرة  يرّوجون  الذين  الزنادقة 
المخطط  يدعمون  إنما  السكانية،  القنبلة 
الرهيب لمحاربة اإلسالم وكسر شوكة  الكونى 
يعرف  ل  يفتيهم  َم��ن  وألن  المسلمين. 
ا اسمه النوعية، ول يفقه إل تغليب  شيئاً
أنه  يعتقد  فإنه  الكيف،  يعنيه  ول  الكم 
ق��وي��ة، حتى  األم��ة  كانت  ال��ع��دد  زاد  كلما 
توك  ت��وك  سائقى  قوامه  العدد  ك��ان  وإن 
)مع  موسميين،  وع��م��الاً  أرص��ف��ة  وب��اع��ة 
كامل الحترام لهم(، من أصحاب المهن 

الهامشية.
أص���ح���اب ال��م��ه��ن ال��ه��ام��ش��ي��ة ض��ح��اي��ا. 
ا من ذويهم أنهم  يخرجون إلى الدنيا ظناً
المهن  أص��ح��اب  رزق��ه��م.  ج���اءوا حاملين 
��ف��ون ف��ى اإلح���ص���اءات  ال��ه��ام��ش��ي��ة ُم��ص��َنّ
ال��رس��م��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��م »ع��اط��ل��ي��ن ع��ن العمل« 
ا  معتبراً ا  جانباً المبتلع  للدعم«،  و»مستحقين 
التى  ال��ض��رائ��ب،  ومعها  ال��دول��ة  ميزانية  م��ن 
يدفعها دافعو الضرائب ممن اكتفوا بطفل أو 
أفضل  حكومية  خدمات  وينتظرون  طفلين، 
بتلك األموال، وليس تيسير إنجاب المزيد من 

العيال لَمن ل يدفعون الضرائب.
تجاهل  من  المزيد  يحتمل  يعد  لم  الوضع 
نوعية الخطاب الدينى المهيمن على المجتمع 
وليس  المنابر  أسفل  الدولة  أعين  عن  ا  بعيداً
العين  إغ��م��اض  يحتمل  يعد  ل��م  كما  أع��اله��ا، 
أمام المد السلفى، الدائرة رحاه، والمعبر عن 
نفسه بأشكال عدة فى المجتمع المصرى 

ا. ا ومظهراً جوهراً
ال��م��واج��ه��ة ال��ح��ت��م��ي��ة ض���روري���ة. وم��ع 
يستغرقان  ال��ل��ذي��ن  والتعليم،  التوعية 
التدخل  وقت  حان  ا،  ثماراً ليؤتيا  سنوات 
بعدم  الحكومى  القرار  ودع��م  الجراحى. 
ضم الطفل الثالث إلى بطاقات التموين 
بالنسبة لَمن لم ينضموا بعد، مع منع ضم 
أكثر من ثالثة أطفال فى برنامج »تكافل 
وكرامة«، ضرورة حتمية. الجيش الجرار، 
ا  وقوامه 2.4 مليون مولود، المنضم سنوياً
ا أو  ا، ليس رزقاً ا إضافياً ا عبئاً إلى شوارعنا، مضيفاً
ا. هو استنزاف واستهبال ودعم غير مباشر  خيراً
بتجديده  الرئيس  الذى طالب  الدينى،  للفكر 

قبل سنوات دون ُمجيب.

ه���ذا  ف����ى  دورك  ط��ب��ي��ع��ة  م����ا   <
المسلسل؟

دورى  ع���ن ط��ب��ي��ع��ة  ال��ك��ش��ف  أري����د  - ل 
تامر  ال��ع��م��ل  م��ؤل��ف  ان��ت��ه��اء  ل��ح��ي��ن  اآلن 
 ، نهائيااً المسلسل  كتابة  من  عبدالمنعم 
ل��ك��ن��ن��ى ط��ل��ب��ت م���ن ت���ام���ر أن ي��ب��ع��ث لى 
للوقوف على  انتهائه منه  فور  بالسيناريو 
أستطيع  ولكن  ككل،  العمل  تفاصيل  كل 
أن أؤكد أن دورى سوف يحمل العديد من 
فى  الشديدة  لثقتى  للجمهور  المفاجآت 
القضايا  وطبيعة  عبدالمنعم،  تامر  كتابة 

التى يناقشها دائما.
> لماذا فضلت العودة إلى الظهور 
التليفزيون وتصر  من خالل شاشة 

على البتعاد عن السينما؟
ك����ذل����ك  ل�����ي�����س  األم�����������ر   -
عشرات  قدمت  فأنا  بالضبط، 
السينما  ت��اري��خ  ف��ى  األع��م��ال 

ال��م��ص��ري��ة م���ع ع��م��ال��ق��ة 
مستوى  على  سواء  الفن، 
اإلخ��������راج  أو  ال���ت���م���ث���ي���ل 

والحمد لله حققت نجاحااً 
كبيرة  بصمة  وت��رك��ت  كبيرااً 

عند الجمهور والنقاد، وخالل 
علَىّ  ُع��رض  الماضية  الفترة 

ولكن  السينمائية،  األعمال  من  العديد 
أما  وت��اري��خ��ى،  الفنية  قيمتى  تناسب  ل 
أع��م��ال��ى ال��درام��ي��ة ف��ى ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون فال 
أننى قدمت  تتعدى 14 مسلسال فى حين 

. 1٥0 فيلمااً
السينما هى  ت��ظ��ل  ذل���ك  م��ن  وب��ال��رغ��م 
أن  يصح  ل  ولكن  واألخ��ي��ر،  األول  عشقى 
مقابل  الكبير  السينمائى  تاريخى  أه��دم 
س��وداء،  نقطة  يكون  أن  الممكن  فيلم من 
لفيلم  سيناريو  علَىّ  ُع��رض  إذا  ذلك  ومع 

ي��ن��اس��ب��ن��ى ب��ال��ت��أك��ي��د 
سأقبل على الفور.

وك���������ي���������ف   <
ت����ق����ي����م »ك����ل����م����ة 
ال�����س�����ر« ب��وص��ف��ه 
آخ���������ر أع����م����ال����ك 
والذى  التليفزيونية 
ع������رض ف����ى رم���ض���ان 

الماضى؟
ل��ل��غ��اي��ة بتلك  ب��ال��ت��أك��ي��د س��ع��ي��د   -
سنى  م��ع  يتناسب  دورى  وك���ان  ال��ت��ج��رب��ة، 
يكن  ل��م  ال���دور  أن  ورغ��م  الفنية،  وقيمتى 
ك��ب��ي��را ل��ك��ن��ه ك���ان ذو ق��ي��م��ة وي��ع��ت��ب��ر أح��د 
أنا  ودائ��م��ااً  الرئيسية،  المسلسل  أع��م��دة 
أقول إننى أقبل أى دور بصرف النظر عن 
الفنى  رصيدى  فى  يؤثر  لن  ألنه  حجمه، 
علَىّ  أنعم  ربنا  والحمدلله  بالفعل  ألننى 
بذلك وحققت قيمة كبيرة فى تاريخ الفن 

المصرى وفى الوقت ذاته هذه األعمال ل 
، ولذلك دورى فى  تنقص من تاريخى أيضااً
»كلمة السر« أعجبنى كثيرا ألنه كان محور 
األح��داث، وتقوم عليه قيمة العمل الفنى 
وه���و ال��ح��ب ال���ذى ك���ان م��ح��ور األح����داث، 

وتلقيت عنه ردود أفعال جيدة للغاية.
رأي���ك ف��ى األع��م��ال الفنية  > م��ا 
تتعرض  وه���ل  ح��ال��ي��ا  ال��م��ع��روض��ة 

لمشاكل المجتمع؟
ال��ت��ى ع��رض��ت خالل  - معظم األع��م��ال 
قاعدة  توجد  ول  جيدة،  السابقة  الفترة 
بعينها فى هذا األمر منذ أن عرفنا تاريخ 
أعمال  هناك  ألن  والتليفزيون،  السينما 
ت��ج��ذب ال��ج��م��ه��ور ول ت��ع��ج��ب ال��ن��ق��اد أو 
يعجب  بعينه  عمل  هناك  وليس  العكس، 
الجميع بشكل مطلق، ودائمااً هناك أعمال 
أن  أرى  النهاية  وف��ى  ومطلوبة،  مرفوضة 
العمل الجيد يفرض نفسه، وتلتف حوله 

شريحة كبيرة من الجمهور.
الذى يعجبك من  الممثل  > ومن 

جيل الشباب وترى فيه نفسك؟
ال���ح���ال���ى  ال���ج���ي���ل  م���ع���ظ���م  أن  أرى   -
له  منهم  شخص  وك��ل  للغاية،  مجتهدون 
لجمهوره  يقدمها  ال��ت��ى  وطريقته  ل��ون��ه 
أح��م��د حلمى فهو  ع��ن  م��ث��الاً  ت��ح��دث  وإذا 
فنان رائع ويأتى على قمة الكوميديا، أما 
الجماهيرية  صاحب  فهو  رمضان  محمد 
والعظيم  الكبير  والفنان  األولى،  الشعبية 
ل��دي��ه شعبية  زال  م��ا  ال��ف��خ��ران��ى  ي��ح��ي��ى 
كبيرة عند جمهوره ومحبيه، وأيضااً أحمد 
السقا وكريم عبدالعزيز وغيرهم موهوبون 
للغاية، وجميعهم يحاولون تقديم أعمال 
تمتع الجمهور، وكذلك الممثالت الشابات، 
وهذه حقائق ل يمكن ألحد أن يزيفها أو 

ل يعترف بها.
تتردد  التى  األخبار  حقيقة  ما   <
ع��ن ن��ي��ة ال��ف��ن��ان��ة ش��م��س ال��ب��ارودى 

العودة للفن؟
- أج���اب ض��اح��ك��ا: ه��ذا خبر ال��م��وس��م.. 
األخبار،  ه��ذه  مثل  أق��رأ  فترة  كل  بالفعل 
حتى   1٩٨1 ع��ام  ف��ى  شمس  اعتزلت  منذ 
هذه اللحظة، وتزيد هذه التكهنات خاصة 

عندما أبدأ أنا المشاركة فى أى عمل.
وأعتقد من وجهة نظرى أن هذه الشائعات 
هو  واح���د  م��غ��زى  لها  سنويا  تتكرر  ال��ت��ى 
الحجاب،  ارت��داء  العمل على زعزعة فكرة 
ألن هناك أناسا يتخذون من شمس قدوة 
الحجاب  ارتدائها  بعد  لهم فى ذلك، ألنه 
قلدها معظم سيدات مصر، وقمن بارتدائه 
وهناك شخص ما فى اإلسكندرية نصحوه 
حجاب  بعد  للمحجبات،  متجر  بافتتاح 
كان وأصبح  البارودى مباشرة، وقد  شمس 

المتجر رقم واحد فى مصر.

القاهرة - حسن اللبان

نجم ينتمى إلى زمن الفن الجميل، اشتهر فى الستينيات بأدوار »الولد الشقى«، صاحب رصيد هائل من 
األعمال السينمائية والتليفزيونية الراقية التى قدمها مع كبار الفنانين والمخرجين فى مصر.. إنه الفنان 
القدير حسن يوسف الذى تربع على عرش الفن لفترة طويلة امتدت لنصف قرن شارك خاللها ألمع نجوم 
حقيقة  على  معه  لتقف  »الضاهر«  مسلسل  فى  للمشاركة  ترشيحه  بعد  التقته  العربية«  »الرسالة  الفن.. 

موافقته على العمل، وتتعرف على رأيه فى عدد من القضايا المثارة.داخل الوسط الفني

حسن يوسف يف حوار جريء مع »الرسالة العربية«:

 كل العروض السينمائية دون المستوى
.. والسينما هي عشقي األول واألخير

عودة شمس البارودي للتمثيل شائعة. سخيفة

ال يصح أن أهدم 
تاريخى الكبير مقابل 
فيلم من الممكن أن 

يكون نقطة سوداء

حال شيحة« : فيلم »مش أنا« 
مع تامر حسنى هيكسر الدنيا

كتب � أحمد صالح جالل
س��ع��ادت��ه��ا  شيحة عن  النجمة حال  أع���رب���ت 
بالتعاون مع النجم تامر حسنى فى فيلم »مش 
ع��دد من  م��ع  ت��ق��وم بتصويره حاليا  ال��ت��ى  أن���ا« 
وسوسن  الكدوانى  ماجد  رأسهم  على  النجوم، 
إخ��راج س��ارة وفيق وقصة وتأليف  بدر وهو من 
تامر حسنى، ولم تستقر الشركة المنتجة على 
أن يطرح  المتوقع  إذ من  الفيلم،  لطرح  موعد 
العمل فى عيد الفطر أو األضحى على أقصى 
أفالم  ع��دة  تصوير  ق��رر  تامر  أن  تقدير، خاصة 

خالل الفترة المقبلة.
تراهن  أنها  أك��دت فى تصريحات خاصة  حال 
على هذا العمل الذى يعيدها إلى السينما منذ 
»كامل  فيلم  أعمالها  آخ��ر  منذ  عاما   13 غياب 
بالراحل عامر منيب  الذى جمعها  األوص��اف«، 
حققت  كبير  نجم  بأنه  حسنى  تامر  ووص��ف��ت 
أعماله السينمائية السابقة جميعها نجاح كبير 
بقولها  الفيلم  بهذا  متفائلة  عالية  واي���رادات 

»هيكسر الدنيا«.

عادل إمام يجمع نجوم مسرح مصر فى »فالنتينو«
كتبت � رشا أيمن

الحلقة  ضيوف  مصر  مسرح  نجوم  م��ن  ع��دد  يحل 
األخيرة فى مسلسل » فالنتينو« للزعيم عادل إمام، و 
هم على ربيع و مصطفى خاطر و محمد عبد الرحمن.

وكتب الفنان على ربيع، عبر حسابه على إنستجرام، 
غير  يقدر يجمعنا في عمل  أن حد  قائال:« معتقدش 
الحلقة  ش��رف  ضيوف  انتظرونا  إم��ام..  ع��ادل  الزعيم 
وعن  بالدنيا  عندي  ده  اليوم  فرحتك  والله  األخ��ي��رة 
ال��ض��ح��ك ال���ي ح��ص��ل ك��ن��ت ح��اس��س ان���ي ف��ى م��درس��ة 

المشاغبين عادل إمام يعنى الفن المصرى«.

كتبت ـ رشا أمين
عبرت الفنانة أصالة، عن أن أسعد لحظات حياتها، عند الوقوف على 
على  حسابها  عبر  أصالة،  وكتبت  الجمهور،  أم��ام  غناءها  و  المسرح، 
إنستجرم، قائلة:« أحيا فى هذه اللحظات أجمل أوقاتى على اإلطالق 

أصالة«.
حبيبتي  قائلة:«  أصالة  بوست  على  سماحة،  ك��ارول  الفنانة  وعلقت 
أشكال  له  الحب  للفنان صحيح  وأعلى لحظة  أسمى  أكيد هذه  سول 
العائلة  حب  هو  للفنان  األول  وال��داع��م  األساسي  الحب  لكن  عديدة، 
بتجي  ثابتة  ليست  األخ��رى فهي  الحب  أن��واع  له  أما  الجمهور  وحب 
وبتروح، بتكبر و بتصغر، تتغير وأحيانا تتبدل والوقت كفيل ليشفى و 

ليثبت ذلك«.
مطرف  الكويتى  المطرب  بصحبة  نصرى،  أصالة  النجمة  وتألقت 
الحفل  لدى جمهورها فى  رومانسية  ليلة  السبت فى  أمس  المطرف، 
الذى أقيم بأرض المعارض بدولة الكويت، فى حفل غنائى حمل عنوان 
»ليلة من العمر«، حيث بدأ الفقرة األولى من الحفل المطرب مطرف 
لمدة ساعة ونصف الساعة، وقدم عددا من األغنيات الطربية منها »أنا 
واقف«، »يا غالبة«، »يا نور العين«، »ول راح األمل«، »ابحكى لك« وغيرها.

أصالة: أجمل أوقاتى على اإلطالق 
أقضيها على املسرح مع اجلمهور
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»أشباح أوروبا«  هيفاء وهبى تستعد لـ
»بدلة رجالي« وسيجارة وُتروج له بـ

كتب- إبراهيم صالح
هيفاء  اللبنانية  الفنانة  تستعد 
اجلديد  فيلمها  لتقدمي  وهبى 
»أش��ب��اح أوروب�����ا«، امل��ق��رر دخ��ول��ه 
املاراثون السينمائى ألفالم رأس 
انتهائها  ع��ق��ب  وذل����ك  ال��س��ن��ة، 
وأسرة العمل من تصوير املشاهد 

األخيرة به.
مؤخًرا،  للفيلم  الفنانة  وروج��ت 
بسيجارة،  ممسكة  ظهرت  حيث 
وم����رت����دي����ة »ب�����دل�����ة رج�����ال�����ى«، 
الرسمى  حسابها  عبر  قة،  ُمعِلّ
َمن  تتذكر  »إنها  ب�»إنستجرام«: 

كانت.. واللعبة تغيرت«.
وي�������ش�������ارك ع��������دد ك����ب����ي����ر م��ن 
»هيفاء«:  جانب  إل��ى  الفنانني، 
وأروى ج��ودة  ال��ف��ي��ش��اوى  أح��م��د 

وم���ص���ط���ف���ى خ�����اط�����ر، وق���ص���ة 
ك��رمي ف����اروق، وس��ي��ن��اري��و وح��وار 
أبوالسعد  ومحمد  جمال  أم��ني 
محمد  وإخ��راج  يسرى،  وشريف 
فى  الفيلم  ويأتى  عبدالرحمن، 
إط��ار اإلث���ارة وامل��غ��ام��رات، حيث 
يتناول قصة زوجة تنجب »توأم«، 
ثالثة  لبيع  زوج��ه��ا  يضطر  م��ا 
من أبنائهما بسبب ضيق احلال 
تكتشف  بعدما  لتقرر  وال��ف��ق��ر، 

ذلك تركه والسفر إلى اخلارج.
وُيشار إلى أن آخر أعمال »هيفاء« 
فى السينما كان من خالل فيلم 
»حالوة روح«، باإلضافة إلى عدة 
تستعد  كما  درام��ي��ة،  م��ش��ارك��ات 
لطرح أغنيتني جديدتني قريًبا.

هالة صدقى: قدمت فريدة 
»الصعيدية المودرن« برؤيتى

»الرسالة العربية«:  هالة صدقي: لـ

بي  »س��ي  قناة  تعرضه  ال��ذي  »ب��رك��ة«  مسلسل  بطولة  في  صدقي  هالة  الفنانة  تشارك 
سي« يوميا علي شاشتها، ويشارك في بطولته عمرو سعد ومجموعة من النجوم، وبرغم 
هالة  فإن  المودرن،  الصعيدية  فريدة  شخصية  وهي  تماما،  جديدة  لشخصية  تقديمها 
كعادتها تضفي علي العمل حالة من البهجة، حتي إن اتخذ طابع الحزن.. فتجسد دور 
األم بنجاح لتضيف رصيدا جديدا من الحب لدي جمهورها الذي عرفها بأدوار متنوعة 
الذي  »بركة«  أم  الصعيدية  فريدة  شخصية  وح��ول  واألخ��ت.  والزوجة  الصديقة  بين  ما 

يلعب دوره الفنان عمرو سعد كان معها هذا الحوار

القاهرة - حسن اللبان
كيف تم ترشيحك لدور فريدة؟

المنتجة  ال��ش��رك��ة  م��ن  ات��ص��اال  تلقيت 
ل��م��س��ل��س��ل »ب����رك����ة« وك���ن���ت أش���ع���ر ب��أن��ه 
ت��رددت في  عمل مختلف، وإن كنت قد 
الموافقة عندما تم ترشيحي له وفكرت 
في االعتذار ولكنني وافقت في النهاية.

- ولماذا ترددت في قبول الدور؟
واعية  ألنني  ال��دور  قبول  في  ت���رّددت 
بالمرحلة العمرية التي أعيشها وسعيدة 
ب���ه���ا، وم����ن ال��ج��م��ي��ل أن ي���ك���ون ال��ف��ن��ان 
متصالحًا مع ذاته وسّنه، لذا قبلُت الدور 
ت��رّدد و قدمت دور فريدة  أو  دون خ��وٍف 

الصعيدية المودرن برؤيتى
هل واجهتِك صعوبات في التصوير؟

ن���وع���ا م���ا وخ��ص��وص��ا الب��ت��ع��اد أم��اك��ن 
وتأجيل  م���رات  ع��دة  وت��وق��ف��ه  التصوير 
ك��ام��ا وتغيير  ال��م��س��ل��س��ل ع��ام��ا  ع���رض 
المخرج ثاث مرات، فكل منهم له رؤية 
ق���د ت��خ��ت��ل��ف ع���ن اآلخ����ر واي���ض���ا ح��دث 
تغيير كثير في الورق وفي األدوار، فكنا 
ن��ع��ل��م نهاية  ال��ت��ص��وي��ر ال  أواخ�����ر  ح��ت��ي 

األحداث.
هل تأجيل عرض المسلسل سبب لكي 

مشاكل؟
ولكن عندما  نتوقف مددا طويلة  كنا 
ن��ع��ود ك��ن��ت أس��ت��ط��ي��ع س��ري��ع��ا أن أمسك 
ال��ش��خ��ص��ي��ة م���ن ج���دي���د، وأت��م��ك��ن منها 
بخبرتي وأحاول الدخول فيها بسهولة، 
ح��ت��ي ال ي��ش��ع��ر ال��م��ش��اه��د ب���ف���رق في 
أن  الب��د  عمل  ه��و  النهاية  ففي  األداء، 
ويرضي  يرضينا  متكامل  بشكل  يظهر 

المشاهد أيضا.
نفيسة  السيدة  م��ق��ام  زي��ارت��ك  مشهد 

أثار تعاطف الجمهور فما رأيك؟
هذه ليست المرة األولي التي أزور فيها 
مقام السيدة نفيسة، ألنني صورت فيه 
وأعتز به جدا، ألنه مكان  أكثر من مرة 
أس���أل ع��ن سيرتها  أن  وت��ع��م��دت  ط��اه��ر، 

وقصتها.
ل��ك��ل ف��ن��ان بصمة ف��ي ال��ع��م��ل ف��م��ا هي 

بصمتك في شخصية »فريدة«؟
ع���ن���دم���ا ق�������رأُت ال���س���ي���ن���اري���و وج�����دُت 
ال��ص��ع��ي��دي��ة  األم  دور  ي���ق���ّدم  ال���م���ؤل���ف 
المابس  ناحية  من  التقليدي  بشكلها 
نمط  بتغيير  فأقنعته  الكام،  وطريقة 

الصعيدية  األم  ت��ك��ون  وأن  الشخصية 
بسيطة  ولهجتها  محتشمة  »م�����ودرن« 
المعقدة،  المعهودة  السمات  تحمل  وال 
واقتنع  ك��ل��ه��ا،  لمصر  ع��م��ا  ن��ق��دم  الن��ن��ا 
ذلك  وس��اع��دن��ي  ن��ظ��ري  بوجهة  الكاتب 
أت���رك  أن  دائ���م���ًا  وأح�����اول  األداء،  ع��ل��ي 
بصمتي الخاصة، ففي مسلسل »ونوس« 
ال��ف��خ��ران��ي وض��ع��ُت مكياجًا  ي��ح��ي��ي  م��ع 
وف��ي مسلسل  أك��ب��ر س��ن��ًا  أظ��ه��ر  يجعلني 
»ع��ف��اري��ت ع��دل��ي ع���ام« م��ع ع���ادل إم��ام 
قمُت بحقن »البوتكس« في وجهي حتي 

يتناسب مع جسدي الضخم
قدمِت دور األم في أكثر من عمل.. هل 

سيتم حصرك في هذا الدور؟

أداء  ف����ي  ح���ص���ري  ي���ت���م  أن  أح�����ب  ال 
يحكمني  م��ا  م��ع��ي��ن،  ن��م��ط  أو  شخصية 
وان���ا شخصيا  ال����دور،  ه��و طبيعة  دائ��ًم��ا 
متصالحة مع نفسي وأعلم جيدا طبيعة 
األدوار التي تناسب سني وعمري الحالي 

.
ل���م���اذا ال ت��س��ع��ي��ن ل��ت��ق��دي��م ال��ب��ط��ول��ة 

المطلقة في الدراما؟
ان���ا ض���د ف��ك��رة ال��ب��ط��ول��ة ال��م��ط��ل��ق��ة أو 
درام���ي،  عمل  ألي  األول  النجم  مسمي 
نظري  وجهه  وم��ن  خ��اط��ئ،  مفهوم  وأن��ه 
ع��ل��ي  ي���ت���وق���ف  م��س��ل��س��ل  أي  ن���ج���اح  ان 
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ت���ش���ارك ف��ي��ه ول��ي��س 
أن  ذل��ك  علي  والدليل  البطل،  أو  النجم 
ماجدة  قدمتها  التي  القديمة  األعمال 
كمثال،  احمد  وسميرة  يسري  ومديحة 
عن  النظر  بغض  كبيرا  نجاحا  نجحت 
ع��دم وج��ود نجم أوح��د بالعمل، فكيف 
ي���وج���د ن��ج��م واح�����د ف���ي ع��م��ل درام����ي 
أح��داث 30 حلقة كاملة،  يستحوذ علي 

فهذا فشل كبير ولن يدوم.
ع��ل��ي  األف����ع����ال  ردود  ج����اءت����ك  ك���ي���ف 
شخصية »فريدة« في مسلسل »بركة«؟

جدا  جيدة  األف��ع��ال  ردود  لله  الحمد 
ب��م��ش��اه��دة عالية  ي��ح��ظ��ي  وال��م��س��ل��س��ل 
التي  التعليقات  حجم  ف��ي  ظاهر  وه��ذا 
التي  واالت��ص��االت  الجمهور  م��ن  تصلني 
الفني،  بالوسط  اصدقائي  م��ن  اتلقاها 
ي��ظ��ه��ر بشكل  أن  أن��ت��ظ��ر  ك��ن��ت  ول��ك��ن��ن��ي 

أفضل من ذلك .

طارق الشناوي

بالش تبوسنى فى عنيه

يا )ُعبد الورد( ح تقابل ربنا بإيه؟ هكذا سأل 
د. مصطفى محمود صديقه الموسيقار الكبير 
الدنيا  يحب  ك��ان  وال��ذى  عبدالوهاب،  محمد 
ويخشى الموت، ويبكى عند ذكر اسم الله، 
منح  أن��ه  قناعة  لديه  كانت  عبدالوهاب 
شفيعه  هى  األغ��ان��ى  من  عشرات  الناس 
عبدالوهاب  ألحان  تنوعت  الحساب،  يوم 
وق��دم  والدينى  والوطنى  العاطفى  بين 
ينوى  وكان  واإلسكتش  والدويتو  األغنية 
ألحمد  ليلى(  )مجنون  أوب��ري��ت  تقديم 
شوقى، تربى بجوار مقام سيدى الشعرانى 
وكانت  الكريم،  القرآن  أجزاء من  وحفظ 
تسجيله،  فى  رغبة  أيامه  نهاية  فى  لديه 
ل��ك��ن ش��ي��وخ��ن��ا األف����اض����ل، ك���ال���ع���ادة، لم 
يمنحوه اإلذن، مثلما حالوا أيضا بين أم 
تكرر مع  ما  وهو  القرآن،  وتسجيل  كلثوم 
عدد من مطربى هذا الجيل مثل على الحجار، 
يتهامسون  لكنهم  صراحة،  السبب  يذكرون  ال 
بتسجيل  لمطرب  يسمحون  كيف  بينهم  فيما 

القرآن؟.
د. مصطفى محمود ضرب مثال بنفسه، أقام 
للعالج،  وأيضا مستشفى  اسمه  جامعا يحمل 
يعبر عن قسط وافر من المبدعين يعتقدون أن 
الموهبة التى منحها لهم الله يجب تسخيرها 
عبدالوهاب  بينما  الدينية،  األعمال  فى  فقط 
مثال كان مقتنعا أنه يناجى الله مرددا: )أغثنا، 
أدركنا يا رسول الله( ويهمس لحبيبته )كل ده 
كان ليه/ لما ُشفت عنيه( ويعشق الوطن )أخى 
وحق  الجهاد  فحق  ال��م��دى/  الظالمون  ج��اوز 
وال��وط��ن  لله  ف��ى حبه  وه��و مخلص  ال��ف��داء( 
منه  يسخر  محمود  مصطفى  كان  والحبيبة. 
قائال ح تقابل ربنا بأغنية )بالش تبوسنى 

فى عنيه( وال )الدنيا سيجارة وكاس(.
يحصل  العاطفية  األغانى  أن  رأيه  كان 
مباشرة  المقابل  على  الدنيا  فى  الفنان 
ماديا وأدبيا، بينما ما يشفع له فى اآلخرة 

األغانى الدينية.
نظر مصطفى  وجهة  فقط  ليست  إنها 
مثل  مثال  الفنانين،  بعض  لكن  محمود، 
حسين صدقى، كانت لديه نفس القناعة، 
بحرق  رحيله  قبل  أب��ن��اءه  أوص���ى  ول��ه��ذا 

أفالمه.
عبدالوهاب لم يشعر حتى بلغ ال�90 أنه 
وكانت  ال��ل��ه،  يغضب  العاطفية  بألحانه 
نجاة  بصوت  قبانى  ن��زار  قصيدة  ألحانه  آخ��ر 
ال��رح��ي��ال(، مثلما ك��ان��ت م��ث��ال آخ��ر  )أس���أل���ك 

أغنيات أم كلثوم )حكم علينا الهوى(.
البشر  أج��ل  من  لعباده،  الموهبة  يمنح  الله 
أجمعين، بعضهم يقصرها فقط على األعمال 
ال��دي��ن��ي��ة، م��ث��ل ال��ش��اع��ر أح��م��د شفيق ك��ام��ل، 
تلحين  ع��م��رى(  )ان���ت  كلثوم  أم  أغنية  م��ؤل��ف 
الثمانينيات  مطلع  ف��ى  اق��ت��رب  ع��ب��دال��وه��اب، 
ال��ذى  ال��ش��ع��راوى،  متولى  محمد  الشيخ  م��ن 
قد  وك���ان  ح���رام،  العاطفى  الشعر  ب��أن  أقنعه 
فاتصل  أغنية،  كلمات  قبلها  عبدالوهاب  منح 
بالسيدة نهلة القدسى، زوجة عبدالوهاب، فى 
العاطفى،  النص  تسحب  أن  يرجوها  باريس 
ووعدها أن يكتب له أخرى دينية، طمأنته قائلة 
األغنية،  معه  يأخذ  أن  نسى  عبدالوهاب  إن 
اعتبرها رسالة سماوية تعنى أن الله ال يريد أن 

يضيف له ذنوبا جديدة.
أن  تعتقد  ه��ل  الكبير:  ال��ش��اع��ر  س��أل��ت 
وغيرهم  ج��وخ  وف��ان  وشكسبير  بيتهوفن 
مصيرهم، طبقا لهذا المفهوم، النار، رغم 
أنهم أسعدوا واليزالون مليارات من البشر؟ 
أجابنى أنه سأل الشيخ الشعراوى، وجاءت 
ثوابهم فقط  قاطعة: سيأخذون  اإلجابة 
ينتظرهم  اآلخ��رة  فى  بينما  الدنيا،  فى 
مع  األفكار  تلك  المصير،  وبئس  العذاب 
األسف تسكن عقل ووجدان العديد ممن 
وزادت نسبتهم فى هذا  اإلبداع  يمارسون 
الجيل، بينما )ُعبد الورد( كان يفهم أكثر 

منهم حقيقة وجوهر اإليمان بالله!!

وزيرة الثقافة تكرم فرقة 
رضا احتفاال بمرور 60 عاًما 

على تأسيسها

ت����ك����رم ال����دك����ت����ورة إي���ن���اس 
ع��ب��دال��داي��م، وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة، 
ورم��وز  مؤسسى  من  فناًنا   14
ف��رق��ة رض����ا ال���ذي���ن س��اه��م��وا 
أحد  ترسيخ  ف��ي  بإبداعاتهم 
أش����ك����ال ال���ف���ن���ون ال��ش��ع��ب��ي��ة 
ون����ش����ره����ا ف�����ي ال��م��ج��ت��م��ع 
انطالق  ف��ي  وذل��ك  المصرى، 
االح��ت��ف��ال��ي��ة ال���ك���ب���رى ال��ت��ي 
ت����ق����ام ب���م���ن���اس���ب���ة م�������رور 60 
ع��اًم��ا ع��ل��ى ت��أس��ي��س ال��ف��رق��ة، 
وتتواصل على مدار أسبوعين 
في  تنطلق  حيث  متتاليين، 
ال���ث���ام���ن���ة م���س���اء ال��خ��م��ي��س 
البالون  مسرح  على  المقبل، 
ويخرجها الفنان خالد جالل، 
الثقافى،  اإلنتاج  رئيس قطاع 
عبده،  ع��ادل  الفنان  بحضور 
للفنون  الفنى  البيت  رئ��ي��س 

الشعبية واالستعراضية.

يوسف شعبان يتراجع عن 
قرار اعتزال التمثيل

كتبت � د .أميرة حامد
اعتزال  ق��رار  ع��ن  شعبان  يوسف  القدير  الفنان  ت��راج��ع 
بعدما  وذل��ك  فترة،  منذ  أعلنه  قد  وال��ذى  نهائًيا،  التمثيل 
الله«،  »سيف  في مسلسل  عليه  ع��رض  ال��ذي  ال��دور  أجبره 
عباس  الراحل  الكبير  للكاتب  خالد  عبقرية  عن  المأخوذ 
محمود العقاد، ويكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسالم 
»سينرجى«  إنتاج  من  عبدالعزيز،  رؤوف  ويخرجه  حافظ 

للمنتج تامر مرسى.
األي��ام  المسلسل  على  رسميا  تعاقد  إن��ه  شعبان:  وق���ال 
ال���ورق  إع��ج��اب��ه بالشخصية ع��ل��ى  ب��ع��د  ال��م��اض��ي��ة، وذل���ك 
أن  مضيفًا  التجربة،  لخوض  يتحمس  جعله  ال��ذي  األم��ر 

السيناريست إسالم حافظ »شاطر« وقدم ورًقا مميًزا.
واالعتماد على مصادر  التاريخية  الدقة  أنه الحظ  وأكد 
أن خبرته  إلى  الحلقة األولى، مشيرا  موثوقة منذ قراءته 
في المسلسالت الدينية والتاريخية تجعله يستطيع الحكم 

على جودة تنفيذ العمل.



18 حوادث
ال�رش الذى ال يعافب ينمو ويزذهر

ال ميلكك االإن�صان اأن يغري قدره فمن من الب�رش يعرف م�صريه

سكينة فؤاد

عفوا.. لم نكن على قدركم!

امتألت  صمته  وهيبة  وعمق  جالل  تأملت  كلما 
تقرأ  المفتوحة  وع��ي��ون��ه  وسكينة  س��الم��ا  روح���ى 
وتتأمل من عمق آالف السنين وفمه المغلق على 
حكمة وثبات ويقين إزددت إيمانا بعظمة حضارتنا 
القديمة وانتماء جذورى إليها.. وبين ما حرصت 
قديمة  م��ص��ري��ة  مستنسخات  م��ن  اق��ت��ن��ائ��ه  ع��ل��ى 
توت  الصغير  الذهبى  الفرعون  لرأس  تمثال 
عنخ آمون تكاد تكون صورة طبق األصل من 
التى أصبحت حديث  النادرة  القطعة  صورة 
للبيع  أن نشر خبر عرضها  العالم اآلن بعد 
لبيع  مقر  من  فى لندن.  م��زادات  صالة  فى 
القديمة  المصرية  الحضارة  مستنسخات 
بشراء  قمت  طويلة  سنوات  ومنذ  بالزمالك 
والجميل  العظيم  الفرعون  رأس  مستنسخ 
وح�����ورس ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ص��ق��ر ي��ح��ت��ض��ن أم��ه 
إيزيس ومستنسخات أخرى أرى فيها هويتى 
شتاتها  أنباء  وتعذبنى  وجذوري،  وحضارتى 
فى أنحاء الدنيا وما تعرضت له من اهمال 
وتقسيم  وبعثات  تنقيب  وج��رائ��م  وس��رق��ات 
غ��ن��ائ��م واس��ت��ئ��ث��ار ب��األف��ض��ل واألع���ظ���م من 
الكنوز التى يتم اكتشافها واهداء من حكام 
وأسعدنى  آبائهم  موروثات  من  كأنها  غرباء 
استصدار  من  األخ��ي��رة  السنوات  فى  تم  ما 
قوانين لحمايتها لألسف لم تخل من ثغرات 
كثيرة ولم تستطع أن تحمى اآلثار اإلسالمية من 
وسرقات.  إهمال  من  له  تعرضت  مما  كثير 
وتوقعت أن تكون هذه األحداث حافزا إلدارة 
ومعلومات  بيانات  لجمع  المستردة  اآلث��ار 
آث��ار  ال��ع��ال��م م��ن  ح��ول م��ا ل��دى جميع دول 
صدور  وبعد  قبل  خروجها  وكيفية  مصرية 
قوانين حامية لآلثار.. وال أعرف كيف تعتبر 
وحقا  ملكا  ليست  حضارة  وأعظم  أول  آث��ار 
ألب��ن��ائ��ه��ا وك��ي��ف ي��ك��ون خ��روج��ه��ا م��ش��روع��ا 
ملكية  على  واعتداء  سرقة  يعتبر  ال  وكيف 
وتاريخ شعب طالما خرجت فى غيبة قوانين 
المصريين  إلى  بإعادتها  يلزم  و،بما  منظمة 
التاريخ والحضارة  ورفض تحويلها وتحويل 
تنافس  أرباحها  أصبحت  تجارة  إلى  واألث��ر 
أرباح المخدرات حتى داخل بالدها ووطنها! 
ب���ل وارت���ك���ب���ه���ا م���ن ك����ان ي��ج��ب أن ي��ك��ون��وا 

ُحماتها؟!
أثار قلقى تضارب ما نسب إلى وزارة اآلثار 
وإلى إدارة اآلثار المستردة حول كيفية خروج 
سيطالبون  وأن��ه��م  الملكى  ال��ف��رع��ون  رأس 
وسيقومون  الخروج  شرعية  تثبت  التى  بالوثائق 
آثار منها؟!  بفحص مخازن الكرنك وهل اختفت 
هذه  وتوثيق  فحص  يكون  أن  الدهشة  يثير  وم��ا 
نادرة منها  أن تعرض قطع  الكنوز األثرية ينتظر 
تتم عمليات  وه��ل ال  ع��رض..  قاعات  م��زادات  فى 
جرد قانونية لجميع ما فى مخازننا من آثار؟ ثم 
لماذا ال نطالب فى اطار عملية حضارية وثقافية 
معابد  إنقاذ  فى  ش��ارك  كما  العالم  فيها  يشارك 
أن  آث��ارن��ا  من  قطعة  واقتنى  حصل  من  كل  فيله 
يعلن عنها ويعيدها إلى مصر لتستقر فى متحف 
الحضارة الكبير الذى سيفتتح 2020 والذى نرجوه 
جميعا مالذا آمنا ومستقرا حاميا على قدر وقيمة 
الكنوز التى تركها أجداد عظام ولألسف لم نعرف 
كيف نحميها ونحافظ عليها؟. المزاد القادم فى 
جهود  تكاتف  ينجح  أن  نرجو  ال��ذى  يوليو  أوائ��ل 
سوابق  إل��ى  ينضم  ايقافه  فى  واآلث��ار  الخارجية 
كثيرة لمزادات علنية لبيع آثارنا وأذكر منها مزاد 
توابيت  مجموعة  ضمت  فرعونيا  أث��را   89 البيع 
ومنحوتات  وت��م��ائ��م  وأق��ن��ع��ة  م��وم��ي��اوات  وأغ��ط��ي��ة 
ومجوهرات  بس  اإلله  مثل  قديمة  مصرية  آللهة 
مدونا  الجيرى  الحجر  من  وقطعا  ذهبية  وقطعا 

بالهيروغليفية!! عليها 
أكتب وسط درجات حرارة تنذر بصيف أدعو الله 
الذاكرة عبارة  نيرانه أستدعى من  أن يجيرنا من 
المصريات  ع��ل��وم  لكبير  رائ���ع  م��ق��ال  ف��ى  ق��رأت��ه��ا 
ك��ان بعنوان  ال��م��ق��ال  وأس��ت��اذه��ا د. ع��ل��ى رض���وان 
أيقونة  آم���ون  عنخ  ت��وت  الصغير  الملك  مقبرة 
اآلث����ار ال��م��ص��ري��ة ال��ت��ى أرج����و أن ن��ح��ف��ظ��ه��ا من 
وشهرة  سيرة  من  شيئا  يتناول  أن  وبعد  العبث.. 
الفراعنة  عرش  على  جلس  الذى  آمون  عنخ  توت 
العمارنة  ت��ل  ف��ى  وول���د  1323ق،م  إل��ى   1333 م��ن 
المقبرة  اكتشاف  محافظة المنيا وقصة  الحالية 

المؤبد لقاتل ابنته وعشيقها في البحيرة

ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بمنطقة التجمع

تجديد حبس 6 متهمين بإلقاء »ُرفات« زوجين في شوارع اإلسكندرية

كتب ـ منال خطاب
الدائرة  دمنهور  جنايات  محكمة  قررت 
ال���ث���ان���ي���ة ال��م��ن��ع��ق��دة ب��م��ح��ك��م��ة إي���ت���اي 
البارود، برئاسة المستشار جمال طوسن، 
وعضوية المستشارين شريف فتحي عبد 
حسني  وسكرتارية  المر،  ومحمد  الوارث، 
بالحكم  الخميس،  ال��ي��وم  الحليم،  عبد 
ع��ل��ى م��وظ��ف ب��درج��ة م��دي��ر ع���ام بشركة 
وعشيقها  نجلته  بقتل  المتهم  ب��ت��رول 
في  الماضي  األضحى  عيد  أي��ام  أول  في 
دم��ن��ه��ور،  20519 ج��ن��اي��ات  رق���م  ال��ق��ض��ي��ة 
في  ب����اآلداب  م��خ��ل  وض��ع  ف��ي  لضبطهما 

بالمؤبد. منزله 
وق��ض��ت ه��ي��ئ��ة ال��م��ح��ك��م��ة، ع��ل��ى نجلي 
في  لالشتراك  عاما   15 بالسجن  المتهم 

الجريمة.
»أ.م.أ«،  أوراق  أحالت  وكانت محكمة قد 
ألخذ  المصرية  ال��دي��ار  مفتي  لفضيلة 

الجلسة  خ���الل  وك���ذل���ك  ال��ش��رع��ي  رأي����ه 
نوفمبر   24 بتاريخ  األح��د  ي��وم  الماضية 
الخميس  اليوم  جلسة  وحددت  الماضي، 

26 ديسمبر للنطق بالحكم.
تلقت  ال��واق��ع��ة، حينما  أح��داث  وت��رج��ع 
البحيرة،  أمن  بمديرية  األمنية  األجهزة 

إخ���ط���اًرا م���ن ض��ب��اط ال��م��ب��اح��ث ب��م��رك��ز 
شرطة دمنهور، يفيد عثور األهالي بقرية 
دمنهور،على  لمركز  التابعة  غ��زال  زاوي��ة 
انتقل  الفور  وعلى  وفتاة،  لشاب  جثتين 
المباحث  رئيس  الشرقاوي،  أحمد  الرائد 
العثور على  وتبين  بمركز شرطة دمنهور، 

وبهما  »م��ح��م��د.م.ح«،«ف��اط��م��ة.أ.م«،  جثة 
طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

ارتكاب  وراء  أن  إلى  التحريات  وتوصلت 
الجريمة »أ.م.أ« موظف بدرجة مدير عام 
في إحدى الشركات، ونجليه »م« بالمرحلة 
الشريعة  بكلية   « أ  ال��ع��ام��ة،«  ال��ث��ان��وي��ة 
للشرف عقب  انتقاًما  بدمنهور،  والقانون 
بغرفة  ب��اآلداب  مخل  وضع  في  ضبطهما 

الرئيسي. المجني عليها بمنزل المتهم 
وقال المتهم األول في اعترفاته:«شعرت 
األولى  الساعات  في  غريبة  حركة  بوجود 
م���ن ال��ص��ب��اح، وب��ال��ص��ع��ود إل���ى ال��ط��اب��ق 
األع��ل��ى، وج��دت ابنتي ف��ي أح��ض��ان شاب 
ف���ي وض���ع م��خ��ل ب������اآلداب، وع��ل��ى ال��ف��ور 

بالحبال بمساعدة نجلي«. قيدتهما 
وت��اب��ع ال��م��ت��ه��م: »أص����درت األم���ر البني 

األكبر بذبح شقيقته والشاب ولكنه

السجن سنة واحدة لربة منزل ونجلتها 
لقتلهما جارتهما في الشرقية

استخراج جثة من مدفنها 
للتشكيك في شبهة جنائية بطنطا

استخراج جثة من مدفنها 
للتشكيك في شبهة جنائية بطنطا

كتب �علي محمد 
المنعقدة  القاهرة،  جنايات  قضت محكمة 
بمعاقبة  الخميس،  اليوم  عابدين،  بمحكمة 
باإلتجار  التهامه  سنوات،   6 بالسجن  عامل 

المطرية. بمنطقة  بالمخدرات 
ص���در ال��ح��ك��م ب��رئ��اس��ة ال��م��س��ت��ش��ار ص��الح 
محجوب عزوز، وعضوية المستشارين أحمد 

مصطفى رأفت، ووليد محمد شحاتة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية 
مخدر  ح��ي��ازة  تهم   ،2019 لسنة   1536 رق��م 
ال��ه��ي��روي��ن، وس���الح ن���اري »ف���رد خ��رط��وش«، 
بقصد  للمخدر  بحيازته  اعترف  وبمواجهته 

اإلتجار.

ن��ف��ذت األج���ه���زة األم��ن��ي��ة ب��ال��غ��رب��ي��ة، 
العامة  النيابة  ق��رار  الخميس،  ال��ي��وم 
إداري   2019 لسنة   9654 القضية  ف��ي 
من  متوفي  باستخراج جثة  ثان طنطا 
شقيق  التهام  طنطا  أول  سيجر  مقابر 

المتوفي بحدوث الوفاة جنائيا.
مأمور  قنديل،  وسيم  العقيد  وأش��رف 
وال��رائ��د  الغربية،  م��راف��ق  شرطة  قسم 
قسم  مباحث  رئيس  ال��ج��ن��دي،  يوسف 
النيابة  ق���رار  تنفيذ  على  طنطا،  أول 
أول  قسم  نيابة  وكيل  بحضور  العامة، 
لترشيح  ال��ش��رع��ي  وال��ط��ب��ي��ب  ط��ن��ط��ا، 
الجثة، بعد أن تم إخطار اللواء محمود 
تقرير  ورفع  الغربية  أمن  مدير  حمزة، 

بالواقعة. له 

كتبت � هدير هاشم
أص�������درت م��ح��ك��م��ة ج���ن���اي���ات ال���زق���ازي���ق، 
عبدالباسط  المستشار  برئاسة  بالشرقية، 
م��ح��م��د إم��ب��اب��ي، رئ��ي��س ال��م��ح��ك��م��ة، ال��ي��وم 
 7404 رق��م  القضية  ف��ي  حكمها  الخميس، 
جنايات ههيا لسنة 2018، بمعاقبة ربة منزل 
واب��ن��ت��ه��ا ب��ال��س��ح��ن ل��م��دة س��ن��ة واح����دة لكٍل 
إثر  جارتهما  مقتل  ف��ي  لتسببهما  منهما؛ 
بسبب  بينهم  أرًضا خالل مشاجرة  سقوطها 

»لهو األطفال«.
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، 
مدير  والي،  اللواء محمد  من  إخطاًرا  تلقى 
مشاجرة  بنشوب  يفيد  الجنائية،  المباحث 
ب���ي���ن س��ي��دت��ي��ن وم���ق���ت���ل إح����داه����ن ب��ق��ري��ة 

»السالمون« التابعة لمركز شرطة ههيا.
عليها  المجني  بين  نشوب مشاجرة  وتبين 
»زي��ن��ب ال« 55 ع��اًم��ا، رب���ة م��ن��زل، وج��ارت��ه��ا 
»س��ام��ي��ة.ج.ح« 50 ع��اًم��ا، رب��ة م��ن��زل، ونجلة 
لهو  بسبب  ع��اًم��ا،   22 »آم���ان���ي.م.أ«  األخ��ي��رة 
المجني  »س��ام��ي��ة«  دف��ع��ت  األط���ف���ال، ح��ي��ث 

عليها فسقطت أرًضا لتفارق الحياة.
عن  وت��ح��رر  ونجلتها،  المتهمة  ضبط  ت��م 
ذلك المحضر رقم 15 / 39 أحوال ههيا لسنة 
قررت  العامة  النيابة  على  وبالعرض   ،2018
ال��زق��ازي��ق،  جنايات  محكمة  إل��ى  إحالتهما 

والتي أصدرت حكمها المتقدم.

على  ال��ق��اه��رة  ف��ى  المدينة  الحماية  ق��وات  سيطرت 
عن  تسفر  ول��م  التجمع،  بمنطقة  سكنية  شقة  حريق 

سقوط ضحايا أو مصابين.
شقة  حريق  موقع  لمعاينة  النيابة  من  فريق  وانتقل 
بان  األولية  المعاينة  وكشفت  التجمع،  بمنطقة  سكنية 

ماس كهربائي وراء نشوب الحريق بالشقة.
 ، بالقاهرة  المدنية  الحماية  عمليات  غ��رف��ة  تلقت 
بمنطقة  السكنية  العقارات  بأحد  حريق  بنشوب  بالغا 
 3 ب���  ال��دف��ع  ال��ف��ورت��م  وع��ل��ى  األول،  بالتجمع  ال��رح��اب 
سيارات اطفاء، و تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

الداخلية: ضبط شخصين هاربين من 200 
سنة سجن في القاهرة والجيزة

كتبت � نجوي إبرهيم
ت��م��ك��ن��ت األج����ه����زة األم��ن��ي��ة 
ال��داخ��ل��ي��ة م���ن ضبط  ب������وزارة 
شخصين هاربين من 200 سنة 

سجن في القاهرة والجيزة.
ش��ن ق���ام ق��ط��اع األم���ن ال��ع��ام 
ب���ق���ي���ادة ال����ل����واء ع����الء ال��دي��ن 
سليم، باإلشتراك مع مديريتى 
حملة  الجيزة«  »ال��ق��اه��رة،  أم��ن 
جهودها  أسفرت  مكبرة  أمنية 
ع����ن ض���ب���ط اآلت�������ى »ص���اح���ب 
مطلوب  البناء«  شركات  إح��دى 
 118 فى  عليه  للتنفيذ  ضبطه 

حكم حبس فى قضايا » تبديد، 
ش���ي���ك���ات« ب���ل���غ إج���م���ال���ى م���دة 
حبس  س��ن��ة   70 فيها  ال��ع��ق��وب��ة 
جنيه  أل��ف   23 بلغت  وك��ف��االت 
مدينة  أول  شرطة  قسم  بدائرة 
شركة  وصاحب  بالقاهرة.  نصر 
ت���وري���دات - م��ق��ي��م ب��ال��ج��ي��زة - 
عليه  للتنفيذ  ضبطه  مطلوب 
ف���ى 13 ح��ك��م ق��ض��ائ��ى ص���ادر 
بلغ  »ت��زوي��ر«  جنايات  فى  ض��ده 
فيها  ال��ع��ق��وب��ة  م���دة  إج��م��ال��ى 
السجن »127 سنة« بدائرة قسم 

األهرام بالجيزة.

كتبت ـ رانيا طلحة
بمحكمة  ال��م��ع��ارض��ات  ق��اض��ي  ق���رر 
ج��ن��ح م��ح��رم ب���ك، ال��ي��وم ال��خ��م��ي��س، 
تجديد حبس 6 أشخاص؛ التهامهما 
عظميين،  هيكلين  »ُرف�����ات«  ب��إل��ق��اء 
وزوج��ت��ه،  ع��اًم��ا،   70 بالمعاش،  لرجل 
رب���ة م���ن���زل، 65 ع���اًم���ا، ف���ي ال��ط��ري��ق 
هيكلين  عليهما  ال��ع��ث��ور  بعد  ال��ع��ام، 
داخل منزلهما أثر تزوير أوراق ملكية 

الشقة فيمحاولة؛ لالستيالء عليها.
تجريها  التي  التحقيقات  وكشفت 
أن  اإلسكندرية،  في  بك  محرم  نيابة 
ع��دم اك��ت��ش��اف واق��ع��ة وف���اة ال��زوج��ي��ن 
طريق  ع��ل��ى  برفاتهما  أُل��ق��ي  ال��ل��ذان 
على  العثور  بعد  المحمودية،  محور 
مسكنهما  داخل  العظميان  هيكلِهما 
شرطة  قسم  دائ��رة  نطاق  ف��ي  الكائن 
ل��م��دة 7 أع����وام، يرجع  س��ي��دي ج��اب��ر 
لهما،  أش��ق��اء  أو  أب��ن��اء  وج����ود  ل��ع��دم 
وان���ع���زال���ه���م���ا ع����ن ج��ي��ران��ه��م��ا م��ن��ذ 

إقامتهما في منزلهما.
جيرانهما  أن  التحقيقات  في  وجاء 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة  ال��زوج��ة  أن  ذك���َر 
65 ع���ام���ا ك���ان���ت ت��ع��ان��ي م���ن م��رض 
نتيجته،  ت��وف��ي��ت  ورب��م��ا  الشيخوخة 
محافظة  من  عاما(،   70( زوجها  وأن 
ال��ق��اه��رة، ك���ان ط��ري��ح ال���ف���راش، ول��م 
ي��ت��م��ك��ن م��ن اإلب����الغ ع��ن��ه��ا إلص��اب��ت��ه 
توفي  ث��م  ال��ح��رك��ة،  ع��ن  يعوقه  بشلل 
مساعدتها،  عن  لعجزه  بأيام  بعدها 
للزوجين  ولعدم وجود عالقة مباشرة 
أي  الجيران  يالحظ  لم  بجيرانهما، 

رائحة تدل على وفاتهما.
وأمرت نيابة محرم بك، تحت إشراف 

المستشار محمود الغايش، المحامى 
ال���ع���ام ل��ن��ي��اب��ات ش���رق اإلس��ك��ن��دري��ة، 
ذمة  أي��ام على   4 أش��خ��اص،   6 بحبس 
التحقيقات؛ التهامهما بإلقاء »ُرفات« 
وتزوير  العام،  الطريق  في  الزوجين، 
»محل  السكنية  الشقة  ملكية  أوراق 

واالستيالء عليها. إقامتهما«؛ 
كما أمرت النيابة برئاسة المستشار 
تقرير  استقدام  بسرعة  سمير،  أحمد 
ال��ص��ف��ة ال��ت��ش��ري��ح��ي��ة ل��ب��ي��ان أس��ب��اب 
للمتهمين،  استمعت  أن  بعد  ال��وف��اة، 
بتحليل  ال��خ��اص  التقرير  ومطالعة 
للهياكل   »DNA« ال��وراث��ي��ة  البصمة 
العظمية التي وجدت في حالة تحلل 
وتم التعرف منه على هوية الزوجين.

وك�����ان ف���ري���ق ب��ح��ث ج��ن��ائ��ي ت��ح��ت 
تمكن  رؤوف،  ش��ري��ف  ال��ل��واء  إش���راف 
م����ن ض���ب���ط 3 م����ن ال��م��ت��ه��م��ي��ن م��ن 
كانوا  حيث  الكاميرات،  تفريغ  خالل 
»تروسيكل«،  ن��اري��ة  دراج���ة  يستقلون 
محور  بطريق  الرفات  من  وتخلصوا 
 29 تكييف،  فني  وه��م:  المحمودية، 
العامرية،  منطقة  ف��ي  مقيم  ع��اًم��ا، 

وع��ام��ل خ����ردة، 30 ع���اًم���ا، م��ق��ي��م في 
م��ن��ط��ق��ة م��ح��رم ب���ك، وق���ه���وج���ي، 38 

عاًما، مقيم في منطقة محرم بك.
وب��ت��ق��ن��ي��ن اإلج�������راءات وض��ب��ط��ه��م، 
آخرين  ب��اش��ت��راك  المتهمون  اع��ت��رف 
م���ع���ه���م ف�����ي ال���ت���خ���ل���ص م�����ن رف�����ات 
ال��زوج��ي��ن، وه���م: ت��اج��ر س���ي���ارات، 24 
بك،  محرم  منطقة  ف��ي  مقيم  ع��اًم��ا، 
ليسانس،  على  حاصل  أخر،  وشخص 
ب��اب  منطقة  ف��ي  مقيم  ع���اًم���ا(،   28(
عاًما(،   66( بالمعاش،  وثالث  شرقي، 
قاموا  ب��ك،  محرم  منطقة  ف��ي  مقيم 
مخلفات  نقل  على  معهم  ب��االت��ف��اق 

من شقة في منطقة سيدي جابر.
وذك���ر ال���س���ادس أن���ه ي��ع��م��ل ف��ي بيع 
واشترك  القديمة،  المساكن  وتجارة 
تزوير عقد  في  والخامس،  الرابع  مع 
العقارات في  أحد  داخل  ملكية لشقة 
منطقة سيدي جابر، بعد أن الحظوا 
اخ���ت���ف���اء ق��اط��ن��ي��ه��ا م��ن��ذ 7 أع�����وام، 
اصطناع  على  بينهم  فيما  فاتفقوا 
االستيالء  بهدف  م��زورة  ملكية  أوراق 

عليها.
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اإن مل ت�ستطع قول احلق فال ت�سفق للباطل

حسن املستكاوى

معيار أحسن العب إفريقى

وليستر  ليفربول  مباراة  ملتابعة  العائلة  اجتمعت   *
سباق  ف��ى  واحلاسمة  الفاصلة  أنها  ب��دت  التى  سيتى 
ال��ب��رمي��ي��ي��رل��ي��ج، ك��ن��ا أج���ي���اال م��خ��ت��ل��ف��ة، األش���ق���اء، 
واألبناء، واألحفاد.. تعالت الصيحات تشجيعا 
حملمد  تشجيعا  الدقة  وجه  على  أو  لليفربول. 
ص����اح.. ف��ن��ح��ن خ��ل��ف��ه ك��ل��م��ا رح���ل إل���ى ف��ري��ق، 
إل��ى فريق بطل، يلعب  امل��رة هو اجت��ه  لكن ه��ذه 
ك��رة جميلة وج��دي��دة وق��وي��ة، وي��ق��وده م��درب 
وف��از  وثقافته..  لشخصيته  امل��اي��ن  بحب  ف��از 
ل��ي��ف��رب��ول ب��أرب��ع��ة أه����داف ع��ل��ى م��ل��ع��ب ليستر 
املباراة،  بعد  التحية  الاعبون  وتبادل  سيتى، 
ت��ب��ادل��ه��ا امل��ن��ت��ص��ر وامل��ن��ك��س��ر، وت���ب���ادل االث��ن��ان 
التحية مع اجلمهور.. ياله من مشهد كلما تكرر 
ماعبنا  ف��ى  ومشاهدنا  حالنا  تذكرنا  أمامنا 
م��ن اع��ت��راض��ات وه��ي��اج��ات، وات��ه��ام��ات، وغضب 
احلزن  على  مترينا  كرتنا  أصبحت  حتى  وأل��م، 

والضيق..!
** على أى حال. نحن نحب صاح. هو بطلنا. وحن 
ف��از ب��ج��ائ��زة أح��س��ن الع��ب ف��ى ك��أس ال��ع��ال��م لألندية 
ومضى  مصر  بعلم  أمسك  حن  أكثر  وفرحنا  فرحنا، 
حول امللعب فى جولة نصر. فعل ذلك صاح مبشاعر 
تلقائية وطنية، وليس بسلوك سياسى على اإلطاق. 

وهناك فارق بن السياسة وبن الوطنية.
** ك��ل ه��ذا ك��ى أط���رح ال��س��ؤال؟ م��ن ي��ف��وز بجائزة 
أحسن العب إفريقى وليست جائزة أحسن العب فى 

إفريقيا كما يردد البعض؟
** محمد صاح أم ساديو مانى أم رياض محرز؟

** يوم 7 يناير تستضيف سهل حشيش فى مدينة 
ب��ات��روس  إل  »ال��ك��اف  ال��غ��ردق��ة اجلميلة حفل ج��وائ��ز 
م��ج��م��وع��ة  ب���ن  ج���دي���دة  ش���راك���ة  ف���ى   »2019
ال���ب���ات���روس ال��ت��ى مي��ل��ك��ه��ا ك��ام��ل أب���و ع��ل��ى رج��ل 
األع���م���ال وص��ن��اع��ة ال��س��ي��اح��ة، وب���ن االحت���اد 
مهمة،  لصناعة  مفيدة  شراكة  وهى  اإلفريقى، 
املصرى،  االقتصاد  رواف��د  من  مهما  راف��دا  متثل 
أن تتضاعف  ث���روة ق��وم��ي��ة وي��ج��ب  وع��وائ��ده��ا 
ع���ش���رات امل�����رات مب���ا مت��ل��ك��ه م��ص��ر م���ن مقاصد 
سياحية متنوعة وفريدة.. ولكن ال ميكن اعتبار 
تستضيف  الغردقة  أن  ملجرد  واجبا  صاح  فوز 
احلدث، وإن كنا جميعا نحلم باجلائزة لنجمنا 
وبطلنا  ممثلنا  ألنه  التوالى  على  الثالثة  للمرة 
فى أوروبا، وفى كرة القدم يكون النجوم أبطاال 

جلماهيرهم وينوبون عنهم فى البطولة.
** هل يفوز صاح أم ساديو مانى أم رياض محرز.. 
وهذا ليس سؤاال مهما وإمنا األهم على أى أساس مت 
املعايير؟  هى  ما  األفضل..  اإلفريقى  الاعب  اختيار 

هل هى البطولة أم املهارات واإلبداعات؟
** مبعاييرالبطولة. فاز صاح ومانى بدورى أبطال 
وببطولة  اإلفريقية  األمم  بكأس  محرز  وف��از  أوروب��ا. 
دوره��م��ا  وم��ان��ى  ص��اح  للثنائى  وك���ان  البرميييرليج، 
املؤثر جدا فى الفوز بكأس أوروبا وثانى البرميييرليج، 
البرميييرليج  مباريات  بعض  فى  محرز  ش��ارك  بينما 
حتى أن جوارديوال اعتذر له علنا فى يوم من األيام 
لعدم مشاركته املستمرة، لكن محرز كان له دوره املؤثر 

فى الفوز بكأس األمم اإلفريقية.
فلماذا  الع��ب��ا.  ول��ي��س  ف��ري��ق  بها  ي��ف��وز  البطولة   **
تستند اجلوائز على عكاز البطولة لتمرير االختيار 
الفردى؟ ال أجد إجابة عند أحد. إال أن املعيار الذى 
أحب أن أستند عليه هو قدر مهارات الاعب وإبداعه 
ال��ذى أحب  وت��ف��رده. أح��ب أن تذهب اجل��ائ��زة لاعب 
أن  دون  سيفعله  مب��ا  ألستمتع  ال��ك��رة  إل��ي��ه  ت��ذه��ب  أن 
أتوقعه. ورمبا يضع اإلبداع جنمنا طارق حامد بعيدا 
أنه  مع  محلى.  الع��ب  أحسن  جائزة  فى  نسبيا 
فاز بالكونفيدرالية مع الزمالك، بينما البايلى 
أبطال  بكأس  الترجى  م��ع  ف��ازا  ال��ب��درى  وأن��ي��س 
الدورى ومتيز البايلى بكأس األمم اإلفريقية.

** األم��ن��ي��ة أن ي��ت��وج ص���اح وط�����ارق ح��ام��د 
باملشاعر العاطفية. لكن من يختار تلك اجلائزة 
يحكم  أن  عليه  وبصوته  ب��دوره  فيها  وي��ش��ارك 
ضميره املهنى والفنى بعيدا عن العواطف.. إال 
أن ما يستحق النقاش حقا هو املعايير التى منح 
فيها جوائز لاعب فرد يلعب وسط فريق.. وهو 
ما يعنى أن املعيار يجب أن يكون املهارة واإلبداع 

قبل البطولة.

ت�������أك�������دت إص�������اب�������ة س�����ع�����د ال�����دي�����ن 
ل ك���رة  األول  ال���ف���ري���ق  م���داف���ع  س��م��ي��ر 
وتر  في  بقطع  األه��ل��ي،  القدم بالنادي 
أك��ي��ل��ي��س وذل����ك خ���ال م���ب���اراة ال��ف��ري��ق 
األح���م���ر أم����س أم����ام ب��ات��ي��ن��ي��وم بطل 

زميبابوي.
وك���ان سعد ق��د اض��ط��ر مل��غ��ادرة ملعب 
ال��ل��ق��اء ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 12 م���ن ال��ش��وط 
األول بعد سقوطه في وسط امللعب دون 
تدخل من أحد ليحل زميله رامي ربيعة 

بديااً له.
ي��ج��ري س��ع��د عملية  أن  امل��ق��رر  وم���ن 
من  إكيليس حيث  ف���ي وت���ر  ج��راح��ي��ة 
املتوقع غيابه عن املاعب مدة ال تقل 

عن 8 أشهر.
ملدة  األهلي  عن  غ��اب  قد  سعد  وك��ان 
بقطع  إص��اب��ت��ه  بسبب  سابقة  أش��ه��ر   8
ج���زئ���ي ف���ي ال����رب����اط ال��ص��ل��ي��ب��ي خ��ال 
داون��ز  أم��ام صن  الفريق األحمر  م��ب��اراة 
اجلنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا 
املاضية. وسينهي مسئولو  النسخة  في 
ال��ن��ادي األه��ل��ي إج���راءات سفر الاعب 
إل��ى  امل��اض��ي��ة  القليلة  ال��س��اع��ات  خ���ال 

أملانيا للخضوع للعملية اجلراحية.

سعد سمير يغيب عن 
األهلي 8 شهور بسبب 
قطع في وتر أكيليس

»الفيفا« يخاطب اتحاد الكرة بشأن قوائم املنتخب األوليمبي

 هازارد ودي ليخت وجريزمان 
ضمن أبرز 10 صفقات أوروبية

كتب � علي فهمي
ب��ال��ص��ف��ق��ات  ات���س���م   2019 ع����ام 
ال���ق���وي���ة وان���ف���ق���ت ف��ي��ه األن���دي���ة 
األوروبية الكبرى أمواالاً طائلة من 
أبرز  وك��ان من  النجوم  أج��ل بعض 
ت��ل��ك ال��ت��ع��اق��دات ان��ت��ق��ال أن��ط��وان 
وإي��دي��ن  برشلونة  إل��ى  ج��ري��زم��ان 

هازارد إلى ريال مدريد.
ق���ارب  ال�����ذي   2019 ع����ام  ش��ه��د 

األندية  أبرمتها  قوية  صفقات  النهاية  على 
األوروبية الكبرى، والتي مت إنفاق أموال طائلة، 
في على سبيل املثال ضم ريال مدريد اإلسباني 
يورو  مليون   100 فريق تشيلسي مقابل  جنم 
كما ضم الغرمي برشلونة فرانكي دي يوجن من 
 75 مقابل  الهولندي  أم��س��ت��ردام  أي��اك��س  ن��ادي 

مليون يورو.
ي�����وف�����ن�����ت�����وس اإلي������ط������ال������ي اس�����ت�����ط�����اع أن 
ا  أيضاً أي��اك��س  ليخت من  دي  يقتنص ماتياس 
وباريس سان جيرمان  بعد صراع مع برشلونة 

الفرنسي مقابل 85 مليون يورو.

إيدين هازارد
��ا ان��ت��ق��ل من  ص��اح��ب ال���� 28 ع��اماً
ري��ال مدريد  إل��ى  ن��ادي تشيلسي 
ليكون  ي���ورو  م��ل��ي��ون   100 م��ق��اب��ل 
أغلى صفقة في عام 2019 ويشار 
إلى  البلجيكي قدم  النجم  أن  إلى 
»امليرينجي« بعدما قدم مستوى 
رائ�����ع ف�����ي ال�����دوري اإلجن���ل���ي���زي، 
ال��دوري  بلقب  يتوج  أن  واستطاع 
األوروبي بعدما قاد فريقه للفوز على غرميه 
آرسنال برباعية مقابل هدف سجل في املباراة 

هدفن وصنع آخر.
في ه��ذا املوسم ه��ازارد ش��ارك في 13 مباراة 
تعرض  ولكنه  أه����داف،   4 وص��ن��ع  ��ا  ه��دفاً سجل 

إلصابة تبعده عن املباريات.
أنطوان جريزمان

استطاع برشلونة ضم   2019 ص��ي��ف  ف���ي 
أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون  الفرنسي 
ي���ورو ب��ع��دم��ا دف���ع ال��ن��ادي ال��ك��ت��ال��ون��ي ال��ش��رط 

اجلزائي في عقده ألتلتيكو مدريد.

كتبت � هدير هاشم
أرسل االحتاد الدولي لكرة القدم » الفيفا « 
بشأن  خطابات  القدم  لكرة  املصري  لاحتاد 
األوليمبي املشارك  املصري  قوائم املنتخب 
إرسالها  األوليمبية املقرر  األل��ع��اب  ف���ي دورة 

فى شهر يونيو.
ا  وح��دد االحت���اد ال��دول��ي ت��واج��د 50 العباً
إل���ى دورة  تأهلت  التي  املنتخبات  ق��وائ��م  ف��ي 

األلعاب األوليمبية في طوكيو 2020.
واشترط الفيفا إرسال القائمة النهائية فى 
ا، باإلضافة  والتى تضم 18 العباً شهر يوليو 
إلى 3 العبن احتياطى يتم استبعادهم قبل 
أول مباراة رسمية للمنتخب فى األوليمبياد.

وت��ع��د ه���ذه اإلج�������راءات م��ت��ب��ع��ة م���ن قبل 
تأهلت  ال��ت��ي  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ك��ل  م��ع  » الفيفا « 
طوكيو  األوليمبية في  األل���ع���اب  إل�����ى دورة 

.2020
وحجز املنتخب املصري األوليمبي بطاقته 
في  األوليمبية املقررة  األل���ع���اب  إل������ى دورة 
لقب  اقتنص  بعدما  املقبل  الصيف  طوكيو 
��ا  ب��ط��ول��ة ك���أس أمم إف��ري��ق��ي��ا حت��ت 23 ع��اماً
2019، التي أقيمت في مصر في الفترة من 8 

إلى 22 نوفمبر املاضي.
في  األول��ى  الثاثة  امل��راك��ز  أصحاب  وتأهل 
ا وهم مصر  بطولة أمم إفريقيا حتت 23 عاماً
وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا على الترتيب.

حصاد 2019.. 5 جواهر عربية تألألت في كرة القدم
كتب � صالح جال

شهد العام 2019 تألق عدد من النجوم العرب 
في  وجنحوا  املستديرة  الساحرة  ماعب  في 
ونتائجهم  أدائ��ه��م  بفضل  إليهم  األن��ظ��ار  لفت 

اجليدة مع أنديتهم ومنتخباتهم
مل��ل��م��ة أوراق�����ه  م���ع اق���ت���راب ع����ام 2019 م���ن 
أمام  املجال  مفسحااً  رجعة،  غير  إلى  والرحيل 
نظيره 2020 لبدء مشواره على مدار نحو 365 
النجوم  أب��رز  على  الضوء  نلقي  أن  البد   ، يومااً
العرب الذين حفروا أسماءهم في ماعب كرة 
تنسى،  ال  بصمة  وتركوا   ،2019 خال  القدم، 
سواء على صعيد مشاركاتهم مع األندية التي 

يلعبون لها، أو على صعيد منتخبات بادهم.
الرياضية  األج��ن��دة  على  بسيطة  وبنظرة 
وم���ا ح���دث خ��ال��ه��ا في  ف���ي 2019،  ال��ك��روي��ة 
م��اع��ب ال��س��اح��رة امل��س��ت��دي��رة، ح���ول ال��ع��ال��م، 
تألقوا  ع��رب  جن��وم  خمسة  هناك  أن  سنجد 
املتابعن  جميع  أنظار  وج��ذب��وا  الف��ت،  بشكل 
اجليدة  والنتائج  ال��رائ��ع  أدائ��ه��م  بفضل  إليهم 

التي حققوها.
عانقوا  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  النجوم  مقدمة  وف��ي 
صاح،  املصري محمد  جند   ،2019 في  املجد 
جناح ليفربول اإلجنليزي، واجلزائري رياض 
م��ح��رز، جن��م م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي اإلجن��ل��ي��زي، 
والقطري أكرم عفيف، أيقونة السد القطري، 
أم��س��ت��ردام  زياش )أياكس  واملغربين حكيم 
املتألق  الظهير  حكيمي،  وأش���رف  الهولندي( 

رفقة بوروسيا دورمتوند األملاني.
الضوء  سنلقي  ال��ت��ال��ي  التقرير  س��ي��اق  وف��ي 

على هؤالء الاعبن اخلمسة وماذا قدموا؟
محمد صاح.. جناح ليفربول املتألق

 ،2019 ع��ام  ف��ي  تألقه  ص��اح  محمد  واص���ل 
وجن����ح ف���ي ال��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب ه������ّداف ال�����دوري 
اإلجن��ل��ي��زي ل��ل��م��وس��م ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ت��وال��ي، 
ولكن هذه املرة مشاركة مع زميله ساديو ماني 
آرس��ن��ال  مهاجم  أوب��ام��ي��اجن،  بيير  واجل��اب��ون��ي 

اإلجنليزي.
في  ليفربول  فريق  ص��اح،  محمد  ق��اد  كما 
العيار  م��ن  أل��ق��اب  ثاثة  لتحقيق   2019 ال��ع��ام 
الثقيل بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس 
تشيلسي،  ح���س���اب  ع��ل��ى  األوروب�������ي  ال��س��وب��ر 
فامنجو  حساب  على  لألندية  العالم  وك��أس 

البرازيلي.
فخسر  اإلجنليزي  ال��دوري  صعيد  على  أم��ا 
ف���ري���ق ل��ي��ف��رب��ول ب���ق���ي���ادة ص����اح ال��ل��ق��ب في 
ب��ف��ارق نقطة واح���دة فقط عن  امل��اض��ي  م��اي��و 
مانشستر سيتي، بينما يتصدر الفريق جدول 

نقاط   10 بفارق  اجل��اري  املوسم  في  الترتيب 
عن أقرب منافسيه.

وخ���ال امل��وس��م خ��اض ص��اح 49 م��ب��اراة مع 
 38 في  ف��از  البطوالت،  مختلف  في  ليفربول 
خمسة،  وخسر  مباريات،   6 في  وت��ع��ادل  منها 
ا، وصنع 12 متريرة  واستطاع تسجيل 24 هدفاً

حاسمة.
أما على صعيد منتخب مصر فخاض محمد 
ب��� 4  ال��ف��وز  ص��اح 5 م��ب��اري��ات، حقق الفراعنة 
منها وخسروا في مباراة واحدة وسجل خالها 

صاح هدفن وصنع مثلهما.
في  األول  الصحراء  محارب  م��ح��رز..  ري��اض 

ليستر سيتي
فرض اجلزائري رياض محرز نفسه، كأحد 
أب����رز ال��ن��ج��وم ال��ع��رب ف��ي 2019، ب��ع��دم��ا ق��اد 
ال��دوري  بلقب  للفوز  سيتي  مانشستر  فريقه 

اإلجنليزي للموسم الثاني على التوالي.
محارب  م��ع  اإلجنليزي  الفريق  سيطر  كما 
ال��ص��ح��راء م��ح��رز، ع��ل��ى األل��ق��اب احمل��ل��ي��ة كلها 
في إجنلترا، ففاز كذلك بألقاب كأس االحتاد 
اإلجنليزي، وكأس رابطة األندية اإلجنليزية 

احملترفة »كاراباو«، وكأس الدرع اخليرية.
 38 سيتي  مانشستر  رف��ق��ة  م��ح��رز  وخ���اض 
مباراة، فاز في 31 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 
��ا، وص��ن��ع 16  ف��ي 4 م��ب��اري��ات، وس��ج��ل 11 ه��دفاً

متريرة حاسمة.
أم������ا م�����ع م���ن���ت���خ���ب اجل������زائ������ر، ف����ك����ان ع���ام 
األمم  ك��أس  بلقب  للفوز  وق���اده  حمل���رز،  امل��ج��د 

خيبة  الصحراء  محاربو  ليعوض  اإلفريقية، 
ال��غ��ي��اب ع���ن ك���أس ال��ع��ال��م 2018 ف���ي روس��ي��ا، 
ب��اده  م��ع منتخب  م��ب��اراة  م��ح��رز 14  وخ���اض 
وت��ع��ادل مرتن،  ف��از في 12 منها  خ��ال 2019 

وسجل محرز 5 أهداف.
حكيم زي����اش.. ال��ق��ل��ب ال��ن��اب��ض ف��ي أي��اك��س 

أمستردام
امل���غ���رب���ي ح��ك��ي��م زي������اش، ك����ان ف���ي م��ق��دم��ة 
العرب في 2019، في ظل  النجوم  الصورة بن 
املوسم املميز الذي قدمه رفقة فريقه أياكس 

أمستردام الهولندي.
القاتلة  أه��داف��ه  زي��اش بفضل  وجن��ح حكيم 
ومت��ري��رات��ه ال��س��ح��ري��ة ل��زم��ائ��ه ف��ي صفوف 
أياكس أمستردام في قيادة الفريق للفوز بكل 
األلقاب احمللية في هولندا، بعد التتويج بلقب 

الدوري املمتاز، وكأس هولندا.
البطوالت  صعيد  على  التألق  يتوقف  ول��م 
الثقيل  العيار  من  مفاجأة  وف��ي  ولكن  احمللية، 
جن���ح أي���اك���س أم���س���ت���ردام ف���ي ال����وص����ول إل��ى 
أبطال  دوري  بطولة  م��ن  النهائي  قبل  ال���دور 
الكبار  بالكثير من  م��ش��واره  وأط��اح في  أوروب���ا، 
اإلسباني  مدريد  ري��ال  الثنائي  رأسهم  وعلى 
ويوفنتوس اإليطالي، قبل أن يخسر في املربع 

الذهبي بصعوبة من توتنهام اإلجنليزي.
يكن  فلم  امل��غ��رب،  منتخب  صعيد  على  أم��ا 
ع��ام��ااً مم��ي��زااً ب��ال��ن��س��ب��ة حل��ك��ي��م زي����اش، وودع 
مبكرااً  اإلفريقية  األمم  ك��أس  بطولة  الفريق 

من دور الستة عشر على يد بنن.

دورمتوند  بوروسيا  قطار  حكيمي..  أش��رف 
السريع

في 2019، بزغ فجر فريق بوروسيا دورمتوند 
األملاني، بفضل كوكبة من النجوم على رأسهم 

النجم العربي املغربي أشرف حكيمي.
العام اجلاري وجزء  لعب أشرف حكيمي في 
من السابق مع بوروسيا دورمتوند، على سبيل 
اإلع������ارة م���ن ف��ري��ق��ه األص���ل���ي ري�����ال م��دري��د 
اإلس��ب��ان��ي، وف��ي »ال��ب��ون��دزل��ي��ج��ا« ت��أل��ق أش��رف 
وك��ان  ان��ت��ص��ارات،  ل��ع��دة  وق���اد فريقه  حكيمي 
املاضي،  امل��وس��م  ف��ي  اللقب  على  قويا  منافسا 
النهائية بفارق نقطتن فقط  لكنه خسر في 
بعدما  ميونيخ،  بايرن  البافاري  العماق  عن 

جمع 76 نقطة، مقابل 78 لألخير.
وح��ق��ق أش����رف ح��ك��ي��م��ي إجن�����ازااً مم���ي���زااً في 
2019 بعدما بات أسرع العب في تاريخ الدوري 
األمل��ان��ي، حيث جت��اوز ف��ي م��ب��اراة فريقه أم��ام 

اليبزيج حد ال� 36 كيلومترا في الساعة.
دور  إل��ى  األمل��ان��ي  ال��ف��ري��ق  حكيمي  ق��اد  كما 
ال��س��ت��ة ع��ش��ر ه���ذا امل��وس��م ف��ي ب��ط��ول��ة دوري 
أب���ط���ال أوروب��������ا، وع���ل���ى ح���س���اب إن���ت���ر م��ي��ان 

اإليطالي العريق.
وفريق  قطر  منتخب  أيقونة  عفيف..  أكرم 

السد
كان عام 2019 مميزااً بشدة لنجدم منتخب 
فاز  بعدما  عفيف،  أك���رم  ال��س��د  وف��ري��ق  قطر 
خاله بلقب أفضل العب آسيا في إجناز كبير، 
بيرانفاد  رضا  اإليراني  الثنائي:  على  متفوقااً 
توموكي  والياباني  بيرسيبوليس  نادي  العب 

ماكينو العب أوروا ريد.
وقاد أكر عفيف في العام اجلاري فريق السد 
للفوز بلقب الدوري القطري للمحترفن، ألول 
للمربع  الفريق  وصل  كما  سنوات،   6 منذ  مرة 
وخسر  آس��ي��ا،  أب��ط��ال  دوري  لبطولة  ال��ذه��ب��ي 

بصعوبة على يد الهال السعودي.
وخ����ال امل���س���وم امل���اض���ي س��ج��ل ع��ف��ي��ف في 
ال���دوري 26 ه��دف��ا ف��ي 22 م��ب��اراة، ووص��ن��ع 13 
هدفااً لزمائه، أما في املوسم اجلاري، فسجل 

هدفن وصنع 4 لزالئه في 4 مباريات فقط.
ا فكان  ال� 23 عاماً أما اإلجناز األبرز لصاحب 
األمم  ك��آس  بلقب  للفوز  قطر  منتخب  قيادة 
امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  ب��ال��ت��غ��ل��ب   ،2019 اآلس���ي���وي���ة 
 ،1-3 بنتيجة  النهائية  امل��ب��اراة  ف��ي  الياباني 
باده،  ثاثية  في  هدفااً  عفيف  أك��رم  وسجل 
التي  ال��ت��م��ري��رات  م��ن  قياسيا  رق��م��ا  صنع  كما 
 11 ب�  البطولة  في  أه��داف��ا  زم��اؤه  منها  سجل 

متريرة.

األهلي يناقش عرض االتحاد 
السكندري الستعارة عمار حمدي

ُيناقش مسئولو األهلي عرض نادي االحتاد 
السكندري الستعارة عمار حمدي صانع العاب 
وحتى  املقبل  يناير  شهر  م��ن  ب��داي��ة  ال��ف��ري��ق 
الاعب  حصول  ع��دم  ظ��ل  ف��ي  امل��وس��م،  نهاية 
رينيه  السويسري  م��ع  امل��ش��ارك��ة  ف��رص��ة  على 
وال��ذي  األح��م��ر،  للفريق  الفني  امل��دي��ر  فايلر 
ال��ذي  الس��ارت��ي  مل��ارت��ن  خلفااً  املسئولية  ت��ول��ى 

متت إقالته على خلفية تراجع النتائج.
وي��ص��ر ع��م��ار ح��م��دي على اخل���روج ل��إع��ارة 
أجل  من  اللعب  فرصة  على  احلصول  أجل  من 
احلفاظ على مستواه باألضافى إلى احلفاظ 
على مكانه فى منتخب مصر األوليمبي ، وهو 
والذي  لفايلر،  إدارة األهلي  الذي نقلته  األمر 
بخصوص  النهائي  ق��راره  يعلن  أن  املنتظر  من 

عمار حمدي خال األيام القادمة.



توزيع اجلمهورية

حسن اللبان

بقلم:
عماد الدين أديب

التي  الثورة  هذة  يناير   25 ثورتي  عن  الكرام  املصريني  ايها  اليكم  احتث  اليوم 
هزت مصر وتأثر بها العالم وقيل عنها إنها من اعظم الثورات في تاريخ االنسانية 
إنها ثورة عظيمة أبداع مصري خالص وثمرة العبقرية املصرية التاريخية التي 
الصعاب  أما  يهتز  ال  شعب  ث��ورة  إنها  العصور  مر  علي  املصري  الوجدان  يختزنها 
ولكنه يثور اذا استشعر ان الوطن مصر في خطر وان الفساد اصبح هو السائد في 
البالد والظلم عم العباد وان هويته احلضارية اصبحت في مهب الريح قد يتحمل 
الفقر واملرض واالضطهاد والظلم والقهر ولكنه يثور حني يشعر بأن الوطن يتعرض 
للضياع او الذوبان في رؤي مظلمة تسلبه سمات حضارته وكيانه وحني يتأكد أن 
لقمة عيشه بني يدي  أجياله وتصبح  الغربية تعبث مبصيرة ومبستقبل  القوي 
سلطة تذله وتستعبده وتقهره لقد قامت ثورة 25 يناير من اجل القضاء علي كل 
هذا من اجل القضاء علي الفساد والفاسدين من اجل الكرامة والعزة واحلرية من 
إن مصر ليس كيانا ماديا فقط  القادمة  النهوض مبستقبل أفضل لالجيال  اجل 
بل هي االرض والعرض والتراث هو شعب متتد جذور وجدانه وثقافة إميانه في 

كيان هذا الوطن 
فمصر هي هبه الله للمصريني لها مكانتها في الكتب املقدسة ويكفي لها فخرا 
ان البلد الوحيد علي سطح الكرة االرضية الذي زلزل فيه صوت اخلالق العظيم 
نزول  وقبل  السنني  االف  منذ  االمي��ان  اكتشفت  التي  وه��ي  سيناء  جبل  ف��وق  من 
التي جسدت  الدنيا تهيم في عالم االساطير واخلرافة وهي  االدي��ان حني كانت 
االخالقيةة  القيم  واسمي  واالمثال  احلكم  اعظم  وسطرت  احلجر  علي  اخللود 

واثارنا خير شاهده علي مجد املصريني العظام 
حربا  ت��واج��ه  لكنها  افضل  مستقبل  ال��ي  العبور  مصر  حت��اول  ال��زم��ن  ه��ذا  وف��ي 
حقيقية من اخل��ارج ومن الداخل اما احل��روب من اخل��ارج فهي تهدف الي متزيق 
وح����دة ال��وط��ن وزع���زع���ة االم����ة واالس���ت���ق���رار وه��م��ا س��ر خ��ل��ود االن���س���ان امل��ص��ري 
واليأس من  الي اشاعة االحباط  الداخل فهي تهدف  اما احلروب من  وانتصاراته 

مستقبل زاهر لهذا الوطن 
التي  اليوم هو مشهد خروج موكب الشهداء كل يوم والدموع  ولكن ما يحزنني 
تسكب من العيون لكي يظهر للعالم ان مصر باتت وطننا هشا ضعيفا وان املصريني 
ك��ل جهه  م��ن  االم����واج  ال��ت��ي تالطمها  ال��وط��ن  ق��ي��ادة  سفينه  ق��ادري��ن على  غير 
والعذاب  االل��م  من  حملت  ما  بكل  عجاف  سنوات  مصر  عبرت  كيف  ويتجاهلون 
ووحده  ارضها  وح��ده  وصالبتها  قوتها  مركز  تفقد  لن  و  اب��دا  تسقط  لن  مصر  ان 
شعبها ان مصر  تعبر في هذه املرحله اخطر حتدي في تاريخها منذ ان وحد مينا 
لكل  مدرسه  كانت  مصر  ان  وعواصفها  القرون  تعبر  ان  استطاعت  لقد  القطرين 
طالب العالم الذين يبحثون عن العلم ونشرت في كل عواصم الدنيا ثقافه التنوع 
التي  هي  االخر  االنسان  ورفض  والعنصريه  التطرف  يوما  تعرف  ولم  والتعدديه 
صدرت احلضاره والعلم للبشريه واليوم يدعو الوطن االنسان املصري الكتشاف 
ذاته من جديد وتراث حضارته وافكار وعلم اجداده وعلى اجليل املعاصر ان يعلي 
خبز  قطعه  كل  ال��ى  مهدره  م��اء  قطره  كل  ال��ى  حاجه  في  مصر  ان  الوطن  قيمه 
تلفي سدي الى كل طاقه نور تضيع هباء ام كل جنيه يصرف في سفاهة الى كل 
ان مصر في  ال��دول كما كانت  االم��ام ويجعلها من اعظم  الى  فكر عظيم يقودها 
حاجه الينا جميعا فمصر هي الوطن هي القيم العليا هي االم نضعها في ضميرنا 

وعقولنا و فوق رؤوسنا ونفديها بارواحنا

أخر الكالم 
لن تهزم في قضية أو حرب اال اذا هزمت نفسك بنفسك حني تفقد ثقتك في 

قدرتك فتنكسر ارادتك هنا فقط تهزم 

ان��ش��غ��ال ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ى دون���ال���د ت��رام��ب ب��االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
ر ومفهوم، ولكن هذا ال  َسم فى نوفمبر 2020 أمر مقَدّ األمريكية التى حتحُ

ترك الرئيس معلقًا حتى ذلك التاريخ. يعنى أن يحُ
فى  األمريكى  الرئيس  ق���رارات  تكون  أن  عليه  واملتعارف  التقليدى  من 
العام األخير من مدته الرئاسية األولى مرتبطة متامًا وكليًا مبزاج الناخب 

احمللى األمريكى.
هذا يعنى أن أى قرار فى السياسة اخلارجية األمريكية فى تلك الفترة 
يرتبط أساسًا وكليًا بنظرية »إلى أى مدى يضر أو ينفع هذا القرار املوقف 

االنتخابى للرئيس وكيف يدعم أو يضر بحظوظه االنتخابية«.
كل ذلك مفهوم.. غير املفهوم هو أن يعتمد الرئيس ترامب سياسة تقوم 
على أن العالم يؤجل قراراته الكبرى، ولتذهب مصالح الغير إلى اجلحيم 

حلني حسم واشنطن نتائج معركة الرئاسة األمريكية.
فى 2020، ال بد من معرفة تطورات ملفات بروتوكول التجارة مع الصني، 
الصواريخ  ف��ى  الشمالية  ك��وري��ا  وجت���ارب  روس��ي��ا،  م��ع  العالقات  ومشكالت 
الباليستية، وخروقات إيران لشروط التخصيب النووى، وتطورات عالقة 

واشنطن مع كندا واملكسيك فى اتفاق »النافتا«.
من هنا ال ميكن تأجيل الدور األمريكى فى تداعيات ما يحدث اآلن فى 

العراق وأفغانستان ولبنان وفنزويال فى الداخل.
ومن هنا أيضًا ال ميكن تأجيل الدور األمريكى إزاء »اجلنون الهستيرى« 

لسياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان جتاه العالم واملنطقة.
ال ميكن لواشنطن أن تقف موقف املشاهد بينما سفن »أردوغان« متارس 
وواضحة  شرعية  دولية  مصالح  جتاه  املتوسط  البحر  فى  دولية  قرصنة 

لدول صديقة لها مثل اليونان وقبرص وإسرائيل ولبنان ومصر.
ال ميكن أن تقتصر السياسة اخلارجية األمريكية جتاه إقدام »أردوغان« 
نتابع  »إننا  على  املنطقة  فى  قالقل  وإث��ارة  طرابلس  إلى  ق��وات  نقل  على 
أو القول: »إن التدخل العسكرى فى ليبيا سوف  بقلق ما تقوم به أنقرة«، 

يساعد على تعقيد املنطقة وإثارة االستفزاز«.
ضَحك به على عقول أطفال فى »سنة أولى حضانة سياسية«  هذا كالم يحُ
وليس على دول كبرى ذات تاريخ ومصالح وشعوب ذات رأى عام مؤثر ومّطلع.

السياسات  جت��اه  وح��اس��م  ص��ري��ح  أم��ري��ك��ى  م��وق��ف  أى  حسم  تأجيل  إن 
العدوانية التركية سوف يكون مكلفًا للغاية على اإلدارة األمريكية إذا ما 

مت تركه دون أى معاجلة أو دون أى تدخل أمريكى حاسم.
يتصرف »أردوغان« بكل هذه الرعونة واالستهانة بأى رد فعل أمريكى، 
ألنه قرأ سياسيًا أن إدارة ترامب اآلن »مغلقة لالنتخابات الرئاسية« حلني 

إشعار آخر.
»مالطا قد خربت«،  الدكان األمريكى ستكون  أب��واب  إع��ادة فتح  وحتى 
البحر  من  املنطقة  بخارطة  عبثتا  قد  وإي��ران  وتركيا  ضاعت،  قد  وليبيا 

األحمر حتى شرق املتوسط.

بدون زعل واشنطن مغلقة

كتبت � د عفاف فؤاد
 كشفت خبيرة األبراج وعلم الفلك عبير 
اجل��دي��د،  ل��ل��ع��ام  الفلكية  عن املالمح  ف���ؤاد 

 ،2020 االب����������راج  وأه�����م ح�����ظ�����وظ 
 ، 2020 حظا  االكثر  واالب��راج 

لسنة  االب������راج  وت���وق���ع���ات 
أي�����ام  وأخ�����ط�����ر   ، 2020
2020 م����ش����ي����رة إل�����ى أن 
عدد  يحمل   2020 ع��ام 
م�����ن األي���������ام ي��ع��ت��ب��ره��ا 

ع��ل��م��اء ال��ف��ل��ك واألرق�����ام 
األخ����ط����ر، وت����أث����ي����ر ت��ل��ك 

األي���ام على ال��ع��ال��م أج��م��ع من 
خالل الظواهر الفلكية.

وق����ال����ت خ���ب���ي���رة األب��������راج وع��ل��م 
األرق�������ام، ح���ول ت���وق���ع���ات االب�����راج 

اجل���دي���د  ال����ع����ام  إن   ،2020 ل����ع����ام 
ت��ل��زم اجلميع  يحمل ع��دد م��ن األي���ام 

عام  أي��ام  وأول أخطر  واحليطة،  ب��احل��ذر 
2020 ، ي�������وم 10 ي��ن��اي��ر س��ي��ح��دث خ��س��وف 
ال��ق��م��ر ع��ن��د درج���ة 20 م��ن ب���رج ال��س��رط��ان، 
وس��ي��ح��م��ل ظ��ل��م واس���ت���ب���داد وي��ش��ي��ع ط��اق��ة 
مما  واالس��ت��ب��داد،  الظلم  في  ورغبة  شر  بها 
يتسبب ذلك في شعور البعض بعدم األمان 
وأح��ي��ان��ا ان��ه��ي��ار عصبي، ل��ذل��ك م��ن امل��ه��م أن 

يكون األشخاص متمسكني بهذا اليوم.

يحمل  ال��ذي   2020 بعام  الثاني  اليوم  أم��ا 
وال��ذي سيحدث  مخاطر هو يوم 12 يناير، 
سنة   34 كل  إال  اليتم  مهم  فلكي  ح��دث  به 
م���رة وه���و اق���ت���راب ك��وك��ب زح���ل م���ع بلوتو 
عند درج���ة 22 م��ن ب��رج اجل���دي وهو 
أن  ممكن  ج��دا  صعب  ب��وق��ت  ينبئ 
ي��ك��ون ه��ن��اك رغ��ب��ة ف��ي التغيير 
وال���ت���ط���وي���ر ورغ����ب����ة ف����ي ب��ن��اء 
مؤسسات جديدة ويقوم بفرض 

حتديات ومصاعب.
ت��وق��ع��ات االب����راج 2020 
تكشف  ف�����ؤاد  ع��ب��ي��ر   |
ع��ن ح��ظ��وظ االب���راج 
ي��ن��ت��ظ��ر  وم�����ا   2020
ال����ع����ال����م ف�����ي ال����ع����ام 

اجلديد
أخطر أيام 

عام 2020
وأض�����������������������اف�����������������������ت ع�������ب�������ي�������ر 
 5 أن يوم   ،2020 االب��راج  فؤاد في توقعات 
ي��ون��ي��و س��ي��ك��ون ب��ه إع���الن ح���روب وك���وارث 
ط��ب��ي��ع��ي��ة م��ث��ل ال������زالزل أرض���ي���ة س��ي��ك��ون 
خ��س��وف ال��ق��م��ر ع��ن��د درج����ة 15 م���ن ب��رج 
منه  املتضرر  يكون  أن  املمكن  وم��ن  القوس 
مشاعر  ت��ت��ح��ول  أن  امل��ك��ك��ن  ف��م��ن  ع��اط��ف��ي��ا 
احلب إلى كراهية وهم مواليد برج القوس 

عبير فؤاد خبيرة الفلك..
 وأهم التنبؤات الخاصة بالعام الجديد

مصر الحلوة


