
عــنــدمــا صــوُت مــجـلـس الـنــواب عــلى الــفــريق الــدكــتــور يــاسـ
الياسري وزيرا لـلداخلية كانت فرحتي مـضاعفة كوني عملت معه
في الـتـسعـيـنات عـنـدما كـنت بـرتبـة رائـد والفـرحـة الثـانـية انه أبن
الـشـرطة وخـريج كـلـيتـهـا وهـو أول وزير لـلـداخـليـة مـنــــــــــــــــــذ
عام 1958 يكون من ضباط الـشرطة بعد أن جـرت العادة أن يكون

وزيرها من خارج مسلك الشرطة .
وزيـر الداخـليـة  ياس الـياسـري عرفـته عن قرب . يـعمل بـصمت
ويدع عـمـله يـتـكـلم نـيـابة عـنه . عـمل في دوائـر اجلـنـسـيـة مـنذ أن
ـدير الـعام  لـها بـعـــــــــد تـخـرج من كلـية الـشرطـة حتى اصـبح ا
عــام  2003 وأشـــرف عــلـى الــوضع اجلـــديــد لـــدوائــر اجلــوازات
وحدة دنية وسعى بجدية إلكـمال البطاقة ا واجلنسية واألحـوال ا
الـتي رأت النـور قـبل سـنتـ رغم الـصـعـوبات الـتي واجـهـتهم في
شـروع  وأيضا في عـهده اشرف عـلى منـظومة اجلوازات بـداية ا
اجلـديدة وكانت له بصـمة واضحة في مـديرية اجلنـسية واألحوال

دنية مازال العاملون فيها يتحدثون عنه.  ا
ومــنــذ ان تـســلم عــمــله في وزارة الــداخــلـيــة بــاشــر في اجلـوالت
ـيـدانـيـة لـدوائــر قـوى االمن الـداخـلي وفي زيـارته إلحـدى دوائـر ا
الـشـرطــة  خـاطب الــوزيـر احـد الــضـبـاط  الــذي تـلــكـأ في اجنـاز
واطن بـالقول " ذني السـوالف عوفهن أني ضابط مـعاملة احـد ا
شرطـة  " والغاية من كالمه تـوجيه رسالة الى كل ضـباط الشرطة
واطن بـدون تبـريرات وروتـ " فشـعار " العـمل بـجديـة من اجل ا
الـداخـليـة " الـشـرطـة في خـدمة الـشـعب " ويـجب أن جنـسـد  هذا
الشعار على أرض الواقع وليس كالما نطلقه ويذهب مع الريح . 
اضي أستـفدت شـخصـيا من تـوجيه الـوزير عـندما يـوم السبـت ا
جـعله دوامـا رسمـيـا في مديـريات قـوى االمن الـداخلي  . فـذهبت
رور في التاجـيات وقمت تبـديل اجازة السوق وكان الى مديـرية ا
الـوزيــر قـد زار هــذه الـدائــرة قـبــلي بـأيــام وأمـر الــعـامــلـ فــيـهـا
ـمكـنـة له  وفق القـانون سـاعدة ا واطن وتـقـد ا بـالـتعـاون  مع ا
ة سـته بـنـفسـي عنـدمـا أسـتبـدلت اجـازة الـسوق الـقـد وهـذا مـا 
ورأيـت السرعـة في إجناز الـعمل والتـعاون  الـرائع من قبل رجال
ــرور يـــبــذلــون ـــواطن . ولألمـــانــة رأيت كـل رجــال ا ــرور مع ا ا
واطنـ . وعنـدما ذهـبت لدفع أقصى جـهدهـم إلكمال مـعامـالت ا
ـرور رسـوم اإلجـازة الــبـالـغـة خــمـسـ الف ديــنـار رأيت رجـال ا
يـجلـسـون في كـابـينـة التـوجـد فـيهـا اجـهـزة تـبريـد وتـوجـد مرواح

عمودية فقط ورغم احلر اال أنهم يؤدون عملهم بكل إخالص 
يـدانية الـتي يقوم بـها وزير الـداخلية جتـعل من اجهزة اجلوالت ا
قـوى االمن الداخـلي اكثـر عمـال وعطـاء وايضـا يطـلع الوزيـر على
ـشـاكل الـتي تـواجـههم في واقع اجهـزة الـشـرطـة عن قـرب على ا

العمل وكيفية تذليلها. 
أمـلي كـبيـر في وزيـر الداخـلـية الـفـريق الـدكتـور يـاس الـيـاسري
ـواطـن أن وهذا أمل كـل العـامـلـ في اجهـزة الـشـرطة وكـذلك ا
يطـور من عـمل هـذه األجهـزة الـتي تصـب في نهـايـة األمر بـخـدمة
ـواطن الــذي فـرح عــنـدمـا عــلم أن وزيـر الــداخـلــيـة اجلــديـد هـو ا
ــكـان ــنــاسب في ا ـا كــنــا نــردد " الــرجل ا ضــابط شــرطــة وطــا
ناسب " فـبالتأكيد هذا الـشعار ينطبق على وزيـر داخليتنا الذي ا

وفقية والنجاح في عمله. أتمنى له كل ا
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صفحة ورقية من فيسبوك
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اثـناء لـقـاء وزيـر الشـبـاب والـرياضـة احـمد
الكم الدولي الـسابق أسماعيل العبـيدي با
الكـمـة خـلـيل حتــدث لـلـوزيـر عن ريـاضـة ا
فـي الـــعـــراق وســبـل تـــطـــويــرهـــا وتـــأهـــيل
ـقـبـلـة فـوعـده وزيـر الكـمـ لـلـبـطـوالت  ا ا
الـشـبـاب  خـيـرآ وأن يــكـون هـنـاك اهـتـمـام
ودعم من الــوزارة لــريــاضــة الــفن الــنــبــيل
وداعــبه وزيـر الــشــبــاب بـهــذه احلــركـة في

قبضته.
 وقــال له ( لــيــكـون بــيــنـنــا نــزال ) أبــتـسم

أسماعيل وقال " ياليت الزمان يعود.
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صـر  زار مكـتبـة مدبولي أثنـاء زيارة مـوفدنا الـصحـفي علي كـاظم 
الـشـهـيـرة الــتي تـقع في سـاحــة طـلـعت حـرب والـتــقى بـولـده احـمـد
مــدبــولي الــذي حتـدث عـن ابـيـه وكـيف  بــدأ عــمــله بــبــيع الــصـحف
ـصريـة عـلى الرصـيف وبعـدهـا بسـن اصـبح عـنده كـشك صغـير ا
صريـة ومن ثم استطـاع أن تكون له مـكتبـة بأسمه لـبيع الصـحف ا
كـتبـات الشـهيرة لـيس في مصـر فقط بـل في أنحاء وأصبـحت من ا
ـصـر أن يــذهب لـزيـارة  مـكـتـبـة الـوطن الـعــربي ويـحـرص كل زائـر 
مــدبـولي الــتي أصـبــحت ايـضــا احـدى أهم دور الــنـشــر في الـوطن
ـشـاهـيـر مـن رجـال الـسـيـاسـة والـفن ـكـتـبــة مـئـات ا الـعـربي  زار ا
ـكتبـة اكثر 750الف كتـاب في مخـتلف اجملاالت والريـاضة وتضم ا

واالختصاصات.
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 خالل أيـام بـطـولـة كأس أفـريـقـيـا الـتي أقـيمت بـالـقـاهـرة وانـتهـت قبل
يوم بفوز منتخب اجلزائر  تردد أسم العاصمة احلبببة بغداد كثيرا
خاصـة عندمـا يلعب منـتخب اجلزائـر والسبب أن ابـرز العبي اجلزائر
ـنـتـخبه  عـلى مـنـتخب أسـمه " بغـداد " وهـو الذي سـجل هـدف الـفوز 
السـنغال لـتنـال اللـقب للـمرة الـثانيـة في تاريـخهـا بعـد إحرازهـا اللقب

للمرة األولى  عام 1990.

يس أفــضل لـلــدور ألن وجه نـور
الشريف طفولي ولن يستطيع أن

يكون شخصية برعي".
ولــقـد ذهــبـت نــاديـة مـع زوجــهـا
ُنـتج محـمد مُـختـار لالتفاق مع ا
مـحـمـود يس و استـبـعـاد نور
الــشـريـف من الـفــيــلم وحــصـلت
بيـنهـما قطـيعـة العُمـر وقرر نور
أال يــــعــــمـل أبــــداً مع نــــاديــــة أو
زوجــــهــــا  وقــــد رفـض جــــمــــيع
األدوار الــتي مـا عـرضــاهـا عـلـيه

. الحقاً

ال يـعــلم الـكــثـيــرون أن "قـطــيـعـة"
تـاريــخــيـة حــصــلت بـ الــفــنـان
صـري نور الـشريف ومـواطنته ا
الـفنـانة نـادية اجلـندي اسـتمرت
حــتـى وفــاة الـشــريـف عـام 2015

رض. بعد صراع ضد ا
بـدأت هـذه الــقـطـيــعـة عـام 1980
بسـبب فـيـلم "البـاطـنيـة" بـحسب
روايــة مـؤلـف الـفــيــلم مــصــطـفى
مُـحـرم كــان يـفـتــرض أن يـشـارك
فــيه نــور الــشــريف بــشــخــصــيـة
"بـــرعي" ولـــقــد  عـــرض الــدور
على الشريف وقرأ السيناريو
وكـــان ســعـــيــداً بـه كــونه
جتــربــة جــديــدة حـتى
أنـه بــدأ بــتــجــهــيــز
نــــفــــسـه لــــلـــدور
البس واشترى ا
الــــــــــــــــــــــــــــــــتـــي
ســتــحــتــاجــهــا
شـــخـــصـــيـــته

اجلديدة.
يقول مؤلف
الـــــفــــيـــــلم:
"فـــوجــــئت
بـــــنــــاديــــة
اجلــــنــــدي
تــــقـــول أن
مـحــمـود

وفـي لــقـــاء قــبـل عــامـــ بــررت
نـاديـة اجلـنـدي موقـفـهـا مـشـيرةً
ـنتج ـؤلف واخملـرج وا إلى أن ا
بـــعــدمـــا عــرضـــوا الــدور عـــلــيه
وجـــــدوا أن مالمـــــحـه لـــــيـــــست

مناسبة للدور.
وأضـــــافـت خالل حـــــوارهـــــا مع
الــــفـــنـــانـــة إســـعــــاد يـــونس في
بـرنــامج "صـاحـبـة الـسـعـادة" أن
مــصــلــحــة الـعــمل اقــتــضت ذلك
ــصــلــحــة هي أهم شيء وهــذه ا
بـالــنـســبـة لــهـا مـشــيـرةً إلى أن
الــــفـــنــــان الــــراحـل قــــرر بـــأن ال
يتـعـاون مـعـهـا في أي عـمل آخر

وقف.  بعد هذا ا
وأشــارت إلى أنــهــا لم تــتــقـاض
سوى  6 آالف جنيه فقط رغم أن
تـذكـرة هـذا الـفـيـلم كـانت تـبـاع
في الــســوق الــســوداء بـ 5 أو
 جـــنـــيه الفــــــتـــة إلى أنه 10
حــقق جنـاحــاً غـيــر مـتــوقـعـاً
عـــــــــنـــــــــد عـــــــــرضـــــــــه في
الــصــاالت. وأضــافت أنــهــا
تـلـقت حتـذيـرات مـن تـقد
الـفــيـلم بــسـبـب عـدم قـدرة
الــشـرطـة عـلى دخـول حي
"الـبـاطنـيـة" الـذي اشـتـهر
بــــتــــجــــارة اخملــــــــدرات
خــوفــاً عـــلى حــيــاتــهــا
الفـــتـة إلى أن جـمـلـتـها
"سـلـمـلي عـالـبـتـنـجان"
كــــــــانـت أشـــــــــــهــــــــر
جـمــــــــــلـة تــقـال في
مــــــــصـــــــــر
خـــــــــــالل
تـــــــــــــلـك
السنوات. نور شريف

نادية اجلندي
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