
وزيرة التخطيط د. هالة السعيد
 يف حوار خاص جلريدة أنباء اليوم املصرية 

وتصريحات هامة حول التنمية املستدامة يف مصر 

أنباء اليوم املصرية حتاور الدكتورة غادة عامر بعد اختيارها 
ضمن أهم 20 أمرأه فى العلوم تفوقا بالعالم ..
 واستعراض سيرتها الذاتية  يف منهج 4 ابتدائي

أنباء اليوم املصرية 
حتاور الشيخ السيد 

سعيد أشهر 
من قرأ سورة يوسف 

علي اإلطالق 
حفل تكرمي معلم األجيال 
األستاذ عادل رمزي خليل 

مدير عام إدارة شرق 
املنصورة التعليمية بحضور 
املهندس علي عبد الرؤوف

محطات يف  حياة 
الريس زكريا .. الراحل  

اللواء عبد السالم 
املحجوب

رئيس البرملان العربي عادل العسومي جلريدة أنباء اليوم املصرية : 

القُطْبان »فى خبر كان« ..  األهلي يَْسقُط أمام صن داونز .. 
والزمالك »التائه« استحق اخلسارة بجدارة من الوداد املغربي 

 أسواق العالم تترقب وحتركات مصرية عاجلة بشأن األزمة

السعر٥ جنيه١٢ صفحةشعبان ١٤٤3هـمارس  ٢٠٢٢مالعدد ١٤

رئيس مجلس اإلدارة:صحافة ما وراء اخلبر

 م. السيد سالمة

نائب رئيس مجلس اإلدارة:

م. شريف احلسيني

رئيس التحرير:

أ. على محمد

مصــــــر اإلرادة .. 
الرئيس السيسي يوجه باملحافظة على املخزون 

اإلستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية

بيت العيلة..
 بني اإليجابيات والسلبيات

معجزة اإلسراء واملعراج
 ثابتة بالقرآن والسنة

منه شلبي تعود 
»بطلوع الروح«

لمسـة تفـاؤل ..
ـاً  ـاً وعاطفيَّ  توقعـَات األبرَاج ملَواليد مارِس وأبرِيل )احلُـوت واحَلـَمل(  مهنَيّ

احلرب الروسية 
األوكرانية . .

عميد كلية التربية بجامعة 
املنصورة الدكتور محمد 
العجمي يف حواٍر خاٍص 
ألنباء اليوم املصرية 

أنباء اليوم املصرية
 يف ضيافة نادي املنصورة 
الرياضي و حوار هـام مع 

مجلس إدارتة برئاسة 
العميد/ محمد البسيوني

الهدف 16 من أهداف 
التنمية املستدامة 

هو جانب مهم للسالم 
والعدل وحقوق اإلنسان

د/ اسماعيل حامد 
يوضح متالزمة رينود  
)ظاهرة فصل الشتاء- 

األعراض والعالج(

أســــد التيــــراجنا يحقق احللـم املفقود

كأس العالم لألندية  نسر األهلي 
يَْلتهم شباك الهالل السعودي 

ويحقق البرونزية للمرة الثانية 
على التوالــــــي 



02 شعبان 1443هـمنوعات

 مارس 2022م

أنباء اليوم املصرية

ــر ــ ــري ــ ــح ــ ــت ــ رئــــــيــــــس ال
مـــحـــمـــد عــــــلــــــى  أ. 
اإلدارة  ــس  ــل ــج م رئـــيـــس 
ســـامـــة الــــســــيــــد  م. 
اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 
احلــســيــنــي شـــريـــف  م. 
املـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي
عبيه مصطفى  د.  الــلــواء 
ــار الـــقـــانـــونـــي ــشـ ــتـ ــسـ املـ
نعيم مــحــمــد   . املــســتــشــار 
ــي ــ ــام ــ املـــســـتـــشـــار اإلع
قـــــاســـــم ــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ هـ أ. 
مــــــــــديــــــــــر حتــــــريــــــر 
ــك املـــــركـــــزي  ــ ــسـ ــ ــديـ ــ الـ
رشـــدي عــــادل  مــحــمــد  أ. 
ــر ــري ــح ــت ــة ال ــاريـ ــرتـ ــكـ سـ
ــاد ــ ــ اجل إنــــتــــصــــار  أ. 
املــولــي جــــاد  رحـــــاب   . أ 
ــى ــي ــح ي ــف  ــ ــريـ ــ شـ   . أ 
طـــــــارق هــــــديــــــر   . أ 
أ-إميـــــــــــــــــــان حــــجــــاج
أ.آيـــــــــــــــــــــــة ســــــــــــرور

الشرقية - منيا القمح 
01006379955

WWW.ANBAAALYOUMEG.COM

املقاالت املنشورة باجلريدة تعبر عن أراء 
اصحابها وليس  فكر اجلريدة

توزيع

ترخيص رقم ١٠٨٣٠٦٦

بقلم -
أسماء رمضان

بقلم : 
محمد 
عادل

بقلم .
د/ اسماعيل 

حامد

بقلم - 
مسيو 

ممدوح 
املالكي

كتبت - 
فاطمة 
محمد 
خليل

كتبت - 
آيـة عـادل 

رشـدي

خواطر مترجمة

l’alphabet االبجدية يف الفرنسية

ملَسـة تَفَاؤل .. توقعـَات األبرَاج ملَواليد مارِس وأبرِيل 
ـاً  ـاً وعاطفيَّ )احلُـوت واحَلـَمل(  مهنَيّ

َـّـوُحـد وعـالجُــه الت

ََّماٌت  اإلسـرَاءُ واملِعـرَاجُ .. مَُسـل
َعقَائِديٌة ال ميكن املََساُس ِبهـا مُطلَقـاً

متالزمة رينود )ظاهرة فصل الشتاء- األعراض والعالج(

وســّنة  الكــرمي  الُقــرآن  ورد يف  مــا  كلُّ  إن 
ســّيدنا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم الّثابتــة 
مــن املُســلّمات التــي ال ُيقبــل اخلــوض فيهــا 
ُيقبــل تفصيــل أحكامهــا وبيــان  ُمطلًقــا، وال 
إذا  ســّيما  املُتخّصصــن؛  غيــر  مــن  ِفقههــا 
هــات  وجُّ والتَّ األفــكار  ُمروِجــي  مــن  كانــوا 
املُتطّرفــة، التــي تفتعــل األزمــات، وُتثيــر الِفنت، 
وتفتقــر إلــى أبســط معاييــر العلــم واملِهنّيــة 
واملِصداقّيــة، وتســتثمر األحــداث واملُناســبات 
ســات الّدينّيــة، والّطعــن يف  يــل مــن املُقدَّ يف النَّ
رة ُمنهجــة. الّثوابــت اإلســامّية بصــورة ُمتكــرِّ
املعجــزة  تلــك  واملعــراج«  »اإلســراء   -
اهلل  رســول  بهــا  اختــص  التــي  ــة  العقائديَّ
-صلــى اهلل عليــه وســلم- ،فصاغهــا املولــى 
أَْســَرى  الَّــِذي  بقوله:«ُســْبَحاَن  -عزوجــّل- 
ــَراِم ِإَلــى امْلَْســِجِد  ِبَعْبــِدِه َلْيــًا ِمــَن امْلَْســِجِد اْلَ
اأْلَْقَصــى الَّــِذي بَارَْكَنــا َحْوَلــُه ِلُنرَِيــُه ِمــْن آَياِتَنــا 
ــِميُع اْلَبِصيــُر« من ســورة اإلســراء. ِإنَّــُه ُهــَو السَّ
وقــد ذُكــرت صفــة معراجه )صلـّـى اهلل عليه 
وآلــه وســلّم( يف اآليــات )5 - 18 مــن ســورة 
النجــم(، قــال تعالــى:  »َعلََّمــُه َشــِديُد الُقــَوى 
ٍة َفاســَتَوى * َوُهــَو ِباألُُفــِق األَعلـَـى *  * ذُو ِمــرَّ
ُثــمَّ َدَنــا َفَتَدلَّــى * َفــكَاَن َقــاَب َقوَســِن أَو أَدَنــى 
ــَذَب  ــا َك ــا أَوَحــى * َم ــِدِه َم ــى َعب * َفأَوَحــى ِإَل
الُفــَؤاُد َمــا رَأَى * أََفُتَمارُوَنــُه َعلـَـى َمــا َيــَرى * 
ــةً أُخــَرى * ِعنــَد ِســدرَِة املُنَتَهــى  َوَلَقــد رَآُه َنزَل
ــدرََة  ــةُ املَــأَوى * ِإذ َيغَشــى السِّ * ِعنَدَهــا َجنَّ
َمــا َيغَشــى * َمــا َزاغَ الَبَصــُر َوَمــا َطَغــى * َلَقــد 

ــِه الكُبــَرى«. رَأَى ِمــن آَيــاِت رَبِّ
اإلســراء  معجــزة  أن  يتضــح  هنــا  ومــن 
ُمعجــزات ســيدنا رســول اهلل  مــن  واملعــراج 
ابتــة  الثَّ املُتواتــرة،  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى 
ــورتي »اإلســراء«  ــرمي يف ُس ــرآن الك ــصِّ الق بن
بويــة املُطّهــرة  ــنة النَّ جــم«، وبأحاديــث السُّ و»النَّ
ــن واملســانيد ودواويــن  يف الّصحيحــن والسُّ
ــنة، والتــي انعقــد علــى ثبــوت  فــات السُّ ومصنَّ
أدّلتهــا ووقــوع أحداثهــا إجمــاعُ املُســلمن يف 
لتشــكيك  مجــااًل  َيــدع  ال  مبــا  الُعصــور،  كلِّ 

ُمرِجــف. طاِعــن، أو حتريــف 
يف  البائســِة  الّطعــن  وُمحــاوالت  أن  كمــا 
ــه  ــى اهلل علي ــِة ســّيدنا رســوِل اهلل صل صحاب
ال  بعبــارات  عدالتهــم  والتشــكيك يف  وســلم 
تليــق مبقــام خيــر جيــٍل مــن هــذه األّمــة؛ ُجــرم 
ــْرأٌة ُمســتهَجَنة ومرفوضــة، وَدرٌْب  ٌم، وَج محــرَّ
ــٍة  ــدى أّم ــَتنكر، ل ــِض واملُس ــن الّتجــاوز البِغي م
مهمــا بلــغ التقصيــر بأفرادهــا، إال أّنهــم ال 
يقبلــون املســاس بجنــاب ســّيدنا رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم وال أصحابــه، الذيــن 
ــاِبُقوَن  }َوالسَّ كتابــه:  يف  عنهــم  اهلل  قــال 
َوالَِّذيــَن  َواأْلَنَصــاِر  امْلَُهاِجرِيــَن  ِمــَن  اأْلَوَُّلــوَن 
ــوا  ــْم َورَُض ــَي اهللَُّ َعْنُه ــاٍن رَِّض ــم ِبِإْحَس َبُعوُه اتَّ
َتَهــا اأْلَْنَهــارُ  ــرِي حَتْ ــاٍت َتْ َعْنــُه َوأََعــدَّ َلُهــْم َجنَّ
َخاِلِديــَن ِفيَهــا أَبَــًدا ذَِٰلــَك اْلَفــْوُز اْلَعِظيــُم{. 
]التوبــة: 100[، مشــيًرا إلــى أن يف هــذه اآليــة 
تزكيــةٌ للّصحابــة رضــوان اهلل عليهــم، وتعديــٌل 
فــإّن  ولهــذا  عليهــم؛  اهلل  مــن  وثنــاٌء  لهــم، 

توقيرهــم مــن أصــول اإلميــان.
املدعــن  هــؤالء  علــى  يجــب  وأخيــراً:   -
ويروجــوا  الفــنت  ُيثيــروا  مــن  للثقافــة 
وكفاهــم  أنفســهم،  يراجعــوا  أن  الشــبهات 
ثابتــةٌ  ومعتقــدات  لرمــوز  وتشــويهاً  تطــاوالً 
يقدمــوا  أن  يســعوا جاهديــن  وأن  متأصلــة، 

مجالــه. يف  كٌل  حقــه  الوطــن  لهــذا 
مسألتش نفسك ليه مش بتفهم األجانب؟ 

طب عاوز تنطق أسرع؟
أن  تعرف  طب  الكلمات  ربــط  هــو:  السر 

نطق so angry هو: so wangry؟ 
ربط الكلمات 3 أنواع: 

1- ربط ساكن مبتحرك
2- ربط ساكن بساكن

3- ربط متحرك مبتحرك
أنــواع  أكثر  هو  مبتحرك:  ساكن  1-ربــط 

الربط استخداًما وشيوًعا:
التي  األمثلة: الــروف بن األقــواس هي 

ُتربط ببعضها.
مثال )1(:

]Wa)k(e )u(p = ]way cup
مثال )2(:

]Sto)p( )e(ating = ]sto peating
مثال )3(:

that›)s( )i(t = That sit
2- ربط ساكن بساكن:

مثال )1(:
Sto)p( )p(laying = sto playing

مثال )2(:
Mo)v(e )f(orward = moforward

مثال )3(:
Ha)t(e )h(im = hetm

مثال )4(:
 Nex)t( )y(ear = neks t r

))nexchear
مثال )5(:

)Coul)d( )y(ou = k d j )coudjou
كقاعدة:

)t + y… = t )ch…
)d + y.. = d )j..

3- ربط متحرك مبتحرك
مثال )1(:

:)j( أ- إضافة الصوت
 I ) y( )u(nderstand =

ianderstand
/a jn.dstnd/

:)W( ب- إضافة
S)o( )a(ngry = so wangry
Mr Muhammad Hassan

اجلســم،  أطــراف  رينــود  ظاهــرة  تصيــب 
وهــي  والقدمــن  اليديــن  أصابــع  وخاصــة 
تلــون  تســبب  تشــنجية  وعائيــة  اضطرابــات 
تضييــق  بســبب  القدمــن  و  اليديــن  اصابــع 
الصغيــرة  الدمويــة  األوعيــة  يف   ) انقبــاض   (
عنــد التعــرض للبــرد ، أو إلــى تغيــر يف درجــة 

الــرارة. 
يف معظــم الــاالت ، ال يعــرف ســبب ظاهــرة 
ــون عرضــا  ــن يف بعــض الــاالت يك ــود ولك رين
مــن أعــراض حــاالت اخــرى مثــل تصلــب اجللــد 
الروماتويــد  املفاصــل  التهــاب  أو  الذئبــة  أو 

وهنــاك أســباب أخــرى.
الــى  رينــود  التســمية ظاهــرة  ســبب  يرجــع 
ألول  وصفهــا  الــذي  رينــود  موريــس  الدكتــور 
مــرة يف عــام 1862 وعــادة تظهــر األعــراض 
يف األصابــع يف الطقــس البــارد. حيــث تصبــح 
األوعيــة  ألن  هــذا  يحــدث  و  وبــاردة  بيضــاء 
ثــم  تضيــق  األصابــع  يف  الصغيــرة  الدمويــة 
أو حتــى األرجوانــي  مــزرق  لــون  الــى  تتحــول 
أو األســود يف الــاالت الشــديدة عندمــا يتــم 
اســتهاك األكســجن بســرعة مــن الــدم ويوجــد 
اجلــزء  بــن  واضــح  فصــل  خــط  الغالــب  يف 

املريــض الواقــع عنــد نهايــات أصابــع اليديــن أو 
ــون أبيــض أو أزرق( وبــن النســيج  القدمــن )بل
األكثــر ســامة الــذي يليــه. و قــد يشــعر املريــض 
يف الطــرف املصــاب بالتنميــل أو الوخــز. ويف 
خــال خمــس إلــى عشــر دقائــق بعــد التعــرض 
لهــواء  أكثــر دفئــاً تبــدأ الشــعيرات يف التمــدد 
)أي االتســاع( ويســتعيد الــدم تدفقــه فتصبــح 

األصابــع حمــراء زاهيــة. 
يحــدث  رينــود ال  بظاهــرة  املصابــن  بعــض 
فقــد  االصابــع  لــون  يف  كامــا  تغيــرا  لديهــم 
تصبــح فقــط شــاحبة وبــاردة، امــا االطــراف 
علــى  الــاالت  معظــم  يف  فتقتصــر  املصابــة 
االصابــع.ويف حــاالت اخــرى قــد تتأثــر أيضــا 
أصابــع القــدم وقــد تتأثــر األطــراف األخــرى 
مــن اجلســم، مثــل شــحمة األذن واألنــف وكل 
أن  ميكــن  رينــود  ظاهــرة  أعــراض  مــن  نوبــة 

l’alphabet حروف اللغة الفرنسية
 l’alphabet االبجدية يف الفرنسية تسمى
ــة  ــن 26 حــرف تشــبه حــروف اللغ ــون م و تتك

االجنليزيــة لكــن نختلــف يف النطــق وهــي
 A – B – C – D – E – F – G – H – I
 – J – K – L – M-N – O – P – Q – R

– S – T – U – V – W – X – Y – Z
الفرنســية  اللغــة  يف  الــروف  تنقســم 
الــى حــروف متحركــة او الــروف الصوتيــة 
)A E I O U, Y( وهي voyelles وتسمى
وحــروف ســاكنة  consonnes وهــي بقيــة 

الــروف
 B – C – D – F – G – H – J – K –
 L – M-N – P – Q – R – S – T – V

– W – X – Z
مترجمــة  بالفرنســية  األشــهر  اســماء 

les mois بالعربيــة 

مــا هــو مــرض التوحــد وعاجــه : مــرض 
طيــف  اضطــراب  أو  الذاتويــة  أو  التوحــد 
 )Autism spectrum disorder( التوحد
النمــّو  يف  اضطــراب  هــو   ASD واختصــاراً 
يــؤدي إلــى صعوبــات يف التفاعــل والتواصــل 
وُيشــار  الفــرد،  لــدى  االجتماعــي  والســلوك 
»الطيــف«  مبصطلــح  التوحــد  الضطــراب 
أنواعــه  النطــاق يف  واســع  اختــاف  لوجــود 
وشــّدته، ُويوصــف بأنــه عجــز أو اضطــراب 
عــام  بشــكل  تظهــر  أعراضــه  ألّن  النمــو  يف 
يف أول عامــن مــن ُعمــر املصــاب، وهــذا ال 
يعنــي بالضــرورة تشــخيصه يف ذلــك العمــر؛ إذ 
ــة بالتوحــد  ميكــن أن ُيشــّخص الفــرد باإلصاب
يف أي ســن، ومــع أّنــه اضطــراب مزمــن إال 
ــة املصــاب  أّن العاجــات قــد حتســن مــن حال
ُيصيــب  وحقيقــةً  التفاعــل.  علــى  وقدرتــه 
التوحــد كافــة األطيــاف العرقيــة واالقتصاديــة 
علــى حــد ســواء، لكّنــه يصيــب الذكــور أكثــر 
مــن اإلنــاث، فباالســتناد إلــى الدراســة التــي 
ُنشــرت يف مجلــة األكادمييــة األمريكيــة للطــب 
 Journal  ( واملراهقــن  لألطفــال  النفســي 
 of the American Academy of
 )Child and Adolescent Psychiatry
يف عــام 2017 م فقــد تبــّن أّنــه مقابــل كل 
ثاثــة أطفــال ذكــور مصابــن بالتوحــد توجــد 

ــى ســاعات وتكــون عــادة  ــق إل تســتمر مــن دقائ
ــرة ال تســتمر  ــادرة وقــد تكــون قصي ــة و ن خفيف
ســوى بضــع دقائــق او معتدلــة ومتكــررة تســتمر 

لفتــرة أطــول و نــادرا مــا تكــون شــديدة.
يف معظــم الاالت)أكثــر مــن 9 يف 10 مــن 
الــاالت ( ال يوجــد ســبب معــروف الضطــراب 
رينــود األولــي الــذي يصيــب األوعيــة الدمويــة 
الصغيــرة يف أصابــع اليديــن والقدمــن وغيرها، 
للبــرد  عاديــة  غيــر  حساســية  كانــه  يظهــر  و 
أي  يوجــد  ال  و  الــرارة  درجــات  وانخفــاض 
مــرض كامــن وراءه وقــد تظهــر هــذه االعــراض 
بســرعة وبــدون ســابق انــذار فــور تغيــر الطقــس 
او بأخــذ شــيء مــن الثاجــة او املجمــد وتتأثــر 
جميــع أصابــع كلتــا اليديــن باضطــراب رينــود 
مــن  بكثيــر  أكثــر  النســاء  تتأثــر  كمــا  األولــي 
مــا  وعــادة   . األحيــان  مــن  كثيــر  يف  الرجــال 

janvier يناير
février فبراير

mars مارس
avril أبريل

mai مايو
juin يونيو

juillet يوليو
août  أُغسطس

septembre سبتمبر
octobre أكتوبر

novembre نوفمبر
décembre ديسمبر

اســماء ايــام االســبوع بالفرنســية مترجمــة 
les jour de la semaine بالعربيــة

lundi اإلثنن
mardi الثاثاء

mercredi األربعاء
jeudi اخلميس

vendredi اجلمعة
samedi السبت

dimanche األحد
مترجمــة  بالفرنســية  الفصــول  اســماء 

les saison بالعربيــة 
le printemps الربيع

l’été الصيف
l’automne اخلريف

l’hiver الشتاء

ــا نشــرته  ــاً مل ــه، ووفق ــة ب ــة واحــدة مصاب طفل
 World Health( منظمــة الصحــة العامليــة
Organization( فقــد ُوجــَد أنــه مــن بــن 
160 طفــل يوجــد طفــل مصــاب بالتوحــد حــول 
العالــم، وُيعــد هــذا تقديــراً متوســًطا؛ فقــد 
لوحــظ وجــود اختــاف يف معــدل االنتشــار 
أّن  عــن  فضــًا  الدراســات،  يف  عنــه  املبلّــغ 
دقيقــة يف  أو  كاملــة  تكــن  لــم  اإلحصائيــات 
الــدول الفقيــرة وذات الدخــل املتدنــي أو حتــى 
-بحســب  أّنــه  بالعلــم  واجلديــر  املتوســط، 
أّن  تبــّن  كذلــك-  العامليــة  الصحــة  منظمــة 
اضطــراب التوحــد يف ازديــاد علــى مســتوى 
الواضحــة  الزيــادة  هــذه  وُتفّســر  العالــم، 
بعــدة طــرق، منهــا توّســع نطــاق التشــخيص 
حــول  املجتمعــات  وعــي  وزيــادة  ومعاييــره، 
ــر  املــرض، وتطــور أدوات التشــخيص والتقاري

املختصــة بهــذا الشــأن.
العــاج  :يهــدف  التوحــد  مــرض  عــاج 
إلــى  بالتوحــد  املصابــن  لألطفــال  النفســي 
تعديــل ســلوكهم ومحاولــة إكســابهم مهــارات 
بهــدف دمجهــم مــع املحيــط وحتســن تفاعلهــم 
العــاج  جلســات  تتخلــل  وقــد  االجتماعــي. 
النفســي بعــض األدويــة التــي تقلل مــن أعراض 
املــرض وتســاعد الطفــل علــى الهــدوء والتعلــم، 
إضافــة إلــى تقــدمي اإلرشــادات ألســرة الطفــل 
التوحــدي لضمــان فاعليــة اخلطــة العاجيــة.

يتطــور هــذا االضطــراب قبــل ســن ال 30 وال 
توجــد أعــراض أخــرى غيــر تلــك املذكــورة أعــاه 
وكل هــذ األعــراض تذهــب متامــا بعــد كل نوبــة.
التدخــن ميكــن أن يجعــل األعــراض أســوأ 
حيــث ان املــواد الكيميائيــة يف التبــغ ميكــن أن 
تتســبب يف تضييــق األوعيــة الدمويــة الصغيــرة 
عــن  التوقــف  عليــك  تدخــن  كنــت  إذا  لذلــك 
املشــكلة  عــاج  حتــى  أو  للتخفيــف  التدخــن 
اضافــة الــى ان بعــض األدويــة التــي تســتخدم 
لعــاج حــاالت أخــرى تــؤدي يف بعــض األحيــان 
قــد  أســواء  أو جعلهــا  األعــراض  تفاقــم  الــى 
وتشــمل  الدمويــة  األوعيــة  تضييــق  تســبب 
ــا ، وبعــض األدويــة  هــذه األدويــة حاصــرات بيت
مزيــات  و  النصفــي،  للصــداع  املضــادة 
االحتقــان و حبــوب منــع المــل ولكــن ال تتوقــف 
عــن تنــاول الــدواء إذا كنــت تشــك يف أنــه قــد 
طبيبــك  راجــع  بــل  األعــراض  تفاقــم  يســبب 
ملناقشــة البدائــل املمكنــة كمــا ان الكافيــن يف 
الشــاي والقهــوة و الكــوال و بعــض املســكنات 
وايضــا املخــدرات كالكوكايــن ميكــن ان تفاقــم 
األعــراض لــدى بعــض النــاس. التدفئــة اجليــدة 
مــن  والعــاج  الوقايــة  فــى  أساســي  شــريك 
متازمــة رينــود خاصــة فــى أوقــات الطقــس 

البــارد مــن العــام. 
مــا هــي العاجــات ميكــن أن تســاعد يف منــع 

أعــراض رينــود ؟
ــى الــدفء هــو العــاج الرئيســي  الفــاظ عل
حيــث تصبــح االعــراض أقــل حدوثــا وايضــا أقــل 
حــدة وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى العاجــات 
ــا  ــي تكــون فيه األخــرى يف بعــض الــاالت. الت
األعــراض شــديدة مثــل دواء نيفيديبــن الــذي 
يســاعد علــى فتــح او توســيع األوعيــة الدمويــة 

ــرة. الصغي

بقلم- 
أسماء 

رمضان 

معجزة اإلسراء واملعراج ثابتة بالقرآن والسنة

صلــوات  حبيبــه  قدرتــه  جلــت  اهلل  اختــص 
تلــك  ومــن   ، بخصائــص  عليــه  وســامه  اهلل 
ليــاً  بحبيبــه  تعالــى  إســراؤه   : اخلصائــص 
إلــى املســجد األقصــى  مــن املســجد الــرام 
ليريــه مــن آياتــه الكبــرى ،وهــذا ثابــت بنــص 
الداللــة  القطعــي   ، الثبــوت  القطعــي  القــرآن 
فيكفــر منكــره ، وأمــا عروجــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم مــن املســجد األقصــى إلــى الســماوات 
بصحــاح  فثابــت  اهلل  شــاء  مــا  وإلــى  العلــى 
ال  مبتدعــاً  منكــره  فيعــد  النيــرة  األحاديــث 
الشــريفة  أثــر قدمــه  أن  ادعــاء  .وأمــا  كافــرا 
علــى صخــرة بيــت املقــدس حيــث عــرج منهــا 
فكــذب مختلــق ال أصــل لــه عنــد نقــاد الديــث 
، ومــن الســخافة البالغــة زعــم بعــض الشــوية 
صعــود اهلل جــل جالــه مــن فــوق الصخــرة إلــى 
الســماء كمــا رواه النويــري يف نهايــة األرب عــن 
أبــي بكــر الواســطي وهــذا إمنــا يتقولــه مــن ليس 
عنــده مــن اإلســام نصيــب. وقــد وقــع يف روايــة 
شــريك بــن عبــد اهلل بــن أبــي منــر لديــث 
املعــراج الطويــل عنــد البخــاري أوهــام كثيــرة 

راو  ووقــوع  الديــث.  أهــل  بينهــا 
يف أوهــام يف روايــة ال ينــايف صحــة 
ــل  ــات الســاملة مــن العل باقــي الرواي
وإمــكان  الروايــة  صحــة  وبعــد   ،
إنــكاره.  املؤمــن  اليســع  األمــر 
ال  املعــراج  يف  العقلــي  واإلمــكان 
ــكاره ، ووقوعــه مقتضــى  مجــال إلن
األخبــار الصحيحــة املســتفيضة ، 
وقــد مضــى الزمــن الــذي كان أنــاس 
أن  بزعــم  املعــراج  فيــه  ينكــرون 
الســماوات مــن الصابــة بحيــث ال 

تقبــل اخلــرق وااللتئــام ، حتكمــاً مــن غيــر دليــل 
وكان الــرد القاصــم لظهــور هــؤالء املتقولــن إذ 
ذاك هــو تبيــن متاثــل األجســام بحيــث يجــوز 
يف جميعهــا مــا يجــوز يف بعضهــا مــن اخلــرق 
وااللتئــام اللذيــن نشــاهد وقوعهمــا يف بعــض 
األجــرام كمــا هــو طريقــة املتكلمــن األعــام 
.وأمــا العصــر الــذي ال يتصــور مفكــروه صابــة 
الســموات بــل يعــدون األجــرام العلويــة تســبح 
والطائــر  املــاء  يف  الســابح  ســير  مــدارات  يف 
يف الهــواء دون أن يحــول حائــل عــن املســير يف 
ــاع  ــم أجــدر أال يتوهمــوا االمتن ــر فه ــم األثي عال
ــب  ــى الســماء ملشــاهدتهم عجائ ــاء إل يف االعت
ــى  ــا مــدوا بصرهــم إل ــق يف األجــواء كلم التحلي

الفضــاء.
ــا  واالحتفــاء بذكــرى اإلســراء واملعــراج يذكرن
كيــف كشــف اهلل لرســوله عــن بيــت املقــدس 
حتــى متكــن مــن وصفــه وصفــاً دقيقــاً فتعجبــت 
للواقــع  املطابــق  الوصــف  ذلــك  مــن  قريــش 
فانكشــف كفرهــم العنــادي كمــا ازداد املســلمون 
الســام  عليــه  إخبــاره  وكــذا  بذلــك  إميانــاً 
عــن العيــر التــي ســأله قريــش عنهــا واعتبــر 
الصحابــة رضــي اهلل عنهــم مبــا حدثهــم عــن 
ملكــوت  يف  شــاهدها  التــي  الكبــرى  اآليــات 
الصلــوات  فــرض  منــه  وتلقــوا  الســماوات 
اخلمــس يف تلــك الليلــة املباركــة فواظبــت األمــة 
ــم  ــى صفــت نفوســهم واتســع عرفانه ــا حت عليه
ــاً  ــوات اخلمــس معراجــاًُ معنوي وأصبحــت الصل
لهــم حيــث يناجــون ربهــم عنــد وقوفهــم للصــاة 
هــي  التــي  اهلل  مخافــة  نفوســهم  يف  فترســخ 

ينبــوع كل خيــر للبشــر .

 تقــدم أنبــاء اليــوم املصريــة للقــراء توقعــات 
علمــاء الفلــك جلميــع األبــراج مهنيــاً وعاطفيــاً 
توقعــات  توضــح  العــدد  هــذا  ويف  وصحيــاً، 
أبريــل  وشــهر  مــارس  شــهر  ملواليــد  األبــراج 

التالــي:  النحــو  علــى  والمــل(  )الــوت 
ــى  ــرج الــوت مــن 2/19 وحت ــد ب  أوالً: موالي

ــراج خــال شــهر مــارس.  ــات األب 3/20، توقع
االقتــران  حــاالت  بعــض  حــدث   : مهنيــاً   -  
ــي كل  ــا الشــمس مبــا يعن ــدة للكواكــب، أوله املفي
شــيء عــن شــعورك بالــذات والهويــة، إنــه يســلط 
ــاج تنميتهــا مــن  ــى األجــزاء التــي حتت الضــوء عل
ــك  ــة يف قدرت ــح مســاحة لإلميــان والثق أجــل فت
علــى التغلــب حتــى علــى املواقــف األكثــر صعوبــة 

ــاة. ــا الي ــي تقدمه الت
ــى  ــذي ينضــم إل  كوكــب آخــر هــو عطــارد ، ال
املشــتري والشــمس يف منزلــك وميكــن أن يجعلنــا 
أقــل عقانيــة وأكثــر عاطفيــة  قــرارات  نتخــذ 

ــون. ــق األمــر بالدي ــا يتعل عندم
تكتشــف يف بدايــة الشــهر القــوة والضعــف يف 
نفســك وتســخرها ملصلحتــك، ويســاعدك الــظ 

يف تفــادي كل الســلبيات التــي تواجهــك لتنفيــذ 
املشــاريع التــي خططــت لهــا، وتــد يف منتصــف 
الشــهر النجــاح علــى الصعيــد املهنــي وتتقــدم 

بســرعة إلــى األمــام أكثــر مــا كنــت عليــه. 
 - علــى املســتوي الــب والعاطفــة »عاطفيــاً«: 
العــازب .. ســتزداد طاقتــك اإليجابيــة وتســتطيع 
مقابلــة أشــخاص جــدد يف حياتــك، وتســتمتع 
ــت  ــق بنفســك فأن ــم، ث ــا معه ــل م بنشــاط أو عم
والعاقــات  التفاهــم  بــن  اجلمــع  تســتطيع 

االجتماعيــة ومقابلــة حــب جديــد؛
رأيــت  إذا  واجتماعيــاً  عائليــاً   .. املتزوجــن 
املســاعدة،  إلــى  يحتــاج  منــك  قريــب  شــخًصا 
فيرجــى مســاعدته، فســوف يتذكــر اخليــر دائًمــا 
لــك، وســتجد هــذه القطــع يف شــهر مــارس، لــن 
يكــون هنــاك ســكون، بــل الكثيــر مــن الــراك 
األســري وخاصــة مــع شــريك اليــاة فــا تخجــل 

مــن الديــث والتفاهــم الســتمرار اليــاة.
ــى  ــن 3/21 حت ــل م ــرج الم ــد ب ــاً: موالي  ثاني
4/19، ولكــم أهــم توقعــات وحظــوظ بــرج المــل 

لشــهر مــارس 2022 »حظــك يف عيــد األم« 
ــاً : ندعــوك ملراجعــة األعمــال  ــاً ومهني  - مالي
مــن بدايــة العــام والتدقيــق يف التفاصيــل، ال تــدع 
ــر مــن  ــك الكثي ــاًء، لدي ــك الشــاق يذهــب هب عمل
الطاقــة وقــد حتصــل علــى فرصــة عمــل جديــدة 
أو أن عملــك الالــي يزدهــر، ستســتمر الفــرص 
لــذا   ،2022 عــام  منتصــف  حتــى  والنجاحــات 
تعــرف علــى كيفيــة اغتنــام الفــرص وكيفيــة اتخاذ 
القــرارات، أنــت متــر بفتــرة متويــل متــازة، بعــد 
ــوال  ــل لألم ــق هائ ــاك تدف العشــرين ســيكون هن
وسيســاهم أفــراد األســرة يف ازدهــارك املالــي 
ويأتــي الدخــل بشــكل أساســي مــن وظيفتــك، 
هــذا الشــهر هــو شــهر جيــد لبــدء مشــروع مالــي 

جديــد فاالســتثمار ســوف يؤتــي ثمــاره.
 : والــب  العاطفــي  املســتوي  علــى   -  
ستســاعدك ديناميكيــات الكواكــب علــى النمــو 
ــك يف العاقــات  ــة الشــهر وكذل ــا يف نهاي عاطفي
التــي  األشــياء  حتديــد  ميكنــك  االجتماعيــة. 
ســيكون  التعــاون.  أو  املســاومة  دون  ترضيــك 
التركيــز علــى نفســك وميكــن لآلخريــن االنتظــار 
 ، التهديــد  حالــة  يف  املشــاعر.  تتحــرر  حتــى 
سيســمح الوضــع بالتوصــل إلــى تســوية والعــودة 

طبيعتــه؛ إلــى 
ــة  ــا عائلي وقــد تشــهد حياتــك اخلاصــة أحداًث
إيجابيــة هــذا العــام ، مثــل اخلطوبــة أو الــزواج أو 
ــا  ــك العاطفــي واضًح ــل. ســيكون دافع والدة طف
يف اليــوم األول مــن العــام اجلديــد ، مــع مــرور 
يشــير  ، مــا  المــل  بــرج  الزهــرة يف  كوكــب 
لقــاءات  العاطفيــة ســتنمو يف  إلــى أن حياتــك 

رومانســية.



03 شعبان 1443هـأخبار

 مارس 2022م

بقلم -
 اللواء 

مصطفي 
عبيه 

 بقلم - 
املستشار  

شريف 
احلسيني

الكثيــر والكثيــر ملــاذا احلــرب اخلفيــة كل 
ــا الشــريف تطــل برأســها  ــي ازهرن ــره عل فت

ــره واألخــرى.. كل فت
ــن،  ــي لســت رجــل دي ــي وانن اســطر كلمات
مســلم  عربــي  مصــري  مواطــن  ولكننــي 
..احــاول بفطــره املســلم املصــري االصيــل 
املتابــع لألحــداث الوصــول جلــواب يظهــر 
عبــر  معنــا  لنتذكــر  يحــدث.  ملــا  احلقيقــة 
الفريــدة  الديــن  رجــال  قامــات  الســنني 
اال  يهابــون  ال  الذيــن  الشــريف  باألزهــر 
اهلل. وليكــن حديثنــا عــن أحــد رجــال الديــن 
باألزهــر الشــريف الســابقني لنعطــي ملحــه 
عــن أحــد رجــل األزهــر الشــريف أال وهــو 
فضيلــه الشــيخ الدكتــور جــاد إحلــاق علــي 
جــاد احلــق ..رحمــه اهلل عليــه ..مبواقفــه 
التــي أثــارت حفيظــه كل كاره لــدور األزهــر 
واالســام ومــن منــا ال يتذكــر موقفــه مــن 
طوفــان التطبيــع ..ومقولتــه الشــهيرة )أن 
املســلمني  مــن  القــدس  إلــى  يذهــب  مــن 
آثــم آثــم( .ورفــض مقابلتــه عيــزرا وايزمــان 
ترتيبــات  رغــم  للقاهــرة  زيارتــه  ..عنــد 
وأعانــه  اجلمهوريــة  رئاســة  مــن  الزيــارة 
أطفالنــا  قتلــة  يــده مبصافحــة  يلــوث  لــن 
عــن  احلديــث  .وعنــد  أرضنــا  ومغتصبــي 
امكانيــه وصــول املــاء النيــل الــي إســرائيل 
جملتــه  إن  بــل  فقــط  رافضــا  يكــن  لــم 
الشــهيرة »إن حصــول إســرائيل علــى ميــاه 
النيــل أصعــب مــن امتاكهــا ســطح القمــر« 
وتصــدرت وتداولتهــا الصحــف العامليــة يف 

صفحاتهــا. صــدر 
حســني  الراحــل  الرئيــس  مــع  ومواقفــه 
مبــارك مــن رفــض حتليــل فوائــد البنــوك 
رغــم حاجــه الدولــة اليهــا اقتصاديــا. وظــل 
حيــاه  طائــره  الشــريف  األزهــر  موقــف 
الشــيخ اجلليــل جــاد احلــق واضحــا يف تلــك 

املســالة.
كــذا موقفــة احلــازم املســتنير مــن وثيقــه 
مؤمتــر الســكان الــذى عقدتــه األمم املتحــدة 
القاهــرة عــام 1994 والتــي تضمنــت  فــى 
العديــد مــن األفــكار الدعــوات التــي تعــارض 
مثــل  احلنيــف  االســام  الديــن  مبــادئ 
بــني  واملســاواة  والزنــا  الشــذوذ  و  املثاليــة 
املــرأة والرجــل فــى امليــراث وغيرهــا مــن 
أمــور غريبــه علــي املجتمــع املصــري وأصــدر 
األزهــر الشــريف وقتهــا بيانــاً أهــاب فيــه 
ــن  ــأي م ــزام ب ــة اإلســامية عــدم االلت باألم
بنــود هــذا املؤمتــر التــى تخالــف الشــريعة 
ــود لهــذا  ــاي بن ــزام ب اإلســامية وعــدم االلت
يف  السياســية  القيــادة  دفــع  ممــا  املؤمتــر 
مصــر يف ذلــك الوقــت اصــدار بيــان أكــدت 
بــأن  للمؤمتــر  تســمح  لــن  مصــر  أن  فيــه 
يصــدر بيانــات تخالــف الديــن اإلســامي 

احلنيــف وقيمتــه لســمحه .
التعليــم  وزيــر  أصــدر  عندمــا  كذلــك 
ــة  ــع احلجــاب باملــدارس االبتدائي قــرارا مبن

األمــر ولــي  موافقــة  وضــرورة 
والثانويــة  االعداديــة  املراحــل  يف 
الوزيــر  قــرار  األزهــر  جلنــة  وأصــدرت 
اإلســامية.                                                             للشــريعة  مخالفــة  فيــه  ملــا 
قــد عــني الشــيخ الفضيــل رحمــه اهلل عليــه 
مفتــي الديــار املصريــة عــام 1978ثــم وزيــر 
األوقــاف ثــم شــيخا لألزهــر الشــريف عــام 
مــن  العديــد  عهــده  يف  1982..وامشــي 
املعاهــد األزهريــة حــول العالــم أرســل رجــال 
األزهــر الشــريف لــدول العالــم لنشــر الفكــر 

الوســيط.
ــل  ــن عاصــر الشــيخ اجللي وبشــهاده كل م
..رحمــه اهلل عليــه .. لــم تكــن له أي تطلعات 
دنيويــة فقــد عــاش حيــاه بســيطة يف شــقته 
بحــي املنيــل بالطابــق اخلامس بــدون مصعد 
نفســه  علــى  ويتحامــل  حراســه  وبــدون 
الثمانــني  قــارب  وهــو  الســالم  صعــودا 
مــن عمــره ولــم يوافــق علــي االنتقــال ملــكان 
أوســع وافخــم عندمــا عرضــت عليــه الدولــة 
الشــيخ  فضيلــه  يقبــل  لــم   . وقتهــا  ذلــك 
ــه  ــر راتب ــوال غي جــاد احلــق تقاضــي أي أم
األساســي بــدون أي حوافــز أو بــدالت أو 
أي  علــى  احلصــول  يقبــل  ولــم  مكافــآت 
أمــوال مقابــل أبحاثــه وكتبــه القيمــة فقــد 
كان يحتســبها لوجــه اهلل تعالــى وكان يعيــش 
هــو وأوالده حيــاة الكفــاف هــو واســرته هــذا 
منــوذج مــن منــاذج األزهــر الشــريف وعندمــا 
نــري هجومــا ال مبــرر لــه علــي فضيلــه شــيخ 
النجــار  الطيــب  أحمــد  الدكتــور  األزهــر 

..نــدرك متامــا ســبب تلــك الهجمــة .
أن األزهــر الشــريف هــو صمــام األمــان 
للقيــم واألخــاق الديــن االســامي احلنيــف 
بــني احلــق  للتفريــق  امليــزان  .وهــو رمانــة 

والباطــل .
األزهــر  يحاربــون  ملــاذا  عرفنــا  فهــل 
الشــريف حتــي ال يخــرج عليهــم مــن يقــف 
والفســاد  والفوضــى  االنحــال  وجهــه  يف 
علــي  الهجمــات  اخــر  ســبب  أن  ..ولتعلــم 
رفــض  إعانــه  الفضيــل  الشــيخ  فضيلــه 
ملــا تضمنــه أحــد االفــام الســينمائية مــن 
أفــكار شــاذه وغريبــه علــي املجتمــع املصــري 
.... هــل عرفنــا االن ملــاذا يهابــون ويحاربــون 

الشــريف. األزهــر  منــاره 

تتعــّدد األحــزاب السياســّية يف كل بلــد مــن 
مفهــوم  ينحصــر  وال  احلديــث،  العالــم  بلــدان 
التعريــف  يف  احلديثــة  السياســّية  األحــزاب 
الرؤيــة  مــن  كّاً  يشــمل  ولكــن  األكادميــّي، 
والهــدف لتلــك األحــزاب بشــكل عــام والغايــة مــن 

األســاس يف  إنشــائها 
يوجــد أكثــر مــن تعريــف للحــزب السياســي 
العلــوم  يف  األكادميّيــة  الدراســات  بحســب 
هــو  السياســي  احلــزب  أن  منهــا  السياســّية، 
رأس  إلــى  للوصــول  يســعى  قانونــي  تنظيــم 
الدميقراطيــة  األنظمــة  يف  احلاكمــة  الســلطة 
احلزبــي  البرنامــج  وفــق  احلكــم  وممارســة 
ومنهــا  واالقتصــادي،  واالجتماعــي  السياســي 
أن احلــزب السياســي هــو تنظيــم دميقراطــي 
ميــارس العمليــة الدميقراطيــة داخــل احلــزب 
بانتخــاب أعضائــه لتولــي املناصــب القياديــة يف 
احلــزب ووضــع الــرؤى واألهداف االســتراتيجية، 
االنتخابــات  يف  باملشــاركة  احلــزب  وخــارج 
مبســتوياتها املختلفــة، ســواء املحليــة أم البرملانية 
أم الرئاســية، ويربــط احلــزب السياســي بصفــة 
عامــة بــني مجموعــة املواطنــني الذيــن يتبنــون 
ــة احلــزب وبــني  ــة سياســّية واحــدة هــي رؤي رؤي

املختلفــة. الدولــة  وأدوات  احلكــم  نظــام 
بــكل بســاطة تعنــى لنــا األحــزاب السياســة 
فبحثــك  جميعــا  لدينــا  االجتماعيــة  احلاجــة 
ورؤيــاك  منهجــك  توافــق  التــى  عــن اجلماعــة 
اجلميــع  يصبــح  لــن   ، السياســية  وأحامــك 

الشــيوخ او   ، نــواب  أو  ســفراء،  أو  وزراء، 
أن  ؟  اجلميــع  يصمــت  أن  هــذا  يعنــى  فهــل 
ويصمــت  فقــط  املقاعــد  أصحــاب  يتحــدث 

 ! األكثريــة 
مــرور  هــى  السياســية  األحــزاب  أرى  لــذا 
صــوت الشــعب ليقــول كلمتــه فــى عالــم السياســة 
مــن خــال مســار شــرعي يحمــل رؤاه ، او حــزب 
الرؤيــة  أو  السياســي  الصــوت  صاحــب  يــراه 
الوطنيــة أيــا كان موقعــه منبــرا لــه للتعبيــر عــن 
فــى  يختــاره  ،حــزب  السياســية  وأفــكاره  رؤاه 
ــدا أو معارضــا  ــه يوافــق منهجــه مؤي ــة ألن البداي
ثــم ينجلــى ليمــرر صوتــه مــن خالــه ثــم يبحــث 
لنفســه عــن دور فيــه يتواجــد ، حــزب ينتمــى لــه 
ليشــعر أنــه فــى جماعــة أنــه ليــس وحــده ، حــزب 
يلــوذ بــه ليعبــر عنــه ويتبنــى هــو فلســفة احلــزب 
والدفــاع عنهــا كصاحــب رؤى وانتمــاء شــرعي 
حســه  لتوصيــل  ومســموع  منطقــي  مســار  لــه 
الوطنــي ، لــذا علــى احلــزب ان يكــن واضحــا 
ــة  ــن الدول ــه م ــى اإلعــان عــن منهجــه وموقف ف
تــذوق  أفــراد املجتمــع  وكل خطاهــا ليســتطيع 
ايدلوجيتــه فكريــا ثــم قبــول االنتمــاء لــه او لغيــره

واألحــزاب السياســية ال متثــل دور سياســي 
فقــط فلهــا دور مجتمعــي أيضــا وتكمــن أهميــة 
حتقــق  أنهــا  فــى  املجتمعيــة  املبــادرات  هــذه 
أهدافــا عــدة فــى وقــت واحــد، فهــي تســاعد 
احتياجــات اجلماهيــر،  مــن  كثيــر  تلبيــة  علــى 
وتفتــح البــاب واســعا للتفاعــل معهــم فــى جميــع 
العطــاء  روح  علــى  وتشــجع  املهمــة،  القضايــا 
واالنتمــاء لــدى كافــة قطاعات املجتمــع، وتضرب 
املثــل علــى خدمــة شــعب مصــر بــدون متييــز أو 
محاولــة الســتغال املوقــف فــى اســتقطاعات 
غيــر شــرعية، وقــد بــدأت عــدة أحــزاب فــى 
مهــم  أمــر  وهــو  املبــادرات  هــذه  الدفــع مبثــل 
لدعــم الــدور املجتمعــي لألحــزاب السياســية.

بركات األزهر الشريف 
بعظمة رجاله

مصر اإلرادة .. الرئيس السيسي يوجه باملحافظة على املخزون اإلستراتيجي للدولة من السلع مفهوم األحزاب السياسية
الغذائية الرئيسية.. متابعة مستمرة للنمو الصناعي ودفع عجلة اإلصالح االقتصادي يف مصر

اجتياز الدكتور عاطف حفني جميع الدورات التثقيفية من كلية الدفاع الوطني بأكادميية ناصر العسكرية العليا 

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق واملحاور املرورية مبختلف مناطق القاهرة الكبرى

احلرب الروسية األوكرانية 
 أسواق العالم تترقب وحتركات مصرية عاجلة بشأن األزمة

كتب -  محمد عادل
ــس  ــ ــي ــ ــرئ ــ ال وجــــــــه    
السيسي  الــفــتــاح  عــبــد 
ــظــة  ــحــاف ــرورة امل ــ ــضـ ــ بـ
تعزيز  استمرارية  على 
اإلستراتيجي  املــخــزون 
ــع  ــســل ــن ال ــ ــة مـ ــ ــدول ــ ــل ــ ل
الـــغـــذائـــيـــة الــرئــيــســيــة 
ــا  ــارهـ ــعـ ــة أسـ ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
ــةً  ــاصــ ــة، خــ ــ ــي ــ ــوق ــســ ــ ال
بطاقة  منها على  املــدرج 
تتحمل  والتي  التموين، 
التي  الـــزيـــادات  ــة  ــدول ال
اآلن،  حتى  عليها  متــت 

كــمــا وجــــه ســـيـــادتـــه يف 
الصوامع  ملشروع  التالية  املراحل  باستكمال  السياق  ذات 
اإلستراتيجية، لزيادة احلجم االستيعابي والتخزيني لها. 

الدكتور  مع  السيسي  الرئيس  اجتماع  ذلك خال  جاء 
على  والدكتور  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس  مدبولي  مصطفى 
أ.ح  واللواء  الداخلية،  والتجارة  التموين  وزير  املصيلحي 
إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة، حيث 
اإلستراتيجية  السلع  موقف  استعراض  االجتماع  تناول 
وكذلك  أســعــارهــا،  وضبط  تــوافــرهــا  ومتابعة  الغذائية 

االستعدادات اجلارية لشهر رمضان املبارك.
من جانبه أكد وزير التموين عدم وجود أية مشكلة يف 
توفير تلك السلع يف إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط 
املــســبــق لــلــدولــة بــاحلــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة املــخــزون 
 ٥ متوسط  تقل عن  ال  ملدة  السلع  تلك  من  االستراتيجي 
شهور، مؤكداً أن هذا األمر ما كان ليتحقق بدون اجلهد 

املبذول من الدولة على مدار السبع سنوات املاضية.
املتوفر  اإلستراتيجي  املــخــزون  باستعراض  قــام  كما 
وزير  أوضــح  حيث  األساسية،  السلع  مختلف  من  للدولة 
 4 إلــى  يصل  للقمح  اإلستراتيجي  املــخــزون  ان  التموين 
شهور، أخذاً يف االعتبار أن موسم اإلنتاج املحلي يبدأ يف 

شهر إبريل القادم 
ملدة  استراتيجي  احتياطي  فهناك  للسكر،  بالنسبة  و 
حوالي 4،٥ شهر، علماً بأن املوسم اجلديد إلنتاج السكر 
من قصب السكر والبنجر بدأ يف شهري يناير وفبراير من 
يغطي  املحلي  اإلنتاج  ليصبح  التوالي،  العام اجلاري على 

احتياجات الدولة بنسبة %90. 
للدولة  اإلستراتيجي  االحتياطي  فإن  الزيت  عن  أما 
على  املحافظة  تعزيز  استمرار  مع  شهر،   ٥،٥ ملدة  يكفي 

من  ذاتــي  اكتفاء  فهناك  لــألرز،  وبالنسبة  املخزون.  هذا 
إنتاجه، ومتتلك وزارة التموين احتياطياً استراتيجياً يصل 
إلى مدة ٦،٥ شهر. كما أن االحتياطي اإلستراتيجي من 
من  املتوفر  استعراض  كما مت  ٣ شهور،  ملدة  الفول يصل 
اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة االحتياطي 

يف كٍل منهما إلى حوالي 8،٥ شهر.
مع  مدبولي  مصطفى  الدكتور  تابع  ذاتــه  السياق  ويف 
عدد من الوزراء واملسؤولني التداعيات االقتصادية لألزمة 

الروسية األوكرانية على مصر؛
لتوفير  حلول  لديها  احلكومة  أن  ــوزراء  ال رئيس  وأكــد 
توريده  مصادر  تنويع  عبر  املوقف  تــأزم  حالة  يف  القمح 
كما مت خال  بالفعل،  يتم  ما  وهــو  ــدول،  ال عــدد من  من 
مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا 
وأوكرانيا. وأيضاً مت استعراض التداعيات املحتملة لألزمة 
على أسعار البترول، خاصة يف ظل صعود أسعاره نتيجة 
للظروف االقتصادية التي مير بها العالم يف مرحلة التعايف 

من تداعيات فيروس »كورونا«.
األوكرانية  الروسية  األزمــة  تأثير  إلى  التطرق  مت  كما 
على قطاع السياحة، ويف هذا اإلطار متت اإلشارة إلى أن 

البحث عن أسواق بديلة  أكبر يف  احلكومة ستبذل جهداً 
للسياحة حال تطور األحداث بشكل سلبي.

مع  ــوزراء  الـ رئيس  اجتماع  خــال  االطمئنان  مت  كما   
الازم لشراء  التمويل  توافر  املركزي على  البنك  محافظ 
السلع االستراتيجية موجهاً الشكر ملسئولي البنك املركزي 
يف  املصرية  الدولة  لتحقيق خطط  املستمر  التعاون  على 

التنمية.
ملتابعة الرئيس السيسي   ويف سياق متصل واستمراراً 
املتواصلة للنمو الصناعي يف مصر ودفع عجلة اإلصاح 
مع  التعاون  بتعزيز  السيسي  الرئيس  وجه   ، االقتصادي 
السيارات  صناعة  لتوطني  اخلاص  القطاع  من  الشركات 
إلى  وصوالً  التجميع  مبراحل  بداية  مصر  يف  الكهربائية 
التصنيع املتكامل، مبا يتماشى مع التوجه العاملي املتنامي 
اإلستراتيجية  تنفيذ  إطــار  يف  وذلــك  الــصــدد،  هــذا  يف 
مردودها  االعتبار  يف  أخــذاً  األخضر،  للتحول  الوطنية 
وبيئياً  اقتصادياً  واملواطنني  الدولة  على  الهام  اإليجابي 
وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، 
وعلى أن يتم العمل يف هذا اإلطار بشكل متكامل بالشراكة 

مع القطاع اخلاص.

جاء ذلك خال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي 
والفريق كامل الوزير، وذلك بحضور محمد منصور رئيس 
مجلس إدارة شركة منصور شيفروليه، وطارق عطا رئيس 
مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، واملهندس لؤي الشرفا 
األوسط  للشرق  موتورز  لشركة جنرال  التنفيذي  الرئيس 

وأفريقيا.
التوجه  على  السيسي  الرئيس  أكد  السياق  نفس  ويف 
والتكنولوجيا،  الصناعة  توطني  بزيادة نسب  الثابت ملصر 
ظل  يف  اخلــاص  القطاع  مع  البناء  التعاون  تطوير  وكــذا 
للنمو من خال زيادة االستثمارات ونقل  أهميته كقاطرة 
يف  الشاملة  التنمية  عملية  يخدم  مبا  واخلبرات  املعرفة 
البنية  أوجــه  كافة  يف  التطوير  من  يصاحبها  ومــا  مصر 

األساسية، خاصةً يف قطاع النقل العام
التعاون  أوجــه  استعراض  تناول  اجتماع  خــال  وذلــك 
مجال  يف  العريقة  اإلسبانية  تاجلو  شركة  مــع  احلالية 
الفاخرة،  النوم  قطار  عربات  تصنيع  خاصةً  القطارات، 
املستقبلية  للمشروعات  املتاحة  التباحث حول اآلفاق  ومت 
التي ميكن التعاون بشأنها مع الشركة اإلسبانية من خال 
دراسة إنشاء مصنع متكامل لها يف مصر لتوطني الصناعة 

ونقل التكنولوجيا.

كتبت - هدير طارق
األوكرانية  األزمة   
ــة أزمـــــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــة ومـــواجـــهـــة  ــ ــي ــ دول
مستمرة  عــســكــريــة 
بني البلدين وتسببت 
إلى  ليصل  توتر  يف 
ــات املــتــحــدة  ــ ــوالي ــ ال
األمــريــكــيــة وحــلــف 
ــال األطـــلـــســـي  ــ ــم شــ
ــي  ــ واالحتــــاد األوروب
األزمــة  هــذه  وتعتبر 
العظمى  القوى  بني 
مرحلة تكسير عظام 

وستؤثر سلباً على اجلميع .
جنودها  روسيا  حشدت  عندما  املشهد  تصاعد 

ومعداتها العسكرية وجتددت األزمة ثانية.
مما جعل روسيا تتقدم بطلبات باسم »الضمانات 
إلى  تنضم  لن  أوكرانيا  بأن  تعهد  ذلك  ويعد  اآلمنة« 
قوات  عــدد  وخفض  األطلسي  شمال  حلف  منظمة 
الناتو واملعدات العسكرية املتمركزة يف أوروبا الشرقية 
وهددت برد عسكري غير محدد إذا لم يتم تنفيذ هذه 

املطالب . رفضت الواليات املتحدة وحلفائها وحذروا 
روسيا من زيادة العقوبات االقتصادية وتعهدت الصني 

مبساندة روسيا يف حربها ضد أوكرانيا .
أوكرانيا  غــزو  عن  روسيا  تراجع  اجلميع  وتوقع 
خاصة مع زيادة العقوبات االقتصادية، ولكن الرئيس 
احلائط  بعرض  ضــرب  بوتني«  »فادميير  الــروســي 
أوكرانيا  يف  عسكرية  عملية  وأطلق  التهديدات  كافة 
ــيــة  األوروب الــبــورصــات  تــراجــع  ــة يف  األزمـ وتسببت 
النفط  أسعار  وارتفعت  الروسية  العملة  وتراجعت 

والذهب. 
وتنذر  الروسية  للخطوة  الغربية  اإلدانــات  وتوالت 

األزمة بعواقب تصل إلى املنطقة العربية
»حتركات مصرية عاجلة بشأن األزمة«

متثلت تلك التحركات يف إجراء احلكومة املصرية 
على  األوكــرانــي  الــروســي  الوضع  ملناقشة  اجتماعاً 
مصر معربة عن أملها يف انتهائها سريعاً دون التطور 
إلى أبعاد أخرى . وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس الوزراء أن هذه األحداث لها تأثير على أسعار 

لدينا  أن  مدبولي«  وأكــد«  األساسية  السلع  من  عدد 
احتياطي كاف من القمح ملدة تزيد على 4 أشهر ومت 
مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من 
روسيا وأوكرانيا واستعراض التداعيات املحتملة على 

أسعار البترول وقطاع السياحة .
بيان  اخلارجية  وزارة  أصــدرت  أخــر  صعيد  على 
يؤكد على أهمية تغليب احللول الدبلوماسية وسرعة 
تصعيد  عدم  على  والتأكيد  سياسياً  األزمــة  تسوية 
املوقف وطالبت السفارة املصرية يف أوكرانيا الرعايا 
املصريني بعدم مغادرة املنازل واالحتفاظ باملستندات 

الشخصية.
ليأتي بعد ذلك دور وزارة الهجرة حرصت الوزارة 
منذ اللحظة األولى على تشكيل غرفة عمليات ملتابعة 
موقف اجلالية املصرية يف أوكرانيا والتواصل املستمر 
مع رؤساء اجلالية املصرية لاطمئنان على أحوالهم .
بشأن  الفندقية  املنشآت  غرفة  دور  أخيراً  ليأتي 
تأمني السياح األوكران مبصر فقد أكدت الغرفة على 
حلني  مصر  يف  وبقائهم  السائحني  استقبال  حسن 
وتقدمي  بادهم  إلى  ساملني  وعودتهم  األزمــة  انتهاء 
كافة الدعم لهم وأضافت:- أن الدولة املصرية تقف 

على احلياد يف التعامل مع السياح األوكران والروس

كتب -اشرف فؤاد عبدالال
ــد الــفــتــاح  ــه الــرئــيــس عــب  وجــ
مصر  جمهورية  رئــيــس  السيسي 
ورفع  تطوير  بتعزيز جهود  العربية 
ــحــاور املــروريــة  كــفــاءة الــطــرق وامل
ــقــاهــرة  ــاطــق يف ال ــن مبــخــتــلــف امل
ويسر  لسهولة  حتقيقاً  الــكــبــرى 
مــرتــادي  مــن  للمواطنني  احلــركــة 
تلك الطرق واملحاور وللقضاء على 
مشكلة  وحل  املرورية  االختناقات 
خطة  إطــار  يف  وذلــك  التكدسات، 
شبكة  وحتــديــث  لتطوير  ــة  ــدول ال
بالقاهرة  املرورية  واملحاور  الطرق 
الــكــبــرى مبــا فيها مــن خــال رفع 

فضاً  بغربها  القاهرة  شرق  تربط  التي  الرئيسية  املحاور  كفاءة 
عن تطوير منظومة الطرق واملحاور مبنطقة غرب القاهرة الكبرى 
وذلك تكاماً مع ما مت يف منطقة شرق القاهرة بهدف التخفيف 
كثافات  من  تعاني  والتي  القاهرة  غــرب  مبنطقة  املواطنني  على 

واختناقات مرورية شديدة.
من  لعدد  والهندسي  اإلنشائي  املوقف  سيادته  استعرض  كما 
مصر،  مسجد  خــاصــةً  اجلــديــدة  اإلداريــــة  بالعاصمة  املــنــشــآت 
والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به السيما قاعة دار 
القرآن الكرمي فضاً عن عرض املوقف التنفيذي لكٍل من ساحة 

الشعب وساري العلم وكذلك القيادة االستراتيجية.

بعدد من  العمل  متابعة سير  السيسي على  الرئيس  كما حرص 
املشروعات القومية على مستوى اجلمهورية السيما مدينة اجلالة 
وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية وكذلك املوقف التنفيذي 
للبنية األساسية ملشروعات استصاح األراضي يف منطقة جنوب 

الوادي بتوشكى.
ومت استعراض جهود تطوير البنية األساسية ملدينة شرم الشيخ 
استعداداً الستضافة القمة العاملية للمناخ يف شهر نوفمبر من العام 
الرويسات  مبنطقة  اجلارية  التطوير  عملية  عن  فضاً  اجلــاري 
والبدوية  السكنية  التجمعات  كفاءة  رفع  فيها  مبا  الشيخ  شرم  يف 
باملنطقة حيث وجه الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك املنطقة 
بشكل متكامل لصالح السكان بحيث تتضمن مباني خدمات إدارية 

شاملة على أعلى مستوى. 
جاء ذلك خال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير 
سيد أحمد مستشار رئيس اجلمهورية للتخطيط العمراني واللواء 
واللواء  املسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس  الفار  إيهاب  أ.ح 
واللواء  الهندسية  للهيئة  االستشاري  املكتب  رئيس  العربي  أشرف 
أمين سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح والعميد عبد 
الطرق  لتصميمات  الهندسية  الهيئة  رئيس  مساعد  الفقي  العزيز 

واملهندس محمد طلعت، االستشاري مبشروع مسجد مصر
وقد مت يف هذا اإلطار استعراض جهود تطوير الطرق واملحاور 
إنشاء  أو  احلالية  املحاور  توسعة  من خال  سواء  القاهرة،  بغرب 
محاور جديدة مبا فيها إنشاء محور موازي ملحور 2٦ يوليو بطول 
12 كم، لتتكامل مع ما مت من تطوير بشرق القاهرة، وذلك يف إطار 

العمل على حل مشكلة االختناقات املرورية بالقاهرة الكبرى.

كتبت - هبه قاسم 
قام الدكتور عاطف حفني نائب رئيس مجلس إدارة 
والعضو   HPG جروب فارما  حفني  شركات  مجموعة 
الدوائية  لإلستثمارات  روتابيوجني  لشركة  املنتدب 
الدفاع  كلية  من  املقدمة  التثقيفية  بالدورات  بااللتحاق 
تخرج  حيث  العليا  العسكرية  ناصر  بأكادميية  الوطني 
من دورة الدراسات اإلستراتيجية واألمن القومي دفعة 
األزمــات  إلدارة    التثقيفية  الـــدورة  من  وتخرجه   7٥
والتثقفية  العلمية  مسيرتة  ليكمل   ٥8 دفعة  والتفاوض 

بدورة صناع القرار دفعة 47 مكلاً بالنجاح والتفوق .
قادة  تبذلها  التي  باجلهود  حفني  اشــاد  جانبه  ومن 
ومحاضرين ومشريف الدورات يف تقدمي العلم واملعرفة 
من خال إتاحة الفرصة لدراسة هذه الدورات التثقيفية 
قادة  يد  على  العليا  العسكرية  ناصر  أكادميية  داخــل 
من  عظيمة  وقامة  قيمة  ومحاضرين  جامعة  واستاذة 
أجل رفعة شأن راغبي العلم واملعرفة واكتساب مهارات 

تساهم يف البناء والتقدم.
جدير بالذكر وجه الدكتور عاطف حفني حتية شكر 

وتقدير للقائد األعلى للقوات املسلحة املصرية فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اجلمهورية والسيد 
والسيد  العليا  العسكرية  ناصر  أكادميية  مدير  اللواء 
ومحاضرين  والقادة  الوطني  الدفاع  كلية  مدير  اللواء 
الوطني  الــدفــاع  بكلية  التثقيفية  ــدورات  ــ ال ومــشــريف 

بأكادميية ناصر العسكرية العليا.
حفظ اهلل مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها 

احلكيمة ووفقهم ملافيه اخلير والصالح للباد. 
الوطني  الدفاع  كلية  من  والتفاوض  األزمــات  إلدارة 

بأكادميية ناصر العسكرية العليا.
املجموعة  عمل  فريق  ضمن  األول  للمركز  وصعوده 
الصلبة  املخلفات  إدارة  الزمــة  املميز  لعرضها  الثانية 

وتأثيرها على التغير املناخي. 
متمنني لــه مــن املــولــي عــز وجــل مــزيــد مــن التقدم 
العملية  مسيرته  والنجاح يف  التوفيق  ودوام  واالزدهــار 

والعلمية.
حفظ اهلل مصر وشعبها وجيشها وقيادتها احلكيمة 

ووفقهم ملافيه اخلير والصالح للباد حتيا مصر.
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أنباء اليوم املصرية حتاور الدكتورة غادة عامر بعد اختيارها ضمن أهم 20 أمرأة 
فى العلوم تفوقا بالعالم .. واستعراض سيرتها الذاتية يف منهج 4 إبتدائي

رئيس البرملان العربي عادل العسومي جلريدة أنباء اليوم املصرية: أنباء اليوم املصرية حتاور الشيخ السيد سعيد أشهر من قرأ سورة يوسف علي اإلطالق 
الهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة هو جانب 

مهم للسالم والعدل وحقوق اإلنسان

حوار -هبه قاسم

حوار -
 عتمان اجلالد 

  حوار - 
جنالء فاروق 

ــورة/  ــتاذة الدكت ــارة األس ــر الب ــة مص ابن
بــكل  ســعت  التــي  عامــر،  محمــد  غــادة 
الســبل لرفــع اســم وعلــم مصــر عاليــًا، فقــد 
رســمت منــذ طفولتهــا مالمــح مســتقبلها 
يف  لكنهــا  الهندســة،  كليــة  يف  كأســتاذة 
ــت  ــا وأصبح ــى أحالمه ــت عل ــة تفوق النهاي
ــة  ــة يف قائم ــرأة عربي ــوى 100 ام ــن أق ضم
ــى  ــي إل ــت بالتال ــس«، وانضم ــان بيزن »أرابي
الئحــة حتمــل أســماء 20 امــرأة مــن األكثــر 
ــرى  ــي ج ــالمي، والت ــم اإلس ــرًا يف العال تأثي
اســتعراض ســيرتها الذاتيــة مبنهــج الصــف 
 2022_2021 لعــام  االبتدائــي  الرابــع 
ووكيــل كليــة الهندســة للدراســات العليــا 
ــر  ــل محاض ــا، وزمي ــة بنه ــوث بجامع والبح
يف كليــة الدفــاع الوطنــي بأكادمييــة ناصــر 
لقــاء  يف  معهــا  نلتقــي  العليــا،  العســكرية 
اليــوم  أنبــاء  بجريــدة  خــاص  حــواري 

املصريــة.

يف البدايــة نريــد أعطــاء القــارئ نبــذة 
ــر  ــد عام ــادة محم ــورة غ ــن دكت ــف ع تعري

وكيــف كانــت نشــأتها؟ 
أنــا غــادة عامــر واحــده مــن أبنــاء مصــر ولــي 
ــدت  ــاء ول ــع أبن ــم الشــرف والفخــر  ام ألرب عظي
يف البحريــن يف منــزل فيــه طفلتــن فقــط )أنــا 
فقــد  العلــم،  يعشــق  منــزل   الكبــرى(  وأختــي 
كانــت والدتــي أول امــرأة يف قريتهــا حتصــل علــى 
الشــهادة الثانويــة واجلامعيــة، ولــم تدخــل قســم 
ســهل بــل دخلــت تخصــص الفيزيــاء والرياضيــات 
يف كليــة التربيــة بنــات مــن جامعــة عــن شــمس 
التــي كانــت تبعــد أكثــر مــن 150 كيلومتــر عــن 
قريتهــا، وكانــت تعانــي مــن قلــت املواصــات يف 
ذلــك حققــت  ورغــم  الوقــت وصعوبتهــا،  ذلــك 
بالتعليــم  القــوى  إلميانهــا  العلمــي   هدفهــا 
والعلــوم والتكنولوجيــا مــن أجــل حيــاة أفضــل، 
أمــا عــن والــدي تخــرج يف هندســة ميكانيكيــة 

ثــم قــام بدراســات عليــا يف علــم النفــس وحصــل 
علــى الدكتــوراة فيهــا، فهــم كانــوا داعمــن لــي 
للغايــة )وخاصــة أمــي( التــي ربــت يف أذهاننــا 
أنــا وأختــي أن تعليــم الفتيــات هــو أهــم  شــيء 

ســيجعلها تشــعر باحلريــة والقــوة
ألعــب كل  أن  أحــب  كنــت  واإلســتقال،لذلك 
شــيء وكنــت جريئــة جــداً ولــَديَّ شــغف أن أجــرب 
كل شــيء بــا خــوف خاصــة تلــك األلعــاب التــي 
كانــوا يقولــون إنهــا لــأوالد، مثــل كــرة القــدم 
شــاركت يف  ، ويف عمــر 16 عامــاً  والشــطرجن 
»حيــث  للشــطرجن  املفتوحــة  الكويــت  بطولــة 
انتقــل عائلتــي إلــى هنــاك« وحصلــت علــى املركــز 
الرابــع وثــم املركــز الثانــي وامليداليــة الفضيــة ثــم 
املركــز األول وامليداليــة الذهبيــة ملــدة 3 دورات 
متتاليــة، فنشــأتي أنــا ارهــا بفضــل اهلل رائعــة 
وســط أســرة واعيــة كانــت فيهــا إجنــازات كثيــرة 

بالنســبة لطفلــة.
مــن ضمــن  اجتهدتــي لتصبحــي  كيــف 
ــم  ــرة يف العال ــلمة مؤث ــرأة مس ــل20 ام أفض

اإلســالمي؟
 كان ذلــك نتــاج النضمامــي ملؤسســة خيريــة 
والتكنولوجيــا  للعلــوم  العربيــة  املؤسســة  هــي 
تهــدف لربــط البحــث العلمــي العربــي مبجتمعــه، 
أفضــل  هــو  التطوعــي  العمــل  بــأن  مؤمنــة 
ويرغــب  يتعلــم  أن  يريــد  شــخص  ألي  تدريــب 

تواجــدي  وأثنــاء  قدراتــه،  يعــرف  العالــم  أن 
معهــم تعلمــت معنــى البحــوث املوجــه خلدمــة 
املجتمــع واســتطعت معهــم أن ننشــئ أكثــر مــن  
ــة،  ــة وامــوال عربي 142 شــركة مــن بحــوث عربي
كذلــك اســتطعت أيضــاً معهــم جلــب أكثــر مــن 
املعامــل  إعمــار  إعــادة  لدعــم  دوالر  مليــون   2
إننــا  ذلــك  مــن  واألهــم  العــراق،  يف  البحثيــة 
لشــركات  وتقدمنــا  تدريبــات  عمــل  اســتطعنا 
التكنولوجيــا لدعــم الباحثــن والشــباب واملــرأة 
خاصــة  املختلفــة،  التكنولوجيــا  قطاعــات  يف 

تخصصــي. الكهربائيــة   الطاقــة 
املركــز  علــى  احلصــول  مــن  متكنتــي 
األول ألبــرز 50 شــخصية رائــدة يف ريــادة 

العربيــة؟ للمــرأة  األعمــال 
نعــم فقــد حصلــت علــى ذلــك نتيجــة عملــي 
مديــر للعمليــات والتشــغيل يف شــركة ناشــئة مــن 
تأسيســها  للتقنيــات احليويــة مت  بحــث علمــي 
يف جامعــة أبــو ظبــي، وكذلــك ألننــي مــع زمــاء 
األعمــال  ريــادة  لدعــم  مركــز  أنشــأنا  آخريــن 
واســتطعنا أن نــدرب أكثــر مــن 3000 شــاب وفتاة 
ــا  ــث قمن ــة. حي ــال التكنولوجي ــادة األعم ــى ري عل
بعمــل أكثــر مــن 7 مســابقات لريــادة األعمــال 
وكذلــك مؤمتــرات لاســتثمار يف التكنولوجيــة 
محكمــة  اختيــر  جعلنــي  مــا  وهــذا  العربيــة، 
ــم( يف  ــى مســتوى العال )واحــدة مــن ضمــن 8 عل

جوائــز رولكــس العامليــة لابتــكار يف 2016.
كيــف يســتطيع الفــرد ان يصبــح مبتكــر 

ومبــدع يفيــد نفســه واملجتمــع؟ 
يســتطيع الفــرد أن يصبــح مبتكــر ومبــدع إذا 
اتبــع العديــد مــن الصفــات الهامــة وقــام بتنميتهــا 
مثــل: البحــث عــن الطرق واحللــول البديلة )أي ال 
يكتفــي بحــل أو طريقــة واحــدة فعليــة ان يحــاول 
بطــرق اخــري(. واألهــم أن يكــون عنــده تصميــم 
وإرادة قويــة. )كــن قويــا وال تيــأس وال تستســلم(. 
وضــوح  لديــة  يكــون  أن  املبتكــر  علــى  والبــد 
الهــدف. )حــدد مــا هــو هدفــك ممــا تفعــل(، وان 
يتعــود علــي جتاهــل تعليقــات اآلخريــن الســلبية. 
)نصيحــة ابتعــد عــن كل االشــخاص واالفــكار 
ــى ســبيل  ــن الفشــل وعل الســلبية(.واال يخــاف م
املثــال  )أديســون جــرب 1800 جتربــة قبــل أن 
يختــرع املصبــاح الكهربائــي(. فابــد ان يــدرب 
ــى  ــة القــدرة عل ــى أن تكــون لدي الفــرد نفســه عل
يقبــل  )واال  والتجديــد.  والتجريــب  التكيــف 
الروتــن يف اي شــيء يف حياتــه(, ،ان يكــون مبــادر 
وال يقبــل أن يكــون مقلــد ملــن حولــه. ) مبعنــى 
جــدد وطــور وال تقــول اخــاف ان اغامــر(. وأن 
يكــون لديــة القــدرة علــى التعامــل مــع مقتضيــات 
التغييــر. )ال تتوقــف عــن التعلــم وال تســتحي ان 
تســأل حتــى مــن هــم أصغــر منــك خاصــة يف 
عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعة(واألهــم التــي 

اراهــا أهــم شــيء اإليجابيــة والتفــاؤل. )تذكــر 
ــا عنــد حســن ظــن  قــول اهلل ســبحانه وتعــال: أن

ــي(.  عبــدي ب
دائمــًا  ومحاضرتــك  لقاءتــك  كل  يف 
تشــجعني األفــراد علــى اإليجابيــة وعــدم 
فهــل  النجــاح،  علــى  واإلصــرار  اليــأس 
لديــك طقــوس خاصــة يف جتديــد طاقتــك 

بهــا؟ تنصحــني  اإليجابيــة 
ــاة القاســية  ــي مــن ضغــوط احلي ــع يعان اجلمي
ســواء كان غنــي او فقيــر لــذا يجــب علــى كل فــرد   
الضغــوط  تلــك  مــن  للخــروج  نفســه  مســاعدة 
لليــأس  يستســلم  وال  وســهله  بســيطة  بطــرق 
واالحبــاط فــا فأئــده منهــم وبالنســبة لــي لديــا 
املوســيقى،  وأهمهــا ســماع  طقوســي اخلاصــة 
فأســعد حلظاتــي اخلاصــة بعــد ذهــاب أبنائــي 
ثــم  املنــزل  يف  البخــور  أشــعل  املدرســة،  إلــى 
أســتمع إلــى املوســيقى، وعلــى أنغامهــا أعــد كوبــاً 
مــن القهــوة ألســتمتع بشــربه، وكل هــذا ال يتعــدى 
اخلــاص  وقتــي  لكنــه  يوميــاً،  الســاعة  نصــف 
يف  اإليجابيــة  طاقتــي  شــحن  بإعــادة  الكفيــل 

مواجهــة التزامــات وضغــوط احليــاة.
هــل مازالــت الدكتــورة غــادة عامــر لديهــا 
طموحــات تــود حتقيقهــا والوصــول إليهــا؟ 
ــع  ــر جلمي ــي أن أظه ــد، وأهــم هــدف ل بالتأكي
مجــاالت  يف  السياســات  وصانعــي  القيــادات 

علــى  تتخــذ  أن  يجــب  القــرارات  أن  التنميــة، 
أســاس األدلــة والدراســات والبحــوث ذات جــودة 
عاليــة. حتــي يتأكــدوا انهــا قابلــة للتطبيــق وانهــا 
معيشــة  مســتوي  حتســن  يف  تســاعد  ســوف 

االفــراد وتدعــم االقتصــاد الوطنــي.
الشــباب  إصــرار  يف  حضرتــك  نظــر  وجهــة 
ــى الهجــرة والســفر العتقادهــم أن  ــن عل املبتكري

إبداعاتهــم ومبتكراتهــم؟  الدولــة ال حتتضــن 
بالعكــس نحــن يف العصــر الذهبــي، والغربــة 
ليســت كمــا يتصورهــا البعــض، فــأي دولــة مهمــا 
كانــت ال تخــاف اال علــى أوالدهــا، والغريــب فيهــا 
اداه لتتفــوق ال اكثــر. ســابقا كان ممكــن يكــون 
الدولــة  اهتمــام  مــع  االن  لكــن  الوضــع صعــب 
املصريــة  االعمــال  وريــادة  باالبتــكار  املصريــة 
أمــن  مســألة  هــذه  ولكــن  للشــعارات،  )ليــس 

قومــي(
ــة  ــال ال احلصــر: قامــت الدول ــى ســبيل املث عل
املبتكريــن  رعايــة  صنــدوق  بإنشــاء  املصريــة 
والنوابــغ بتهيئــة بيئــة مشــجعة لابتــكار ، كذلــك 
وزارة  مــن  املقــدم   2030 رواد  مشــروع  هنــاك 
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة بالتعــاون مــع 
ــاك  ــا وهن ــة البحــث العلمــي والتكنولوجي أكادميي
جاهــز  »مصنعــك  مبــادرة  هــي  رائعــة  مبــادرة 
بالتراخيــص«: مــن خــال قيــام الهيئــة العامــة 
املشــروعات  تنميــة  الصناعيــة وجهــاز  للتنميــة 
املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر )مشــاريع 

مصــر( 
دكتــورة غــادة أخــر مــا حتبــي أن تختمــي 
أنبــاء  جريــدة  مــع  احلــواري  لقائــك  بــه 

اليــوم املصريــة؟ 
أحــب أن أؤكــد علــى أهميــة التعليــم الصحيــح 
املجتمــع،  يف  فــرد  لــكل  التكنولوجــي  وخاصــة 
وانصــح جميــع فئــات املجتمــع باالســتمرار يف 
التعلــم حتــى تعيــش ســعيد ولكــي تتــرك األثــر 
بالعلــوم  االكتفــاء  عــدم  علــى  أؤكــد  لذلــك   ،
األكادمييــة فقــط، بــل عليكــم بخــوض التجــارُب 
ــم  ــق التطــّوع أو تلقــي الِعل ــة عــن طري االجتماعي
بالقــراءة  جــدا  االهتمــام  العمــل.  ِورَش  عبــر 
وتعلُّــم بعــض املهــارات واللُغــات. وصدقنــي هــذه 
وصفــة مختصــره للنجــاح قــام بهــا كل مــن تــراه 

يف القمــة.
ويف نهايــة اللقــاء احلــواري نشــكر األســتاذة 
الدكتــورة غــادة محمــد عامــر متمنــن لهــا مزيــد 
مــن التقــدم واالزدهــار ودوام التوفيــق والنجــاح 

يف مســيرتها العلميــة والعمليــة.

املصريــة  اليــوم  انبــاء  جريــدة  ألتقــت 
ســلطان   “ ســعيد  ســيد  الشــيخ  بالقــارئ 
العالــم  يف  القــراء  أكبــر  أحــد   « القــراء 
اإلســالمي وأشــهر مــن قــرأ ســورة يوســف 
ولــد عــام 1943 بقريــة ميــت مرجــا سلســيل 
مركــز اجلماليــة مبحافظــة الدقهليــة. قــد 
ميــت  بقريــة  بيتــه  يف  مبقابلتــه  شــرفت 
 7 مولــده  يــوم  ذكــري  يف  سلســيل  مرجــا 

... احلــوار  هــذا  فــكان  مــارس 

القرآنيــة  البدايــة  تلــك  عــن  حدثنــا 
القــرآن  جتــود  بــدأت  ومتــي  ؟  املبكــرة 
املقرئــني  مقعــد  علــي  جلســت  مــرة  وأول 
ويســتمعك احلاضريــن ومــا هــو أول مبلــغ 

عليــه؟  حصلــت 
 4 عمــر  مــن  الصغــر  منــذ  بالقــرآن  تعلقــت 
ــرة  ــرأت ألول م ســنوات ويف ســن ال 7 ســنوات ق
أمــام جمــع كبيــر يف حتــدي االحتفاليــات وقــد 
تقاضيــت أول راتــب لــي حينهــا ) ربــع جنيــه (. 
يف  املختلفــة  والقــراءات  التجويــد  تعلمــت  وقــد 
قريتــي ميــت مرجــا واجلماليــة والكــردي علــي 
أيــد بعــض الشــيوخ وكانــوا مــن أصدقــاء الوالــد 
وأصبحــت مقــرئ وأجلــس علــي مقاعــد املقربــن 

يف ســن العاشــرة مــن عمــري. 
الذيــن كنــت تســتمع  املقرأيــن  مــن هــم 

؟ بهــم  وتأثــرت  بصغــرك  إليهــم 
طــه  والشــيخ  إســماعيل  مصطفــي  الشــيخ 
الفاشــني والشــيخ محمــود علــي البنــا والشــيخ 
احلصــري والشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد 

أقلــده حرفيــا .  وكنــت 
هــل هنــاك مقــرر معــني يف ذلــك احلــني 
كنــت تتمنــي أن تصــل إلــى مــا وصــل إليــه 

مــن الشــهرة وحــب النــاس ؟
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .

اعلــم أنــه لــم يكتشــفك أحــد وامنــا اجتهــدت 
مــن  يــد  لكــن علــي  بنفســك  واكتشــفت نفســك 
تعلمــت التجويــد والقــراءات املختلفــة و مــن الــذي 

كان يشــجعك ويؤمــن مبوهبتــك وصوتــك؟
تعلمــت وتدربــت يف صغــري علــي ايــد ثاثــة 
أو  التجويــد  أو  الشــيوخ ســواء يف احلفــظ  مــن 
القــراءات أحدهــم هنــا يف ميــت مرجــا سلســيل 

. اجلماليــة  ويف  والكــردي 
يف  املوجوديــن  القــراء  مشــاهير  أهــم 
بدايــة انتشــارك ومــن كان األعلــى أجــرا ؟

طبعــا كان موجــود كبــار القــراء مثــل الشــيخ 
الباســط  عبــد  والشــيخ  إســماعيل  مصطفــي 
ــك الشــيخ  ــد ذل ــم بع ــي مــن حلــق به ــة إل باإلضاف
الطبــاوي والشــيخ راغــب مصطفــي غلــوش وكان 

األعلــى اجــرا عبــد الباســط والطبــاوي 
مبــا أننــي مــن بلــد شــيخنا الشــيخ حمــدي 
ــألك  ــد أن أس ــه فالب ــة اهلل علي ــل رحم الزام

عليــه ؟
الشــيخ حمــدي الزامــل ال يســأل عليــه مثلــي كان 
عظيمــا وكنــت أحبــه حمــدي الزامــل هو األســتاذ 

غالبيــة النــاس ال تعلــم أن الشــيخ ســيد 
القــراء واألشــهر  ســعيد وامللقــب بســلطان 
بينهــم واألعلــى أجــرا لــم يســجل باإلذاعــة 

والتليفزيــون العربــي فلمــاذا ؟
كثــرة   مــن  لذلــك  أســعى  لــم  احلقيقــة  يف 
احلفــات التــي كانــت تأتينــي  والشــهرة الكبيــرة 
التــي كانــت تــزداد يومــا بعــد يــوم وبســرعه كبيــرة 
جــدا  ، إال أنــه يف أحــد األيــام كنــت أقــرأ يف 
مســجد ســيدنا احلســن  وبعــد انتهائــي فوجئــت 
منــي  وطلبــوا  معــي  يتحدثــوا  أشــخاص  بأربعــة 
التوجــه إلــي الــي مبنــي اإلذاعة  وإجــراء اختبارات 
القبــول لإلذاعــة  وبالفعــل توجهــت الــي مبنــي 
االختبــار  وأثنــاء  العربــي  والتليفزيــون  اإلذاعــة 
ــة  ــي وبــن أحــد أعضــاء اللجن حدثــت مشــادة بين
مــرة  اعاودهــا  ولــم  االختبــار وخرجــت  وتركــت 
أخــري  واحلمــد هلل عوضنــي ربــي وكنــت األعلــى 
أجــرا واألكثــر شــهرة  واالوفــر حظــا يف الســفر 
إلــي كثيــرا مــن البلــدان العربيــة واإلســامية .

أعــرف أن هنــاك قصــة طريفــة مــع الشــيخ 
كيــف  عليــه  اهلل  رحمــة  نهيــان  آل  زايــد 

كانــت ؟
ســورة يوســف كانــت صاحبــة الفضــل عليــه يف 
الشــهرة، مشــيًرا إلــى أن الشــيخ زايــد آل نهيــان 
يف  القــرآن  يقــرأ  لكــي  باالســم  وطلبــه  ســمعها 

اإلمــارات يف شــهر رمضــان.
كان  زايــد  الشــيخ  بتــاع  »الســواق  وتابــع: 
فلســطينًيا، وكان متزوًجــا مــن الزقازيــق محافظــة 
الشــرقية ، وكان عندمــا يـــأتي يف زيــارة مصــر كان 
يأخــذ عــدد مــن الشــرائط بصــوت الشــيخ الســيد 

الســعيد ، وعندمــا ســأل الشــيخ زايــد ســائقه مــن 
هــذا اخبــره، وبعدهــا طلــب منــه أن يأتــي الشــيخ 

الســيد ســعيد لإلمــارات«.
وواصــل: »ســورة يوســف اتاحــت لــي الســفر إلــى 
العديــد مــن دول العالــم ، وأي عــزاء كنــت أذهــب 
يوســف  يطلبــوا ســماع ســورة  النــاس  كان  اليــه 

منــي«.
مــن هــم أكثــر املقرئــني احلاليــني الــذي 
تســتمع إليهــم وتســتمتع بصوتهــم؟ وهــل 
مــن بينهــم مــن هــو امتــداد أو حتــى تلميــذًا 

للشــيخ الســيد ســعيد؟
احــب اإلســتماع إلــي حجــاج الهنــداوي وطــه 
ــه . ــه اخلاصــة ب ــه طريقت ــا ل ــي وكل منهم النعمان
هــل كان هنــاك أي تكــرمي رســمي علــي 
الدقهليــة  محافظــي  مــن  أيــًا  مــن  األقــل 

؟  أعالمهــا  أشــهر  أحــد  باعتباركــم 
القيــادة السياســية  ال ولكــن يكفينــي إهتمــام 
الرئيــس السيســي وســؤاله عنــي واالطمئنــان علــي 
صحتــي عندمــا تعرضــت لوعكــة صحيــة مؤخــرا 

ــي .. وكان هــذا أفضــل تكــرمي ل
مــا رأيكــم يف كثيــرا مــن املقربــني الذيــن 

يبالغــون يف أجورهــم ؟
لأســف كثيــر مــن املقرئــن خاصــة الشــباب 
ــرأه القــرآن مســألة جتــارة  ــي ق ــم ينظــرون ال منه
وشــطارة ويتبــاروا ويتباهــوا باألعلــى أجــرا وهــذا 

ال يرضــي اهلل .
تقــوم  املقرئــني  نقابــة  أن  تعتقــد  هــل 
ألعضائهــا  بالنســبة  يجــب  كمــا  بدورهــا 

؟ منهــم  تقاعــد  مــن  خاصــة 
انــا نقيــب النقابــة بالدقهليــة لأســف اإلمكانات 
ــارئ يتقاضــى 100 ج شــهري فقــط  بســيطة والق
ــة  ــرئ بأجــر ليل ــد اقترحــت أن يســاهم كل مق وق
واحــدة فقــط يف الســنة لكــن االقتــراح لــم ينفــذ .
ــدم  ــرة الق ــة ك ــة خاص ــع الرياض ــل تتاب ه
وهــل تســمع عــن أفضــل العــب يف العالــم 

اآلن محمــد صــالح ؟
لدرجــة  النخــاع  حتــي  أهــاوي  وانــا  طبعــا 
أننــي كنــت أعتــذر عــن أي دعــوة إذا تعارضــت 
مــع اي مبــاراة للنــادي األهلــي ،  ومحمــد صــاح 

رفــع إســم مصــر يف العالــم لكــن اخلطيــب هــو 
ــه. ــو تريكــة واحــب ترزيجي األســطورة واعشــق أب

هــل قــرات مــرة يف محلــة دمنــة ومنيــة 
محلــة دمنــة ؟

طبعــا وكثيــرا جــدا أنهــا بلــد العظيــم حمــدي 
الزامــل “ األســتاذ  »وقــد قــرأت يف ســنوياته وكنــت 
أحبــه جــدا وتربطنــي بــه وبأســرته عاقــة جيــدة 
ومازالــت ابنتــه علــي تواصــل معــي وتتصــل بــي مــن 
ــي  ــي .كمــا أن ــي صحت ــان عل وقــت آلخــر لاطمئن
كنــت صديــق للشــيخ ابراهيــم شــعبان مبحلــة دمنــة 
ودائمــا كنــت اتــزاور معــه وكذلــك ابنــه الشــيخ 
ــر مــن مــرة  احمــد شــعبان والــذي رافقنــي يف أكث

الــي لبنــان .
هــل هنــاك مــن األبنــاء أو االحفــاد مــن 
ــم . ؟ ــم وموهبتك ــداد لصوتك ــه امت ــري في ت

لأســف الــي هــذه اللحظــة ال يوجــد ولــم أحاول 
معهــم ألن هــذا املوضــوع ليــس بالهــن وإمنــا مــن 

عنــد اهلل .
نصيحــة لشــبابنا الذيــن يــروا يف أنفســهم 
بســرب  اللحــاق  يف  ويرغبــون  املوهبــة 

؟ املميزيــن  املقرئــني 
أهــل  أنهــم  دائمــا  وبتذكــروا  اهلل  يتقــوا  أوال 
القــرآن  كلمــات  يتمعنــوا  وان  وخاصتــه  القــرآن 
بهــا  ينطــق  حــن  قلوبهــم  يف  ويســتحضروها 

. لســانهم 
هــل تــري هنــاك اختــالف بــني ســميعة 

واليــوم ؟ زمــان  الســرادقات  القــرآن يف 
الــكل  كان  زمــان  جــدا  كبيــر  اختــاف  أكيــد 
ــت تســمع كلمــة  ينصــت ويتفاعــل مــع املقــرئ وكن
اهلل تأتــي مــن كل أرجــاء الســرادق كان هنــاك 
يحفظــون  ومعظمهــم  حــق  عــن  ســميعة  أنــاس 
القــرآن ، أمــا اآلن فيوجــد ) مرتزقــة ( عددهــم 
ال يتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة تراهــم يف كل 

ســرادق ال عاقــة لهــم بالقــرآن .
حتفيــظ  ومكاتــب  اليــوم  الُكتــاب  هــل 
ينقصهــا  ومــاذا  كافيــه  الكــرمي  القــران 

؟ اهلل  كتــاب  حفظــة  عــدد  ليــزداد 
ــا  ــد كم ــم تع ــظ اآلن ل ــب التحفي ــن هــي مكات أي
بــا  األطفــال اجلميــع  كان جميــع  زمــان  كانــت 
القــرآن  وكان حفظــة  للمكتــب  يذهبــوا  اســتثناء 
لكــن احلمــد هلل  أكثــر بكثيــر مــن اآلن  الكــرمي 
الحظــت أن هــذه املســألة بــدأت تــزداد وتنتشــر يف 

اآلونــة األخيــرة مــرة أخــرى .
ــا يف  ــم لقراءته ــا منك ــر طلب ــورة األكث الس
ــة  ــن وج ــف م ــورة يوس ــد س ــرادقات اكي الس
ــرواج  ــهرة وال ــذه الش ــذت ه ــاذا أخ ــم مل نظرك

ــم ؟ ــتوي العال ــي مس عل
واهلل ال أعــرف لكنــي قرأتهــا كمــا كنــت أقــرأ 
غيرهــا مــن الســور إمنــا هــو توفيــق اهلل وحكمتــه 

ــه الــذي يؤتيــه مــن يشــاء مــن عبــاده وفضل
يحفظكــم  أن  اهلل  ندعــوا  اجلليــل  شــيخنا 
شــرفنا  ولقــد  حتبــون  مــن  وجميــع  ويرعاكــم 
والعافيــة بالصحــة  اهلل  متعكــم  هــذا  بلقائكــم 

صــرح الســيد عــادل عبــد الرحمــن العســومي 
الســام  بــأن  املصريــة:  اليــوم  أنبــاء  جلريــدة 
والعــدل هــو أســاس كل شــيء يف احليــاة، وعلــى 
رأســه حقــوق اإلنســان، والعــدل والســام هــو 
حــق للجميــع وهــو جانــب مهــم حلقــوق اإلنســان 
لذلــك مت اختيــاره ليكــون عنــوان مهــم ُيبنــى عليــه 

ــادرات واألمــور.  ــر مــن املب كثي
ســألنا  عندمــا  التصريــح  هــذا  وكان 
 16 الـــ  الهــدف  إختيــار  مت  ملــاذا  ســيادته 

ليكــون مفتــاح العــدل حلقــوق اإلنســان؟ 
   وقــد جــاء اللقــاء خــال فعاليــات املؤمتــر 
ــس القومــي حلقــوق  ــذي يعقــده املجل ــي ال الدول
العربيــة  الشــبكة  مــع  باملشــاركة  اإلنســان 
للمؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان، واللجنــة 
الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بدولــة قطــر، وجامعــة 
الســامية حلقــوق  العربيــة، واملفوضيــة  الــدول 
اإلمنائــي  املتحــدة  األمم  وبرنامــج  اإلنســان، 
 2030 العــام  وخطــة  الدولــي  التضامــن  حــول 
للتنميــة املســتدامة الهــدف 16 »الســام والعــدل 
وزراء  بحضــور  وذلــك  القويــة«،  واملؤسســات 
وشــخصيات محليــة وإقليميــة ودوليــة فاعلــة يف 
حركــة حقــوق اإلنســان يومــي 27 و28 فبرايــر .
كيفيــة  عــن  العســومي  أيضــاً  ســألنا  وقــد 
العربيــة  املنطقــة  والعــدل يف  الســام  حتقيــق 
وقــد أجــاب : العــدل يكــون موجــود عندمــا يكــون 
كل شــيء بالتســاوي وكل شــخص يأخــذ حقــه 
واســتقرار  ســام  هنــاك  يكــون  الشــكل  بهــذا 
للــدول وللمواطنــن وكل هــذا يعتبــر جانــب مهــم 

مــن جوانــب حقــوق اإلنســان.
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من اجلاني ؟
هــذا اجليــل مــن الشــباب ال نعلــم هــل هــو اجلانــي 

أم املجنــي عليــه ؟!  هــل هــو »الضحيــة » !!؟
جيــل مت ســحر أعينهــم وعقولهــم ،جيــل نشــأ علــي 
أغانــي هابطــه مثــل » مفيــش صاحــب بيتصاحــب 
علــي  نشــأ  !!جيــل  راجــل«  بقــي  راجــل  ومفيــش 
شــهر   ( كــرمي  شــهر  وليــل  نهــار  يف  مسلســات 
ــا مخــدرات ودعــارة وخمــور ورقــص  رمضــان ( كله
ابراهيــم  الرحمــة .جيــل اصبــح قدوتــه  يف شــهر 
االبيــض وعبــدة موتــه ومطربهــم املفضــل حمــو بيــكا 
وشــاكوش وشــطه . جيــل نشــأ ويجــد الســيدة التــى 
ترملــت وجتنــى قــوت يــوم بيــوم وخرجــت اطبــاء 
ومهندســن ال احــد يذكرهــا او يراهــا أو يكرمهــا 
.جيــل يرمــي كامــا ســافا منحطــا عندمــا يــري 
ونشــأ  تربــي  ألفاظــا  ويســمعها  الشــارع  يف  فتــاة 
فكــري  كتبــه  مقــال  يحضرنــي  !!ولذلــك  عليهــا 
باشــا أباظــة عــام 1923 عندمــا قــال إن الشــاب 
ــي رصيــف  ــق مــن هــؤالء يتعمــد الوقــوف عل الصفي
املخصــص  املــكان  مــن  بالقــرب  التــرام  محطــه 
تقــف  يــري ســيدة  وعندمــا   « »الســيدات  لركــوب 
مبفردهــا يقتــرب منهــا مبنتهــي »البجاحــه » ويقــول 
لهــا دون ســابق معرفــه » بنســوار يــا هــامن » !!؟ 
كانــت جرميــة وقتهــا أمــا اآلن فحــدث وال حــرج !!؟ 
اجليــل دا ملــا يتجــوز بعــد ســنتن او أكثــر منتظــر 
منــه إيــه !! منتظــر يتحمــل مســؤوليه زوجــه وأســرة 
ويقــدس احليــاة الزوجيــة ويحتــرم بنــت النــاس اللــي 
ــده اوالد هيعــرف يربيهــم  تزوجهــا !!وملــا يصبــح عن
هيقــدروا  والــزوج  الــزوج  الزوجــن  أذكــر  .وهنــا 
يتحملــوا ضغوطــات ومصاعــب احليــاة !!؟عشــان 
كــدة مفيــش أســرة او عائلــه إال وهنــاك حالــه طــاق 
مــن املتزوجــن حديثــا حتــي ومعهــم أطفــال املوضــوع 
بقــي عــادي خالــص لــم يعــد هنــاك كبيــر لــكل عائلــه 
ــه وينهــي املوضــوع عصــر اإلنترنــت  ــم اللجــوء إلي يت
ذلــك العالــم االفتراضــي والــذي دمــر األســر وفــرق 
األزواج وأضــاع احليــاء ينضــم هــو األخــر مــع ســحرة 
الضــال يف اإلعــام نتــج عنهمــا باعــه قــاذورات يف 
ــرديء واملنحــط ســكنت مســامع  ــكام الســيء وال ال
وآذان الشــباب فأصبــح املحتــرم واملتربــي حالــه » 
شــاذة »!!؟ غــاب دور التعليــم واملعلــم بفعــل فاعــل !! 
فلــم يعــد هنــاك تعليــم وال املربــي الفاضــل » القــدوة 
» لــم يعــد هنــاك » كتــاب » حلفــظ القــرآن » كنــا 
ثــم  نذهــب يف الصبــاح وننصــرف لوجبــه الغــذاء 
نعــود مــرة اخــري وال نخــرج إال بعــد العصــر !!  يف 
املســاجد كان مــن بعــد صــاة املغــرب الــي العشــاء 
يوميــا درس يف املســجد فمعظــم النــاس كانــوا ال 
يخرجــوا مــن املســجد اســتماعا للشــيخ حتــي انتهــاء 
مكانــه  لهــم  كان  املســاجد  وأئمــه  العشــاء  صــاة 
خاصــه لــدي املجتمــع والنــاس يســتفتونهم يف كل مــا 
يخــص حياتهــم مــن إخــراج زكاة الــزروع ويف احلــال 
بــكل مســجد  واحلــرام وكان هنــاك ورقــة معلقــه 
ــا  ــوب عليه ــة مكت ــب الديني ــة بالكت ــه مليئ ــي مكتب عل
أيــام األســبوع درس مــن تفســير وفقــه وكنــا نســتمع 
لــدروس املشــايخ يوميــا ألن خطبــة اجلمعــة كانــت 
ــة  ــاس بكافــة أمورهــم الديني ــم الن ــه لتعلي ــر كافي غي
فــكان النــاس أكثــر خلقــا واحترامــا عــن أيامنــا هــذة 
بالفعــل،  موجــودة   « »فجــوة  فهنــاك  اآلن  أمــا  !!؟ 
ــة  ــا أن تعطــي األئم ــاف عليه وهــذا دور وزارة األوق
والفضيلــة  العلــم  لنشــر  أكبــر  مســاحه  والدعــاة 
هــل هــذا اجليــل جانــي أم مجنــي عليــه !!؟ومــاذا 
ســيكون وضــع األجيــال القادمــة التــي ســتتربى علــي 
أيــدي أب وأم لــم يتربــوا التربيــة الصحيحــة مــن 
األخــاق والقيــم واملبــادئ وهــذا حــال وهــذا حــرام 
!!؟ إن األجيــال القادمــة ســتكون أكثــر خطــورة علــي 
املجتمــع الــذي أصبــح يترنــح ويتهــاوى نحــو مســتقبل 
ضبابــي و » مظلــم » ال يبشــر باخليــر أبــدا لكــن 
مزيــد مــن الفواحــش واجلرائــم والســرقة وســتصيب 
اجلميــع فعندمــا تنتشــر املحرمــات واملنكــرات يف 
العالــم  يراهــا  عندمــا  بتشــريعها  ترســخ  املجتمــع 
ويســكت فيحســب هنــا ســكوته تشــريعا وتســليما 
وهنــا الفتنــه واخللــل ســيصيب اجلميــع .تأمــل معــي 
ُقــوا ِفْتَنــةً اَل ُتِصيــَنَّ اَلِّذيــَن  قــول اهلل تعالــى: ﴿َواَتّ
ــةً َواْعلَُمــوا أََنّ اهللََّ َشــِديُد اْلِعَقاِب  َظلَُمــوا ِمْنكـُـْم َخاَصّ
يقــول العامــة الســعدي رحمــه اهلل يف تفســير هــذه 
ُقــوا ِفْتَنــةً اَل ُتِصيــَنَّ اَلِّذيــَن َظلَُمــوا ِمْنكـُـْم  اآليــة: ﴿َواَتّ
ــةً﴾ بــل تصيــب فاعــل الظلــم وغيــره، وذلــك إذا  َخاَصّ
ــم الفاعــل  ــه تع ــإن عقوبت ــر، ف ــم يغي ــم فل ــر الظل ظه
وغيــره، وتقــوى هــذه الفتنــة بالنهــي عــن املنكــر، 
مــن  ال ميكنــوا  وأن  والفســاد،  الشــر  أهــل  وقمــع 
ــى هــذه  ــم مهمــا أمكن.ويوضــح معن املعاصــي والظل
اآليــة الكرميــة مــا رواه اإلمــام أحمــد: بســند حســن 
كمــا يقــول احلافــظ ابــن حجــر مــن حديــث عــدي بــن 
عميــرة ســمعت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »إن اهلل ال 
يعــذب العامــة بعمــل اخلاصــة، حتــى يــروا املنكــر بن 
ظهرانيهــم وهــم قــادرون علــى أن ينكــروه فــإذا فعلــوا 

ذلــك عــذب اهلل اخلاصــة والعامــة .
جيــد،  بســند  مســنده  أحمــد: يف  اإلمــام  وروى 
عــن أبــي بكــر الصديــق رضــي اهلل عنــه أنــه خطــب 
فقــال: يــا أيهــا النــاس إنكــم تقــرؤون هــذه اآليــة 
َهــا اَلِّذيــَن  وتضعونهــا علــى غيــر مــا وضعهــا اهلل َيــا أَُيّ

ــكُم  ــْم أَْنُفَس ــوا َعلَْيكُ آَمُن
ُكــْم َمــْن َضــَلّ ِإذَا اْهَتَدْيُتــْم ســمعت رســول  ْ اَل َيُضُرّ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »إن النــاس إذا رأوا املنكــر بينهــم فلــم 
ينكــروه يوشــك أن يعمهــم اهلل بعقابــه«. ويف صحيــح 
مســلم عــن زينــب بنــت جحــش رضــي اهلل عنهــا 
ــا رســول  ــه: ي ــت ل ــا ســألت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال أنه
اهلل! أنهلــك وفينــا الصاحلــون؟ قــال: »نعــم إذا كثــر 
ــا ملصلحــة  ــا وثالث اخلبــث ولذلــك نعــود ونســأل ثاني
ــح عاجــزا عــن  ــل اصب مــن مــا يحــدث لشــباب وجي
اإلنتــاج وعــن العمــل !وال يســتطيع أن يخــدم ويفيــد 
بلــدة أو حتــي نفســه يف اي مجــال ،أصبــح الشــباب 
يبحثــون عــن الثــراء الســريع بــكل الطــرق والوســائل 
املشــروعة وغيــر املشــروعة وأصبــح يغامــر حتــي 
لــو كانــت احــد النتائــج ان يذهــب خلــف األســوار 
وعــن  اآلثــار  عــن جتــارة  يبحثــون  !!؟  والقضبــان 
»التريــات » لتكــون إحــدى كراتينهــا نقلــه أخــري 
التــي  للنتائــج  الثــراء غيــر عابئــن  لعالــم  وبدايــة 
قــد تترتــب علــي ذلــك !!؟ هــل الشــباب جانــي ! أم 
مجنــي عليــه !! أم املجتمــع ويكــون لســان الشــباب 

حينهــا » جعلونــي مجرمــا » !!؟

بيت العيلة.. بين اإليجابيات والسلبيات
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ســكن الزوجــة مــع أهــل الــزوج “ســواء كان فــى 
نفــس الشــقة أو فــى نفــس العقــار” نقمــة أم نعمــة ؟!

انتشــرت يف اآلونــة االخيــرة كلمــات تتــرد بــن بنــات هــذا 
ــة .. إياكــي واالقتــراب منــه ..(  اجليــل )إياكــي وبيــت العيل

كأنهــا دعــوة للنفــور وبُعــد األهــل عــن بعضهــم.
طبيعــي إن أي جتربــة يف الدنيــا لهــا مميــزات وعيــوب، 
وبيــت العيلــة جتربــة زي أي جتربــة لهــا مميــزات وعيــوب، 

وال يجــب علينــا أن نحكــم عليــه حكــم مطلــق.
ومــن هــذا املفهــوم بدأنــا نضــع األمــر موضــع التحقيــق 
وبدأنــا  العيلــة  بيــت  عــن  التجــارب  أصحــاب  ونســأل 
التجربــة؛  لنقيــم  والعيــوب  املميــزات  لنعــرف  بالســؤال 

قالــت أ/ رنــدا أوالً : أنــا متزوجــة بــس مــش عايشــة 
فــى بيــت عيلــة، أنــا بعيــدة عــن حماتــي شــوية، وكتيــر جــدا 
بقــول كان نفســي نبقــى عايشــن فــى بيــت عيلــة، بحــس 
ــوة أو مــش  ــا بتبقــي حل ــع بعضن ــدة والعيشــة م ــة ك إن اللم
أنــا بعيــد وخصوصــاً  عارفــة ممكــن بقــول كــده عشــان 

إن حماتــي كمــان عايشــة لوحدهــا فكتيــر بتصعــب عليــا 
 ........

أمــا أ/ مــروة فقالــت: بيــت العيلــة جميــل وملــة خصوصــاً 
وإن كانــت أم الــزوج تعــرف ربنــا وتتقيــه، وان زوجــة ابنهــا 
زي بنتهــا، أنــا متزوجــة لكــن حماتــي بعيــد عنــي بــس يف 
نفــس الوقــت ههههههــه« متجوزاهــا هــي كل حاجــة !! اآلمــر 
والناهــي يف حياتــي !! أمــا عــن بيــت العيلــة عنــد أهلــي كل 

واحــد براحتــه
ليــه شــقة خاصــة بيــا، ولكــن بينزلــوا يســاعدوني يف 
شــغل البيــت واالكل وبــس ويطلعــوا براحتهــم وانــا وال مامــا 
ــم أحــرار  ــي وزواجاته ــه دخــل يف حاجــة أخوات محــدش لي

املهــم ميكونــش يف مشــاكل بــس ..... 
امــا أ/أحمــد فقــال: الســام عليكــم أنــا ضــد ســكن 
املــرأة مــع أهــل الــزوج )مبعنــى أن يكــون كل شــيء مشــترك( 
ماعــدا غرفــة النــوم أمــا لــو كان بـــ شــقة فوقهــم وليهــا 
خصوصيتهــا عــادي واملثــل يقــول ) ابعــد حتــب .. قــرب 

تســب ( وزد غبــا تــزداد حبــا....
ــا  ــه مزاي ــزوج ل وقــال أ/مصطفــي : الســكن مــع أهــل ال
وعيــوب لكــن عيوبــه تفــوق علــى املزايــا وذلــك عــن جتربــة 
عــدم اخلصوصيــة بــن الزوجــن ،عــدم احلريــة يف تربيــة 

ــاء مــن خــال تدخــل األهــل وتأثرهــم مبــن حولهــم، األبن
مــن  كثيــر  منهــا  تعانــي  التــي  املهمــة  األســباب  ومــن 
ــزوج وخدمهــم  ــل أهــل ال ــوت العــن أو احلســد مــن قب البي
ألن الزوجــة تكــون حتــت املجهــر إذا تزينــت لزوجهــا أو 
االحتــكاك  كثــرة  بســبب  املشــاكل  كثــرت  معــه  خرجــت 
معهــم األفضــل للزوجــن بيــت يتمتعــون فيــه باخلصوصيــة 

واالســتقال. 

وممــا ســبق فقــد وصلنــا أنــه ال يجــوز احلكــم القطعــي 
علــى أنهــا جتربــة ســلبية أو إيجابيــة، ولكــن البــد أن يكــون 
هنــاك حســن الظــن يف التعامــل، ويف النهايــة حســن الظــن 
يــؤدي إلــى الســعادة ســواء كانــت جــوة العيلــة أو خارجهــا .

ومــن جانبنــا ســنوضح نصائــح يتــم االتفــاق عليهــا قبــل 
ســكن الزوجــة مــع أهــل الــزوج :

ــى  ــرة الت ــى الفك • يجــب أن تتخلصــي مــن القضــاء عل
زرعتهــا األفــام واملسلســات عــن أهــل الــزوج وباألخــص 

ــه, أال وهــى أنهــم مصــدر كل املشــاكل. والدت
املــأكل  حيــث  مــن  مســتقلة  حيــاة  علــى  االتفــاق   •
التــى حتبــى أن تفعليهــا  واخلــروج وغيرهــا مــن األمــور 

وزوجــك. أنتــي  بحريتــك 
أمــام عينيــك  • ال تضعــي خبــرات ومشــاكل غيــرك 
أيضــا  والظــروف  مختلفــة  الشــخصيات  الوقــت،  طــوال 

. مختلفــة
ــة،  ــان القطــار املتوازي ــل قضب ــرام مث • التفاهــم واالحت
إذا اســتمر زواجكــم قائــم عليهمــا ســتزيد نســبة جنــاح 

العاقــة أطــول فتــرة ممكنــة.
• حتلّــي بالصــدق فــى كل املواقــف التــى ســتقابليها, 

الكــذب طريقــاً آخــره النــدم .
• احفظــي ســّرك أنــِت وزوجــك, مشــاكلكم تخّصكــم 
يضــع  أحيانــاً  مشــاكلكم  فــى  اآلخريــن  تدخــل  وحدكــم, 

حواجــز بينــِك وبــن زوجــك فيمــا بعــد.
 • احفظــى لســانك مــن كل حــدب وصــوب , فالنــدم 

علــى الســكوت خيــٌر مــن النــدم علــى الــكام .
ــه  ــم” طاملــا أن ــة “ال أســمع ال أرى ال أتكل • اتبعــى مقول
ــورك  ــى أم ــى عــدم التدخــل ف ــا حتب ــس مــن شــأنك, كم لي

ــرك. ــور غي ــى أم ــى ف الشــخصية , أيضــا ال تتدخل
• أخلصــي نّيتــك هلل علــى مســاعدة أهــل زوجــك, يجــب 

أن تدركــى حقهــم عليــه وأهميــة البــّر بهــم.
البســيطة  األمــور  بعــض  فــى  نصيحتهــم  اطلبــى   •
“وليســت األمــور التــى تســبب مشــاكل”, نصيحتهــم لــِك 

حياتــك. فــى  وجودهــم  بأهميــة  ستشــعرهم 
ذلــك  واملرونــة,  باحلكمــة  الــروح,  بخفــة  حتلّــي   •
ــر  ــك بشــكل مؤث ــر عــن رأي ــى التعبي ســيعطيك الفرصــة ف

أكثــر.
• ال تضعــي زوجــك بينــِك وبــن أهلــه, ال تنتظــرى منــه 
ــِك  ــه بســببك, بالتأكيــد ســيدعمك إن كان ل أن يخســر أهل

حقــاً ولكــن بشــكل ال يســيء إلــى أهلــه.
وبــن  بينــِك  كبيــر  أنــه حتــّدى  األمــور  تأخــذي  ال   •

. والدتــك  تعاملــن  كمــا  عامليهــا  حماتــك، 
ــه  ــه، حاوري ــري مــن الشــكوى لزوجــك مــن أهل • ال تكث
بشــكل هــادئ حتــى ال ينقلــب النقــاش إلى خنــاق, وحتــى ال 

ُتصيــب عاقتكم امللــل .

وزيرة التخطيط د. هالة السعيد فى حوار خاص جلريدة أنباء اليوم 
املصرية وتصريحات هامة حول التنمية املستدامة فى مصر 

وزيرة التخطيط : 
مصر لديها ريادة 
وثقل تنموي يف 
املنطقة العربية

تغطية -
 جنالء فاروق

بعــد االنتهــاء مــن فعاليــات النســخة الرابعــة مــن 
األســبوع العربــي للتنميــة املســتدامة حتــت عنــوان »معــاً 
لتعــايف مســتدام« التقــت جريــدة أنبــاء اليــوم املصريــة 
الدكتــورة  االقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  بوزيــرة 

هالــة الســعيد وســألناها : 
ملــاذا مت إختيــار مصــر إلعــداد تقريــر متويــل التنميــة 

املستدامة؟
التنميــة  متويــل  تقريــر  بــأن  معاليهــا  أجابــت 
املســتدامة يف مصــر يعتبــر التقريــر األول مــن نوعــه 
عامليــاً حيــث يتــم إصــدار تقريــر عــن حالــة متويــل 
التنميــة عامليــاً، وقــد مت إعــداد هــذا التقريــر حتــت 
مظلــة جامعــة الــدول العربيــة وقــد وقــع اإلختيــار علــى 

مصــر لتكــون اولــى الــدول يف إعــداد هــذا التقريــر ملــا 
ــث  ــة حي ــة العربي ــل تنمــوي يف املنطق ــادة وثق ــا ري لديه
ــر حــول  ــق تقري ــم تطل ــة يف العال ــر مصــر اول دول تعتب
الوطنــي.  املســتوى  علــى  املســتدامة  التنميــة  متويــل 
وتناولــت يف احلديــث عــن أهــداف التنميــة املســتدامة 
وهــي القضــاء علــى الفقــر، والقضــاء علــى اجلــوع، 
بــن  واملســاواة  والتعليــم اجليــد،  والصحــة اجليــدة، 

الصحيــة،  والنظافــة  النظيفــة  وامليــاه  اجلنســن، 
الائــق  والعمــل  معقولــة،  وبأســعار  نظيفــة  وطاقــة 
والهيــاكل  واالبتــكار  والصناعــة  االقتصــاد،  ومنــو 
األساســية، واحلــد مــن أوجــه عــدم املســاواة، ومــدن 
ومجتمعــات محليــة مســتدامة، واالســتهاك واإلنتــاج، 
واحليــاة يف  املــاء،  واحليــاة حتــت  املناخــي،  والعمــل 
البــر، والســام والعــدل واملؤسســات القويــة، وعقــد 

األهــداف. لتحقيــق  الشــراكات 
إســتراتيجية  مشــروع  عــن  معاليهــا  ســألنا  وقــد 
متويــل أهــداف التنميــة املســتدامة يف مصــر بالتعــاون 
املشــترك  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  صنــدوق  مــع 

»SDG Joint Fond«؟
إتاحــة  إلــى  يهــدف  املشــروع  ان  قائلــة  أجابــت 
وحتديــد تكلفــة حتقيــق كل مــن رؤيــة مصــر 2030 

باإلضافــة  املســتدامة  للتنميــة  األمميــة  واألهــداف 
تدفقــات  واجتاهــات  احلالــي  املشــهد  تقييــم  إلــى 
التمويــل املباشــرة والغيــر مباشــرة ومــا يرتبــط بذلــك 
مــن فجــوات متويليــة وصــوالً إلــى توضيــح كل ذلــك 
التمويــل  جميــع سياســيات  جيــد يف صميــم  بشــكل 
العامــة واخلاصــة مــع ضمــان توافــر القــدرات املطلوبــة 
ــى املــدى الطويــل لتلبيــة متطلبــات حتقيــق الهــدف  عل

املنشــود.
وجديــر بالذكــر ان الوزيــرة مــن خــال فعاليــات اليوم 
الثانــي مــن األســبوع العربــي للتنميــة املســتدامة التقــت 
مبجموعــة مــن الشــباب العربــي خــال جلســة جتــارب 

شــبابية عربيــة ملهمــة يف مجــال التنميــة املســتدامة.
التجــارب  مــن  عــدداً  اجللســة  اســتعرضت  وقــد 
ــة  ــم مــن اجلمهوري ــة فــراس رحي الشــبابية وهــي جترب
التونســية مؤســس شــركة Relatic، منتصــر العطــار 
مــن مصــر صاحــب مشــروع تصنيــع اول دراجــة ذكيــة 
وتلــوث  واملواصــات  النقــل  مشــكلة  حلــل  مصريــة 
اململكــة األردنيــة مؤســس  العثمــان مــن  الهــواء، رمي 
شــركة EGIKE Micromobilites، أحمــد فتحــي 
مــن مصــر رئيــس »مؤسســة شــباب بتحــب مصــر » 
بســمة  للمنــاخ،  األفريقــي  للتحالــف  الوطنــي  املمثــل 
تــوكل مؤسســة منصــة بيــع بالتجزئــة لبيــع املابــس 

اململوكــة مســبقاً عاليــة اجلــودة بأســعار معقولــة.

ــتاذ  ــن أس ــرف م ــن نع ــوار ممك ــة احل يف بداي
كــرمي غباشــي يف ســطور ومنشــأه؟

أســمي كــرمي غباشــي كاتــب روائــي وقــاص مواليــد 
1995 محافظــة القليوبيــة مدينــة بنهــا ، مــدرس قرآن 
ــراءات  ــى عــدة إجــازات يف الق ــد وحاصــل عل وجتوي
العشــر الصغــرى، صــدر لــه روايــة« يتعلمــون منهــم 
“وانفرطــت  و  الفنجــان  قارئــة  وروايــة   “ الســحر 
القرابــن  وروايــة  بشــكروش،  و  الســحر«  حبــات 

املحرمــة وأيضــاً روايــة كفــر اخليــاط 
ماهي دراساتك وأهم املحطات يف حياتك؟

ــم  ــر والاســلكي ث كنــت أدرس يف معهــد الكومبيوت
ــه لدرجــة  ــاب اهلل وتعمقــت في بعــد ذلــك حفظــت كت
ــر  ــاب اهلل يف ســن صغي ــي أصبحــت محفظــا لكت أنن
وحصلــت علــى عــدة إجــازات يف القــراءات العشــر 

ــرى  الصغ
ــى  ــر عل ــه تأثي ــي كان ل ــه الدراس ــل التوج ه

تقبــل ونشــر أعمالــك يف ســاحة الكتــاب؟
ــا  ــا شــأن مبــا أن ــك فدراســتي ليــس له ال أظــن ذل

عليــه اآلن  
ــن يكتــب أن  ــن الضــروري مل ــرك هــل م يف نظ

يكــون ذا خلفيــة أدبيــة ودارس لــأدب؟
البــدَّ وأن ميتلــك املوهبــة ثــم يثقلهــا بالدراســة ألن 

املوهبــة ال تأتــي هكــذا.
ملــاذا اختــرت إدراج موضــوع الســحر يف العمــل 

األدبي؟
إلــى  ذهبــوا  قــد  النــاس  مــن  الكثيــر  وجــدت 
المشــعوذين والدجالــن الذيــن يحتالــون علــى ضعــاف 
أن  أردت  الديــن  بإســم  عليهــم  ليحتالــوا  النفــوس 
أوضــح الفــرق بــن الدجــال واملعالــج، أن أفــرق بــن 
املــرض النفســي واملريــض باملــس الشــيطاني كل هــذا 

يف إطــار روايــة. 
و«قارئــة  اخليــاط«  “كفــر  أعمالــك  عــن  حدثنــا 
الفنجــان “،ماهــي أهــم النقــاط التــي ركــزت عليهــا 

للمتلقــي؟ املوجهــة  الرســالة  وماهــي 
كفــر اخليــاط وقارئــة الفنجــان مــن أحــب األعمــال 
إلــى قلبــي ،  ففــي روايــة قارئــة الفنجــان تتحــدث 

يعلــو   ارتبــاك  و  عاليــة   وأصــوات  ضجيــج 
باألرجــاء  وتشــتت تفكيــره املضطــرب و تذهــب 
عينيــه هنــا وهنــاك تائهــة يبحــث عنهــا بــكل مــكان 
ــق فركــض مســرع اخلطــوات بــن  ــر وقل وإزداد توت
هنــا وهنــاك رغبــة أن يســتعيدها ، وإذ بــه يلمــح 
بريــق فــى زاويــة بعيــدة علــى مرمــى النظــر فخفــق 
قلبــه بشــدة وكأنــه يخبــره أنهــا هــى ،  بــن كل 
خطــوة وأخــرى يهتــز بــن أمــل وخيبــة يدعــو أن 
يلقاهــا مجــدداً ثــم يتذكــر مــا حــدث آخــر مــرة 
وصــل  حتــى  مجــدداً  تعــود  ال  فلرمبــا  فينقبــض 
لتلــك البقعــة الهادئــة ليجدهــا وحيــدة منكمشــة 
ترتعــش ال يــزال بهــا بعــض مــن بريــق احليــاة و 
ميلــئ أوصالهــا االنهــزام رغبــة الصمــود لــم يبــق 

منهــا ســوى الكلمــات
َفدنــا منهــا ليأخــذ بيدهــا و يعيدهــا معــه لكنهــا 
ــا و  ــى حاله ــده وزادت فــى إنكماشــها عل رفضــت ي
رائحــة اخلــوف و احلــزن تفــوح مــن دموعهــا التــى 

بللــت قميصهــا البالــي
ثــم أعــاد يــده لهــا مــرة أخــرى وجذبهــا لــه بقــوة 
حانيــة وضمهــا بــن ضلوعــه فــى مســكنها األول 
ــم يناســبها ســوى  ــاً بغيرهــا ول ــق يوم ــم يلي ــذي ل ال

ذاك املهجــع 
و قــال لهــا شششــش أهدئــي يــا صغيرتــي فليــس 
حتــى  لبثــت  ومــا   ، وحدنــا  نحــن  ســوانا  هنــاك 
ــر صدرهــا  ــه ُيســمع صري ــه باكي ــن يدي اســتلقت ب
مــن شــدة األلــم ودموعهــا تزرفهــا كأنهــا ســيل مــن 

األحاديــث يريــد أن ُيســرد
وظــل يربــط علــى ظهرهــا حتــى تهــدأ متامــاً 
وحــن انتهــت مــن بــركان عينيهــا حدثهــا قائــاً ألــم 
ــد ،  ــود ونقــوم مــن جدي ــد لكــى نع يحــن الوقــت بع
تتحــدث  ناديــة  جميلــة  وكانــت  عيناهــا  فرفعــت 

بالكثيــر وكأن أهدابهــا ألســنة
ــن  ــرة :ال ل ــدة كبي ــد م ــا بع ــأول كلماته ونطقــت ب

ــه  ــه ول ــم يبــق شــيء أعــود ب أعــود فل
ــة وقدمــاي هالكــة  ــف هــى لباســى بالي ــرى كي أت
لــم أعــد أســتطع الوقــوف . . فــرد عليهــا : أســتندى 
علــى فازلــت هنــا ألجلــك . . فقالــت وفــى صوتهــا 
رجفــة : وإن اســتطعت ال تريــد . . فــرد :مــا بــك 
ــِك .  ــاذا حــدث ل ــاً م ــأس مطلق ــذا الي ــم ارك بهك ل
. قالــت :الكثيــر وال داعــى التذكــرة . . فإعتــدل و 
أقــام ظهرهــا مامســاً خديهــا رافعــاً شــعرها ألعلى 
. . ثــم نظــر بعينيهــا قائــاً ال ســتخبرينى بكل شــيء 
فلــم أتــى إليــك عبثــاً . . فطأطــأت برأســها وســاد 
الصمــت قليــا . . ثــم عــادت ألحضانــه ويديهــا 
تعانــق كتفيــه وشــرعت فــى احلديــث قائلــة ال مــكان 
ظلمــة  فــى  ضائعــة  وحيــدة  تركونــي  بينهــم  لــي 
الليــل ، فذهبــت ألجــد دفء وســط الصقيــع مــا 
وجــدت ســوى رقعــة تكشــف أكثــر ممــا تخبــئ ولكــن 
احتميــت بهــا و أكملــت فوجدتهــم الحقونــي فعــدت 
الرمتــى بــن أيديهــم إذ بهــم يلقونــى مــن أعقابهــم 
وتوقفــت  كتفــى  عــن  فنفضــه  والَوســخ  اخلبــث 
أعادوهــا  ثــم  مجــدداً  قمــت  أرضــا  فأســقطوني 

وبــكل مــرة أقــوم ثــم قــررت أن أذهــب عنهــم حتــى 
ال يســقطونى فوجدونــي ابتعــدت فالتقطــوا بعــض 
احلجــارة وقذفونــي بهــا وكلمــا ابتعــدت احترفــوا 
 .  . أكثــر  الــى احلجــارة  يوصــل  مــا  إيجــاد  فــى 
ثــم صمتــت وتنهــدت بقــوة تنهيــدة طويلــة حتمــل 
ذكريــات مؤســفة . . فقــال لهــا : اكملــي . . فقالــت 
لــم يريدونــي ولــم يتركونــي ال بقــي أحــد منهــم 
معــي ولــم يبقــوا علــى خيــر نعــود ألجلــه تركونــي 
ليســقطوني  وكلمــا قومــت عــادوا  الــركام  وســط 
حــن اختبئــت منهــم وجدتنــي ملئــت كســوراً ونــدوب 

ــي. ــت ب ــذار التصق ــي واألق ــاء تغطين والدم
قويــت و نظفــت حالــي وعــدت أمامهــم كاجلديــدة 
ولــم افكــر مبــا ســبق وأعــادوا الكــرة ولكــن تلــك 
املــرة أتــوا بأيــدي لــم أتوقــع أن يســتخدموها لــي 
..اشــتدت تلــك املــرة الطعنــات واأللــم واألوجــاع 
ــررت  ــر فق ــدر أكث ــى ال أق ــي أجدن واخلــذالن وإذ ب

ــرة أخــرى ــد وال أعــود م الذهــاب لألب
فقــال لهــا وهــو يشــدد علــي ضمتــه لهــا وكأمنــا 
ــاة  ــا احلي ــِت لي ــى !! أن ــا وتتركين ــا مــن خوفه يخبئه
،نعمــة وهبنــي إياهــا اهلل رزق اوتــى لــي رحمــة منــه 

وعــدل 
 ، حيــاة  ال  دونــك  لــي  روح  أنــت   . وروح  دفء 
أكــون مثــل غيــرى  بــك ومنــك و بدونــك  بريقــي 
ال ميكننــي التخلــي عنــك هيــا لــن نبقــى أكثــر هنــا 

ثــم اعتــدل وشــد بيدهــا لتقــف مــرة أخــرى
املرتعشــة  بقدميهــا  باملشــي  وبــدأ  وأخدهــا 
ــوم  ــارة فيق ــف ت ــارة وتق ــى تســقط ت ــا الت وخطواته
ــن  ــى تتمك ــه حت ــا حــول كتف ــف ذراعيه ســاقيها ويل
يحتضنهــا  ســقطت  وكلمــا  بثبــات  الوقــوف  مــن 
بكلماتــه الســاحرة التــى جتعلهــا تقــف وبــدأ بريقهــا 
يعــود تدريجيــاً وكلمــا اتبســمت زادت حتــى اكتمــل 
البريــق الســاطع فــى العــودة و اســتقامت الســاقن 
رغــم كل مــا بهمــا مــن كســور وألــم وظــل يجمــع فــى 
كل مــا كان ملقــى عليهــا يجبــر بــه الكســور حتــى ال 

تســقط مجــدداً 
صدرهــا  فــى  وجهــه  وغمــس  بقــوة  وضمهــا 

. قلبهــا  بنبــض  ليطمئــن 
وفجــأة فتــح عينيــه ورفــع رأســه بشــهيق قاســى 
و خرجــت تنهيــدة طويلــة خــرج معاهــا كل شــيء 
مزعــج ونظــر حولــه ليــرى أنــه بركــن غرفتــه و ضــوء 
ــدة  ــدأ إشــراقة جدي ــه لتب ــار األول دخــل غرفت النه

بعــد ظلمــة طويلــة 
فدخــل ليغتســل و بــدل مابســه وخــرج ليبــدأ 
اول يــوم جديــد بعــد العــودة ونظــر للمــرآة مبتســماً 

ــئ بالبهجــة  مل
: عــوداً حميــداً عزيزتــي اشــتقت لكــى  قائــاً 
كثيــراً ،هيــا بنــا فقــد اكتفينــا حــزن دعينــا نوريهــم 
أننــا ال ننهــزم مهمــا ســقطنا قــد نحتــاج لليلــة ألــم 
ببــكاء طويــل، ولكــن نعــود ال محالــة درب اخلــذالن 

ــا ... ليــس لن

الروايــة عــن ســيدة ُقتلــت منــذ زمــن بعيــد والســبب 
ــذي  ــا ال ــا قــرأت الفنجــان لشــقيق زوجه ــا أنه يف قتله
ــه ســيصبح أغنــى شــخص  ــه ان اغتنــى بعــد مــا أخبرت
يف قريتهــم بواســطة قــراءة الفنجــان وهــذا مــا حــدث 
فقــام  ذلــك  فعلــت  مــن  أنهــا  زوجهــا  ظــن  بالفعــل 
ــزل مهجــور  ــا يف من ــام بدفنه ــة وق ــا وأخــذ اجلث بقتله
يخــاف اجلميــع االقتــراب يف كفــر ســعد وتبــدأ اللعنــة 

بالتحــرر.
البعــض يصــف أدب الرعــب أنــه أدب درجــة 

ــك؟ ــا رأي ــة، م ثاني
ليــس يف األدب درجــة أولــى وثانيــه والطبيعــي أنهــم 
يقولــون ذلــك ألنهــم لــم يقــرأ أحدهــم منهــم روايــة 
مرعبــة الــكل يهاجــم دون دراســة ولــو اطلعنــا علــى 

الغــرب لوجدنــا العالــم أجمــع يعتــرف بــه اآلن.
هــل دور النشــر لهــا أي دور يف شــهرة الكاتــب 

ووصولــه للقــارئ؟
بالطبــع ال أنكــر ذلــك فتجــد شــهرة لكتــاب لــم تســمع 
عنهــم يف طبــق اليــوم غيــر أنهــم قــد طبعــوا أعمالهــم 
مــع دور نشــر كبيــرة ليــس إال فتجــده يعلــن بعــد أيام أن 
الطابعــة العاشــرة قــد نفــذت دون أن يبــدأ يف الدعايــة 
عبــر األكونــت أو أي شــيء آخــر لكــن يف النهايــة أقــول 

أن العمــل الرائــع ســيفرض نفســها علــى كل هــذا.
ــي  ــع الت ــات املجتم ــواع طبق ــي أن ــك ماه يف رأي

ــن؟ ــأ للدجال ــحر وتلج ــى للس تتعاط
الطبقــات التــي حتيــا حتــت الصفــر لكــن الوضــع 
أعمــال  رجــال  أن  فتجــد  كثيــراً  اختلــف  قــد  اليــوم 
وغيرهــم مــن الفنانــن يذهبــون إلــى الدجالــن لــم يعــد 

ــى أحــد. ــر عل ــر يكب األم
لــه  يقــرأ  مــن  يجــد  ال  بدايتــه  يف  الكاتــب 
وال مــن يشــجعه علــى الكتابــة، ممكــن تقــدم 
الوصــول  الكاتــب  يســتطيع  كيــف  نصيحــة 

اإلحبــاط؟ حلظــات  مــع  والتعامــل  للقــارئ 
ــك نتلكــم،   ــم بعــد ذل ــق يف نفســه أوال ث ــدَّ وأن يث الب
يجعــل بعــض أعمالــه إلكترونيــا حتــى يعرفــه اجلميــع 
تأخــذ  ال  بالــذات  املجــال  هــذا  يف  منــي  ونصيحــة 

نصيحــة أحــد.
تضيــف  حتــب  حضرتــك  حوارنــا  ختــام  يف 

أخيــرة؟ كلمــة 
لــكل  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  أتوجــه  أحــب 
القائمــن باجلريــدة مــن كــوادر مختلفــة وحلضرتــك 

. للجميــع  والتوفيــق  التقــدم  مــن  ومزيــد 
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حوار/ 
انتصار 
اجلالد 

عميد كلية التربية بجامعة املنصورة الدكتور/ محمد العجمي فى حواٍر خاٍص ألنباء اليوم املصرية 

بقلم . د/ شادية بكرى

 تشــهد كليــة التربيــة جامعــة املنصــورة منــذ تولــي 
ــد  ــب عمي ــي منص ــد العجم ــور/ محم ــتاذ الدكت األس
كليــة التربيــة حالــة مــن احلــراك التطــوري، وكذلــك 
العمــل  خــال  مــن  األقســام  جميــع  يف  إجنــازات 
اجلماعــي، والــذي يؤمــن بــه، و يلقبــه اجلميــع برجل 
املهــام الصعبــة ذلــك الرجــل دائــم الصــراع مــع الزمــان 
واملــكان مــن أجــل إجنــاز املهــام، الــذي يؤمــن أن العمــل 
غايــة مــن غايــات احليــاة وليــس مجــرد وســيلة، وأن 
ــده  ــه وجس ــد بروح ــد أن يتواج ــح الب ــد الناج القائ
يف كل مــكان داخــل املؤسســة ليــس فقــط بالتواجــد 
داخــل تلــك الغرفــة املغلقــة فقــط العتماد القــرارات، 
أفــراد  كل  مــع  الفعــال  التواصــل  لتحقيــق  وذلــك 
املؤسســة ، ومــن هــذا املنطلــق وإلميــان جريــدة أنبــاء 
ــه  ــرًا ألصحاب ــاح وتقدي ــة النج ــة بقيم ــوم املصري الي

أجرينــا هــذا احلــوار مــع عميــد كليــة التربيــة. 
والتــدرج  الشــخصي  التعريــف  هــو  مــا  بدايــةً   

لســيادتكم؟  الوظيفــي 
األســتاذ الدكتــور محمــد حســنني العجمــي أســتاذ أصــول 
التربيــة و إدارتهــا، عينــت معيــدا بالكليــة يف عــام »١٩٨٥« 
، ومــدرس مســاعد »١٩٨٧« ، ومــدرس »١٩٩١« ، واســتاذ 
الشــكر  كل   .»٢٠٠٦« عــام  واســتاذ   ،  »١٩٩٩« مســاعد 
واإلجــال لــكل مــن درَّس لــي وأنــا طالــب، ومعيــد، وباحــث.
رئيــس  معالــي  مــن  بقــرار  للكليــة  معيــداً  أصبحــت 
عنــد  أكــون  أن  وأدعــو اهلل   “  ١٦١٢٠« برقــم  اجلمهوريــة 
ــارت لــي أن أكــون  ــادة السياســية التــي اخت حســن ظــن القي

الكليــة لهــذه  عميــدا 
د/  جنــاح  علــى  ســاعدت  التــي  العوامــل  ماهــي   
محمــد العجمــي   لتلــك املكانــة اجتماعيــًا وأكادمييــًا 

؟ 
انــا أصــول تربيــة تخصــص عــام إدارة تعليــم وتخطــط، 
وهــو تخصــص دقيــق وأرى أن االنســان الــذي ال يســتفيد 
مــن تخصصــه يصعــب عليــه االســتفادة مــن أي شــيء أخــر، 
وإذا كان هــذا تخصــص دقيــق فابــد مــن ترجمــة اإلدارة مــن 
منظورهــا املتمثــل املتمركــز حــول التدبــر كلغــة الــي أســلوب 
حيــاة داخــل نطــاق املؤسســة، مبعنــي أننــا نتعامــل مــع علــم 
ــن  ــم إنســاني، ولك ــو عل ــز أساســية ، فه ــه خمــس ركائ قوام

انتاجــي، إنســاني وإنتاجــي ولكــن تبادلــي يؤثــر ويأثــر يف كل 
ــوم األداء،  ــوم، إنســاني وإنتاجــي وتبادلــي ولكــن مــن عل العل
الشــخص هــو معيــار  ينبثــق مــن  الــذي  ان األداء  مبعنــي 
احلكــم علــى جناحــه ليــس ذلــك فحســب فإنــه إنســاني 
وإنتاجــي وتبادلــي مــن علــوم األداء، وصعوبــة مــا فيــه ليــس 
أحــادي القاعــدة مبعنــي ان هنــاك رؤى ووجهــات نظــر داخــل 

ــم . نطــاق العل
ــف  ــد أن ننجــز هــذا التكلي ــا شــيء الب ــا كلفن أيضــاً طامل
 _ اآلخــر  اســتيعاب  األســاس  فــكان  وجــه،  خيــر  علــى 
باألســاتذة  االحتــكاك   _ خبــرة  األكثــر  األكبــر  اســتثارة 

األجــاء.
فالكليــة لــم تبنــي مبحمــد العجمــي فقــط فالكليــة عريقــة 
عماقــة ولــدت هكــذا علــى يــد أســاتذة اكثــر عملقــة منــي  

واي جهــد يبــذل فهــو رد للجميــل لتلــك الكليــة علينــا.
 حدثنا عن نشأة كلية التربة جامعة املنصورة؟ 

ســوف نتحــدث بــدًء مــن عــام »١٩٦٩« و عــام »١٩٧١« 
فهــذه   »١٩٩٤« وعــام   »١٩٨٨« عــام  و   »١٩٧٢« وعــام 
التواريــخ لهــا دور بــارز وراســخ يف بنــاء كليــة التربيــة، فعــام 
» ١٩٦٩ » كانــت كليــة املعلمــني جامعــة شــرق الدلتــا، عــام 
“١٩٧١« تغيــر املســمى لكليــة التربيــة جامعــة القاهــرة ،

ــة املنصــورة،  ــة جامع ــة التربي عــام »١٩٧٢« أصبحــت كلي
عــام »١٩٨٨« مت وضــع حجــر األســاس داخــل اجلامعــة بعــد 
ــة،  ــة املســكرة بشــارع الثانوي ــت داخــل ملحــق للثانوي أن كان
عــام »١٩٩٤« كان لبدايــة عــام جديــد داخــل احلرم اجلامعي

 ماهــي الصعــاب والتحديــات التــي واجهتــك منــذ 
توليكــم عميــدًا لكليــة التربيــة ؟ 

هــي ليســت صعوبــات فــإن لــم نكــن نحــن لهــا فمــن لهــا 
هــذه واحــدة ، الثانيــة _ نحــن نقــود عمــادة كليــة تربيــة 
تربيــة  فكليــة  بشــرية،  وقــوي  برامــج  اجلامعــة  نصــف 
لديهــا عــدد »٣١« برنامــج منهــم عــدد »٢« غيــر مفعلــني 
وباقــي  واالجتمــاع،  الفلســفة  ومعلــم  األملانــي  املعلــم 
البرامــج مفعلــة، هنــاك مــا يقــرب مــن »١٣٠٠٠« طالــب 
 »٥٠٠٠« وحوالــي  والليســانس،  البكالوريــوس  يف مرحلــة 
ــات  ــدس الصعوب ــم نك ــك ل ــع ذل ــا، وم ــب دراســات علي طال
فنحــن نتخلــص منهــا الواحــدة تلــو اآلخــري، فنحــن نحــاول 
بقــدر اإلمــكان ان ننهــج النهــج الســليم، وكذلــك توظيــف مــا 
ــدرك  ــاه عــن اإلدارة مــن أشــياء، ونحــاول أيًضــا ان ن علمن

طــرق الوقايــة خيــراً مــن العــاج.
كذلــك مــع العمــل اجلماعــي املكــون مــن مجلــس اإلدارة 
_ رؤســاء األقســام حيــث يوجــد عــدد »٨« ممثلــني لرؤســاء 
األقســام داخــل املجلــس _ باإلضافــة إلــى اإلدارة ممثلــة يف 
عــدد » ٤« أعضــاء عميــد ووكاء ثــاث ، و كذلــك مندوبــون 
ميثلــوا مؤسســات املجتمــع املدنــي مــن املــدارس اخلاصــة _ 
الدوليــة _ أو مديريــة التربيــة والتعليــم، فاجلميــع يتعــاون 

يف إزالــة اي عقبــات.
احلمــد هلل كليــة تربيــة االن يف ثوبهــا اجلديــد ، ويف 
القريــب العاجــل ســوف نقــدم اعتمــاد برامــج ندعــوا اهلل أن 

ــال هــذه البرامــج ال_ »١٥« ــا حي يكــون حليفــا لن
وتنميــة  املجتمــع  خدمــة  يف  الكليــة  دور  مــا   

؟  لبيئــة ا
والتقديــر  االحتــرام  مــع  اجلامعــة  كليــات  جميــع  إن 
»١٨.٠« و هــذا النصــف هــو معهــد التمريــض، فالكليــة 

الوحيــدة التــي ميكــن أن تقــدم خدمــات هــي الكليــة إقليمــي 
اخلدمــات  إقليميــة  التربيــة  كليــة  ان  ومبــا  اخلدمــات، 
فجميــع طابهــا يخدمــوا املراكــز املنتمــني لهــا مــن خــال :

أوالً _التدريــب امليدانــي ويتــم ال مركــزي ويــوزع علــى 
ــب كل مجموعــة  ــا الطال ــي منه ــي يأت ــة الت ــز او املدين املرك
يبلــغ عادهــا »١٠«. ثانيــاً _ محمــور األميــة وتعليــم الكبــار 
ــا مجتمعيــة يف اي مركــز مــن  ــاً _ معاجلــة أي قضاي . ثالث

ــة . ــز الدقهلي مراك
رحاتهــا  خــال  مــن  الكليــة  بــه  تقــوم  مــا   _ رابعــاً 
وحملتهــا املســتمرة لشــمال وجنــوب ســيناء فنحــن ننهــج 
نهــج » خيركــم خيركــم ألهلــه«. فكليــة التربيــة تقــدم الكثيــر 
والكثيــر فاملســتفيد األول هــو املؤسســات التعليميــة داخــل 
ــة مــن مــدارس  ــة ، او داخــل محافظــات اجلمهوري الدقهلي
دوليــة _ خاصــة _ لغــات ، فمصدرهــا الرئيســي مــن كليــة 

ــرف. ــم محت ــد معل ــي ُتع ــة الت التربي
مــا هــي اإلجنــازات التــي متــت بعــد توليكــم مصــب 

العميد؟
ــة لتكــون ســبيل التقــدم  ــة التربي عنــد تقــدمي خطــة لكلي
لعمــادة الكليــة كانــت تضــم عــدد » ٥« محــاور رئيســية هــي 
:١ _ محــور مرتبــط بشــئون التعليــم والطــاب .٢_محــور 
ــا والبحــوث.٣ _ محــور مرتبــط  مرتبــط بالدراســات العلي
مرتبــط  محــور  البيئــة.٤_  وخدمــات  املجتمــع  بخدمــة 

ــاً. ــاً ودولي ــة محلي بإعــادة اعتمــاد الكلي
٥ _ محــور مرتبــط مبصــادر التمويــل غيــر التقليديــة 
للصــرف بهــا علــى كل هــذه البرامــج اجلديــدة واملســتحدثة، 
ــاود العتمــاد عــدد »١٥« برنامجــاً  وان شــاء اهلل ســوف نع

بالفعــل مت الرفــع بهــم وســوف يتــم اعتمادهــم مــن قبــل 
ــاد وضمــان اجلــودة.. ــة لاعتم ــة القومي الهيئ

برامــج  ســبع  وهــي  املميــزة  البرامــج  يف  التوســع   _
خمســة إلعــداد معلــم الكيميــاء _ الفيزيــاء _ الرياضيــات 
_ اجليولوجيــا _ البيولوجــي مــن منظــور مميــز باللغــات 
اإلجنليزيــة للتعليــم الثانــوي واإلعــدادي ويوجــد برنامجــني 
للتعليــم االبتدائــي العلــوم والرياضيــات باللغــة اإلجنليزيــة.
_ مت اضافــة خمــس برامــج أخــرى بالشــراكة مــع الهيئــة 

الوليــة للتنميــة التابعــة للوكالــة األمريكيــة وبدعــم منهــا .
_ مت تأســيس حجرتــني مركزيــة للتعليــم )حجــرة رقميــة( 

للتدريــس ملرحلــة البكالوريــوس اخلمــس برامــج.
كذلــك حجــرة مــن قبلهــا لبرنامجــني إعــداد معلــم دبلــوم 
مهنــي علــوم ورياضيــات ملــدارس اســتم وديلــوم مهنــي اخــر 

إلعــداد مهنــي قــادة مــدارس اســتم.
_كذلــك مت إنشــاء مركــز كامــا كل مــا بــه مــن تقنيــة 
ــة  ــة الدولي ــى حســاب الوكال ــة وأجهــزة ووســائط عل ورقمن

للتنميــة األمريكيــة كشــريك اســتراتيجي.
ــى الســقوط  ــد أآت إل ــت ق ــة كان ــة للكلي ــة التحتي _ البني
فنشــأة الكليــة منــذ عــام »١٩٩٤« فقــد مت إعــادة النظــر 
ــاه والصــرف بالتعــاون مــع  ــاء ومي ــة مــن كهرب ــة التحي للبني
الشــئون الهندســية باجلامعــة واملركــز التقنــي باجلامعــة 
فقــد مت حتويــل الكليــة مــن تقليديــة الــي رقميــة يف املقــام 

. األول 
_ واجهــة الكليــة مــن مدخــل اجلــاء فمنــذ عــام » ١٩٩٤« 
لــم ينظــر إليهــا فقــد مت البــدء يف تغيرهــا حتــى تليــق بكليــة 
تربيــة جامعــة املنصــورة بدعــم مــن رئيــس اجلامعــة والنواب

_ إعــادة رقمنــه كل شــيء مــن مكتبــة _ شــئون طــاب _ 
الدراســات العليــا _ كافــة احلجــرات اخلدميــة .

_ تقــدمي القديــد مــن األنشــطة املمســرحة والبرامــج 
التــي تخــدم الطــاب .

 والســؤال عــن نظــام اجلــودة بالكليــة :  أكــد الدكتــور عبد 
الرحمــن اجلمــل مديــر وحــدة ضمــان اجلــودة بكليــة تربيــة 
انــه قــد اعتمــدت الكليــة مؤسســياً عــام “٢٠١٧« ثــم طبــق 
نظــام جديــد لاعتمــاد وهــو اعتمــاد البرامــج ثــم االعتمــاد 
ــد مــن اعتمــاد ٥٠ ٪ مــن برامــج املؤسســة  املؤسســي فاب
والــذي يتــم علــى مراحــل نظــراً لعددهــا الكبيــر حيــث يبلــغ 
عددهــا »٣٧« برنامــج، األساســي منهــا »٢٣« وذلــك يتطلــب 
اعتمــاد “١١« برنامــج للتقــدم لاعتمــاد وبنــاًء عليــه مت 
حتديــد أولويــات للبرامــج وجــاري التقــدم العتمــاد بعــض 
البرامــج يف الفصــل الدراســي احلالــي واجلديــر بالذكــر 
ان جامعــة املنصــورة ككل تقــوم اآلن بإعــداد دراســة ذاتيــة 
للجامعــة للتقــدم لاعتمــاد وبذلــك تكــون أول جامعــة يف 

جمهوريــة مصــر العربيــة بعــد اجلامعــة األمريكيــة.
يف نهايــة احلــوار تتقــدم جريــدة أنبــاء اليــوم املصريــة 
بــكل الشــكر والتقديــر لألســتاذ الدكتــور محمــد العجمــي 

ــد مــن التقــدم والنجــاح. ــي مبزي مــع التمن

اللســان : ومــا أدراك مــا خطــورة اللســان هذا 
العضــو الصغيــر احلجــم ، العظيــم اجلــرم ، 
كــم زل بــه أقــوام وارتفــع بــه أخــرون، وهــو مــع 
القلــب أعظــم األعضــاء خطــراً، وأكثرهــم شــأناً 
وأثــراً ، فــرب كلمــة جــرى بهــا اللســان هلــك 

بهــا اإلنســان.
وشــاح  ألبســته  ولــو  يــؤذى  الســيء  الــكام 
وتســر  تســلي  الطيبــة  والكلمــة   – املــزاح 
ولوكانــت مجاملــة ، لذلــك حــاول أن جتعــل علــي 
لســانك حارســاً مــن نفســك ينتخــب ألفاظــك، 
اســتخدمتها  اذا  املفاتيــح  تشــبه  فالكلمــات 
بشــكل صحيــح تغلــق بهــا فــم أو تفتــح بهــا قلــب 
، قــال أحدهــم يومــاً » رب حــرف أحــد مــن 
الســيوف » الســيف ميكــن أن تقتــل بــه واحــد 
أو اثنــني ، ولكــن اللســان قــد يحــرض األمــة 

بعضهــا علــي بعــض. 
اإلنســان هو لســانه، واللســان ميثل شــخصية 
ــه، لكــن ثمــة إنســان يقــود لســانه، وآخــر  حامل
ينقــاد خلــف زالت لســانه، وهنــاك زالت لســان 
التاريــخ  يف  كبــرى  وأحداثــاً  وقائــع  أحدثــت 
البشــري، لســان اإلنســان هــو مــن األلغــاز التــي 
والتحليــات  والدراســات  البحــوث  تــزال  مــا 
تــدور حولهــا، للبحــث عــن أســرار هــذا العضــو 
العجيــب الــذي يختــص بــه اإلنســان ويتحمــل 
األرض  مخلوقــات  دون  كذلــك،  مســؤوليته 
اجلســم  أعضــاء  كل  أن  والعجيــب  األخــرى، 

البشــرى يصيبهــا االرهــاق إال اللســان . 
أســلم  القــدم  »زّلــة  العربــي:  املثــل  يقــول 
يف  يقــع  منــا  فالكثيــر  اللســان«،  زّلــة  مــن 
يف  ســقطنا  مــرة  مــن  وكــم  اللســان،  زالت 
الهفــوات اللفظيــة مــن دون قصــد، وتســببت 
القليــل مــن الكلمــات يف إحــداث ضــرر علــى 
اآلخريــن أو إحراجهــم، ورمبــا أّدى ذلــك إلــى 
ــة  ــرات طويل ــي دامــت لفت ــات الت ــر العاق تدمي
املبــادرة  وجبــت  اللســان،  زلــة  وقعــت  فــإذا   ،
املوقــف  وحتليــل  واالعتــذار.  االعتــراف  إلــى 
وتوضيــح وجهــة نظــرك إلــى الطــرف اآلخــر، 
وأّن األمــر لــم يكــن مقصــوداً، وبــاش نقــول: 
»كنــت أمــزح فقــط« أو »شــعرت بالتوتــر وعــدم 
ــؤدي  ــد ت ــارات ق ــذه العب ــر بوضــوح«، فه التفكي
إلــى غضــب أعمــق، لــذا علينــا التبريــر بواقعيــة 
لتوضيــح كيــف صــدرت تلــك الكلمــات منــك. 
يف احلكمــة املتداولــة أن رجــاً طلــب مــن ابنــه 
أن يغــرس مســماراً يف جــدار ففعــل، ثــم طلــب 
منــه أن يقلعــه مــن اجلــدار ففعــل أيضــاً، فقــال 
ــا بنــي هكــذا الكلمــة الســيئة قــد تتمكــن  ــه: ي ل
مــن إزالــة شــيء مــن آثارهــا، ولكنهــا تتــرك يف 

النفــس جروحــاً عميقــة.
ــا،  ــم بالكلمــة ميلكه ــل أن يتكل إن اإلنســان قب
نراعــي  أن  فعلينــا  ملكتــه،  بهــا  حتــدث  فــإن 
أقوالنــا فــا نتكلــم بالكلمــة التــي ال نحســب 
أثرهــا وخطورتهــا، فبعــض النــاس إن ســمع عــن 
شــاب قــد تــويف ولــم ينشــر أهلــه ســبب وفاتــه، 
قبيــح  بــكام  املجالــس  الــكام يف  إلــى  بــادر 
فيصــور للنــاس أن الشــاب قــد مــات بســبب 

املخــدرات أو االنتحــار، وحجتــه يف هــذا »مــا 
ــم أنــه بكامــه  يف دخــان مــن دون نــار« ومــا عل
القبيــح ســيتفحم يف النــار يــوم القيامــة، نســأل 

اهلل العافيــة والســامة..
الكلمــة بضــع أحــرف تخــرج مــن فــم اإلنســان 
ثــم تكتــب عليــه رحلــة املعالــي بكامــل فصولهــا ، 
أو تــدّون يف حياتــه أقســى حلظــات عمــره علــى 
اإلطــاق – وأكبــر دليــل علــى خطــورة الكلمة أن 
اإلنســان يدخــل ديــن اهلل تعالــى اإلســام بكلمــة 
، ويخــرج مــن دائرتــه مــع ســعتها بكلمــة ، ويبنــى 
بيتــاً وأســرة ومجتمعــاً بكلمــة ، ويشــل بنــاء بيــت 
ويفــّرق جمــع أســرة بكلمــة ، ويعانــق اإلنســان 
النــار  ويســقط يف حضيــض   ، بكلمــة  اجلنــة 
بكلمــة. لذلــك علينــا أن نتذكــر قــول النبــي عليــه 
الصــاة والســام: »الكلمــة الطيبــة صدقــة«، 
ــه فقــد تكــون  ولســت أعجــب ممــن يبخــل مبال
عنــده بعــض املبــررات الضعيفــة، ولكــن العجــب 

ممــن يبخــل بالكلمــة الطيبــة علــى النــاس
والكلمــة القبيحــة قــد تكــون ســبباً يف وقــوع 
بــني األرحــام،  العــداوة والبغضــاء والقطيعــة 
ــا أن نحــذر منهــا أشــد احلــذر، وإذا كان  فعلين
الواحــد منــا ينتقــي الكلمــة الطيبــة مــع زمائــه 
فعليــه أن يكــون أشــد انتقــاء لهــا إذا حتــدث 
مــع أرحامــه، فالشــيطان لــه طمــع عظيــم يف 
التفريــق بــني األقــارب، وعلــى النســاء خصوصاً 
ــا حفــظ اللســان  ــر. علين ــذا األم ــن له أن ينتبه
الغفلــة  مــن  ونحــذر  اخليــر،  يف  واســتعماله 
عــن هــذا العضــو الصغيــر يف جســد اإلنســان 
والــذي قــد يكــون ســبًباً يف ســعادته أو ســبًباً يف 
تعاســته يف الدنيــا واآلخــرة . اللســان لــه آفتــان 
ــان: آفــة الــكام، وآفــة الســكوت، وقــد  عظيمت
ــاً مــن األخــرى يف  ــا أعظــم إثًم يكــون كل منهم
وقتهــا؛ فالســاكت عــن احلــق شــيطان أخــرس، 
عــاٍص هلل، واملتكلــم بالباطــل شــيطان ناطــق، 
عــاٍص هلل، والســعيد مــن عمــل باحلــق وســعى 
إلرضــاء ربــه فأمــر باملعــروف ونهــى عــن املنكــر 
وقــال كلمــة احلــق وســكت عــن قــول الباطــل، 

أصبحــت الغيبــة والنميمــة فكاهــة وتســلية 
للمجالــس والتجمعــات، والكــذب فطنــة وذكاء، 

ــزور ســلف وقضــاء، وشــهادة ال
فيهــا  تظهــر  التــي  املواقــف  أعظــم  ومــن 
خطــورة الــكام مواقــف الغضــب واالحتقــان 
النفســي، فمــن النــاس مــن إذا شــاهد رجــا 
قــد عــاه الغضــب الشــديد جــاراه يف الغضــب، 
وزاد ســفاهة عليــه مــن بــاب اللعــب بأعصابــه، 
وقــد تكــون كلماتــه مــع هــذا الغاضــب ســبباً يف 
وفــاة الغاضــب أو وفاتــه هــو، فقــد يتوقــف قلــب 
الغاضــب أو يتمــادى يف الغضــب فيقتــل مــن 
يحادثــه، وهــذا أمــر نســمع عنــه يف حــاالت 

كثيــر
وجــب علــى كل مســلم أن يعــي خطــورَة مــا 
يقــول خصوًصــا يف هــذا الزمان الذي انتشــرت 
ى أشــكالها، ويعتقــد  فيــه وســائل التواصــل بشــتَّ
البعــض عــدم تأثيرهــا علــى اآلخريــن، ولكــن 
لألســف لقــد أصبــح أثرهــا واضًحــا ومنتشــًرا 
انتشــارًا واســًعا، فــكل كلمــة تكتبهــا يف حــق 
غيــرك، أو فيديــو تنشــره علــى هــذه املواقــع 
ذلــك  كل  شــخص  ألي  اإلســاءة  بــه  تقصــد 
يدخــل يف بــاب الِغيَبــِة، والتشــهير باآلخريــن، 
واالعتــداء علــى خصوصيــات الغيــر، وإحلــاق 

األذى النفســي لــه ولعائلتــه. 
لــذا ينبغــي علــى اخلطيــب والعالم والصحفي 
والسياســي واإلعامــي أن يضبطــوا ألســنتهم 
وأقامهــم وفــق الشــرع وأن يتحــروا يف كامهــم 
تقلــب احلقائــق  والصــواب حتــى ال  الصــدق 
وتضيــع الثوابــت، وإنــه لينبغــي علــى املربــي 
واملعلــم والرجــل يف بيتــه واملــرأة يف دارهــا وبــني 
احلســن  القــول  جميًعــاً  يتحــروا  أن  أوالدهــا 
والكلمــة الطيبــة واللفــظ اجلميــل واملفيــد وأن 
أبناءهــم وطابهــم ولنعلــم  يربــوا علــى ذلــك 
مــن  املســلمون  ســلم  مــن  املســلم  أن  جميًعــا 
لســانه ويــده، . اللهــم إنــا نســألك خيــر القــول 
الدعــاء  وخيــر  الذكــر  وخيــر  العمــل  وخيــر 

برحمتــك يــا أرحــم الراحمــني. 

»مــن امْلُْؤِمِنــنَي ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا عــادوا 
اهللََّ َعلَْيــِه َفِمْنُهــْم َمــْن َقَضــى َنْحَبــُه َوِمْنُهــْم 

ُلــوا َتْبِديــًا«،  َمــْن َيْنَتِظــُر َوَمــا بََدّ
لألوطــان قدســية و حرمــة ال يدركهــا وال 
يبيعهــا  وال  الشــرفاء  االبــرار  إال  يصونهــا 
عبــد  اخلبثاء.اللــواء  األنــذال  إال  ويخونهــا 
الســام املحجــوب الوزيــر واملحافظ األســبق، 
ابــن محافظــة الدقهليــة، واملولــود يف ســنة 
١٩٣٥ مبدينــة محلــة دمنــة ، صاحــب الســيرة 
الطيبــة العطــرة، واملســيرة املشــرفة احلافلــة 

باإلجنــازات .
حصــل علــى بكالوريــوس العلــوم العســكرية 
مــن الكليــة احلربيــة العــام ١٩٥٥.تولــي أرفــع 
واخطــر املهــام الوطنيــة واملناصــب السياســية 
،  كان الوطــن دائمــا هــو القلــب والنبــض ، 
يف  اســتوطن  الــذي  والوجــدان  والشــريان 
فــؤاده ،  وكل ذرة مــن ترابــه يهــون ويرخــص 
مــن أجلهــا كل غالــي ،. هكــذا كان ومــن أجــل 
ذلــك عــاش وســيظل خالــدا يف ســجل حــراس 
يــرث اهلل األرض  أن  إلــي  الوطــن وحماتــه 

ومــن عليهــا .
تولــي رئيــس األمــن القومــي خــال الفتــرة 
لإلســماعلية  ومحافظــا   »١٩٩٤  -١٩٩٢“
خــال الفتــرة “١٩٩٤-١٩٩٧« ثــم محافظــا 
لثانــي أكبــر محافظــات مصــر اإلســكندرية 

مــن “١٩٩٧ الــي ٢٠٠٦« .
وعــني وزيــرا للحكــم املحلــي عــام “٢٠٠٦ » 
.لــم يســتغل منصبــه يومــا مــا للحصــول علــي 
مكاســب شــخصية أو عائليــة أو اجتماعيــة 
حتــي يف مســقط رأســه محلــة دمنــة ، والــذي 
كان لــه الــدور الفعــال يف حتويلهــا الــي مركــز 
بلدتــه  أبنــاء  مــن  الكثيــر  أن  اال   ، ومدينــه 
يعتقــد أنــه لــم يهتــم مبســقط رأســه بالشــكل 
الــذي كانــوا يأملونــه ويتمنونــه ، ورمبــا كانــوا 
محقــني لكــن إخاصــه وتفانيــه يف خدمــة 
مصــر الوطــن كانــت أكبــر وأعظــم فــكان هــذا 
احلــّب الــذي لــم يتوّقــف، وذلــك العطــاء الذي 
ــي  ــرة الت ــر املصــادر أَنّ الفت ال ينضــب. وتذك
بــرز فيهــا اســم عبــد الســام املحجــوب كانــت 
حــني تولــى منصــب محافظــة اإلســكندرية، 
تلــك املدينــة التــي تعتبــر ثانــي أكبــر مــدن 
ــدأ إعــادة  ــة حيــث ب مصــر، والعاصمــة الثاني
البنــاء والصيانــة لعــدد كبيــر مــن منشــآت 

كورنيــش  ومنهــا  العامــة  املدينــة  ومرافــق 
كان  إذا  عنــه  الشــهير.يقولون  اإلســكندرية 
ــي مدينتهــم يف  ــر هــو مــن بن االســكندر األكب
القــرن الرابــع قبــل امليــاد فــإن املحجــوب 
هــو مؤســس االســكندريه احلديثــة .  ومــن 
يعــرف عبــد الســام املحجــوب انــه محافــظ 
االســكندرية الســابق فقــط ، ال يعــرف أنــه 
باجلاســوس  اخلاصــة  احلالــة  كان ضابــط 
الشــهير جمعــة الشــوان وكان جمعــة الشــوان 
اللقــاءات وكان  أحــد  بذلــك يف  قــد صــرح 
أثنــاء  املصريــة  املخابــرات  مديــر  نائــب 
محاولــه اغتيــال الرئيــس مبــارك يف أديــس 
أبابــا وأصــر علــي اصطحــاب مبــارك لســيارة 
دوره  لعــب  وقــد  الرحلــة.  أثنــاء  مصفحــة 
الفنــان الراحــل صــاح قابيــل يف مسلســل 
دمــوع يف عيــون وقحــة وكان يدعــى الريــس 
زكريــا . . و هــو الــذي حــني شــعر جمــال عبــد 
الناصــر باملــرار بعــد االنفصــال، خفــف عنــه 
مــراره بتحريــر نائبــه الســوري مــن ســجن 
الضابــط  هــو  مصــر.و  إلــى  واعــاده  املــزة 
الــذي درب الضبــاط االحــرار الذيــن اشــعلوا 
ــاء  ــى ارض صنع ــط إل ــورة يف اليمــن و هب الث
يــوم ثورتهــا عــام ١٩٦٣ وبقــى يف قصرهــا 
اجلمهــوري، ولــم يــرى ابنتــه إال بعــد والدتهــا 
بســتة اشــهر.فقد كان يلتقــي بجمعــه الشــوان 
يف قلــب تــل ابيــب ليشــعره ان مصــر علــى 
بعــد خطــوات منــه دائما.وأيضــا هــو الــذي 
فيهــا  اجتمــع  التــي  القاعــة  حائــط  فجــر 
مؤمتــر الصهيونيــة العاملــي يف مدينــة القــدس 
ألول مــرة بعــد احتالهــا يف ١٩٦٧ ليشــعرهم 

ــن نستســلم. ــا ل انن
عبــد الســام املحجــوب هــو الــذي ســبح يف 
البحــر امليــت مــن طرفــه االردنــي حتــى طرفــه 
ــا قطــاع  ــدات قــص به ــه مع االســرائيلي ومع
شــيدته  الــذي  الشــائك  الســور  يف  كامــل 
إســرائيل وعــاد بــه ليتمكــن الفدائيــون مــن 
الــذي  هــو  و  الفدائيــة.  ألعمالهــم  التســلل 

درب براعــم كل حــركات حتريــر فلســطني، 
وأنشــأ كل تنظيمــات املقاومــة. وقــد اخــرج 
احتجــازه  بعــد  عمــان  مــن  عرفــات  ياســر 
ومجموعــة مــن مســؤولي منظمــة التحريــر 
الفلســطينية ، وارســله الــى القاهــرة فيمــا 
مــن  بأوامــر  االســود  ايلــول  ب  يعــرف  كان 
عبــد الناصــر. ويعــاود الكــرة مــرة أخــري مــع 
الزعيــم ياســر عرفــات يف واحــده مــن اشــهر 
وأخطــر عمليــات املخابــرات العامــة املصريــة 
عندمــا اســتطاع إنفــاذ وإخــراج عرفــات مــن 
داخــل بيــروت وســط معــارك طاحنــة بــني 
اختــرق  الــذي  هــو  و   . املختلفــة  الفصائــل 
إلــى  ووصــل  االقــدام  علــى  ســيرا  ســيناء 
ــة وصــوره مــن ثــاث جهــات  مفاعــل ديدمون
وعــاد بالصــور إلــى القاهــرة. و هــو الــذي 
فجــر احلفــار الــذي اشــترته إســرائيل مــن 
كنــدا لتســرق بــه البتــرول مــن قلــب ســيناء 
ففجــره املحجــوب يف ســاحل العــاج .و هــو 
الــذي زرع معــدات التنصــت داخــل ســفارات 
إســرائيل يف عواصــم أوربيــة عديــدة .وقــد 
مــا  تفاصيــل  الســادات  للرئيــس  ينقــل  كان 
يــدور يف مجلــس الــوزراء اإلســرائيلي اثنــاء 

الســام.  محادثــات 
عبــد الســام املحجــوب هــو الــذي حــرر 
الورو  اكيلــي  اإليطاليــة  الســفينة  رهائــن 
، التــي اختطفــت بعــد ابحارهــا مــن مينــاء 
االســكندريه عــام ١٩٨٥ . و هــو الضابــط 
الــذي زرع اشــرف مــروان يف قلــب املوســاد 
اإلســرائيلي .و كان حلقــة االتصــال الســري 
وإنهــاء  واألمريــكان  القــذايف  بــني  للغايــة 
حصــار ليبيــا الــذي أســتمر لســنوات عديــدة 

وحــل أزمــة لوكيربــي.
عبــد الســام املحجــوب هو البطــل املجهول 
ــي ابــن مصــر  يف تاريــخ مصر.رحمــة اهلل عل
البــار األمــني الريــس زكريــا الراحــل اللــواء 
عبــد الســام املحجــوب ابــن الدقهليــة وابــن 

مدينــة محلــة دمنــة .

محطات فى حياة الريس زكريا 
  الراحل اللواء عبد السالم املحجوب

كتب - 
عتمان 
اجلالد 



07تقارير ومتابعات شعبان 1443هـ

 مارس 2022م

وزير التنمية املحلية ومحافظ القاهرة يتابعان جهود شركتي 
»انفيروماستر وارتقاء« يف نظافة وجتميل العاصمة وتوعية املواطنني

َّة تَاريخٌ مُشـرِقٌ لتَأسيسِ اجَلـامِعَة املِصـرِي

متابعة-
اشرف فؤاد 

عبدالال

حوار - 
عبد القادر 

محمد 
عبد الباسط

متابعة -أمين سمير

تقرير- 
تامر 

املنشاوي

تابــع وزيــر التنميــة املحليــة ومحافــظ القاهــرة جهــود 
املواطنــن  توعيــة  عمليــات  يف  انفيروماســتر  شــركة 
وأصحــاب املحــات والشــركات بحــي املطريــة وباقــي أحيــاء 
واحلفــاظ  اجلديــدة  املنظومــة  حــول  الشــرقية  املنطقــة 
ــة بالتنســيق مــع  ــى نظافــة الشــارع وجهــود فــرق التوعي عل
ــة والشــباب  مؤسســات املجتمــع املدنــي واجلمعيــات األهلي
جنــاح  لضمــان  باملــدارس  والطــاب  الشــباب  مبراكــز 

. املنظومــة 
خالــد  واللــواء  شــعراوي  محمــود  اللــواء  تابــع  كمــا 
ــة للمخلفــات مبنشــأة  عبدالعــال،  املحطــة الوســيطة الثابت
القوميــة  خــال اخلطــة  مــن  إنشــاءها  والتــي مت  ناصــر 
لتطويــر البنيــة التحتيــة ملنظومــة املخلفــات ضمــن املرحلــة 
األولــى بتكلفــة 30 مليــون جنيــه  حيــث تابعــا مــع شــركة  
ونقــل  النظافــة واجلمــع  بأعمــال  تقــوم  التــي  و  ارتقــاء  
املخلفــات  لتجميــع  الغربيــة  باملنطقــة  البلديــة  املخلفــات 
حلــن نقلهــا إلــى مصنــع تدويــر املخلفــات واملدفــن الصحــي 
اآلمــن مبدينــة 15 مايــو  حيــث اســتمع شــعراوي وعبدالعــال 
كميــات  حــول  للشــركة  املنتــدب  العضــو  مــن  إلــى شــرح 
املخلفــات اليوميــة التــي تصــل إلــى املحطــة  كمــا مت متابعــة 
املنطقــة  أحيــاء  بالشــركة يف  اخلاصــة  التشــغيل  خطــط 

الغربيــة .
شــعراوي  محمــود  اللــواء  تفُقــد  خــال  ذلــك  جــاء 
وزيــر التنميــة املحليــة واللــواء خالــد عبدالعــال محافــظ 

القاهــرة عــدد مــن أحيــاء املنطقتــن الشــرقية والغربيــة 
ــل  ــات عم ــة آلي ــاً  ملتابع ــا 18 حي ــغ عدده ــة والبال بالعاصم
تقدمهــا  والتــي  اجلديــدة   الصلبــة  املخلفــات  منظومــة 
شــركتي انفيروماســتر للخدمــات البيئــة وتدويــر املخلفــات 
للقيــام  املخلفــات  وتدويــر  املتكاملــة  اخلدمــات  وارتقــاء 
الشــوارع  ونظافــة  للمخلفــات  والنقــل  اجلمــع  بخدمــات 
العامــة وتفعيــل  الرئيســية والفرعيــة واملرافــق  واملياديــن 
ــد  ــاً لتعاق ــة طبق ــات البلدي ــة اجلمــع الســكنى للمخلف عملي

املحافظــة . مــع  الشــركتن 
شــعراوي  محمــود  اللــواء  تفقــد  اجلولــة  بدايــة  وفــى 
واللــواء خالــد عبدالعــال بعــض أحيــاء املنطقــة الشــرقية 
ومــن بينهــا حــي املطريــة ملتابعــة خطــط تشــغيل شــركة 
الوزيــر  والتقــي  الواقــع   أرض  علــى  انفيروماســتر  
مــن  كل  حضــور  يف  الشــركة  مســئولي  مــع  واملحافــظ 
اللــواء إيهــاب الشرشــابي رئيــس الهيئــة العامــة للنظافــة 
والتجميــل بالقاهــرة والدكتــور أحمــد ســعيد رئيــس الوحــدة 
التنفيذيــة إلدارة قطــاع املُخلفــات بــوزارة التنميــة املحليــة  
حيــث مت التعــرف علــى جهــود الشــركة يف أعمــال النظافــة 
واجلمــع الســكنى مــن الوحــدات الســكنية والتجاريــة وعــدد 
الوحــدات التــي تخدمهــا يف حــي املطريــة وكميــة املخلفــات 
املتولــدة يوميــاً وعــدد عمــال اجلمــع والنظافــة والكنــس 
املكلفــن بالعمــل بالشــوارع الفرعيــة والرئيســية وكــذا عــدد 
ســيارات ومعــدات اجلمــع والنظافــة للشــوارع ، كمــا حــرص 
وزيــر التنميــة املحليــة ومحافــظ القاهــرة إلــى االســتماع 
ألراء بعــض املواطنــن املتردديــن يف ميــدان املطريــة عــن 
اخلدمــة املقدمــة مــن الشــركة لرصــد أي شــكاوى فيمــا 
يخــص نظافــة الشــوارع أو شــكاوى مــن اجلمــع الســكنى 

للقمامــة .
ومــن جانبــه أكــد اللــواء محمــود شــعراوي حــرص وزارة 
التنميــة املحليــة ومحافظــة القاهــرة علــى املراجعــة واملتابعة 
الواقــع يف جميــع  أرض  علــى  الشــركتن  املســتمرة ألداء 
ــاء التــي تعمــل بهــا ، ومراجعــة االلتزامــات اخلاصــة  األحي
النظافــة يف  لقيــاس مــدى حتســن مســتوى  بــكل شــركة 
الشــارع ورضــا املواطنــن عــن اخلدمــة املقدمــة خاصــة 

منظومــة اجلمــع الســكنى لرصــد أي ســلبيات والعمــل علــى 
ســرعة حلهــا عــل الفــور والبنــاء علــى اإليجابيــات التــي 

حتققــت خــال الشــهور املاضيــة. 
كمــا وجــه اللــواء محمــود شــعراوي بســرعه التخلــص مــن 
ــع  ــة املوجــودة يف بعــض املناطــق بجمي التراكمــات التاريخي
القاهــرة األربعــة ووضــع خطــة لانتهــاء  أحيــاء مناطــق 
مــن رفعهــا ونقلهــا خــال أســبوعن ورفــع جميــع املخلفــات 
أخــري  مــرة  باملــرور  وســيقوم  الســكنية  األحيــاء  داخــل 
ملتابعتهــا مــع محافــظ القاهــرة ، الفتــاً الــي أهميــة ضبــط 
وأحــكام الســيطرة والرقابــة علــى أي ســيارة مخالفــة تقــوم 
بإلقــاء مخلفــات البنــاء والهــدم أو الرتــش بالتنســيق مــع 

محافظــة القاهــرة.
ومتابعــة  اهتمــام  علــى  املحليــة  التنميــة  وزيــر  وشــدد 
عمــل  ألداء  الــوزراء  مجلــس  ورئيــس  اجلمهوريــة  رئيــس 
الشــركتن يف القاهــرة ، بجانــب املتابعــة املســتمرة لتنفيــذ 
املنظومــة اجلديــدة للمخلفــات والتغلــب علــى مشــاكل تراكــم 
القمامــة والتخلــص اآلمــن منهــا ووقــف التدهــور البيئــي .
و مــن جانبــه أشــار اللــواء خالــد عبدالعــال إلــى أن هنــاك 
الشــركتن  لعمــل  املحافــظ  نــواب  مــن  مســتمرة  متابعــة 
علــى أرض الواقــع ملراجعــة وتقييــم مســتوى األداء فيمــا 
يخــص النظافــة يف الشــوارع واملناطــق احليويــة واخلدميــة 
ــى أي تقصيــر وفقــاً اللتزامــات الشــركتن  ، للمحاســبة عل
طبقــاً ملــا مت االتفــاق عليــه يف العقــود املوقعــة خاصــة بعــد 
االلتزامــات املاليــة مــن جانــب الدولــة وكــذا مراجعــة خطــط 

ــات. التشــغيل وســرعة حــل أي ســلبيات أو حتدي
كمــا ناشــد محافــظ القاهــرة الســادة املواطنــن بالتعــاون 
إلقــاء  وعــدم  النظافــة  وهيئــة  اجلديــدة  الشــركات  مــع 
القمامــة فــى الشــارع خاصــة مــع عــودة اجلمــع الســكنى 
للمخلفــات ، كمــا طالــب املواطنــن بالعاصمــة بااللتــزام 
مبواعيــد جمــع القمامــة مــن عمــال الشــركتن وعــدم إلقــاء 
القمامــة يف الشــوارع، واإلبــاغ الفــوري عــن أي قصــور 
ــر وســائل  ــع تواف ــة خاصــة م موجــود يف أي حــي أو منطق

تقــدمي الشــكاوى وتعددهــا.
الدولــة  أن  إلــى  عبدالعــال  خالــد  اللــواء  أشــار  كمــا 
قامــت بتقــدمي كل الدعــم الــازم للشــركتن لضمــان جنــاح 
املنظومــة اجلديــدة للمخلفــات بالقاهــرة ، والبــد مــن عمــل 
الشــركات بــكل جديــة وجــودة مطلوبــة للحصــول علــى رضــا 
املواطنــن وثقــة القيــادة السياســية والدولــة يف شــركات 

القطــاع اخلــاص املصــري .
اللــواء محمــود شــعراوي  وفــى ختــام اجلولــة حــرص 
علــى متابعــة جهــود هيئــة النظافــة والتجميــل بالقاهــرة مــع 
اللــواء خالــد عبدالعــال و رئيــس هيئــة النظافــة والتجميــل 
الرئيســية  واملياديــن  الشــوارع  نظافــة  مســتوي  لتحســن 
واجلنوبيــة  الشــمالية  املنطقتــن  أحيــاء  يف  والفرعيــة 
بالتعــاون مــع رؤســاء األحيــاء لرفــع التراكمــات اليوميــة مــن 
القمامــة واالرتقــاء مبســتوي النظافــة بأحيــاء املنطقتــن 

للحصــول َعِلــي رضــا املواطنــن.

العلــم  ملنــارة  فريــدا  منوذجــا  القاهــرة  جامعــة  تعتبــر 
واملعرفــة، ويعــود تأســيس الكليــات املختلفــة فــى اجلامعــة 
إلــي عهــد محمــد علــى باشــا الكبيــر، والتــي مثلــت نــواة 
لتكويــن اجلامعــة، والتــي تأسســت فــى نهايــة عــم 1908 
حتــت اســم »اجلامعــة املصريــة«، وظــل هــذا االســم للجامعــة 
منــذ تأسيســها وحتــى عــام 1940، إال أنــه مت تغييــر اســم 
اجلامعــة إلــى جامعــة فــؤاد األول منــذ عــام 1940 حتــى 
عــام 1952، وبعــد جنــاح ثــورة 23 يوليــو 1952 متــت إعــادة 
االســم  وهــو  القاهــرة  جامعــة  لتصبــح  اجلامعــة  تســمية 

للجامعــة. احلالــي 
وشــهد املجتمــع جتربتــن أولهــا جــاءت فرديــة، والتــي قــام 
ــن  بهــا أحمــد باشــا املنشــاوي فــى أواخــر أيامــه، حيــث أعل
عــن رغبتــه فــى إنشــاء جامعــة فــى جهة باســوس وأبــى غيط، 
علــى نفقتــه اخلاصــة، وبحــث مــع أفاضــل العلمــاء فيمــا 
تســتلزمه هــذه اجلامعــة مــن النفقــات األوليــة، والنفقــات 
الســنوية، وفــى كيفيــة اســتحضار املعلمــن واألدوات، وكانــت 
ــرة وموضــوع  هــذه الفكــرة شــغله الشــاغل فــى ســنته األخي
حديثــه فــى الليــل والنهــار مــع األســتاذ الشــيخ محمــد عبــده، 

إال أن املنيــة قــد ســبقته.
ولــم يعنــى أن الفكــرة قــد ماتــت أو بــات أمــر حتقيقهــا 
مســتحيا، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك متامــا، زاد عــدد 
وصفــوة  املفكريــن  أذهــان  تــراود  وأخــذت  بهــا،  املولعــن 
املثقفــن والسياســين الذيــن تبــاروا، عــن رغبــة حقيقيــة، 
فــى الكتابــة بأقامهــم علــى صفحــات اجلرائــد الوطنيــة، 
ــى أن إنشــاءها  ــن عل ــاب، ومؤكدي ــى االكتت ــاس إل داعــن الن
بأمــوال األفــراد، فقــراء كانــوا أو أغنيــاء، أدل علــى نهــوض 
األمــة، مــن إنشــائها مبــال فــرد واحــد، وحثــوا النــاس علــى 

ــل. ــر اجلل ــى هــذا األم ــاون ف التع
وخاصــة  األهالــي،  بــن  كبيــرا  رواجــا  الفكــرة  والقــت 
عــام  أواخــر  ونحــو  االجتماعيــة.  الصفــوة  جماعــة  بــن 
1906 نقــرأ فــى بعــض الصحــف عــن اكتتــاب مصطفــى 
ــغ 500  ــى ســويف، مببل ــاء بن ــك الغمــراوى، وكان مــن وجه ب

جنيــه للجامعــة املصريــة، وتــاه اكتتابــات عديــدة فــى جرائــد 
ــوم  مختلفــة، لوجهــاء آخريــن وصــارت الصحــف تــزف كل ي
ــا ظهــر املشــروع فجــأة مــن تلقــاء  بشــرى مــن الســراة. وهن
نفســه، وطلــب عــدد كبيــر مــن احلريصــن علــى حتقيــق 
هــذه الفكــرة تأليــف نقابــة لتلقــى االكتتابــات ونشــر الدعــوة 
بصفــة منتظمــة. ويبــدو أن بعــض الصحــف نســبت إلــى 
أن  منهــا  حقيقيــة طمعــا  غيــر  اكتتابــات  األغنيــاء  بعــض 
يســتحى أصحابهــا، فيحققــوا األمــل، بقــوة اخلجــل، إال أن 
البنــاء إذا لــم يكــن علــى أســاس متــن، ال يلبــث أن يتداعــى، 

ــن صــدق. ــذب، وصــدق م ــن ك ــذب م فك
ومت افتتــاح اجلامعــة املصريــة كجامعــة أهليــة فــى احلادي 
والعشــرين مــن ديســمبر 1908 فــى حفــل مهيــب أقيــم بقاعــة 
مجلــس شــورى القوانــن بحضــره اخلديــوي عبــاس حلمــى 
الثانــي وبعــض رجــاالت الدولــة وأعيانهــا. وكان أول رئيــس 

للجامعــة هــو أحمــد لطفــى الســيد.
ــاح بــدأت الدراســة فــى اجلامعــة  ــوم االفتت وفــى مســاء ي
علــى هيئــة محاضــرات، وملــا لــم يكــن قــد خصــص لهــا 
فــى  تلقــى  املحاضــرات  كانــت  فقــد  وقتــذاك  دائــم  مقــر 
اليوميــة  الصحــف  فــى  يعلــن عنهــا  كان  قاعــات متفرقــة 
كقاعــة مجلــس شــورى القوانــن، ونــادى املــدارس العليــا، 
فــى  مكانــا  لهــا  اجلامعــة  اتخــذت  حتــى  اجلريــدة  ودار 
ــة  ــذى تشــغله اجلامع ــس ال ســراي اخلواجــة نســتور جناكلي

حاليــاً. بالقاهــرة  األمريكيــة 
ــوي إســماعيل  ــة اخلدي ــرة فاطمــة ابن ــت األمي ولقــد أعلن
عــن رغبتهــا فــى املســاهمة فــى مشــروع اجلامعــة حينمــا 
علــوى  محمــد  الدكتــور  اخلــاص  طبيبهــا  مــن  علمــت 
باملشــكات التــى تتعــرض لهــا ، ومنهــا أن الــدار التــى كانــت 

تقيــم فيهــا اجلامعــة ليســت ملــكا لهــا ، وكانــت تنفــق فــى كل 
عــام إليجارهــا مــا يقــرب مــن 400 جنيــة فــى العــام الواحــد 
، وكانــت اجلامعــة فــى حاجــة إليهــا ، فأعلنــت أنهــا علــى 
اســتعداد لبــذل مــا لديهــا ألجــل ذلــك ، فأوقفــت ســتة أفدنــة 
خصتهــا لبنــاء دار جديــدة للجامعــة ، هــذا بخــاف 661 
فدانــا مــن أجــود األراضــي الزراعيــة مبديريــة الدقهليــة 
 4000 مببلــغ  إيرادهــا  قــدر  للجامعــة  أرضــاً  وأوقفــت   ،
جنيــه ســنويا ، كمــا أعلنــت أن ســائر تكاليــف البنــاء ســوف 
ــه ،  ــف جني ــذاك بـــ 26 أل ــى قــدرت آن ــة و الت ــا كامل تتحمله

وذلــك بعــرض بعــض جواهرهــا وحليهــا للبيــع .
ومــن فيــض كــرم األميــرة فاطمــة إســماعيل أنهــا أعلنــت 
حتملهــا كافــة نفقــات حفــل وضــع حجــر األســاس ، والــذى 
كان ســيحمل اجلامعــة نفقــات كبيــرة ، وخاصــة أن اخلديــوي 
عبــاس حلمــى الثانــي كان قــد أعلــن أنــه ســيحضر حفــل 

االفتتــاح هــو واألميــر أحمــد فــؤاد .
وقــد أقامــت اجلامعــة احتفــاال بوضــع حجــر األســاس يــوم 
30 مــارس 1914م فــى األرض التــى وهبتهــا األميــرة فاطمــة 
اســماعيل وتصــدر االحتفــال اخلديــوي عبــاس حلمــى الثانــي 
ــده ، بحضــور األمــراء والنظــار  ، ووضــع حجــر األســاس بي
األســاس  حجــر  علــى  وكتــب  مصــر  قاضــى  وفضيلــة   ،
»اجلامعــة املصريــة ، األميــرة فاطمــة بنــت إســماعيل ، ســنة 
1332 هجريــة« و أودع احلجــر بطــن األرض ، ومعــه أصنــاف 
ــى  ــد الت ــة ، ومجموعــة مــن اجلرائ ــة املتداول ــة املصري العمل
صــدرت فــى يــوم االحتفــال ، ونســخة مــن محضــر وضــع 
احلجــر األســاس ، الــذى تــوج بتوقيــع اخلديــوي واألميــرة 
ــؤاد باشــا  ــد ف ــر أحم ــع األمي ــى التوقي ــا ف ــة ، وتاهم فاطم

رئيــس شــرف اجلامعــة 

أنباءُ اليوم املصريَّة يف ضَِيافَة نادي املنُصورة الريَاضِي 
وحوار هَـام مع مَجلس إدارتِه برئاَسة العميد/ محمد البسيوني

مــن  الدقهليــة  مبحافظــة  الرياضــي  املنصــورة  نــادي  ُيعــد 
البدايــة  أنشــئ عــام 1932 وكانــت  أعــرق األنديــة يف مصــر، 
مــع تخصيــص قطعــة أرض تقــدر مســاحتها 20 فدانــاً بقــرار 
عبــد العزيــز عبــد الــرازق أحــد أعيــان مدينــة املنصــورة إلنشــاء 

النــادي. 
بــدأ نــادي املنصــورة باســم )النــادي امللكــي( يف الفتــرة مــن 
علــى  قاصــرة  العضويــة  وكانــت   ،1949 عــام  وحتــى   1932
املوظفــن فقــط بشــرط أال تقــل درجاتهــم الوظيفيــة عــن الدرجــة 
السادســة، وقــد فــاز العميــد محمــد البســيوني مبنصــب رئيــس 
مجلــس إدارة نــادي املنصــورة الرياضــي يف االنتخابــات التــي 
أقيمــت يف 8-10-2021 وكانــت انتخابــات قويــة شــهدت منافســة 

ــن املرشــحن، شرســة ب
وكان لنــا هــذا احلــوار مــع العميــد/ محمــد البســيوني 

رئيــس نــادي املنصــورة وإلــى نــص احلــوار: 
  يف البدايــة حدثنــا عــن كيفيــة وصولــك حلــل املعادلة 
ــب  ــازم وصاح ــأة وح ــس منش ــون رئي ــي أن يك ــة وه الصعب
فكــر يحــاول تنفيــذه وإجنــازه علــى أرض الواقــع، وفــى 
نفــس الوقــت نــرى مشــاعر احلــب والــود بينــك وبــن 
ــى  ــن عل ــع املترددي ــس اإلدارة وجمي ــاء مجل ــادة أعض الس

ــورة؟ ــادي املنص ن
ــاً  ــت دائم ــي وكان ــا والدت ــه به ــل هــو دعــوة دعــت ل هــذا العم
ــى  ــى ســيادته عل ــك« وأثن ــا يحســن بطانت ــي »ربن ــداً تدعــي ل وأب
فريــق العمــل الــذي يعمــل معــه وقــال هــؤالء إخوتــي وزمائــي 
ومحــدش شــغال عــن حــد وكلنــا أســرة واحــدة أنــه متفائــل ألبعــد 

احلــدود

 اهلل خلــق كل انســان مميــز عــن غيــره حتــي نكــون جميعــآ يف النهايــة 
حلقــه متصلــة وكل منــا يســتعن باآلخــر ويقبــل االخــر ويعــرف أن يحــب اآلخــر 
وكثيــرون منــا لديهــم طاقــات وقــدرات كبيــره منــا مــن يســتغلها االســتغال 
األمثــل خلدمــه نفســه واملجتمــع املحيــط بــه ووطنــه فابــد علــي كل منــا أن 
ــاه بهــا اهلل حتــي يســتطيع أن يســتغلها  يبحــث عــن امليــزة او املوهبــة التــي حب
خليــره وخيــر الذيــن مــن حولــه فيصبــح دورك ودوري أن نعــرف موهبتنــا وأن 
نعمــل بــكل طاقاتنــا وبجديــه لبنــاء ورفعــه اســم وطنــا العزيــز مصــر ولكــن مــا 
نريــد أن نقولــه هــو للجهــات التــي يأتــي امامهــا بعــض مــن هــذه املواهــب ثــم 
تهملهــا وتتركهــا وال ترعاهــا او تتبناهــا ومتــوت املوهبــة مــع الشــاب أو الشــابة 
ألن ال يوجــد رعايــة أو اهتمــام بهــم مــع العلــم أن مصــر لديهــا كثيريــن لديهــم 
مواهــب وإمكانيــات عديــدة أصحابهــا مغموريــن لــم يجــدوا فرصــة جيــدة 
لعرضهــا حتــى تلقــى الدعــم واإلعجــاب ويتســنى لهــم التعمــق يف تلــك املوهبــة 

ــم يجــدوا الدعــم املــادي واملعنــوي واإلبــداع النهــم ل
ولكــن رمبــا تنفتــح الفرصــة أمامهــم االن بعدمــا وجــه الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي بضــرورة إنشــاء أكادمييــة وطنيــة متخصصــة للنابغــن واملوهوبــن 
ــي مــن شــأنها أن تســاهم يف  وإعــداد اإلطــار التشــريعي يف هــذا الصــدد والت
اكتشــاف ورعايــة املوهوبــن مــن أبنــاء الشــعب املصــري أكادميًيــا وعلمًيــا بهــدف 
صقــل األطفــال والشــباب النابغــن يف جميــع املجــاالت وهــذا مجهــود طيــب مــن 
ــه إذا اتاحــت الفرصــة  ــدا أن ــرف جي ــس يع ــس وألن ســياده الرئي ســياده الرئي

للشــباب املصــري ســوف ينجــح ويعطــي 
 نحــن نريــد ان نتذكــر بعــض األمثلــة التــي وجــدت الرعايــة فأصبحــت 
لهــا شــهره وصنعــت اجنــازات لنفســها ثــم لوطنهــا ونذكــر منهــا رانيــا علوانــي 

ــادي  ــد محمــد عــن اخلطــة املســتقبلية لن ــد ســؤال العمي وعن
املنصــورة؟ وعنــد ســؤال ســيادته عــن األعمــال التــى رأيتهــا اليــوم

قــال: بأمــر اهلل تعالــى ســندعوكم بعــد عيــد الفطــر املبــارك إن 
شــاء اهلل وســيتم اإلعــان عــن جميــع مــا مت تنفيــذه بالفعــل وعــن 

مــا هــو مخطــط لــه فــى املرحلــة القادمــة
وتابــع: يتــم اآلن العمــل فــى جتديــد وترميــم حمــام الســباحة 
وبنــاء مبنــى إداري واســتخراج تصاريــح بنــاء لبعــض املبانــي التــي 
يحتــاج لهــا النــادي مثــل قاعــة أفــراح ومبنــى اجتماعــي وجتديــد 

وترميــم البوابــة الرئيســية ملدخــل النــادي. 
ــذي  ــر التنفي ــة املدي ــع األســتاذ/ محمــد عطي ــا م ــد لقائن وعن

ــي: ــادي املنصــورة مت ســؤاله عــن اآلت لن
ــد أو  ــر جدي ــق فك ــدورة تطبي ــذه ال ــى ه ــاك ف ــل هن  ه
طريقــة عمــل مختلفــة أو أجنــدة خاصــة يتــم تنفيذهــا 

ــي؟ ــورة الرياض ــادي املنص ــل ن داخ
أجــاب قائــاً: أنــا عاصــرت أكثــر مــن مجلــس إدارة فــى نــادي 
أتقــدم  البدايــة  فــى  وقــال  ووظيفتــه،  عملــه  بحكــم  املنصــورة 
بخالــص الشــكر جلميــع مجالــس اإلدارة الســابقن حيــث إنــه كل 

ــه  مجلــس إدارة حــاول تنفيــذ وعمــل مــا يســتطيع عمل
ولكــن ســيادة العميــد محمــد بســيوني وهــو شــخصية حيويــة 
ونشــطة ودائــم احلركــة وصاحــب فكــر وعاقــات جتعلــه يســتطيع 
طــرق أي بــاب وجميــع األبــواب التــي وراءهــا كثيــر مــن اخلدمــات 

واملصالــح التــي يســتفيد منهــا نــادي املنصــورة.
وأضــاف: منــذ عــام 93 لــم يتــم بنــاء أي مبنــى غيــر بعــض 

التــي حققــت جناحــات كبيــره انطلقــت شــهرة رانيــا علوانــي يف دورة األلعــاب 
بخمــس  فيهــا  رانيــا  وفــازت  بالقاهــرة،  أقيمــت  التــي  اإلفريقيــة اخلامســة 
ميداليــات ذهبيــة وخمــس ميداليــات أخــرى فضيــة وبرونزيــة، وحصلــت علــى 
ــة جنيــف كأفضــل ســباحة بعــد أن فــازت بســباق 500  كأس الســوبر يف بطول
متــر حــرة، واختيــرت رانيــا علوانــي كأفضــل ناشــئة عربيــة عــام 1992 يف 
اســتفتاء هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة هــل كل هــذا مبجهــود شــخصي منهــا 
ام يوجــد مــن وقــف معهــا حتــي تنمــي موهبتهــا وعندمــا وجــدت املســاندة 
ــه  ــة وجنحــت هــذا النجــاح الباهــر وشــرفت مصــر ويوجــد امثل ــت للعاملي وصل
مشــرفه كثيــره رفعــت اســم مصــر عاليــا ومنهــم كــرم جابــر حقــق إجنــازاً 
غيــر مســبوق فــى تاريــخ الرياضــة املصريــة، ليحقــق ملصــر ميداليــة ذهبيــة 
أوملبيــة بعــد انقطــاع عــن امليداليــات الذهبيــة منــذ عــام 1948 وحصــد البطــل 

املحــات وتأجيرهــا عــام 2014 ومــن هــذا التاريــخ لــم يتــم بنــاء 
يتــم  اآلن  ولكــن  الرياضــي،  املنصــورة  نــادى  داخــل  مبنــى  أي 
إحــال وجتديــد شــبكة امليــاه وشــبكة الصــرف الصحــي وتطويــر 
جميــع املاعــب بالنــادي وتوســعة النــادي االجتماعــي الســتيعاب 
جميــع أعضــاء اللجنــة العموميــة واألعضــاء ومتــت هــذه التوســعة 
بتبــرع أحــد األعضــاء وهــو العضــو األســتاذ/ محمــد أنــور مشــعل
إداري  ومبنــى  مســجد  لبنــاء  تصاريــح  اســتخراج  وجــاري 
وصالــة أفــراح، وتطويــر الشــؤون اإلداريــة والعضويــة وإدخــال 
ــادي  ــن بن ــع العامل ــل جلمي ــر واالســتغال األمث العمــل بالكمبيوت

املنصــورة.
ماهــي اخلدمــات التــي يقدمهــا نــادي املنصــورة ألبنــاء 

محافظــة الدقهليــة؟
الدقهليــة  محافظــة  شــباب  مراكــز  جميــع  دعــوة  مت  قــال: 
وتفعيــل دورهــا يف اكتشــاف الناشــئن الذيــن يســتطيعون اللعــب 
بإســم نــادي املنصــورة فيمــا بعــد. وعنــد ســؤال األســتاذ/ محمــد 
عطيــة عــن شــخصية العميــد محمــد بســيوني قــال: تأتــي يف أي 
وقــت جتــده بالنــادي فهــو يعطــي كل وقتــه للنــادي وكأنــه موظــف 

يوميــاً يأتــي صباحــاً حتــى التاســعة مســاًء.
ثــم التقينــا بالكابــن مصطفــى صبــري عضــو مجلــس 
إدارة نــادي املنصــورة وســؤالنا لــه هــل يقتصــر تقــدمي 
يخــدم  أم  فقــط  املنصــورة  نــادى  ألعضــاء  اخلدمــات 

أهالــي محافظــة الدقهليــة؟
اخلدمــات  تقــدمي  تقتصــر  كانــت  الكابــن مصطفــى:  قــال 
ألعضــاء النــادي فقــط قبــل ذلــك، ولكــن منــذ تولــى العميــد 
تقــدمي  يتــم  وهــو  املنصــورة  نــادي  رئاســة  البســيوني  محمــد 
اخلدمــات جلميــع أبنــاء محافظــة الدقهليــة وال ســيما أن هنــاك 
مميــزات يحصــل عليهــا األعضــاء ولــم يقتصــر علــى نشــاط 
ثقافيــة  وأنشــطة  اجتماعــي  إهتمــام  هنــاك  بــل  القــدم،  كــرة 
ــا ننســى  ــن يجعلن ــه ل ــة وهــذا كل ــاب فردي ــة والع ــاب جماعي وألع
كــرة القــدم وكمــا يعــرف اجلميــع محافظــة الدقهليــة تعشــق كــره 
القــدم وقدمــت العبــن أصحــاب أســماء وعامــات لكــرة القــدم 

املصريــة يف فتــرات كبيــرة 
هل مت حتديد موعد اختبارات الناشئن اجلدد؟

مــرة  وألول  الســيزون  نهايــة  الناشــئن يف  اختبــارات  تتــم   
يتــم اعتمــاد بعــض األكادمييــات ومراكــز الشــباب يف اكتشــاف 

الناشــئن يف جميــع قــرى ومراكــز محافظــة الدقهليــة.

امليداليــة الذهبيــة وحقــق جنــاح كبيــر ولكــن عندمــا حــدث ذلــك طلبــت بعــض 
الــدول منهــا التجنــس بجنســيتها ولكنهــا رفــض وابــي أن يتجنــس بجنســيه 
غيــر املصريــة ومــن األمثلــة املشــرفة أيضــآ الكابــن الكبيــر الــذي اصبــح 
ــن  ــي الاعب ــح مــن اغل ــه اصب ــود ســنن من ــد مجه ــا ولكــن بع ــه وضحه يف ليل
ــه موهــوب  ــم ألن ــث العال ــح حدي ــذي اصب ــن محمــد صــاح ال ــم الكاب يف العال
موهبــه حقيقيــه ووجــد مــن يرعــاه ولكــن مــا نــود أن نقولــه أن محمــد صــاح 
هــذا الــذي اصبــح مــن افضــل العبــي العالــم رفضتــه بعــض النــوادي املصريــة 
ولكنــه اســتطع ان يخــرج موهبتــه يف املــكان الــذي وجــد فيــه الرعايــة هــذه 
أمثلــه للنجــاح ويوجــد امثلــه اخــري لديهــا املوهبــة ولديهــا القــدرة والرغبــة 
علــي العطــاء مثــل االعــب املوهــوب    يســي مــراد. لديــه املوهبــة ولكــن لــم 
ــه  ــه مــن الواضــح ان ــه ألن ــم يأخــذ فرصت ــم ولكــن ل ــاذا ال نعل ــه مل يأخــذ فرصت
يوجــد تعســف ضــده أو اهمــال فيــه ويف موهبتــه مــن بعــض اجلهــات أو عــدم 
درايــة ومعرفــه اننــا عندمــا نتبنــا املوهوبــن مــن شــباب مصــر اي كان انتمائهــم 
ــي رفــع  ــأت لهــم الفرصــة عل ــون أن هي ــة مصريــن وســوف يعمل هــم يف النهاي
اســم مصــر عاليــا وهــو مــن املواهــب املهملــة والتــي ذهبــت تبحــث عــن فرصــه 
ــم  ــا ل ــع أنفســنا انن ــاذا ســوف نقن ــه مل ــواب قــد اغلقــت بوجه ــع األب ولكــن جمي
نســتطيع حتــي اآلن معرفــه الســبب للرفــض مــع العلــم أنــه معلــوم لــدي الغالبيــة 
العظمــي وهــذا نهــج تســير عليــه نــوادي كثيــره مبصــر وهــو أن يضمــوا الذيــن 
لديهــم الوســطة واملحســوبية حتــي لــو كان ذلــك علــي حســاب مواهــب حقيقيــه 
ســوف تســتطيع أن تعطــي يف النهايــة مــا نــود أن نقولــه مصــر ام الدنيــا ولديهــا 
القــدرة علــي اخــراج كــوادر فنيــه قــادره علــى النهــوض بالوطــن يف كل املجــاالت 
ســوء الفنيــة أو الرياضيــة أو الصناعيــة أو الزراعيــة أو اي مجــال اوالد مصــر 
ــره جــدا  ــه كثي ــر يف اخلــارج واالمثال ــة النظي دائمــا يحققــون جناحــات منقطع
ــاذا النجاحــات حتقــق يف اخلــارج  ــا نحــن ايضــا مل لكــن ســؤال للمســؤولن ولن
فقــط ؟ملــاذا نصبــح نحــن طارديــن للمواهــب علينــا أن نتبنــا املواهــب احلقيقيــة 
ورعايتهــا مثــل ذلــك الاعــب يســي مــراد الــذي رفــض دون أن نعلــم االســباب.

متابعة - 
مجدي زاهر

حفل تكرمي معلم األجيال األستاذ عادل رمزي خليل مدير عام إدارة 
شرق املنصورة التعليمية بحضور املهندس علي عبد الرؤوف

حضــر املهنــدس علــي عبــد الــرؤوف حفــل تكــرمي معلــم 
األجيــال الســيد األســتاذ /عــادل رمــزي مديــر عــام إدارة 
الوفــاء  يــوم  اليــوم  فهــذا   ، التعليميــة   املنصــورة  شــرق 
التربيــة  قيــادات  مــن  كوكبــة  بحضــور  اجلميــل  رد  ويــوم 
والتعليــم بالدقهليــة وربــان ســفينة التعليــم املهنــدس علــي 
عبــد الــرؤوف وكيــل أول وزارة التربيــة والتعليــم بالدقهليــة 
والدكتــور احمــد فتحــي هيــكل مديــر عــام التعليــم العــام 
بالدقهليــة والدكتــور حــازم االلفــي مديــر عــام اخلدمــات 
واألســتاذ حامــد أبــو العنــن مديــر الشــؤون املاليــة واإلداريــة 
واألســتاذ أحمــد هــال شــونه مديــر اخلدمــات واألســتاذ 
اشــرف الغربــاوي وكيــل إدارة شــرق املنصــورة التعليميــة 
واألســتاذ أحمــد حامــد عبــد النبــي مديــر عــام التعليــم 
االبتدائــي والدكتــور راغــب مديــر التعليــم الثانــوي بالدقهلية 
ــاء واألســتاذ  واملهنــدس محمــود لبيــب رئيــس مجلــس األمن
ــواب واألســتاذ حســن راس  ــس الن ــودة عضــو مجل ــد ف وحي

امــن عــام حــزب مســتقبل وطــن 
وبــدأ احلفــل بالســام اجلمهــوري والقــرآن الكــرمي وكلمــة 
املهنــدس علــي عبــد الــرؤوف ووكيــل إدارة شــرق األســتاذ 

اشــرف الغربــاوي وكلمــة لبعــض القــادة.
ثــم بعــد ذلــك قــام فــارس إدارة شــرق املنصــورة التعليميــة 
واألســتاذ عــادل رمــزي بإلقــاء كلمتــه والــذي قــال فيهــا 
أســمي آيــات الشــكر والتقديــر والعرفــان واإلجــال لألحبــه 
األوفيــاء الذيــن شــرفت بهــم القاعــة زخمــا وحبــا ،كللتــم 
العــز  بنياشــن  ،وزينتــم صــدري  الفخــر  بأكاليــل  هامتــي 
منــي حروفهــا  وفــرت  الكلمــات  منــي  ، ضاعــت  واملجــد 
وارتعــدت أناملــي وخفــق قلبــي ،فلــم أعــد أقــوي علــي البيــان 
ــن  ــا ، فقــد زي ــا وكرم ــي حب ــا أوليتمون ــر م والنظــم مــن واف
حفلنــا قامــات عظيمــه عظمــت بوفائهــا .حتــي اصبحــت 
أســير خطاهــم التــي طوقتنــي حتــي شــعرت أن موطأهــم 

صــدري وقلبــي وهامتــي .ولقــد ضربــت املديريــة بقيــادة 
ربانهــا وقائــد مســيرتها اخللــوق علــي بــك عبــد الــرؤوف 
وصحبــه الكــرام مــن األخــوة األفاضــل د هيــكل د حــازم ،أ 
حامــد ابــو العنــن ،أ احمــد هــال ،د راغــب ،أ وفــاء عبيــه ، 
ومســتر حــامت عنــان  واخــي محمــد حامــد والســاده مديــري 
ومديــرات املــدارس والســاده املوجهــن  أروع املثــل ،وأجمــل 
لوحــات الوفــاء بحضورهــم ،وزاد احلفــل شــرفا وكرامــه 
واخــي  عبيــه  يوســف  والــدي  األجيــال  اســتاذ  ،حضــور 
محمــود لبيــب .وأحــاط اجلميــع بكرمــه ســياده النائــب اخــي 
وحيــد بــك فــوده ،وممــا زاد مــن فرحتــي وســعادتي حضــور 
اخوانــي األفاضــل مــن اداره شــربن التعليميــة ضاربــن اروع 

ــا  ــي الوفــاء واحلــب الــذي جمــع بينن ــة عل األمثل
وأتوجــه بالشــكر العميــم والعرفــان باجلميــل لــكل زمائي 
ــي  ــه الت ــاء كلمت ــكل اخ وأخــت شــرفني بإلق ــإدارة شــرق ول ب
عبــر بهــا عــن أصالتــه ونفيــس معدنــه اشــرف بــك الغربــاوي 
و الشــيخ كشــكول ومــس اميــان ســامي وللجنــدي املجهــول 
الــذي حتمــل الكثيــر جهــدا ابننــا البــار محمــد بــك حشــيش  
وال يفوتنــي الكــرم احلامتــي ملحمــد بــك راس املضيــاف 
ــر مســتلزمات احلفــل  ــي توفي ــه وقــام عل ــذي جــاد بصالت ال
والضيافــة وممــا زاد الصــورة بهجــه ووفــاء حضــور اخــي 
عــاء مطــاوع وهــو مــازال يعانــي آالم اجلراحــة وكذلــك 
حضــور اخــي رضــا الســعيد تــاركا آالم مرضــه خلــف ظهــره 
وأســأل اهلل لهمــا متــام الشــفاء واليفوتنــي تشــريف اعضــاء 
مكتبــي ومتابعتــي والعاقــات العامــة ليمتــزج الــكل ببوتقــة 
حــب عازفــن ســيمفونية وفــاء وحــب واخــاص دام اجلميــع 

بأصالتــه

المجتمع والناس

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذة / انتصار اجلالد مدير 

مكتب الدقهلية بأرق التهاني 
القلبية إلى الدكتور/ رزق خضير 

أستاذ ورئيس قسم طب املخ 
واألعصاب بكلية الطب سابقا 

بحصول جنلة الدكتور / محمد رزق 
حضير على درجة الدكتوراه يف طب 

املخ واالعصاب

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
بأرق واسمي التهاني القلبية 

والتبريكات الي الزميلة د. رحاب 
جاد مدير مكتب الشرقية بتوليها 

منصب نائب محلس إدارة مركز شباب 
منيا القمح بتكليف من وزير الشباب 

والرياضة ..كما تتقدم اجلريدة 
لتهنئة الكابنت اسامة صقر نائب 

رئيس املنطقة الشرقية لكرة القدم 
بتوليه منصب رئيس مجلس اإلدارة 
كما تتقدم بالتهنئة جلميع األعضاء

يسر جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذ / محمد عباس شوربة أن 
يتقدم بأسمى التبريكات وخالص 
التهاني القلبية إلى / فرح محمد 

نوفل وذلك مبناسبة عيد ميالدها، 
نسأل اهلل أن يبارك يف عمرها وأن 

يحفظها ويكتب لها التوفيق والنجاح 
كما تتمنى أسرة جريدة أنباء اليوم 

املصرية لـ فرح مستقبال
ً مشرقًا نافعًا إن شاء .

يسر جريدة أنباء اليوم املصرية 
أن تتقدم بخالص التهاني القلبية 

وأسمى التبريكات إلى / 
عائشة محمد عباس شوربة وذلك 

مبناسبة عيد ميالدها، 
نسأل اهلل أن يبارك يف عمرها وأن 

يحفظها ويكتب لها التوفيق والنجاح 
،  كما تتمنى أسرة جريدة أنباء اليوم 
املصرية لـ )عائشـة( مستقبالً مشرقًا 

نافعًا إن شاء اهلل

يسر جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذ / زاخر أيوب أن يتقدم 
بخالص التهاني القلبية وأسمى 

التبريكات إلى العروسني 
) د/ أميـر & د/ مـاري ( وذلك 

مبناسبة الزفاف السعيد، وتتمنى 
أسرة جريدة أنباء اليوم املصرية 

لـلعروسني . . 
حياة هانئة سعيدة مثمرة

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
والزميلة األستاذة / هالــة سليــم 

واملستشار/ طارق عبد احلميد مدير 
ادارة تنفيذ االحكام ان يتقدموا 

بخالص التهاني وأسمى التبريكات إلى 
الدكتورة / لبنى عبد احلميد 

وذلك مبناسبة عيد ميالدها نسأل 
اهلل أن يبارك يف عمرها ويحفظها وأن 
يدمي عليها الصحة والسالمة والعافية .
كما تتمنى أسرة جريدة أنباء اليوم 

املصرية لها دوام التوفيق والتقدم 
إن شاء اهلل ....

مواهب مغمورة     



08 شعبان  ١٤٤٣هـأقالم حره

مارس ٢٠٢٢م

بقلم /
حاب جاد 

املولي

بقلم/ 
أميرة عبد 

العظيم

بقلم/ 
محمد 
فاروق

بقلم .
عادل 
محمود

  بقلم/ 
چورچ 
ميالد

بقلم/
 محمد السيد رمضان 

بقلم/ 
ندى مجاهد

بقلم/بقلم/ أمين سمير
ندى أحمد متولي

 بقلم /
حكيم شحاته

القِـَيمُ .. واإِلنفِالَتُ األَخـالَقِيُّ!!

ُـزمَِنـة أمـرَاُض العُـقُولِ امل

اإلسالموفوبيا باخلارج 
واملتنطعون بالداخل

إمنــا األمم األخــاق مــا بقيت...فــإن هــم ذهبــت 
ذهبــوا أخاقهــم 

األخــاق مبثابــة املــرآة التــي تعكــس ثقافــة الشــعوب 
املختلفــة وتعكــس مــدي حتضرهــا.

وعلــي الــدول ان تغــرس القيــم األخاقيــة يف نفــوس 
شــعبها 

املجتمعــات  أخاقيــات  إلــي  ينظــر  كلــه  فالعالــم 
املختلفــة ..فاألخــاق والقيــم الســائدة كلمــا ارتقــت 
كلمــا ارتقــت الدولــة ومنــت .وانعــدام األخــاق يــؤدي بنا 
إلــي مجتمــع متخلــف .لذلــك يجــب التمســك بثقافتنــا 
واخاقياتنــا وعــدم التقليــد األعمــى مبــا يحــدث يف 
الغــرب .كحفــات التخــرج للطلبــة ومــا يحــدث فيها من 
ُمجــون..او يف ســهرات الســاحل الشــمالي ومــا يحــدث 
فيــه. ومــا يشــاهدونه يف وســائل التواصــل االجتماعــي 
ــس  ــم أم أن األســرة لي ــت ملتابعته ــن الوق ــا م ــل لدين فه
لديهــا مــن الوقــت لتتواصــل مــع أبنائهــم. مــن هنــا 
أصبحنــا نعانــي مــن اإلنفــات األخاقــي واإلنفــات 
الســلوكي واإلعامــي والثقــايف نتيجــة ايضــا لغيــاب 
التربيــة الدينيــة الصحيحــة .والتــي تقــع مســئوليتها 
علــي مؤسســات التربيــة والتعليــم واملؤسســات الثقافيــة 
واإلعاميــة واالجتماعيــة للدولــة فلــو أدت رســالتها 
االنحرافــات  هــذه  مــن  الوطــن  عانــي  ملــا  الوطنيــة 
.ولغيــاب الــدور التنويــري للمنتــج اإلبداعــي خاصــة 
يف الدرامــا والســينما وحتكــم اإلعــان يف بعــض صــور 
اإلعــام وحتــول املنافســة إلــي صــراع يف كل املجــاالت 
إلــي ان رأينــاه يتســلل إلــي الرياضــة التــي كانــت ترفــع 
شــعار الرياضــة أخــاق إلــي تعصــب بغيــض نشــاهده 

ــا. جميع
لذلــك يجــب أن نرســخ القيــم األخاقيــة يف نفــوس 
أبنائنــا. مبســاعدة األخريــن ..واحتــرام حقــوق األخــر..

.ولــو  والتســامح  ..والصبــر.  والتواضع..والصــدق 
توصلنــا ملمارســة األخــاق والقيــم نكــون قــد بدأنــا يف 

ــد  ــاء إنســان جدي بن
مــن اجــل بنــاء منظومــه القيــم وإحيــاء األخــاق. 
توجيــه  يف  الدولــة  .وتدخــل  التســاهل  عــدم  ويجــب 
 . واخــاق  قيــم  بداخلــه  اإلعــام وصناعــة محتــوي 
وعــودة الســنيما النظيفــة .وربــط األنشــطة الرياضيــة 
الدولــة  ُتكــرم  ...وان  للمجتمــع  األخاقيــة  بالقيــم 
أصحــاب املواقــف. والقيــم األخاقيــة لتكــون قــدوة 

العكــس.. .وليــس  واطفالنــا  لشــبابنا 

جميعنــا يعلــم علــم اليقــن أن األمــراض جميعهــا مــن 
خلــق اهلل ســبحانه وتعالــى

وهــى إبتــاءات دنيويــة يصــاب بهــا باقــي املخلوقــات 
علــى ســطح األرض

وأود التنويــه إلــى وجــود مــرض بــدأ يطفــو علــى 
الســاحة هــذه األيــام يســمى مبــرض العقــل املزمــن 
والــذى يعــد أخطــر أنــواع األمــراض علــى اإلطــاق 
حيــث أنــه إذا أصيــب اإلنســان فــى عقلــه فهــذا يعنــى 

أن قلبــه مريــض !
أنــا لســت طبيبــة تشــخص األمــراض، ولكنــى لــم 
أجــد وصفــاً دقيقــاً مناســب لهــؤالء الذيــن إســودت 
تتخبــط  عقولهــم  وبــاءت  الوهــن  وأصابهــا  قلوبهــم 

تنضــح وألســنتهم 
بالســوء والبغضــاء ومب ليــس لهــم بــه علــم ومب يبعــد 

كل البعــد عــن اليقــن والقيــم.
لألســف الشــديد مــازال هــؤالء املرضــى اجلهــاء 
يعيشــون ويتنفســون، بــل وينفخــون بابواقهــم امللوثــة 
واملليئــة بالــرذاذ املعــدى داخــل بيوتنــا بــدالً مــن أن يتــم 
وضعهــم يف غــرف العــزل حتــى ال تنقــل فيروســات 
القلــوب  إلــى  اللعــن  العقلــي  املــرض  بهــذا  العــدوى 
الضعيفــة فتســاعد علــى إضعافهــا أكثروالفتــك بهــا

فلقــد تعالــت فــى هــذه الفتــرة األخيــرة أبــواق هــؤالء 
األشــخاص أصحــاب املــرض الفكــري والعقلــى علــى 
ورســولنا  الكــرمي  القــرآن  وعلــى  اإلســامي  الديــن 

ــم . ــه عل ــم ب ــس له ــم مب لي العظي
علــى الرغــم أنهــم يدعــون أنهــم مفكــرون وعلمــاء 
ــط الفــرس فمــن إدعــى بالباطــل فــكل  وهــذا هــو مرب

مــا يقولــه باطــل وال ينــم إال عــن جهــل مطبــق .
قال اهلل تعالى :فى كتابه الكرمي:

ِبــْع َســِبيَل َمــْن أََنــاَب ِإَلــيَّ ۚ ُثــمَّ ِإَلــيَّ َمْرِجُعكـُـْم  ۚ َواتَّ
ــا ُكنُتــْم َتْعَملـُـوَن ئُكـُـم مِبَ َفأَُنبِّ

وقوله يف آخر آية مباركة نزلت فى القرآن
فى سورة البقرة:

إتقــوا يومــا ترجعــون فيــه إلــى اهلل ثــم توفــى كل 
نفــس مــا كســبت ..

يوًمــا  مــن  النــاس  اهلل  حــذر  اآليــة  هــذه  ففــي 
ســيرجعون فيــه إلــى اهلل وهــو يــوم القيامــة، حيــث 
ســيعرض اجلميــع علــى اهلل ليحاســبوا، فيجــازي كل 
واحــٍد مبــا بأعمالــه وكامــة خيــراً أو شــراً دون ظلــم.

أعلنــت الســاعة الســكانية وصــول تعــداد ســكان 
ــون نســمة. مصــر يف الداخــل ل 103 ملي

بيجــي  مولــود  كل   « الشــعبي  املثــل  يعــد  لــم 
ــادة الســكانية  ــح للتطبيــق يف ظــل الزي برزقــه« يصل
املتســارعة والتــي ُتعــد أهــم وأكبــر التحديــات التــي 
تســعى مصــر إلــى كبــح جماحهــا لتهديدهــا جهــود 

الطموحــة. التنميــة 
يف ديســمبر املاضــي صــّرح الرئيــس السيســي 

عــن الزيــادة الســكانية قائــا : 
هنــاك ثقافــة راســخة فريــدة يف بلدنــا ،حيــث 
علــى  واحلصــول  األشــياء  شــراء  للمــرء  ميكــن 
اخلدمــات بأقــل مــن التكلفــة. وإجنــاب األطفــال 
والتوقــع مــن شــخص آخــر إطعامهــم.  لقــد تســببت 
الســنوات  يف  البــاد  تراجــع  يف  الثقافــة  هــذه 
لتحجيــم  احلثيثــة  الدولــة  جهــود  األخيرة.وأبــرز 

: الســكانية  الزيــادة 
- تســتهدف مصــر خفــض معــدالت الفقــر ورفــع 
مبــادرات  مــن خــال  املواطنــن  مســتوى معيشــة 

نحــن جنــد أنفســنا يف هــذه الفتــرة أمــام دولــه 
جديــده و جــاده يف كل شــيء وتبحــث عــن حلــول 
لــكل املشــاكل وتبحــث كيــف تقضــي عليهــا ومــن 
جذورهــا ألنهــا ال متــر ايــام كثيــره وجنــد ســيادة 
بافتتــاح  يقــوم  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
ــرة واملهمــة  ــدة والكبي عــدد مــن املشــروعات اجلدي
والتــي دائمــا هــذه املشــروعات تســاهم يف تخفيــف 
وجنــد  شــتي  وبطــرق  املصريــن  عــن  الضغــوط 
املشــروعات  مــن  عــدد  يفتتــح  دائمــا  الرئيــس 
اجلديــدة نعــم عــدد وليــس مشــروع واحــد وتطــول 
هــذه املشــروعات كل شــبر علــي ارض مصــر ويف 
مــن مصــر مهملــه  بقعــه  املجــاالت وال جنــد  كل 
بــل جنــد املشــروعات يف كل  كمــا كان مــن قبــل 
مــكان يف ســيناء ويف الصعيــد وقــد وجــه ســياده 
ــه  ــد بتكلف ــدء مبشــروع ضخــم للصعي ــس بالب الرئي
حيــاه  مشــروع  وهــو  جنيــه  ب700مليــار  تقــدار 
كرميــة وهــو مشــروع يشــمل كل قــرى الصعيــد وكل 
اهلنــا ورفــع مســتوي معيشــتهم وتطويــر قراهــم 
ــكل  ــاء وب ــاه وصــرف وكهرب ــق كل القــري مبي وترفي
اخلدمــات وليــس لهــذا احلــد فقــط بــل وتطويــر 
املســاكن والبيــوت بــل وتوفيــر فــرص عمــل لشــباب 
الصعيــد وجنــد أيضــآ جهــد واهتمــام كبيــر باملدينــة 
وهــذا  ســيناء  العزيــزة  ســيناء  مدينــه  العريقــة 
صنــع للمســتحيل نعــم صنــع للمســتحيل حســب 
ــاح السيســي تقــوم  ــد الفت كام ســياده الرئيــس عب
الدولــة بزراعــه نصــف مليــون فــدان  ومت إنشــاء 
وقــام  الزراعــي  الصــرف  ميــاه  ملعاجلــه  محطــه 
الرئيــس بافتتاحهــا ومــن فتــره ويف وســط هــذه 
ــه جنــد اخليــر يخــرج  ــة الغيــر مؤهل االرض القاحل
لنــا مــن هنــاك ورغــم قلــه امليــاه لــم تتعــذر الدولــة 
ــه وقامــت بأنشــاء محطــه  ــل واجه ــر ب ــرك االم وتت

تنميــة الريــف ضمــن خطــة متوســطة املــدى تنتهــي 
ــل. ــو املقب يف يوني

املواطنــن  أن  لضمــان  الدعــم  برنامــج  رقمنــه 
هــم  التموينيــة  البطاقــات  قائمــة  يف  املســجلن 

بالفعــل. احتياجــاً  األكثــر 
لــألزواج  التمويــن  بطاقــات  إصــدار  وقــف   -
ــر مــن  ــدة ألكث ــن تصــدر بطاقــات جدي ــدة ول اجلدي

فعليــاً. املتزوجــن  مــن  فرديــن 
املــرأة  لتمكــن  احلاليــة  اجلهــود  تعزيــز   -
الصغيــرة. املشــاريع  متويــل  علــى  ومســاعدتها 

- أطلقــت وزارة الصحــة عــدة حمــات تنشــيطية 
لتوعيــة املواطنــن بأهميــة تنظيــم األســرة ولتقــدمي 
كل مــن خدمــات ووســائل تنظيــم األســرة والصحــة 
محافظــات  مبختلــف  مجانــي  بشــكل  اإلجنابيــة 

اجلمهوريــة.
- تبنــي حزمــة مــن االجــراءات الصارمــة ملنــع 
البنــاء  ووقــف  الزراعيــة  الرقعــة  علــى  التعــدي 

العشــوائي.

ــاه الصــرف الزراعــي وقــد قــام ســياده  ملعاجلــه مي
وجــود  ورغــم  بافتتاحهــا  فتــره  ومــن  الرئيــس 
تنســف  رجــال  هنــاك  ولكــن  واجلبــال  الصخــور 
هــذه الصخــور وهــذه اجلبــال كمــا تنســف كل عائــق 
يعيــق مســيره مصــر يف التقــدم واالزدهــار وجنــد 
املســتحيل يتحقــق مــن اجــل املصريــن ومــن اجــل 
ــن غــذاء  ــول م ــي ومخــزون مقب ــاء ذات ــق اكتف حتقي
املصريــن الن هــذا االمــر يعــد امــن قومــي  وعندمــا 
نقــوم بزراعــه ســيناء فهــذا يجعــل ســيناء عامــره 
وخضــراء وبهــا ســكان يحافظــون عليهــا وال تكــون 
مطمــع الحــد فيمــا بعــد ومــن اجــل هــذا االمــر 
وغيــره يوجــد رجــال يواصلــون العمــل الليــل مــع 
النهــار بــا نــوم وال كلــل وال ملــل مــن اجــل بنــاء 
لــكل  افضــل  مســتقبل  وضمــان  جديــده  مصــر 
املصريــن وجنــد أيضــآ اهتمــام هــذه االداره بجميــع 
امللفــات التــي تشــغل وتهــم املواطــن  لذلــك جنــد 
مشــروعات كثيــره وكبيــره يتــم العمــل بهــا وكلهــا 
املشــروعات  بعــض  ولكننــا جنــد  املصريــن  تهــم 
متــس أمــن وحيــاه املصريــن بشــكل مباشــر وذا 
اهميــه كبــري مثــل النقــل رأت احلكومــة ان هــذا 
ــه  ــه خاصــه الن ــام وعناي ــي اهتم ــاج ال القطــاع يحت
ميــس حيــاه املصريــن وأمنهــم بشــكل مباشــر وألنــه 
كان ومــن فتــره قريبــه التنقــل بالقطــارات مخاطــره 
بســبب اهمــال دام لســنوات كثيــره مضــت وتســبب 
ذلــك يف كثــره احلــوادث التــي كانــت حتــدث كل 
فتــره والدمــاء التــي كانــت تســيل علــي القضبــان 
فــرات احلكومــة ان مــن حــق املصريــن التنقــل يف 
امــان تــام وســهوله ويســر وبطريقــه ادميــه وجتعلهــم 
يتنقلــون بــن املحافظــات بأمــان وليــس كمــا كان 
نفــرح ألننــا ســوف نصــل  اننــا  مــن قبــل فعلينــا 
وبعــد ايــام قليلــه مــن االن الــي اجنــاز كبيــر وإجنــاز 

- تخصيص اســتثمارات ضخمة مللف اســتصاح 
األراضــي وحتليــة املياه.

مثــل  الكبــرى  الزراعيــة  املشــروعات  وكذلــك 
مشــروع الدلتــا اجلديــدة لســد الفجــوة الغذائيــة.
املــدن  بإنشــاء  العمرانــي  األفقــي  التوســع   -
ــاة  ــا كل وســائل ومقومــات احلي ــدة تتوفــر به اجلدي
اســتراتيجي  مخطــط  ضمــن  للمواطــن  الكرميــة 
اإلســكان. وزارة  وضعتــه   2052 لســنة  عمرانــي 

جديــر بالذكــر أن النمــو الســكاني فــى مصــر كان 
لــه أثــًرا ســلبًيا علــى قــدرة الدولــة علــى حتقيــق 

التنميــة املســتدامة.
الســكانية  للزيــادة  االقتصاديــة  األثــار  فنجــد 
تتمثــل فــى زيــادة االســتهاك لــدى األفــراد وزيــادة 
نفقــات الدولــة علــى اخلدمــات وانتشــار ظاهــرة 
البطالــة واالنخفــاض يف نســبة األجــور يف القطــاع 

العــام واخلــاص
والزحــف  الســكنية  الوحــدات  اســعار  وارتفــاع 
العمرانــي علــى األراضــي الزراعيــة وانهيــار املرافــق 

ــس  ــه الرئي ــد وعــد ب ــذ وعــد ق ــي تنفي ــي وال حقيق
عبــد الفتــاح السيســي الشــعب املصــري وهــو تغييــر 
الســكة  قطــارات  وكامــل جلميــع عربــات  شــامل 
احلديــد والعربــات التــي لــن يتــم تغييرهــا ســوف 
يتــم تطويرهــا لكــي تليــق وتتناســب فنحــن اليــوم 
عندمــا نتحــدث يف هــذا االمــر البــد اننــا نســعد 
ونشــعر وســط كل املشــاكل التــي حتيــط بينــا ان 
ــا  ــي عاتقه ــت عل ــاس حمل ــاك ن ــاك امــل ألن هن هن
بــكل جديــه وبــكل اصــرار معاجلــه كل املشــاكل التــي 
ــن و ليــس القطــارات والســكة  ــه املصري ــي من يعان
بــل كل امللفــات وكل املوضوعــات  احلديــد فقــط 
التــي كانــت مهملــه لســنوات طويلــه جنــد العمــل 
ــن ننســي  ــي حلهــا ومــن جذورهــا نحــن ل فيهــا وعل
مــن  احلديــد  الســكة  لــه  وصلــت  الــذي  احلــال 
ســوء للخدمــة والعشــوائية التــي كانــت تــدار بهــا 
وغيــره  ذلــك  عــن  تنتــج  كانــت  التــي  واحلــوادث 
الكثيــر والكثيــر لكــن الدولــة وضعــت علــي عاتقهــا 
ــي  ــن وتعمــل عل ــاه املصري ــه تقــف يف وجــه معان أن
حــل مشــاكلهم واحــده تلــو األخــرى وملــا ال وقــد مت 
حــل مشــاكل نــاس كثيــره مــن الذيــن كانــوا يســكنون 
القبــور واماكــن غيــر ادميــه راينــا ان الدولــة وضعــت 
اخلطــة ونفــذت الكثيــر منهــا ونقلتهــم الــي اماكــن 
تليــق باملصريــن وبوجــه مصــر أمــام العالــم الدولــة 
تهتــم بحــق املصريــن أنهــم يحيــون حيــاه كرميــة 
وتليــق باســم مصــر وتليــق بشــعب مصــر وهــا هــي 
الدولــة تكمــل املســيرة بــكل جديــه ونشــاط مــن 
ســياده الرئيــس الــذي ال يهــدأ والينــام لكــي يصــل 
الــي مــراده وهــو حيــاه كرميــة لــكل املصريــن فيجب 
علينــا أن نقــف خلفــه ونؤازرهــا حكومــة وشــعبآ                                                              
كبيــر  مجهــود  بذلــت  قــد  أيضــآ  الدولــة  وجنــد 
قامــت  وكيــف  املصريــن  عــن  االلــم  لتخفيــف 

ــة. العام
ــادة املخصصــات العامــة  أن مــن آثرهــا أيًضــا زي
كالتعليــم  األساســية  اخلدمــات  علــى  لإلنفــاق 
واحلمايــة  واإلســكان  واملواصــات  والصحــة 
حســاب  علــى  وذلــك  واألمــن  االجتماعيــة 
التنمويــة  املشــروعات  علــى  اإلنفــاق  مخصصــات 
ــاج الرئيســية كالزراعــة والصناعــة  بقطاعــات اإلنت
باإلضافــة إلــى صعوبــة رعايــة األبنــاء وانخفــاض 

لألســرة.. املعيشــي  املســتوى 

الدولــة باجــراءت قويــه حلفــظ حيــاه املصريــن 
ألصحــاب  بالنســبة  االنتظــار  قوائــم  وانهــت 
املريــض  اليــوم  يقــدم  كيــف  اخلطــرة  األمــراض 
علــي طلــب للعــاج ويحصــل علــي املوافقــة يف التــو 
واحلــال كيــف وكان املصريــن ينتظــرون بالشــهور 
واحيانــا بالســنن الســتخراج  موافقــه او للعــاج 
علــي نفقــه الدولــة واذا خرجــت املوافقــة كان ال 
يجــد ســرير وكان مــن املمكــن يفقــد حياتــه وهــو 
يبحــث هنــا وهنــاك امــا عــن موافقــه او عــن ســرير 
بفضــل  املصريــن  االن  مستشــفى  بــاي  فاضــي 
ــادة احلكيمــة جندهــم يف احســن  اهلل وفضــل القي
تقــدم ألصحــاب  والدولــة  واحســن صحــه  حــال 
االمــراض اخلطيــرة كل الدعــم الفــوري ودون اي 
انتظــار وتنقــذ حيــاه مايــن مــن املصريــن ومت 
إنقــاذ حياتهــم بالفعــل وأجســامهم مــن األمــراض 
العــاج  يف  حقهــم  كامــل  لهــم  واعطــت  الفتاكــة 
ــال  ــن اهم ــل م ــن قب ــا كان م ــس كم ــاه ولي ويف احلي
واســتهتار ونحــن نســمع ومــن فتــره أن العالــم ســوف 
يشــهد ارتفــاع يف االســعار يف جميــع الســلع ولكــن 
نحــن جنــد ان الدولــة املصريــة تقــوم مبجهــودات 
فــوف الطبيعــي لتصــد وتتحمــل هــذه الزيــادة عــن 
ــر  املواطنــن بكافــه الطــرق ســوء بتقــدمي دعــم اكب

أو وكمــا تفعــل االن 

ــه األطفــال والنســاء والرجــال مــن عشــق وجنــون ببرامــج التيــك تــوك واليوتيــوب  عندمــا اتذكــر مــا يفعل
وإنســتغرام وغيرهــا أتذكــر قــول اهلل ســبحانه وتعالــى » ومــا احليــاة الدنيــا إال لعــب ولهــو » فتلــك التطبيقــات 
تشــبه احليــاة يف زينتهــا وفتنتهــا وخداعهــا فنــري الفتيــات والنســاء والرجــال تنشــر محتــوي تافــه ال يهــدف إال 
لنشــر الرذيلــة والســخرية مــن خــال بــث فيديــو او محتــوي هابــط محــاوالت جلمــع عدد كبير من املشــاهدات 
واملتابعــات هدفهــا تصــدر الترنــد لكســب املــال وأصبــح املــال وحــب الشــهرة وتصــدر املشــهد علــي وســائل 
التواصــل االجتماعــي ســرطانا يجــري داخــل أجســاد هــؤالء فــكل شــخص لــه موقــع إلكترونــي وصفحــة واثنن 
ــك التطبيقــات فنشــاهد اخلاعــة يف تلــك املشــاهد مبــا يقدمــه هــؤالء مــن فيديوهــات  ــي كل تل ــة عل وثاث
رقــص جنســيه وكلمــات بذيئــة وأجســاد عاريــه هدفهــا تصــدر الترنــد وحتقيــق أعلــي املشــاهدات لكســب املــال 
ــرة مــن املشــاهدات جلمــع  ــارة املشــاهدين وحتقيــق نســبه كبي ــان االنفصــال ألث ــة يعلن ــا وفنان فنشــاهد فنان
املــال حتــي أن أحــد تلــك الترنــدات كانــت أغربهــا علــي االطــاق عندمــا قــام رجــل بضــرب وأهانــه عروســه 
أثنــاء الزفــاف فقامــت الدنيــا رأســا علــي عقــب حتــي تصــدر هــذا الشــخص املشــهد وحقــق أكثــر املشــاهدات 
ــا تصــدر  ــدف منه ــك القصــة كان اله ــة أن كل تل ــا املفاجئ ــري بعده ــو لن ــث الفيدي ــن ب ــق م يف غضــون دقائ
املشــهد لتحقيــق نســب مشــاهده كبيــرة لكســب املــال ويأتــي بعدهــا العريــس املبجــل ليطلــب 100 الــف جنيــه 
ثمــن اســتضافته يف احــدي القنــوات دون أي وأزع دينــي أو أخاقــي ملــا أثــارة جتــاه زوجتــه وأخــري تبكــي علــي 
زوجهــا فتحلــق شــعرها ثــم تتصــدر املشــهد لتجنــي مــن ورائــه املــال ثــم ينتهــي املشــهد باالعتــذار للمتابعــن 
املتعاطفــن مــع هــذا الترنــد الهابــط األ أن الهــدف مــن تصــدر املشــهد علــي السوشــيال ميديــا وغيرهــا هدفــه 
املــال والشــهرة فصفحــات متعــددة عــن األكل والطهــي والغنــاء والرقــص فيديوهــات دون املحتــوي ال تهــدف 
لشــيء األ لتحقيــق الثــراء الســريع فهــذا يســتيقظ مــن النــوع ليرســل لنــا فيديــو يخبرنــا باســتيقاظه وأخــر 
يجلــس ليتنــاول الطعــام فيؤكــد لنــا ببــث مباشــر أن الطعــام مضبــوط وأخــري تبعــث لنــا بطريقــة عمــل الشــاي 
بالنعنــاع كل تلــك البرامــج هدفهــا أضاعــه وقــت األنســان وألغــاء عقلــه والقضــاء علــى موهبتــه بجعلــه عبــدا 
للمــال تصــدر املشــهد يجــب أن يكــون ملــن يقــدم محتــوي جيــد محتــوي هــادف يقــدم رســالة يبتغــي بهــا خدمــة 

املجتمــع ويبغــي بهــا وجــه اهلل فيملــك احلســنين رضــا اهلل ورضــا النــاس

نظــرة  الهمــم  ذوي  إلــى  املجتمــع  ينظــر  األحيــان  بعــض  يف 
ُصعبانيــة ومختلفــة، جتعــل الشــخص يشــعر باالختــاف عــن 
اآلخريــن، وأنــه مختلــف عنهــم، وهــذه النظــرة ال يجــب أن يفعلهــا 
النــاس ألنهــا تســبب األآلم النفســية ألصحــاب الهمــم وألهلهــم. 
وعلــي ســبيل املثــال: جنــد ســيدة كفيفــة مــع أحــد أفــراد أســرتها 
لتســأل  الســيدات  مــن  األشــخاص  أحــد  يأتــي  مــا  مــكان  يف 
عــن ســبب اإلعاقــة وازاي حصلــت وتبــدأ بإعطــاء نصائــح أل 
ــه، أو  فائــدة لهــا مثــل: جربتــي تروحــي لدكتــور فــان اســمع عن
ســمعت عــن عمليــات للعينــن وضمــان جناحهــا ومواقــف شــبيهة 
كثيــرة. ومثــاٌل آخــر: أحــد األشــخاص لــو رأي شــخص كفيــف 
يقــول لــه علــي ســبيل الهــزار والســخرية ادعيلــي علــي أنــه دعوتــه 

مســتجابة، وهــذا يجــرح األشــخاص املكفوفــن؛
ونوضــح موقــف آخــر: تواجــد أحــد األشــخاص املكفوفــن يف 
أحــد املناســبات العائليــة مــع تواجــد أطفــال فيأتــي طفــل يســأله 
»أنــت مغمــض عينــك ليــه« أو »أنــت مــش شــايفني«أو مالهــا 
عينــك » وقــد تصــدر هــذه مــن األفعــال مــن األشــخاص البالغــن 
وليــس فقــط األطفــال دون مراعــاة مشــاعر أصحــاب الهمــم، 
فيجــب التوقــف عــن هــذه األســئلة. وســوف نقيــس علــي هــذا 

املقيــاس كل اإلعاقــات األخــرى .
 وجنــد مــن بعــض النــاس منعدمــي الوعــي تصرفــات إعطــاء 

ألقــاب جارحــة إلصحــاب الهمــم مثــل:
»أعمــى أخــرس، ضريــر ... وهكــذا !!وكل هــذه الكلمــات قــد 
جتــرح هــؤالء األشــخاص، ومــن خــال مقالــي البســيط أُحــب 
أوجــه رســالة إهتمــام كبيــرة ألصحــاب الهمــم املختلفــة نظــراً 
ــه مــن قســوة نظــرات الناس.وبالرغــم مــن ذلــك  ملــا يتعرضــون ل
ــروا فينــا وحتــدوا  فهنــاك شــخصيات كثيــرة ألصحــاب الهمــم أثَّ

إعاقتهــم وأصبحــت هــذه اإلعاقــة ســبب للنجــاح 
مثــل “ عميــد األدب العربــي طــه حســن “مــن أبــرز العظمــاء 
الذيــن  مــن  والكثيــر  الكثيــر  وهنــاك  إعاقتهــم  الذيــن حتــدوا 
أصبحــت إعاقتهــم بدايــة التقــدم والنجــاح وإثبــات للعالــم كلــه 
إنهــم ليــس ينقصهــم شــيئاً،  فنجــد أن املــرأة الكفيفــة مثلهــا مثــل 
املــرأة املبصــرة تتعلــم وحتصــل علــي شــهادة وتتــزوج وتنجــب 
وتربــي أوالدهــا وتقــوم بجميــع املهــام ال ينقصهــا أي شــيء فاليــوم 
نــرى يف ذوي الهمــم، مــا يجعلنــا نفتخــر ونعتــز مبــا وصلــوا إليــه، 
ومــا حققــوه مــن إجنــازات غيــر مســبوقة يف مختلــف املحافــل 
واملناســبات ممــا يعكــس القــدرات االســتثنائية التــي يتمتعــون بهــا 
وإمكانياتهــم غيــر املحــدودة علــى مجابهــة التحديــات وجتاوزهــا. 
ويف النهايــة يجــب توعيــة النــاس بهــؤالء األشــخاص وإمكانيــة 
التعامــل معهــم ألنهــم ال ينقصهــم شــيء بــل ميزهــم اهلل عــن 
ــة  ــة واألهلي ــام املؤسســات احلكومي ــن، واهتم األشــخاص العادي
بكافــه  احتياجاتهــم ومحاولــة إرضائهــم  وتلبيــة  الهمــم  بــذوي 
ببــذل  السيســي  الرئيــس  لتوجيهــات  تنفيــذاً  وذلــك  الطــرق، 
الغالــي والنفيــس، يف ســبيل متكــن وتنميــة مهــارات أصحــاب 
الهمــم، وإتاحــة اخلدمــات التدريبيــة والتأهيليــة لهــم واكتشــاف 
مواهبهــم وصقــل إبداعاتهــم الكامنــة، وحديثــه بــأن أعلــى مراتــب 
اإلتقــان، مرهونــة مبقــدار مــا ميكــن أن نقدمــه ألبنائنــا وبناتنــا، 
مــن ذوي القــدرات والهمــم وهــو مــا حرصنــا عليــه، ووجهنــا بــه 
مختلــف اجلهــات املعنيــة بالدولــة للعمــل علــى تذليــل الصعــاب، 
مــن  لتمكينهــم  الصاحلــة،  والبيئــة  املناســب  املنــاخ  وتوفيــر 
املشــاركة الفعالــة يف شــتى املجــاالت واالســتفادة مــن إســهاماتهم 

وقدراتهــم املتفــردة، يف مســارات العمــل الوطنــي.

ــم  ــوي أو التعلي ــم االساســي أو الثان ــة ســواء التعلي ــاء باملنظومــة التعليمي ــم لارتق ــة والتعلي ــه وزارة التربي ــر تبذل ــود كبي ــرى مجه نحــن ن
الفنــي وقامــت الــوزارة بالعمــل علــي تطويــر التعليــم األساســي حيــث أنهــا قامــت بتطويــر املناهــج تطــور كبيــر ليتناســب مــع التطــور العلمــي 
الكبيــر الــذي حــدث بالعالــم ولكــي يصبــح الطالــب املصــري فاهــم وغيــر متلقــن ومت تبديــل مناهــج احلفــظ مبناهــج اخــري تعطــي فرصــه 
للطفــل علــي التفكيــر واإلبــداع واالبتــكار وعملــت أيضــآ الــوزارة علــي بنــاء جســم االطفــال حيــث أنهــا قدمــت للطلبــة وجبــه غذائيــة متوازنــة 
لتنمــي جســد االطفــال حيــث أن العقــل الســليم يف اجلســم الســليم وعملــت الــوزارة أيضــآ علــي تطويــر الثانويــة العامــة ويف طــرق امتحاناتهــا 
وكيــف اصبحــت افضــل مــن الطــرق التــي كانــت متبعــا يف القــدمي وســهلت االمــر وأصبحــت االمتحانــات بالتبلــت غيــر ذي قبــل وكل طالــب 
يســتلم تابلــت ويصبــح ملكيــه خاصــه بــه وذلــك ملنــع تســرب االمتحانــات وملنــع الغــش وخافــه وأصبــح الضغــط العصبــي الــذي كان يتــأذى 
منــه الطلبــة كمــا اوليــاء االمــور غيــر موجــود كمــا كان بــل اصبــح االمــر بــه ساســة وارتيــاح نفســي وعصبــي وهــذا جنــاح يحســب للــوزارة 
ــاء  ــد عــده تســاهم يف بن ــه مــن فوائ ــا ل ــي بشــكل خــاص مل ــم الفن ــر التعلي ــي تطوي ــم عل ــة والتعلي ــا وتعمــل االن وزاره التربي والقائمــن عليه
االقتصــاد بشــكل مباشــر وفعــال وراينــا جميعــاً ذلــك االهتمــام الكبيــر ونحــن بدورنــا نحــي وزاره التربيــة والتعليــم علــي هــذا النهــج املحمــود 
وألن التعليــم بشــكل عــام هــو اســاس تقــدم الشــعوب واألوطــان ســوء اقتصاديــا او علميــا بــل يف كل املجــاالت والــذي البــد وبــإذن اهلل ســيعود 
بالنفــع علــي وطننــا الغالــي ويف القريــب وكمــا نعلــم جميعنــا أنــه بــا تعليــم لــن يســتطيع شــعب علــي ســد حاجتــه ســوء الغذائيــة أو الصحيــة 
أو توفيــر حتــي فــرص للعمــل أو اي مجــال آخــر والقيــادة السياســية املصريــة رأت ورويتهــا دائمــا مــا تكــون صائبــة وقــد أعطــت وزاره التعليــم 
االهتمــام املطلــوب فلذلــك وجدنــا الــوزارة ومــن قريــب اعلنــت عــن حاجتهــا لتعيــن 30الــف مــدرس جديــد حتــي تســتطيع الــوزارة أن تقــدم 
ــي كان يجــب أن تكــون  ــة والت ــه النظــرة الصحي ــي نظــرت إلي ــم الفن ــا والتعلي ــا كل هــذا بأعينن ــه وراين ــم بشــكل أفضــل ممــا هــو علي التعلي
ومنــذ زمــن بعيــد الن التعليــم الفنــي يعمــل علــي اخــراج كــوادر فنيــه قــادره علــي املســاهمة الفعالــة واحلقيقيــة يف تقــدم الصناعــة املصريــة 
لكــي تصبــح منافســه يف االســواق اخلارجيــة والتعليــم الفنــي يقــدم االيــدي العاملــة املدربــة حتــي عندمــا يأتــي املســتثمر األجنبــي أو حتــي 
املســتثمر املصــري يجــد االيــدي العاملــة املدربــة والتــي تســاعده علــي االســتمرار وتفتــح شــهيته لضــخ مزيــد مــن االســتثمار بــل وتفتــح البــاب 
امــام مســتثمري العالــم وتكــون هــذه العمالــة املدربــة نقطــه ايجابيــه يف جــذب االســتثمار ملصــر وقــد رأينــا مجهــود مــن قبــل بعــض الشــركات 
والهيئــات العاملــة يف مصــر لتوفــر لنفســها وغيرهــا العمالــة املدربــه ومــن ضمــن األمثلــة وليــس علــي ســبيل احلصــر رأينــا الشــركة او الهيئــة 
العربيــة للتصنيــع قامــت هــذه الشــركة بأنشــاء مدرســه فنيــه وهــي مدرســه حتــول رقمــي وطباعــه ثاثيــة االبعــاد ونحــن نريــد أن نحيــا وزاره 
التربيــة والتعليــم مــره اخــري ألنــه حتــذو حــذو محمــود حيــث انهــا تعمــل علــي تبــادل اخلبــرات يف كافــه املجــاالت الفنيــة يف عمليــه تعطــي 
زخــم وفرصــه للتعليــم الفنــي يف مصــر نحــو االنطــاق الــي مســتويات كنــا ال نتوقعهــا حيــث انهــا تقــوم مبشــاركه املعلومــات وخبــرات املــدارس 
الفنيــة مبصــر ومثياتهــا يف اخلــارج ويف الــدول األوربيــة وعــن الغــاء الدراســة او عــن عــدم احلضــور تخوفــا مــن فيــرس كوفيــد اكــدت وزاره 
التعليــم مبشــاركه وزاره الصحــة انهــا تقــوم بكافــه اإلجــراءات االحترازيــة والتــي تضمــن ســامه الطالبــة وســامه املدرســن فنحــن نقــول 
لــكل اوليــاء االمــور عليكــم بالتعــاون مــع الــوزارة حتــي نســتطيع أن نقــدم جيــا واعيــا قــادرا علــي حمــل الرايــة والوصــول مبصرنــا احلبيبــة 

الــي مصــاف الــدول فمصــر قــادره مبجهــود املخلصــن بهــا ومجهــود اوالدهــا عشــت مصــر وعــاش اوالدهــا.

بــدأ إســماعيل باشــا املفتــش حياتــه الوظيفيــة يف الدائرة 
الســنية وظــل اخلديــوي يراقبــه حتــي حصــل علــى رتبــة 
ــم القطــر  ــاً إلقلي ــه مفتشــاً عام ــك عين ــد ذل الباشــوية، وبع
املصــري، وطــوال تولــي إســماعيل املفتــش وزاره املاليــة 
)1868-1876(كان حائــزاً علــي رضــا اخلديــوي لدرجــة 
بــأن منحــه 4 منــازل بعابديــن قيمتهــا 30 ألــف جنيــه، كمــا 
منحــه أرضــاً يف منطقــة الظوغلــى بالقاهــرة .. أحــد األثــار 
املبنيــة منــذ عهــد أســرة محمــد علــي، أقــام عليــه إســماعيل 
املفتــش قصــره بعــد ذلــك فــور تعيينــه وزيــراً للماليــة، وأمــر 
عامــي)1870-1868( بــن  بتشــيده  املفتــش  إســماعيل 
وفقــا ألســلوب العمــارة اإليطالــي التــي تتميــز باملبالغــة 
يف العناصــر الزخرفيــة املجملــة للوجهــات حيــث يتكــون 

القصــر مــن جزئــن وهمــا: 
اجلــزء اخلــاص بالســكن وجــزء 
طــرازه  أن  كمــا  بالعمــل  خــاص 
العمــارة  بــه  اشــتهرت  مختلــف 
التاســع  القرنــن  يف  األوروبيــة 
عشــر والعشــرون وتتبــع ملدرســة 

الفنيــة، ألبــوزار 
ثــاث  مــن  القصــر  ويتكــون   
ــق تضــم 18حجــرة رئيســيه  طواب
ــاء واســع  ــرة وفن و42حجــرة صغي

ــي  ــن جــزء شــمالي وجــزء جنوب ــارة عــن جزئ والقصــر عب
كمــا يتوســط القصــر نافــورة جميلــة..

األثــار  بــوزارة  املشــروعات  قطــاع  إدارة  أن  والغريــب 
علــي  تعمــل  ومازالــت  لهــا  مقــراً  القصــر  هــذا  اتخــذت 
ترميمــه حيــث أكــد املهنــدس وعــد ابــو العــا رئيــس قطــاع 
املشــروعات أن تكلفــة ترميــم القصــر وصلــت ل 192مليــون 
جنيــه حتــى األن مشــيراً إلــي أن عمليــات الترميــم بــدأ يف 
عــام 2008 حيــث مت ترميــم مــا يقــرب مــن 90% مــن القصــر 
كمــا قــال أن معــدات العمــل ف ترميــم القصــر ال ميكــن 
ــه يتــم يف جــزء جــزء  أن تكــون اســرع مــن هــذا والعمــل في
منــه ألنــه ليــس مبنــى خرســانيا فحوائطــه حاملــة وترابيــة 

متحركــة.
 وقــد تولــي إســماعيل املفتــش عــدة مناصــب أيــام حكــم 
اخلديــوي إســماعيل وكانــت 
مت  حيــث  صادمــة  نهايتــه 
يف  غايــة  بطريقــة  قتلــه 
جثتــه  إلقــاء  ومت  البشــاعة 

النيــل. قــاع  يف 
بــاد  مصــر  حتيــا   
التاريــخ واألمــان حفــظ اهلل 
مصــر، حفــظ اهلل اجليــش.

َعلَمتنــي احليــاة دورســاً غاليــة . .علمتنــي أال أنتظــر ، االنتظــار قلــق دائــم ، وأن أطمئــن بــأن كل مــا ســيكون 
لــي ســيأتي ... علمتنــي أال أتعلــق أو أمتســك ، فــكل مــن يريدنــي ســيبقى وكل مــن يســتغني عنــي ســيرحل...!! 
علمتنــي أن ال أتخيــل مكانتــي يف قلــوب البشــر .. مكانتــي ســتظهر يف أفعالهــم معــي ...!!  علمتنــي أن مــن 

يحــب ال يجــرح ، ومــن يقســو ال يحــب .. متــر األيــام والســنن وتبقــى احليــاة دروس ال تنســى..
قصة جميلة جداااا ...من فضلك اقراءها 
فتاة أحبها اجلميع ...... لكن من تزوجها؟؟

يحكى أن فتى قال ألبيه أريد الزواج من فتاة رأيتها، وقد عجبني جمالها وسحر عيونها
رد عليه وهو فرح ومسرور وقال: أين هذه الفتاة حتى أخطبها لك يابني؟؟؟؟

فلمــا ذهبــا ورأى األب هــذه الفتــاة أعجــب بهــا وقــال البنــه : أســمع يابنــي هــذه الفتــاة ليســت مــن مســتواك 
وأنــت ال تصلــح لهــا هــذه يتســاهلها رجــل لــه خبــرة يف احليــاة وتعتمــد عليــه مثلــي

اندهــش الولــد مــن كام أبيــه وقــال لــه : كا، بــل أنــا ســأتزوجها يــا أبــي وليــس أنــت تخاصمــا وذهبــا ملركــز 
الشــرطة ليحلــوا لهــم... املشــكلة وعندمــا قصــا للضابــط قصتهمــا قــال لهــم: أحضــروا الفتــاة لكــي نســألها من 
تريــد الولــد أم األب وملــا رآهــا الضابــط وانبهــر مــن حســنها وجمالهــا قــال لهــم : هــذه ال تصلــح لكمــا بــل تصلح 

لشــخص مرمــوق يف البلــد مثلــي؟؟؟ وتخاصــم الثاثــة وذهبــوا إلــى الوزيــر وعندمــا رآهــا الوزيــر: قــال هــذه
ال يتزوجها إال الوزراء مثلي؟؟؟ وأيضا تخاصموا عليها حتى وصل األمر الى أمير البلدة

وعندمــا حضــروا قــال : أنــا ســأحل لكــم املشــكلة أحضــروا الفتــاة فلمــا رآهــا األميــر قــال هــذه : ال يتزوجهــا 
إال أميــر مثلــي؟؟؟ وجتادلــوا جميعــا ثــم قالــت الفتــاة أنــا عنــدي احلــل !!!

سوف أركض وأنتم تركضون خلفي والذي ميسكني أوال أنا أكون من نصيبه ويتزوجني
وفعــا ركضــت وركــض اخلمســة خلفهــا الشــاب واألب والضابــط والوزيــر واألميــر وفجــأة وهــم يركضــون 
خلفهــا ســقط اخلمســة يف حفــرة عميقــه، ثــم نظــرت عليهــم الفتــاة مــن أعلــى وقالــت : هــل عرفتــم مــن 
أنــا!!! أنــا الدنيــا والعالــم!!! أنــا التــي يجــري خلفــي مــن هــم تركــو محبــة اهلل العظيمــة وأحبونــي ويتســابقون 
للحصــول علــي املــال والشــهوات حتــى يقعــوا يف القبــر ثــم الــى اجلحيــم ولــن يفــوزوا بــي. » ال حتبــوا العالــم 

وال األشــياء التــي يف العالــم فأحبــوا اهلل كمــا هــو أحبكــم

إلــى  يشــير  لفــظ  هــو  اإلســاموفوبيا 
الكراهيــة نتيجــة اخلــوف املرضــي اجلماعــي 
مــن اإلســام واملســلمن واعتبارهــم مصــدر 
مت  اللفــظ  وهــذا   ، اإلرهــاب  مصــادر  مــن 
تداولــه فــى اإلعــام الغربــي بصــورة مكــررة 
حتــى أصبحــت الصــورة الذهنيــة للغربيــن 
عــن اإلســام واملســلمن هــى صــورة ســلبية 
إلــى أقصــى درجــة ، وقــد بــدأت هــذه النظــرة 
احتــاد  بعــد  مبكــراً  واملســلمن  لإلســام 
العــرب فــى حــرب أكتوبــر 1973 وانتصارهــم 
أوروبــا  عــن  البتــرول  ومنــع  اليهــود  علــى 
أثنــاء احلــرب ممــا أدى ملعانــاة شــديدة لــدى 
األوروبيــن واألمريكيــن وكانــت نقطــة بدايــة 
وتيــرة  وتزايــدت   ، املســلمن  مــن  اخلــوف 
هــذه النغمــة مــع جنــاح الثــورة اإلســامية فــى 
إيــران وبدايــة ظهــور اإلســام السياســي فــى 

املنطقــة العربيــة.
مــن املعقــول واملتوقــع أن يجــد املهاجــرون 
فــى  املســلمة  اجلاليــات  وأبنــاء  املســلمون 
الغــرب معاملــة خشــنة وغيــر ســوية نتيجــة 
التضليــل اإلعامــي ومــا مت تصويــره كذبــاً 
وزوراً عــن اإلســام واملســلمن وانهــم قادمون 
لتغييــر العــادات والتقاليــد األوروبيــة ، ولكــن 
الذيــن  األوروبيــون  يشــتكي  أن  هالنــي  مــا 
املعاملــة  نفــس  مــن  اإلســام  فــى  دخلــوا 
مــن  كثيــر  فــى  آدميــة  والغيــر  القاســية 
عــن  فصلهــم  إلــى  تصــل  لدرجــة  األحيــان 
أعمالهــم وتخلــى أهلهــم وأصدقائهــم عنهــم.

التقــدم  مركــز  نشــر   ،2011 عــام  يف 
األمريكــي  تقريــرا، وكان الهــدف مــن التقريــر 
واملثقفــن  والعلمــاء  املنظمــات  »فضــح  هــو 
والنشــطاء الذيــن يشــكلون شــبكة مكرســة 
لنشــر املعلومــات املضللــة والدعايــة الســلبية 
ــوا يف اإلســام.  ــن دخل ــن الذي عــن األمريكي
ــة  ــر أن ســبع مؤسســات خيري وجــد التقري
عامــي  بــن  دوالر  مليــون   42.6 أنفقــت 
اخلطــاب  انتشــار  لدعــم  و2009   2001
جهــود  تكثيــف  مت  للمســلمن.  املعــادي 
وخبــراء  املمولــن  مــن  صغيــرة  مجموعــة 
التضليــل مــن قبــل اليمــن الدينــي، ووســائل 
اإلعــام املحافظــة، واملنظمــات الشــعبية ، 
والسياســين الذيــن ســعوا إلدخــال منظــور 
يف  األمريكيــن  املســلمن  علــى  ســلبي 

العــام. اخلطــاب 
العــداء فــى  إلــى إظهــار  وقــد أدى ذلــك 
أشــكال مختلفــة بعضهــا ال يتعــدى النظــرات 
تصــف  التــى  األلفــاظ  بعــض  أو  العدائيــة 
املســلمن بالرجعيــن واإلرهابيــن ، ورمبــا 
االعتــداء  ومحاولــة  لاشــتباك  األمــر  زاد 
باليــد ، وجتلــت هــذه العــداءات فــى الهجــوم 
الــدول  بعــض  فــى  املســلمن  علــى  املســلح 
والســويد  وإجنلتــرا  أملانيــا  مثــل  األوروبيــة 
ومــا خلــف هــذا االعتــداء املســلح مــن ضحايــا 
ألفــكار عنصريــة دون يقترفــوا أي ذنــب .

وعلــى الرغــم مــن قســوة هــذا املشــهد فــى 
العالــم الغربــي وهــذه العنصريــة البغيضــة 
املنطــق  أن  إال  إســامي  هــو  مــا  كل  جتــاه 
رمبــا يســتوعب هــذا الفكــر وهــذه الكراهيــة 
نظــراً إلختــاف الديانــات واألعــراف والقيــم 
والعــادات ، ولكــن العجيــب أن تــرى بعــض 
النعــرات الفاســدة والنفــوس احلاقــدة مــن 
بنــي جلدتنــا وداخــل صفوفنــا ، والتــي ظهــرت 
علــى الســطح متســك معــاول الهــدم لتنــال 
بداعــي  ومعتقداتــه  وثوابتــه  اإلســام  مــن 
حريــة الــرأي ودميقراطيــة الفكــر وشــتان بــن 
احلريــة وبــن اإلســفاف الفكــري والعقــدي 
تكــن  فلــم  لــه  مبــرر  وال  أســاس  ال  الــذى 
ــة يومــاً مــا أداة للطعــن يف  ــن تكــون احلري ول
املتعقــدات الدينيــة الثابتــة ولــن تكــون للعبــث 
بالقيــم واألخــاق واملبــادئ والســخرية مــن 
أصحــاب الرســول الكــرمي الــذي قــال عنهــم: 
ال تســبوا أصحابــي، فوالــذي نفســي بيــده لــو 
ــا أدرك  ــا م ــد ذهب ــل أُح ــق مث ــم أنف أن أحدك

ُمــّد أحدهــم وال نصيفــه(. 
وأبشــركم جميعــاً بأنــه ال جنــاح ملثــل هــذه 
ســبحانه  اهلل  أن  حيــث  القميئــة  الدعــوات 
يأتــي  ثــم   ، دينــه  بحفــظ  تكفــل  وتعالــى 
الشــريف  األزهــر  فــى  ممثلــة  الدولــة  دور 
لتقــف  والقضائيــة  الدينيــة  واملؤسســات 
كحائــط صــد ضــد كل مــن تســول لــه نفســه 
التطــاول علــى الديــن أو النيــل مــن أصحــاب 

الديــن. بثوابــت  العبــث  أو  رســول اهلل 

ةِ َّانِيَّ ـك ولَةِ املِصـريَةِ لتَحِجيمِ الزِّيـَادةِ السُّ جُهـُودُ الـدَّ

سباق الترندات وجنون 
املال

رسـالة خاصـة حول نظرة 
املجـتمع لذوي الهمم

تطوير التعليم ليس 
رفاهيه بل ضرورة

قصر إسماعيل املُفَتِّش .. 
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روسيا وأوكرانيا .. حرٌب 
عاملية أْم مُفتَعلة؟ 

ِ ثالثُ َتديَّات تَُدقُّ ناقُوَس اخلَطَر على اإلقتَِصادِ العَاملي
املال والبنون. مازلنا 

نتمسك باألمل 

اعرف نبيك ...!! 
تطوير الذات اإلنسانية 

 إن الســبب الرئيســي الشــتعال احلــرب بــن 
ــا هــو الرفــض القاطــع الروســي  روســيا وأوكراني
الشــمال  حلــف  ضمــن  أوكرانيــا  النضمــام 
األطلســي الناتــو، وتعتبر روســيا انضمــام أوكرانيا 
إلــى حلــف شــمال األطلســي مزعًجــا لهــا وميثــل 
واقتصادهــا،  وحدودهــا  أمنهــا  علــى  خطــورة 
بســبب تشــاركية احلــدود بــن البلديــن، لذلــك 

شــنت روســيا عمليــة عســكرية خاصــة.
لذلــك يجــب ان تقتصــر احلــرب علــى حتقيــق 
األهــداف السياســية التــي بــدأت احلــرب ألجلهــا 
الســيطرة  واوكرانيــا  روســيا  حــرب  حالــة  ويف 
اإلقليميــة وحمايــة احلــدود ونــزع الســاح هــو 
هــدف روســيا اآلن، ويف قانــون احلــرب يجــب أن 
ــل اخلســائر البشــرية  ــة بســرعة وبأق ــم العملي تت
بســرعة  ملتزمــة  روســيا  األن  وإلــى  واملاديــة 
التنفيــذ أمــا القتــل والدمــار اقــل ممــا تصورنــا 

جميعــاً.
مــن  هــو  اجلديــد  للعالــم  املرعــب  املوضــوع 
الطــرف  مــن  األداء  ســرعة  املتنمــرة؛  الــدول 
الروســي وااللتــزام بالقوانــن الدوليــة حتــي ال 
يعتبــر اإلحتــال الروســي ألوكرانيــا خطأ إنســاني 
احلــرب  وقانــون  الدوليــة  للقوانــن  وانتهــاك 
اإلنســاني املوقــع مــن معظــم دول العالــم اجلديــد، 
وهــذه القوانــن وضعــت ملــا ال ميكــن فعلــه يف 
حالــة احلــرب ونــزع الســاح ونــص قانــون احلــرب 
علــي الدولــة الغازيــة احلفــاظ علــي شــيء مــن 
اإلنســانية يف النــزاع وإنقــاذ األرواح والتخفيــف 
مــن املعانــاة. ويبقــي الســؤال هنــا : مــن املتضــرر 
األكبــر مــن هــذه احلــرب؟ وهــل هنــاك مســاعدات 
أو تدخــل مــن جانــب الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

خوفــاً علــي اقتصادهــا ؟
أم تتدخــل دول أوروبــا لفــض احلــرب القائمــة 
خوفــاً علــي اقتصادهــا بحكــم اعتمادهــا علــي 
روســيا يف توفيــر الغــاز والنفــط.. وهنــاك بعــض 
املحــاوالت مــن جانــب بعــض الــدول يف إجبــار 
الــدول العربيــة يف اخلليــج علــي إعــادة توجيــه 

إمداداتهــا مــن الصــن إلــى أوروبــا.
ــب روســيا  ــوف بجان ــل تتدخــل الصــن للوق فه
باعتبارهــم حتالــف جيــو سياســي وإقليمــي قــوي 

ومســتويات كبيــرة مــن التجــارة بــن البلديــن؟
مصاحلهــا  لكســب  الصــن  تســعي  أم 
خســارة  مــن  حــدث  مــا  وتعويــض  االقتصاديــة 

كورونــا.. جائحــة  أثنــاء  اقتصاديــة 
أنفاســه، مــع  وأخيــراً: يحبــس العالــم حاليــاً 
اســتمرار القلــق الغربــي إزاء احلشــود التــي ال 
أوكرانيــا،  مــع  احلــدود  علــى  متواجــدة  تــزال 
ويبقــى أن احلــرب يف حالــة اندالعهــا ســتكون 
مدمــرة بالنســبة ألوكرانيــا، ولهــا عواقــب ال ميكــن 
قياســها علــى باقــي أوروبــا والغــرب، مــا يضــع 
ــي  ــازال حت ــي م ــال، والت ــة اجلب ــى حاف ــم عل العال
اآلن يف مرحلــة التعــايف مــن تداعيــات جائحــة 

كورونــا. فيــروس 

لــم يعــد املجتمــع كمــا كان حيــث تغيــرت 
التباهــي  واصبــح  البشــر  وتغيــر  النفــوس 
والتفاخــر بالعمــل الســيء هــو الظاهــر امــام 
عنــد  عبــاده  يســتر  اهلل  ان  ورغــم  االعــن 
عمــل معصيــة او فجــور جنــد ان االنســان 
يتباهــى بذلــك العمــل وعندمــا يقــوم شــخص 
بتوجيــه اللــوم لــه او تقــدمي النصــح جنــده 
يهاجــم مــن ينصحــه بــل قــد يوبخــه ويتلفــظ 
معــه بأبشــع االلفــاظ وكأن العمــل الســيء هــو 
الصــح وغيــر ذلــك خطــأ فنجــد ان التاجــر 
يغالــى فــى ثمــن ســلعته ويقــول اللــي قــادر 
يشــترى يقــرب واللــي ممعهــوش ميلزمــوش 
ــات امــام ماحظــن ال  والغــش فــى االمتحان
حــول لهــم وال قــوة ومعلمــن يتفاخــرون بأنهــم 
يضعــون االمتحانــات ويســربونها ملــن يتواجــد 
فــى املجموعــات لديهــم وكأن ذلــك اصبــح 
حــق مكتســب لديهــم دون اخلــوف مــن اهلل او 
مدير إدارة او وكيل وزارة او حتى وزير وكأن 
ال رادع لهــم واألســوأ عندمــا جتــد اشــخاص 
ذو مراكــز يتحرشــون بالنســاء او طفــل صغير 
يركــب دراجــة وميــد يــده علــى جســد ســيدة 
قــد تكــون مــن عمــر والدتــه او اكبــر منهــا 
كل هــذا بســبب غيــاب اإلرشــاد فــى املــدارس 
واجلامعــات ودور العبــادة وكذلــك اإلعــام 
مبهاجمــة  االعاميــن  بعــض  قــام  فقــد 
االزهــر وشــيخ االزهــر بــل والتشــكيك فــى 
آيــات القــرآن وقــد اعجــب ذلــك الكثيــر ممــن 
فقــد االميــان او العقيــدة وقــد تأثــر ضعــاف 
النفــوس مــن الشــباب وكثيــر مــن الرجــال 
والنســاء ممــن غلبــت عليهــم شــهواتهم وممــن 
تناســي قيــم مجتمعاتنــا وعاداتنــا فأصبحنــا 
نــرى العيــب ونشــجعه والصــح ونتجنبــه بــل 
قــد نهاجمــه وفــى النهايــة جميعنــا خاســرون 
ولكــن مــن يبعــث االمــل هــو وجــود اطفــال 
حتفــظ القــرآن وتذهــب للكنائــس وتســاعد 
العجائــز فــى عبــور الطريــق او مســاعداتهم 
التبــرع  او  العامــة  املواصــات  ركــوب  فــى 
او  الســرطان  ملستشــفيات  مبدخراتهــم 
يفعلــون  اخليريــة  واجلمعيــات  االطفــال 
شــعاع  هــم  املقابــل  انتظــار  دون  اخليــر 
بــل  الظــام  وســط  ســينبثق  الــذى  النــور 
هــم البــذرة التــى تنبــط وســط ارض جافــة 
جــرداء هــم االمــل فــى الغــد مــن اجــل إعــادة 
االمــن واألمــان ملجتمعنــا هــم بنــاة املســتقبل 
ندعــوا لهــم بكمــال الصــاح والفــاح مــن 
اجــل مراعــاة االبــاء وحمايــة املجتمــع وعــودة 
الطمأنينــة فــى النفــوس كمــا قــال ســيدنا 
محمــد عليــه افضــل الصــاة والســام اخليــر 
فــى وفــى امتــى الــى يــوم القيامــة صدقــت 
يــا رســول اهلل ..حمــى اهلل مصــر وابناؤنــا 
ــا مصــر  ــا مصــر حتي ــا وحتي وشــعبنا وقائدن

ــا مصــر حتي

الرســول صلــي اهلل عليــه وســلم ســاعة حادثــة 
اإلفــك ملــا بعــض املنافقــن اتهّمــوا الســّيدة عائشــة 
النــاس  كام  بيســمع  كامــل  شــهر  قعــد  بالزنــا 
وكل  عليــه  واقــع  اللــي  املعنــوي  األذى  ومســتحمل 
وال  حصــل  ده  هــل  مباشــرة  ميســألش  عشــان  ده 
ال فيكســر بخاطرهــا لــو حّســت انــه شــاكك فيهــا 
.. الســيدة عائشــة كانــت بتحكــي ان الرســول كان 
بيخلّيهــا تــأكل األول أو تشــرب مــن اإلنــاء وبعديــن 
يأخــذه منهــا ويشــرب او يــاكل مــن نفــس املــكان اللــي 
للنــاس  هــي أكلــت أو شــربت منــه .. وكان بيقــول 
مــن  ُحبهــا«  رُزقــُت  »إّنــي   : الســيدة خديجــة  علــى 
شــّدة ُحبــه ليهــا الرســول كان بيقعــد علــي األرض 
تركــب علــى  للســيدة صفّيــة عشــان  ركبتــه  ويثنــي 
ضهــر اجلمــل بتاعهــا .. وكان ملــا بياخــد زوجاتــه 
معــه للحــج والراجــل اللــي بيقــود القافلــة بيســرع كان 
بيقولــه »رفقــاً بالقواريــر« .. ال تســرع معانــا نســاء 
الســّيدة  بتــاع  الطريــق اجلمــل  نصــف  مــرة يف  يف 
صفيــة اتأخــر عــن باقــي القافلــة وبــرك علــي األرض 
راحــت تبكــي .. الرســول عمــل أيــه أوّقــف القافلــة 
بايديــه  دموعهــا  ميســح  وقعــد  لهــا  ورجــع  كلهــا 
ــه  ــب خاطرهــا الرســول كان بيخــرج مــع زوجات ويطّي
للتنــزه ، كان بيســاعدهم يف شــغل البيــت وبيخّيــط 
النعــل اللــي بيلبســه والثــوب اللــي بيرتديــه . الرســول 
عمــره مــا ضــرب زوجــة مــن زوجاتــه وقــال علــى أبنتــه 
الســيدة فاطمــة »إنهــا بضعــة منــي يريبنــي مــا رابهــا 
ــا آذاهــا« يف مــرة الرســول كان خــارج يف  ــي م ويؤذين
ــة ومعــه الســيدة عائشــة، فقــال للنــاس تقّدمــوا  قافل
وتســابق مــع الســيدة عائشــة فســبقته ..بعدهــا بفتــرة 
خرجــت معــه يف قافلــة تانيــة فقــال ألصحابــه تقّدمــوا 
وقالهــا ســابقيني، فتســابقوا فســبقها وأخــذا يضحــك 
ــه الوحــي  ــزل علي ــا ن ــك الرســول مل ــا هــذه بتل ويقوله
وكان خائــف تــرك أصحابــه وأقربائــه وذهــب للســيدة 
خديجــة وأخبرهــا بالوحــي .. والعــام اللــي ماتــت فيــه 
ُســّمي بعــام احلــزن مــن شــدة حــزن النبــي عليهــا .. 
وكان ملــا بيدبــح شــاه يقــول أرســلوا بهــا إلــى أصدقــاء 
حفيدتــه  بياخــد  كان  الرســول  لهــا  وفــاًء  خديجــة 
أُميمــة بنــت زينــب ويصلـّـي وهــو شــايلها وملــا كان يركع 
أو يســجد ينزّلهــا ويرجــع يشــيلها تانــي .. الرســول 
ــاث أخــوات أو  ــات أو ث ــاث بن ــه ث ــال: »مــن كان ل ق
أبنتــان أو أختــان فأحســن صحبتهــن واتقــى اهلل فيهن 

فلــُه اجلنــة » إعــرف نبيــك »

األنظمــة  مــن  مجموعــة  اإلنســان  يعتبــر 
االجتماعيــة والنفســية والعصبيــة املرتبطــة ببعضهــا 
البعــض فالــذات اإلنســانية هــي حصيلــة جتربــة املــرء 
التــي تشــكل إدراكــة وعواطفــه  للظواهــر املختلفــة 

. وأفــكاره 
يســعى  أهــداف وطموحــات  منــا  فلــكل شــخص 
للوصــول إليهــا فتطويــر الــذات هــو اجتهــاد اإلنســان 
وتعبــه علــى نفســه وتطويــر ذاتــه مــن أجــل حتقيــق 
النفــس  بــه فطبيعــة  حلــم  الــذي  هدفــه وطموحــه 
اإلنســانية تتطلــع دائمــا لألفضــل واألرقــى ، فهنــاك 
للــذات  النفســية احلديثــة  النظــر  لوجهــات  تصــور 
اإلنســانية علــي انهــا تقوم بدراســة التصــور الوجداني 
لهويــة الفــرد فعندمــا يتلقــى الطفــل الرعايــة الصحية 
الثابتــة واملســتقرة يف ســنوات عمــرة األولــي ســوف 
يتكــون لديــه وعــي مســتقر بالــذات متكنــه مــن إقامــة 

ــد ، ــا بع ــة فيم عاقــات صحي
أمــا إذا كانــت البيئــة األولــي غيــر مســتقرة وال 
أو  الطفــل  وعــي  فــإن  الصحيــة  الرعايــة  تقــدم 
ــا وغيــر مســتقر وألن  ــه يكــون مضطرب االنســان بذات
خبراتــه احلياتيــة الزالــت محــدودة فيكــون مذبذبــا 
وغيــر متيقــن مــن امــرة وهــو يســعي الــي حتقيــق ذاتــه 

وتكويــن هويتــه .
تتميــز  نفســه  عــن  الفــرد  فكــرة  فــإن  ولذلــك 
بتأثيــر  للتعديــل  عرضــة  تكــون  ولكنهــا  بالتفــرد، 
الظــروف البيئيــة واالجتماعيــة املحيطــة فالفــرد قــد 
ــا وبصــورة ســلبية  ــه احيان ــه بصــورة إيجابي ــري ذات ي
آخــري إال انــه بصفــه عامــة لــه تصــور شــبة ثابــت 

عــن ذاتــه. 
ولــكل فــرد تصــور معــن عــن ذاتــه مثــل إدراك 

اجتماعــي  شــخص  بانــه  الفــرد 
او خجــول او مثابــر او مغامــر ...وغيرهــا ، ولكــن 

ليــس مــن الضــروري ان يعكــس 
هــذا التصــور الواقــع الفعلــي للصــورة احلقيقــة 

لــذات الفــرد .
فابد من تطوير الذات 

والتعلــم مــن احليــاة حتــى تصــل إلــى مســتوى يليــق 
بــك ســتظل تتعثــر حتــى تتقــن مــا تريــد تعلمــه.
سئل حكيم: كيف يرد اإلنسان على عدوه؟

فقال: بإصاح نفسه.

األزمــات  عــن  احلديــث  يأخذنــا  حينمــا  بدايــة 
روســيا  بــن  األزمــة  عــن  اليــوم  حديثنــا  فســيكون 
ــت تواصــل  ــي مازال ــان والت ــان اجلارت ــا الدولت وأوكراني

بعــد. تنتــه  لــم  مخــاوف  وســط  تداعياتهــا 
 فــى حــن تتجــه أنظــار العالــم كلــه نحــو متابعــة 
نتائــج احللــول الدبلوماســية فجميعنــا يعلــم أن األزمــات 

ــدة. ــج ســلبية عدي ــا نتائ العســكرية له
وعلــى الرغــم مــن أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
طرفــا  تكــون  لــن  بأنهــا  وتكــراراً  مــراراً  أوضحــت 
مباشــراً يف هــذه األزمــة وكذلــك احلــال بالنســبة إلــى 

بقيــة دول اإلحتــاد األوروبــي.
ــة  ــن أزم ــزال يصــارع للخــروج م ــم ال ي ــا أن العال كم
عليــه  كان  لــم  اإلقتصــاد  عــودة  ومحاولــة  كورونــا 
عــن  الناجمــة  اآلثــار  بعــد  أقدامــه  علــى  والوقــوف 

اجلائحــة.
فــى هــذا الســياق يأخذنــا احلديــث إلــى الســؤال 
املنتظــر وهــو: اليــوم ونحــن بصــدد التدخــل العســكري 
والغــزو الروســي ألوكرانيــا وتعــرض كييــف. ألكثــر مــن 

قصــف 
مــا هــو الوضــع الراهــن لاقتصــاد العاملــي؟ رمبــا 
أقصــى  فــرض  قدمــا يف  املتحــدة  الواليــات  متضــي 

روســيا. علــى  االقتصاديــة  العقوبــات 
ــات  ــه حينمــا نتحــدث عــن العقوب وحقيقــة األمــر أن
ال بــد أن ُنّذكــر هنــا بــأن روســيا ُتعــد ثانــي أكبــر منتــج 
للنفــط يف العالــم وحتتــل املركــز األول عامليــا يف إنتــاج 

وتصديــر القمــح 
حتتــل  حيــث  ألوكرانيــا،  بالنســبة  احلــال  وكذلــك 
املركــز الثالــث يف إنتــاج وتصديــر الــذرة والرابــع يف 

القمــح. إنتــاج 
إذن يف حالــة تصاعــد األزمــة بــن الدولتــن فــإن 
أكبــر مصــادر الطاقــة والقمــح واللــذان يعتبــران وقــود 
ــم ســيتعرضان لعجــز يف إمــدادات  ــة العال ــاة لبقي احلي

ــم منهمــا. العال
حيــث إنــه مبجــرد بــدء العمليــة العســكرية، شــهدت 
أســواق األســهم والنفــط والعمــات خســائر عنيفــة، 
مقابــل ارتفــاع يف أســعار الذهــب الــذي يتصــدر قائمــة 
ســعر  ارتفــع  وقــت  اآلمنــة، ويف  واألصــول  املــاذات 
ــد اكتســت شاشــات  ــة، فق ــن يف املئ الذهــب بنحــو اثن
البورصــات وأســواق املــال العربيــة والعامليــة، ومنصــات 
تــداول العمــات الرقميــة املشــفرة باللــون األحمــر، كمــا 
تســببت األزمــة يف أن تشــهد أســعار النفــط ارتفاعــات 

قياســية.

أيضاً، ارتفعت أسعار القمح عاملياً
هــذا إلــى جانــب مــا إذا قــررت الواليــات املتحــدة 
عقوبــات علــى روســيا مــن شــأنها وقــف أو حتجيــم 

صادراتهــا مــن النفــط أو القمــح أو كليهمــا.
أســعار  ارتفــاع  فــإن  بالذكــر  جديــر  هــو  وممــا 
الطاقــة مــن نفــط وغــاز ســيرفع التكلفــة علــى املصانــع 

والشــركات.
 ومــن هنــا تندلــع أزمــة التضخــم التــى يعانيهــا العالــم 
حاليــا حيــث يهــدد رفــع التكلفــة ورمبــا ضعــف الطلــب، 
مــا يــؤدي يف النهايــة إلــى حالــة مــن الركــود العالــم يف 

غنــى عنهــا.
فــى ســياق متصــل فــإن ارتفــاع التضخــم النــاجت عــن 
ارتفــاع أســعار الطاقــة ســيزيد مــن رفــع نســب الفائــدة 
املتوقعــة لكبــح جمــاح التضخــم الــذي بــدأ باالســتفحال 

قبــل األزمــة الروســية األوكرانيــة .
وبالتالــي فرفــع الفائــدة ســيؤثر ســلباً يف أســواق 
األســهم ويضعــف الشــهية للمخاطــرة خاصــة إذا مــا 
ارتفــاع  بســبب  األســواق  توقعــات  مــن  بأعلــى  جــاء 

أســعار الطاقــة .
أكبــر املتضرريــن  إلــى أن  كذلــك يجــب أن أشــير 
يف الســوق األمريكيــة هــو قطــاع التكنولوجيــا الــذي 

للفائــدة  رفــع  ألي  مباشــر  وبشــكل  ســلباً  يســتجيب 
مــع  مبعــزل  القطاعــات  بقيــة  تكــون  لــن  وبالتالــي 

األثــر. اختــاف 
 فــى حــن ســيكون قطــاع البنــوك أكبــر املســتفيدين 
مــن رفــع الفائــدة ورمبــا زهــرة الــوادي الــذي ميكــن 
ــه إضافــة  أن يتصــدر املشــهد والقطاعــات املرتبطــة ب
إلــى قطــاع الطاقــة وإنتــاج النفــط التــي ســتعزز مــن 

مكاســبها بســبب ارتفــاع األســعار وزيــادة الطلــب.
أيضــاً ال يفوتنــا أن نذكــر بــأن ارتفــاع أســعار الفائــدة 
ــدوره ســيضغط  ــذي ب ــدوالر وال ــاع ال ســيعزز مــن ارتف

علــى أســواق األســهم والســلع.
ولكــن مــا هــو احلــال يف حالــة فشــل املســاعي لألزمة 
األوكرانيــة؟  فــى هــذه احلالــة ســيرافق صعــود الــدوالر 
أســباب  ذكرنــا  فــاألول  والذهــب  النفــط  املــرة  هــذه 
ارتفاعــه، بينمــا ســيكون ارتفــاع الذهــب كونــه أحــد 

املــاذات اآلمنــة يف األزمــات.
 وهنــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن كل هــذه املؤثــرات 
بــن  حــرج  وقــت  يف  تأتــي  األســف  مــع  املحتملــة 
ــى  ــزال تضغــط عل ــي ال ت ــا الت اســتمرار جائحــة كورون
كافــة املســتويات و مــا ســيكون لــه مــن آثــار ســلبية أكبــر 
مــن املتوقــع  ونتمنــى أن يكــون وصولنــا للحلــول أقــرب.

يف الفتــرة املاضيــة كثيــراً مــا ســمعنا عــن االبتــزاز وخاصــة عــن طريــق وســائل 
التواصــل االجتماعــي وقــد تزايــد بنســبة ملحوظــة يف الفتــرة املاضيــة 

فاالبتــزاز هــو تهديــد لانصيــاع لطلبــات اجلانــي أو الفاعــل والــذي يســتخدم غالبــاً 
العديــد مــن األدوات والوســائل بهــدف املســاس بحيــاة املجنــي عليــه أو التشــهير بــه 
ويكــون وراء ذلــك العديــد مــن الدوافــع ماديــة أو إنتقاميــة وغيــر أخاقيــة، فاالبتــزاز 
اإللكترونــي هــو التهديــد مــن أجــل احلصــول علــى غــرض معــن ويتــم ذلــك عــن طريــق 
وســائل التواصــل االجتماعــي املختلفــة بالقــول أو الكتابــة ويكــون مــن شــأنه بث الرعب 
واخلــوف يف نفــس املجنــي عليــه مــن أجــل حتقيــق مــا طلبــه اجلانــي واحلصــول عليــه 

فاالبتــزاز اإللكترونــي كثــر جــداً يف الفتــرة املاضيــة فمــا هــي الدوافــع لهــذا 
أ/ دوافع مالية: تتمثل يف احلصول على أموال من املجني عليه 

ب/ دوافــع انتقاميــة: تتمثــل يف االنتقــام مــن شــخص املجنــي عليــه لكــى يعيــش يف 
حالــة مــن اخلــوف والقلــق 

ولكل جرمية أركان كما هو متعارف عليه قانوناً 
فالركــن املعنــوي :يتمثــل يف اجتــاه إرادة الفاعــل إلــى تهديــد املجنــي عليــه بقصــد 

احلصــول علــى املنفعــة الغيــر مشــروعة 

والركــن املــادي: هــو النشــاط املتمثــل بقيــام اجلانــي بتهديــد املجنــي عليــه وإدخــال 
اخلــوف إلــى قلبــه 

ــق بالوســائل التــى يســتطيع املجنــي عليــه اتخاذهــا ضــد الفاعــل  وأمــا فيمــا يتعل
ــل يف  تتمث

١/ حترير محضر بقسم الشرطة 
٢/االدعاء املباشر أمام النيابة العامة 

عقاب االبتزاز اإللكتروني 
اســتحدث املشــرع املصــري يف القانــون رقــم ١٧٥ لســنه ٢٠١٨ اخلــاص مبكافحــه 
جرائــم املعلومــات علــى أن العقوبــة ال نقــل عــن ٦ أشــهر وغرامــه ال تقــل عــن ٥٠ الــف 
جنيــه وال جتــاوز ١٠٠ الــف أو إحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن اعتــدى علــى املبــادئ 
والقيــم األســرية وانتهــك حرمــة احليــاة اخلاصــة فيجــب لكــى يعاقــب الفاعــل علــى 
ــي أن اهلل  ــي أو شــفهى مــن اجلان ــد كتاب ــى تهدي ــي أن ينطــوي عل ــزاز اإللكترون االبت
تعالــى كمــا كــرم اإلنســان بالعقــل؛ فقــد كرمــه بالعلــم واالختيــار، وأن أي تهديــد بســلب 

اإلنســان إلرادتــه فهــو حــرام.
مــا هــو حكــم اإلســام يف اإلبتــزاز ؟ قــال الدكتــور عمــرو الوردانــي، أمــن الفتــوى 

املــاء ســر احليــاة وهــو مــن أكبــر النعــم التــي أنعمهــا اهلل 
تعالــى بهــا علــي عبــاده ودون املــاء ال يكــون هنــاك أي مظهــر 
ــاة  ــه ســر حي ــى األرض ألّن ــو والتطــور عل ــن مظاهــر النم م
كتابــه  تعالــى يف  لقــول اهلل  والنبــات  اإلنســان واحليــوان 
ــون »  ــاء كل شــيء حــي أَفــا يؤمن ــا مــن امل الكــرمي » وجعلن
ومــن عظمــة اهلل تعالــى أن جعــل املــاء هو العنصر الغالب يف 
األرض إذ يغطــي املــاء ثاثــة أربــاع الكــرة األرضيــة ويتــوزع 
ــى البحــار واملحيطــات واألنهــار واملســطحات  هــذا املــاء عل
املائيــة املختلفــة ولهــذا فــإن املــاء ثــروة ال ُتقــدر بثمــن وقــد 
قالــوا عنــه العــرب قدمًيــا بأنــه أهــون موجــود وأعــز مفقــود 
ولــوال  واملــكان  والثيــاب  البــدن  لطهــارة  جــًدا  مهــّم  املــاء 
وجــوده لغــرق اجلميــع يف القــذارة ووجــوده ال بــد منــه ألداء 
العبــادات فباملــاء يتطهــر اإلنســان وينظــف نفســه وأغراضــه 
كمــا أن املــاء يشــكل وســطا لعيــش الكثيــر مــن الكائنــات 
احليــة املائيــة التــي ال حصــر لهــا مثــل األســماك والطحالــب 
واحليوانــات البحريــة املختلفــة وكذلــك النباتــات كما يحتوي 
التــي  الثــروات  مــن  والعديــد  املهمــة  املــاء علــى األمــاح 
يحصــل عليهــا النــاس مــن أعمــاق البحــار واملحيطــات والتــي 
يشــكل املــاء وســطا لوجودهــا ال يعــرف النــاس قيمــة املــاء 
إال إذا قــل وتأّخــر املطــر فلــوال املــاء لكانــت األرض صحــراء 
قاحلــة ال ينبــت فيهــا زرع وال شــجر لكــن املــاء ينشــر احليــاة 
ــح  ــى لتصب ــإذن اهلل تعال ــة ب ــذور امليت يف األرجــاء ويحــي الب
ــاء يلطــف  ــة خضــراء ويف الوقــت نفســه فــإن امل األرض جن
األجــواء ويجعــل الطقــس أكثــر جمــااًل كمــا يجمــل املــكان 
ويجعلــه أكثــر قيمــة ووجــوده يعنــي وجــود احليــاة بكافــة 
أشــكالها، لهــذا فــإن التجمعــات البشــرية واحليوانيــة بشــكل 
عــام ترتبــط منــذ قــدمي الزمــان بوجــود املــاء واملــكان الــذي 
يكــون فيــه تكــون فيــه مظاهــر وأشــكال احليــاة املختلفــة 
ــاج  ــاس يف إنت ــه الن ــة متجــددة يســتفيد من ــاء طاق ــد امل ويع
الكهربــاء كمــا تعــد البحــار واملحيطــات وســطا تتحــرك فيــه 
الســفن واملراكــب لنقــل البضائــع واملســافرين مــن مــكان 
إلــى آخــر ولهــذا قامــت الكثيــر مــن احلــروب والصراعــات 
علــى املــاء منــذ القــدم إذ يســعى اجلميــع للتواجــد قــرب 

ــه ال يســتحق أن  ــل و مــن جمال احلــب شــيء جمي
يكــون لــه يــوم واحــد لاحتفــال بــل البــد أن يكــون كل 
ــام عيــدا للحــب  ــوم احتفــاالً باحلــب  لتكــن كل االي ي
لــك ولــي ولنــا جميعــآ مــر علينــا ومــن ايــام يــوم الرابع 
عشــر مــن فبرايــر وهــذا اليــوم لــه اهميــه كبيــره عنــد 
الكثيــر منــا وهــو احتفــال بعيــد احلــب ويكــون دائمــا 
هــذا اليــوم  جميــل وجتــد مشــاعر والفــه بــن النــاس 
وبعضهــا وجتــد الــورود والهدايــا والكلمــات اجلميلــة 
والرقيقــة مــن اجلميــع لبعضهــم البعــض واجمــل مــا 
مييــز هــذا اليــوم هــو احلــب الــذي يعــم علــي اجلميــع 
يف هــذا اليــوم يف مظهــر وشــكل جميــل ولكــن البــد 
لنــا أن نبتعــد عــن مظاهــر احلــب  ونحــب بأمانــه 
واخــاص ومــن القلــب الن البــد لنــا قبــل االحتفــال 
باحلــب هــو أننــا نعــرف كيــف نحــب وأن نحــب بعضنا 
احلــب احلقيقــي ونبتعــد عــن احلــب الوهمــي الــذي 
احلــب  ويذهــب  األمــر  يختلــف  مشــكله  أول  عنــد 
ويحــل محلــه حــب النفــس وتفضيلهــا علــي احلبيــب 
أو القريــب او عــن اي احــد دون ســواها  نعــم احلــب 
شــيء جميــل ولكــن ملــاذا يكــون هــذا اليــوم فقــط هــو 
عيــدا للحــب ويتســم النــاس فيــه بالرقــة واملحبــة 
بعضنــا  الــي  نــرق  هكــذا  طبيعتنــا  تكــون  ال  ملــاذا 
البعــض ونحــب بعضنــا البعــض ولكــن مــا أود ان 
اقولــه أن نحــب بعــض املحبــة احلقيقيــة التــي بــا 
ريــاء أو تصنــع وتكــون محبــه حقيقيــه ولكــن البــد 
ــزي هــو  ــا عزي ــت مــا هــو احلــب ي ــا وان أن نعــرف ان
عطــاء وبــدون انتظــار املقابــل تعطــي مــن وقتــك ملــن 
حتــب تعطــي ال تبخــل علــي احبابــك بوقــت تقضيــه 
ــه عليهــم وألحتجــج انــك ال  معاهــم بوقــت تســال في
يتوافــر لديــك وقــت لذلــك احــب ان اقــول لــك انــك 
اذا كنــت حتــب بحــق ســوف جتــد وقــت ملــن حتبهــم 
واحلــب هنــا غيــر املقصــود بــه حــب بــن ذكــر وإنثــي 
بــل نحــن نتكلــم عــن احلــب اإلنســاني حــب الوالديــن 
واألخــوة والزوجــة واالوالد  واألصدقــاء واألقربــاء 
واجليــران الن هــؤالء أيضــآ شــركاء لــك يف هــذا 
ــا  ــرف احلــب حق ــذي يع ــوم وهــو الن االنســان ال الي
ــه مــن  ــع وال يكــون حب ــدا أن يحــب اجلمي يعــرف جي
نــوع واحــد أو لطــرف واحــد بــل وأكثــر مــن ذلــك 
واحــد  لطــرف  ليــس  احلــب  النــاس  يحــب جميــع 
القلــب الــذي يعــرف احلــب بحــق يعــرف كيــف يحــب 
اجلميــع ويعــرف كيــف يرضــي اجلميــع ويعــرف كيــف 
يكــون مخلــص وأمــن يف محبتــه ومــع اجلميــع عندمــا 
تســتطيع ان تقــدم احلــب ســوف تكــون مركــز قوه نعم 
الن الشــخص عندمــا يجــد مــن يحبــه جتــده ســعيدا 
ومملــوء فرحــآ ومقبــل علــي احليــاه ملــاذا ال تكــون قــوه 
واعانــه لكثيريــن بحــب خالــص وحقيقــي تقدمــه لهــم 
ومــن القلــب اعلــم أن احلــب قــوه جبــاره قــادره علــي 
تغييــر واقعــك الــذي تشــكو منــه بــل اقــول لــك واقــع 

ــي تقضــي  ــاوى املتعــددة الت ــة والفت ــر مــن املجامــع العلمي ــاك الكثي ــاء، هن ــدار اإلفت ب
بتحــرمي االبتــزاز بــكل أنواعــه فــإن حكــم االبتــزاز يف االســام هــو التحــرمي والتجــرمي 
ــأن  ــي تقتضــي ب ــم اإلســام الســامية الت ــه تعالي ــا جــاءت ب ــكل م ــايف ل ــل من ــه فع فإن
املســلم ال يــروع أو يخــوف أحــد، واالبتــزاز اإللكترونــي هــو أحــد أنــواع االبتــزاز التــي 
مــن خالهــا يتــم ترويــع األشــخاص وتهديدهــم بنشــر أشــياء قــد تســيء لهــم والرســول 
صلــى اهلل عليــه وســلم نهــى بشــكل صريــح ومباشــر عــن ترويــع املؤمــن وتهديــده أو 
تخويفــه بــأي شــكل مــن األشــكال، حيــث جــاء عنــه أنــه قــال “ال يحــل ملســلم أن يــروع 

مســلماً” رواه أبــو داود،

املســطحات املائيــة املختلفــة باعتبارهــا وســيلة ضغــط علــى 
ــع يعلمــون  ــن ونقطــة قــوة ال نقــاش فيهــا ألن اجلمي اآلخري
جيــدا قيمــة املــاء وأهميتــه التــي ال ميكــن حصرهــا يف بعــض 
ــاء هــو  ــا فامل ــث عنه الكلمــات والســطور وال ســنوات للحدي
ــة  ــه بكاف ــاظ علي ــذا يجــب احلف ــا له ــكل تفاصيله ــاة ب احلي
الطــرق وحمايتــه مــن امللوثــات املختلفــة وعــدم اإلســراف يف 
اســتخدامه كــي ال يتعــرض للنضــوب والشــح خصوصــا أن 
ظاهــرة اجلفــاف مثــا مــن املشــاكل الكبيــرة التــي تنتــج عــن 
نقــص املــاء وقلــة هطــول األمطــار وجفــاف األنهــار واملجاري 
بســبب  والصراعــات  احلــروب  فتحــدث  العذبــة  املائيــة 
ــك  ــي تل ــي وجــود روح عل ــك القطــرة تعن ــاه الن تل قطــرة مي
األرض وبدونهــا فــا توجــد حيــاة وضــرورة املحافظــة عليهــا 
ــم طــرق  ــات واملدرســة بنشــر وتعلي ــاء واألمه ــدء مــن اآلب تب
ــاه  ــي بضــرورة ترشــيد املي ــاه وتأت ــي قطــرة املي احلفــاظ عل
ــا واســتخدام  ــدر احلاجــه وعــدم اإلســراف فيه ــا ق وتقليله
قطــع متطــورة تســاعد علــى ترشــيدها وعــدم اســتخدامها 
يف رش الشــوارع والطرقــات وغســيل الســيارات وغيرهــا 
مــن تلــك الطــرق التــي تســاعد علــي أهدارهــا حتــي أثنــاء 
الوضــوء لقــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم لســعد بــن 
أبــي وقــاص وهــو يتوضــأ ال تســرف يــا ســعد قــال ســعد أيف 
ــي  ــت عل ــو كن ــم ول ــا رســول اهلل قــال نع الوضــوء أســراف ي

نهــر جــاري وذلــك لعظمــة امليــاه وفضلهــا

كثيريــن مــن املحيطــن بــك عندمــا تكــون انــت مصــدر 
لهــذا احلــب وتعطيــه بســخاء وســوف يكــون تغييــر 
لألفضــل والبــد أن تعــرف جيــدا. انــك كمــا تقــدم 
حــب حتمــا ســوف تأخــذ حــب الن مــا يــزرع اإلنســان 
إيــاه يحصــد وســوف تكــون مثــل اجلميــع ســوف تأخذ 
قــوه وســعادة وإقبــال علــي احليــاه مــن املحبــة التــي 
ســوف تأخذهــا  مــن محبيــك ومــن ايجابيــات احلــب 
هــو انــك ال تطلــب راحتــك علــي حســاب اآلخريــن 
الذيــن حتبهــم بــل مطلــوب منــك أنــك تبــذل وتعطــي 
وتتعــب ألجلهــم بــل وجتــد متعتــك يف هــذا التعــب 
وهــذا البــذل ألنــه بهــذا التعــب والبــذل اســتطعت أن 
ــك تعطــي  ــزي هــي ان ــا عزي ــك احلــب ي تســعد حبيب
وتعطــي دون أن تنتظــر أن تأخــذ احلــب أيضــآ انــك 
بــل عينــك  الــي الســلبيات التــى امامــك  ال تنظــر 
ومتدحهــا  ايجابياتــه  علــي  مفتوحــة  تكــون  دائمــا 
وكل عمــل يقدمــه لــك املحبــوب مهمــا كان صغيــر 
يف حجمــه أو قــدره ســوف تــراه عمــل كبيــر جــدا 
وينــال استحســانك ورضــاك احلــب شــيء جميــل 
جــدا فيالتنــا ال نشــوه احلــب ونختذلــه يف يــوم واحــد 
وليتنــا نعــي أن احلــب هــو املتعــة احلقيقيــة املوجــودة 
يف هــذه احليــاه ومســكن اإلنســان الــذي لــم يتــذوق 
ــزي أن جتتهــد لكــي  ــا عزي ــك ي ــي االن علي احلــب ال
حتــب عليــك أن تبــذل كل غالــي ونفيــس لتملــك قلــب 
يقــدم حــب للجميــع مــن هنــا ومــن هنــا فقــط تكتمــل 
ســعادتك تكتمــل ســعادتك عندمــا حتــب مســاعده 
النــاس الذيــن تعرفهــم والذيــن ال تعرفهــم وتكتمــل 
ســعادتك عندمــا ترســم البســمة علــي الوجــوه التــي 
وضــع عليهــا الزمــن أثقــال كبيــره وكثيــره وجعلهــا 
أريــدك  النــاس  ســائر  كمــا  حتيــا  أن  تســتطيع  ال 
ــا للحــب  ــزي أن تذهــب وتبحــث عــن اجلوع ــا عزي ي
وتعطيهــم حــب لكــي يعطــوك ســام نفســي واطمئنان 
وفــرح وســعادة حقــا الســعادة احلقيقيــة هــي عندمــا 
تعــرف كيــف حتــب وكيــف تقــدم وكيــف تبــذل ألجــل 

ــدا للحــب. ــام عي ــع ولتكــن كل االي اجلمي

ََّضخُّم !! بقلم. أزمـُة أوكـرَانيا .. تََداعيات كُـورونَا .. الت
أميرة عبد 

العظيم 

اإِلبتزازُ اإللِكـتُرونيُّ بنَي الواقِِع والقَانُون

سر احلياة . . قطرة مياه لتكن كل االيام عيدا للحب                                        

بقلم/
زاخر أيوب

ملــة العيلــة جملــة تتكــون مــن جزئــن، فبالرغــم مــن أنهــا جملــة صغيــرة 
إال وأنهــا حتتــوي عــدد هائــل مــن املعانــي،

بيــت العيلــة ال يقتصــر فقــط علــى األب واألم واألوالد، بــل ميتــد إلــى 
األعمــام واألخــوال والعمــات واخلــاالت؛ بيــت العيلــه تعنــي الترابــط 
واملحبــة التــي تســتر العيــوب فكلنــا غيــر كاملــن فالكمــال هلل وحــده، 
ــان مــن اجلــد، الســند وقــت  ــدفء مــن اجلــدة واألم ــة هــو ال ــت العيل بي
الشــدة .. وإشــراقة األمــل مــن األطفــال، وأشــعر باألســى ملــا طال األســرة 
اليــوم فمــن مشــاغل احليــاه وضغوطهــا تفككــت األســر ليــس فقــط بــن 
األقربــاء بــل داخــل األســرة الصغيــرة، فــاألب لــم يعــد متواجــد باملنــزل 
قرابــه الســته عشــر ســاعة متواصلــة واألم أيضــاً نزلــت ســوق العمــل 
لتســاعد فــى دفــع عجلــة احليــاة وتشــارك األب يف املتاعــب والشــقاء 
واملصاريــف وحمــل املســؤلية جتــاه األبنــاء، فكــم وكــم مــن الهمــوم وضعــت 
ــى هــذا  ــذار، إضافــة إل ــوة وبــدون متهيــد وبــدون أي إن ــى كاهلهــا عن عل
عمــل البيــت مــن نظافــة وحتضيــر الطعــام وترتيــب ومتابعــة األوالد يف 

اســتذكار دروســهم ومشــاكلهم فــى املدرســة،
مــدى  تتخيلــوا  أن  .فلكــم  بيــت  لــكل  اخليمــة  عمــود  هــي  فاملــرأة 
الضغــط النفســي واجلســدي الــذي تعانيــه األســرة، فاجلميــع يدفــع 
الثمــن األب واألم واألوالد نعــم!! صحيــح .. األبنــاء يدفعــون الثمــن أيضــاً 
فهــم يعتبــرون األب بنــكاً متنقــاً كل عاقاتهــم بــه ورق بنكنــوت ماكينــة 
دفــع مســتلزماتهم الترفيهيــة التــي يحــاول اآلبــاء تعويــض أبنائهــم بهــذا 
األســلوب حتــى ولــو كان علــى حســاب أنفســهم وحرمانهــم مــن متــع 

ــاء .  ــة األبن ــراً عــن حقوهــن ألرضي ــازل كثي ــات تتن ــى األمه ــاة .حت احلي
ولألســف يتكــون لــدى األبنــاء شــعور بــأن تضحيــات اآلبــاء لهــم وهــو 
أمــر واجــب وليــس مــن فــرط محبتهــم لهــم .ومــع مــرور الزمــن يتفاجــأ 
اجلميــع بانقطــاع صلــة الرحــم حتــى بــن األخــوات .فهــم لم يعيشــوا هذا 
اجلــو وبالتالــي لــم يشــعروا بالــدفء األســري . وال باهتمــام املشــاعر أو 
مبفهــوم آخــر هــو عــدم إداركهــم تلــك املشــاعر األســرية .فبهــذا الفقــد 
جندهــم يلجــؤن لتعويــض هــذا احلرمــان بطــرق مختلفــة مثــل الهــروب 
ــى الهابطــة مشــاهدة االفــام  ــة وســماع االغان ــاب اإللكتروني ــى األلع ال
الســيئه ودون املســتوى الفكــرى واالجتماعــى ويتقمصــون الشــخصيات 
ممــا يــؤدى الــى تغيــر فــى ســلوكيات املجتمــع والعــادات والتقاليــد . 
فنحــن جنيــد التقليــد الضــار حتــت ســتار شــعارات رنانــه جذابــه تشــعر 
ــاء  الشــباب بنشــوه احلمــاس والقــوه واالهتمــام .وبــكل اســف يقــع االبن
فــى هــذا الفــخ ومــن يفهــم ال يســتطيع العــوده حتــى اليتــم الســخريه 
منــه وتقذميــه . بيــت العيلــه هــو حائــط صــد للدولــه واملجتمــع ككل 
.بيــت العيلــه هــو املســار الصحيــح للمجتمــع والتصالــح مــع النفــس . 
نعــم الظــروف املجتمعيــه محاطــه بتحديــات جمــه .ولكــن ليــس لنــا 
غيــر املبــادره بلــم شــمل االســره فيجــب ان يكــون هنــاك لقــاء اســبوعى 
لاســره يحــرص عليــه جميــع افــراد االســره للنقــاش وســرد االســئله 
فــى كافــه املجــاالت التــى جتــول فــى خاطــرك والتــى ال جتــول .ال يوجــد 
عيــب فــى النقــاش طاملــا هــو موضوعــى فيجــب علــى االســره االســتماع 
ــا خــارج االســره  ــوا عنه ــى ال يبحث ــه حت ــا واعطاؤهــم االجاب ــى ابنائه ال

.ومبــا ان هنــاك مبــادره لاســره يجــب ايضــا تبنــى مبــادره اكبــر وهــى 
مبــادره بيــت العيلــه فتجتمــع كل اســر العيلــه عنــد احــد االســر مــره كل 
شــهر بالتنــاوب .لــن يفوتنــى ان هنــاك مصاريــف لهــذا التجمــع وســيمثل 
اضافــه الــى الضغــوط االقتصاديــه ؟ الن حتمــا ســيكون هنــاك ضيافــه 
ومصاريــف اضافيــه لتحضيــر غــداء او عشــاء بجانــب انــواع احللويــات 

ــه كل اســره تتفــق مــع البيــت املضيــف او الفاكــه. حلهــا بســيط للغاي
بتوحيــد الوجبــه التــى ســتقدم وكل اســره تقــوم باعدادهــا مثــل اعــداد 
ــن  ــات والشــراب .فاالســره ل اى وجبــه خاصــه لاســره وكذالــك احللوي
ــك هــو قضــاء  ــه لهــذا التجمــع .املهــم فــى ذال ــاء اضافي تتحمــل اى اعب
وقــت ممتــع مــع البيــت الكبيــر واالهــل ... نحتــاج الــى مبــادره للــم الشــمل 
ــه و املحبــه تســتره ونســرق مــن الزمــان ضحكــه تخــرج مــن  لبيــت العيل
القلــب بــدون تصنــع والذكريــات متتــد لاجيــال .فالذكــرى هــى التــى 

تخفــف مــن وطــاه الزمــن .

َّـة العيـلَة مُبـاَدرة ملَ
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بقلم/
 هالة 
سليم 

بقلم/
الشيماء 

رمضان

عـَزيزِي الـرَّجُــل !!

صالح املجتمعات يبدأ 
من األم

علــى  الذهــن  إلــى  يبــادر  قــد  ســؤال  هنــاك 
أنــه ســؤال بســيط، لكــن الواقــع احلالــي أثبــت 
أنــه ســؤال صعــب اإلجابــة عليــه وهــو: احليــاة 

مــن؟ مســئولية  األســرية 
املســئولية  وخاصــة  الرجــل،  مســئولية  هــل 

املــرأة؟؟  مســئولية  أم  املاديــة 
اإلجابــة نأخذهــا مــن واقعنــا العملــي، فلألســف 
ألقــوا  قــد  الرجــال  بعــض  وجدنــا  الشــديد 
باملســئولية كاملــة علــى املــرأة ،، وبعــد ذلــك يأتــي 
الرجــل يشــتكي أنــه يحتــاج إلــى حبيبــة وزوجــة 

رقيقــة ناعمــة !! 
واآلن  موقعــك  لهــا  تركــت  الرجــل  ســيدي 

!! حتاســبها 
علــى مــاذا حتاســبها ؟؟ علــى أحالمهــا .. علــى 
ضيــاع عمرهــا .. ضيــاع أنوثتهــا بحثــاً معــك عــن 
احليــاة واملــال وكل مــا يخــص أوالدكمــا !! وهــا 
هــي أول كلمــات شــكرك لهــا )أنــا لــم أعــد أشــعر 

بأنوثتــِك؛ أنــا لــم أعــد أحتاجــِك( .
يــا ســيدتي اجلميلــة .. أيتهــا املــرأة املصريــة 
حمالــة األســية: لقــد ضحيتــي بالكثيــر دون أن 

يطلــب منــِك أحــد شــيء فهــل مت شــكرِك ؟! 
إن اهلل قــد خلــق لــكل شــيء ميــزان، وعلينــا 
جميعــاً عــدم إخــالل امليــزان .. فلــكٍل منــا حقــوق 
وواجبــات وإذا مــا تطوعــت املــرأة ببعــض حقوقهــا 
مــن أجــل بيتهــا فهــذا ال يعنــي أنــه فــرٌض عليهــا .. 
فحينمــا يكــون أحــد الزوجــن غيــر متحمــل 
ملســؤولياته وواجباتــه، فهــذا يــؤدي إلــى فتــور بــن 

الطرفــن وعــدم االســتقرار .. 
ولتعلــم عزيــزي الرجــل أن للمــرأة حــق عنــدك 
وليــس  الشــكر  يســتوجب  حقهــا  عــن  وتنازلهــا 

مزيــداً مــن اللــوم والتجاهــل والبعــد .. 
قــال الدكتــور/ شــوقي عــالم مفتــي اجلمهوريــة 
مســئولية  أنهــا  وأوضــح  الــزواج  مســئولية  عــن 
الشــرع  حــث  فقــد  الزوجــن،  بــن  مشــتركة 
املســلمن كافــةً علــى ضــرورة حتمــل املســئولية 
يف كل شــئونهم، ولــم يفــرق بــن أحــد وأحــد، بــل 
وضــع كل واحــد أمــام املســئولية املنوطــة بــه؛ كل 
حســب قدراتــه ووظيفتــه يف احليــاة؛ فــكل فــرد 
واحــد،  وقــت  ــا يف  ومرعّيً راعًيــا  يعتبــر  مســلم 
ولــه  ألهلهــا،  يؤديهــا  أن  يجــب  واجبــات  عليــه 
حقــوق يجــب أن تــؤدى إليــه؛ وقــد ُجمــع كل ذلــك 
يف قولــه )صلــى اهلل عليــه وســلم(: »كلكــم راٍع، 
وكلكــم مســئول عــن رعيتــه، اإلمــام راٍع ومســئول 
ــه ومســئول عــن  ــه، والرجــل راٍع يف أهل عــن رعيت
ــه، واملــرأة راعيــة يف بيــت زوجهــا ومســئولة  رعيت
عــن رعيتهــا، واخلــادم راٍع يف مال ســيده ومســئول 
عــن رعيتــه، وكلكــم راٍع ومســئول عــن رعيتــه«، 
وجــاء تعميمــه )صلــى اهلل عليــه وســلم( يف بدايــة 
احلديــث بقولــه: »كلكــم راٍع، وكلكــم مســئول عــن 
ــه«، ويف آخــره أيًضــا: »وكلكــم راٍع ومســئول  رعيت

عــن رعيتــه«؛ تأكيــًدا علــى تلــك املســئولية.
مستشــارة  احلليــم«  عبــد  »أســماء  وتقــول 
العالقــات الزوجيــة: إن الــزوج غيــر املســؤول هــو 
الرجــل الدائــم التهــرب مــن مســؤوليات البيــت 
واألوالد والزوجــة، وغالبــاً مــا يكــون الســبب فــى 
ــا  ــى اتبعه ــة الت ــة اخلاطئ ــة التربي هــذا هــو طريق
األهــل معــه، فعــودوه علــى االعتمــاد عليهــم يف كل 
شــيء، ال ســيما إذا كانــت والدتــه عودتــه أن تفعــل 
ــى نفســه.  ــد عل ــه كل شــيء بنفســها وأال يعتم ل

هــذا االبــن حــن يصبــح رجــالً وزوجــاً يكبــر مــع 
مفهــوم خاطــئ، وهــو أن املــرأة تفعــل كل شــيء 
وحتمــل مســؤولية البيــت فــى كل صغيــرة وكبيــرة 
منــه،  ذلــك تفضــالً  يعتبــر  فإنــه  وإن ســاعدها 
ويــرى كل مســؤوليته فــى احليــاة الزوجيــة هــي 
أن يذهــب لعملــه علــى الرغــم مــن أن العكــس هــو 
ــت  ــد البي ــح، والرجــل يجــب أن يكــون قائ الصحي

وأســاس املســؤولية.
اهلل  منحهــا  التــى  الرجــل  قوامــة  وتضيــف: 
والكفايــة  والواليــة  الرعايــة واحلمايــة  هــى  لــه 
ليــس فقــط فــى املصاريــف، وإمنــا فــى حتمــل 
مســؤوليات البيــت أو علــى األقــل التعــاون بينــه 
وبــن زوجتــه، وإن لــم تفهــم الزوجــة هــذا يف فتــرة 
اخلطوبــة واكتشــفته فقــط بعــد الــزواج فلألســف 
ــار  ال يوجــد حــل ســوى التعامــل مــع هــذا اإلختي
اخلاطــئ لتســتمر احليــاة بأقــل خســائر ممكنــة. 
ومــن هنــا أرى أنــه يجــب علــى الرجــل أن يــدرك 
مــدى أعبــاء البيــت العصــري علــى عاتــق الزوجــة 
وكيفيــة تاثيــره علــى حياتهــا النفســية واجلســدية، 
وعليــه أن يســاعدها تلبيــة لنــداء املــودة والرحمــة 

اللتــن بنــى اإلســالم بهمــا العالقــة الزوجيــة.

فــى عــام 1879 تزوجــت )مبروكــة خفاجــي( 
ُقــرى  إحــدى  مــن  بســيطة  مصريــة  فالحــة 
عطــا(  )إبراهيــم  ب  الشــيخ  كفــر  محافظــة 
فــالح كان يعمــل باألجــرة وبســبب ضيــق احلــال 
الشــهور  فــى  حامــل  كانــت  انهــا  رغــم  طلقهــا 
ــا وأخوهــا  ــة مــع والدته ــت مبروك ــرة. انتقل األخي
إلــى اإلســكندرية وأجنبــت ابنهــا )علــي إبراهيــم 
عطــا( وقــررت أن تفعــل كل مــا بوســعها لتربيتــه 
وتعليمــه علــى أحســن وجــه. كان عندهــا مائــة 
ســبب وســبب لتنــدب حظهــا وتتعقــد مــن الرجــال 
ــى  ــل ف ــع منادي ــه يبي ــا وجتعل ــى ابنه وتخرجــه عل
اإلشــارات. لكنهــا عملــت بائعــة جــن فــى شــوارع 
( مدرســة رأس  االســكندرية وأدخلــت ابنهــا )علــّيً
التــن األميريــة وبعــد أن حصــل علــى االبتدائيــة 
بالشــهادة  ويوظفــه  ليأخــذه  والــده  ذهــب 
أكبــر  حلمهــا  كان  )مبروكــة(  لكــن  االبتدائيــة. 
بكثيــر فقامــت بتهريبــه مــن ســطح بيتهــا إلــى 
ــه إلــى القاهــرة  ســطح البيــت املجــاور وهربــت ب
وأدخلتــه املدرســة اخلديويــة فــى درب اجلماميــز 
وعملــت لــدى أســرة الســمالوطي لتســتطيع أن 

تنفــق علــى تعليمــه..
دخــول  واســتطاع  دراســته،  فــى  علــيٌّ  تفــوق 
مدرســة الطــب عــام 1897 وتخــرج منهــا عــام 

1901
ــل  ــام مــرض الســلطان حســن كام ــد 15 ع بع
ــم  ــرح عال ــى اقت ــاء فــى مرضــه حت ــار األطب واحت
البيولوچــى الدكتــور عثمــان غالــب على الســلطان 
ــم فاســتطاع عالجــه  ــي إبراهي ــور عل اســم الدكت
لــه جراحــة خطيــرة و ناجحــة فعينــه  وأجــرى 
العليــة  للحضــرة  استشــارّيًا  جراًحــا  الســلطان 
ومنحــه  للســلطان  ــا  خاّصً وطبيًبــا  الســلطانية 
رتبــة الباكويــة. فــى عــام 1922 منحــه امللــك فــؤاد 
األول رتبــة الباشــوية. فــى عــام 1929 مت انتخــاب 
الدكتــور علــى باشــا إبراهيــم أول عميــد مصــري 
لكليــة الطــب بجامعــة فــؤاد األول. ثــم أصبــح 
بعدهــا رئيســاً للجامعــة. و فــى عــام 1940 مت 
ــام أســس  ــًرا للصحــة وفــى نفــس الع ــه وزي تعيين
وأصبــح  األطبــاء  نقابــة  إبراهيــم  باشــا  علــى 
وأصبــح  تاريخهــا..  فــى  األول  األطبــاء  نقيــب 
أيضــا عضــوا فــى البرملــان املصــري . والدتــه...
فالحــة.. أُّميــة.. ُمطلقــة صــالح املجتمعــات يبــدأ 

مــن األم
ســالمي الــى كل ام هــى مدرســه للحيــاة.  .. 
ــر وســعادة ــات بخي ــع األمه كل عــام وأمــي وجمي

بقلم /
 آمال امام 

بقلم /
زاخر ايوب

جعــل اهلل ســبحانه وتعالــى القوامــة للرجــل مبــا منحــه مــن قــوى 
وإمكانــات عقليــة وبدنيــة.. ومــا يتبــع ذلــك مــن بعــد نظــر يف كل األمــور ..
والقوامــة هــي قيــام الــزوج مبصالــح زوجتــه ورعايتهــا واالنفــاق عليهــا. 

وكذلــك منعهــا مــن اخلــروج إال بإذنــه وتأديبهــا أيضــاً.. 
ومــن املناســب واحلكمــة أن يكــون هــو صاحــب القوامــة عليهــا.. وقــال 
تعالــى : )الرجــال قوامــون علــى النســاء مبــا فضــل اهلل بعضهــم علــى 

بعــض ومبــا أنفقــوا مــن أموالهــم( ســورة النســاء..
وقــد ذكــر املولــى عــز وجــل لهــذه القوامــة ســببن كمــا فســره العلمــاء 

أولهمــا: وهبــي.. والثانــي كســبي..
أمــا األول .. فهــو مــا أشــار إليــه قولــه تعالــى: ) مبــا فضــل اهلل بعضهــم 

علــى بعض(
فهــو مــا فضــل اهلل الرجــال يف اخللقــة والقــوة والقــدرة علــى االحتمــال 
وهــذا ال ينكــر.. فلذلــك يجــب علــى الرجــل دون املــرأة اجلهــاد واألمــور 
الصعبــة والشــاقة.. وإذا كان أهــل اللغــة يقولــون زيــادة املبنــى تــدل علــى 
ــال اجلســم  ــأن احتم ــذا وارد أيضــاً يف حــق االنســان ب ــى فه ــادة املعن زي
املــادي وتهيئتــه بشــكل مخالــف بــن الرجــل واملــرأة يزيــد األعبــاء علــى 
الرجــل.. وأن الطــالق بأيديهــم.. واالنتســاب إليهــم وغيــر ذلــك ممــا 

مصــر ام الدنيــا عبــاره نقولهــا وال نــدرك معنهــا ولألســف جنــد البعض 
يتهكــم ويســخر منهــا .وللحقيقــة التــى يجــب ان يعرفهــا اجلميــع ان مصــر 
هــى اول شــعوب العالــم التــى عرفــت احلضــارة . واحلضــارة هــى النتــاج 
الفكــري والثقــايف واملــادي املتراكــم لشــعب مــن الشــعوب والتــي متنحهــا 

خاصيــةً مميــزة عــن باقــي الشــعوب األخــرى.
كاملبانــي  فقــط  املــادي  اجلانــب  علــى  وال ميكــن حصــر احلضــارة 
والقــالع والقصــور أو اختزالهــا يف أمنــاٍط سياســية، بــل علــى البحــث 
العلمــي والفنــي بالدرجــة األولــى، فاجلانــب العلمــي يتمثــل يف االبتــكارات 
والعلــوم والفلســفة والهندســة والفلــك والطــب وعلــم االجتمــاع والفــن 
واملنحوتــات،  واملالبــس،  واملوســيقى،  املعماريــة  الفنــون  فــى  يتمثــل 
والتصويــر. فلــو ركزنــا وبحثنــا علــى أكبــر احلضــارات يف العالــم فلن جند 
مثــل احلضــارة الفرعونيــة .ســنجد أنهــا كانــت تثــرى بالعلمــاء والفنانــن 
واملهندســن واالطبــاء العظمــاء. فالفــن والعلــم همــا عنصــران متكامــالن 
يقــودان أي حضــارة. هــذا ليــس تناغمــا بحضــارة فقدنــا حلقــات الوصــل 
بهــا او التمســح باملاضــي او متلقــا إلرضــاء مجموعــه بعينهــا . وليــس 
لفــرط حبنــا لبلدنــا، ولكنهــا احلقيقــة ولكــى تصــدق عزيــزي القــارئ مــا 
اقولــه يجــب ان تكــون ملمــا مبــا يحــاك بنــا مــن تزيــف ماضينــا ومحاولــه 
زعزعــه ثوابتنــا احلضاريــة وفصلنــا عــن احلضــارة املصريــة القدميــة 
ــات بنيــت بالســخرة وان  ــان االهرام ــرى ب ــة الكب ــه الكذب ــد محاول . فبع
شــعب اهلل املختــار هــو الــذى شــيدها وانهــم يعلمــون بأســرارها وكــم 
وكــم مــن محــاوالت لصهينــه االثــار املصريــة وكــم مــن محــاوالت إلقامــه 
ــآت  ــم امــام االهرامــات .ولكــن كل هــذه املحــاوالت ب ــه له طقــوس غريب
بالفشــل ليقظــه رجــال الدولــة الشــرفاء .الــى ان وصلنــا الــى مرحلــه 
ثــورات الربيــع العربــي التــى دمــرت شــعوب وبــالد لــم تتمســك مباضيهــا 

فضــل اهلل بــه جنــس الرجــال علــى جنــس النســاء ..
ــا  ــو م ــرأة فه ــى امل ــة للرجــل عل ــل القوام ــي يف جع ــا الســبب الثان وأم
أنفقــه عليهــا ومــا دفعــه إليهــا مــن مهــر ومــا يتكفلــه مــن نفقــة ومــا يلزمــه 
يف العقــل والديــة وغيــر ذلــك ممــا لــم تكــن املــرأة ملزمــة بــه. فيجــب أن 
يتعامــل الــزوج مــع زوجتــه بالرحمــة واملــودة والعطــف واحلنــان يف تطبيــق 

هــذه القوامــة.. 
وتســقط القوامــة إذا مــا تخلــى الــزوج عــن رعايــة زوجتــه فــإن قصــر 
أو أســاء العشــرة.. ولــم ينفــق عليهــا ولــم يكســها.. فــإن ذلــك يســلبه حــق 

القوامــة عليهــا.. ويعطيهــا هــي احلــق يف طلــب الطــالق..
ــا  ــق له ــر الســكن الالئ ــب بتوفي ــزوج مطال ــى أن ال واجمــع العلمــاء عل
ــه مــن مــأكل ومشــرب ..  ــى زوجت ــاق عل ــا اذا مرضــت.. واإلنف وعالجه
مؤكديــن أن هــذا هــو األصــل فــال يجــوز لــه أن ينظــر إلــى راتبهــا أو 

ميراثهــا..
ــه  ــه وأوالده بحســب إمكانيات ــى زوجت ــزوج اإلنفــاق عل ــى ال ويجــب عل
املاليــة ســواء كانــت الزوجــة غنيــة أو فقيــرة ..وذكــرت دراســة إحصائيــة 
انــه توجــد أكثــر مــن 12 مليــون امــرأة معيلــة يف مصــر.. فحوالــي %30 
مــن األســر تنفــق عليهــا نســاء كمــا أن 38% مــن نســاء مصــر معيــالت.. 

فــكان لهــا ســرقه اثارهــا امــام اعــن الــكل ومحــو تاريخهــا .ولكــن الفخــر 
كل الفخــر للمؤسســة العســكرية املصريــة احفــاد الفراعنــة علــى قدرتهــم 
فــى احلفــاظ علــى تاريــخ وحضــارة مصــر مــن تلــك العواصــف . الــى ان 
املحــاوالت لــم تيــأس ولــم تقــف بعــد كل هــذا الفشــل فاملحاولــة احلاليــة 
هــى محاولــه خبيثــة كمــا اعتدنــا وهــى ســلخ الهويــة املصريــة ومحاولــه 

صبغتهــا بالهويــة األفريقيــة فظهــر مصطلــح
الAfrocentrism )االفروســنتريك(وما هــى اال محاولــه جديــده 
لســرقة التاريــخ املصــري القــدمي وملــن ال يعلــم فــان مصــر القدميــة هــى 
اول مــن أنشــئ جيــش نظامــي يف العالــم . كمــا أنشــأ املصريــون أول 
إمبراطوريــة يف العالــم وهــي اإلمبراطوريــة املصريــة املمتــدة مــن تركيــا 
شــماالً إلــى الصومــال جنوبــاً ومــن العــراق شــرقاً إلــى ليبيــا غربــاً، وقــد 
كان ذلــك هــو العصــر الذهبــي للجيــش املصــري. وهــذا لتامــن حــدود 
مصــر ومنابــع النيــل كان املصريــون هــم دائمــاً العنصــر األساســي يف 
اجليــش املصــري. كان اجليــش املصــري يتكــون مــن اجليــش البــري 
املشــاة والعربــات التــي جترهــا اخليــول والرماحــن وجنــود احلــراب 
والفــروع األخــرى واألســطول الــذي كان يحمــى ســواحل مصــر البحريــة 

كلهــا إضافــة إلــى نهــر النيــل.
مــن هــم جماعــة ال Afrocentrism هــو منــوذج فكــري يســعى إلــى 
تســليط الضــوء علــى الهويــة واملســاهمات اخلاصــة للثقافــات األفريقيــة 
يف تاريــخ العالــم. ويجــادل األفروســنتريك بــأن املجتمــع العلمــي الغربــي 
يســتهن باحلضــارات األفريقيــة، ويشــارك -بوعــي أو بــدون وعــي- يف 

مؤامــرة إلخفــاء املســاهمات األفريقيــة يف التاريــخ.
بــدأت هــذه احلركــة فــى الظهــور منــذ عشــرينات وثالثينــات القــرن 
عنــد  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  خاصــة  وتتمركــز  العشــرين، 

وتصــل نســبة املــرأة املعيلــة حتــت خــط الفقــر 26,3% هــذه األرقــام قــد 
تصــدم الكثيريــن.. لكــن الواقــع قــد يكــون أكثــر قســوة. وتقــوم املــرأة يف 
هــذه األســر بــدور األم واألب.. قــد يكــون بســبب مــوت الــزوج أو الطــالق 
أو حتــى مــع وجــود الــزوج ألنــه يرفــض ان يتحمــل مســؤولية األســرة 

واإلنفــاق عليهــا .. 
وتبقــي القوامــة يف يــد الرجــل.. وهــو وحــده الــذي ميكــن ان يســقطها 
اذا تخلــي عــن دوره.. وواجبــه يف االنفــاق علــي زوجتــه .. انــه الرجــل يــا 
ســادة والرجــل وحــده صاحــب القوامــة وهــو ايضــا الــذي بيــده اســقاطها 

والتنازل عنها .

األفارقــة األمريكيــون، وأصبــح لهــا انتشــار واســع عنــد األفرو-أمريــكان 
مــن اجلاليــات االفريقيــة 

االفروســنتريك كان مــن اصحابــه مالكــوم اكــس وهــو امريكــي اســود 
يف فتــرة الســتينات .وقــال يف لقــاء لــه مســجل 

»عندمــا تنظــر الــي متثــال فرعونــي مصــري قــدمي فعليــك الربــط بــن 
ــي نفســك وان  ــك تنظــر ال ــد ان الرجــل االســود واملصــري القــدمي فتأك

الرجــل االبيــض يريــد ان يســرق هــذا التاريــخ لــه »
ويرى االفروسنتريك ان احلضارة املصرية

احلالــي  املصــري  وان  الســودان  مــن  اصلــه  املصــري  الفرعــون  او 
ليــس لــه عالقــة باملصــري القــدمي وان املصــري القــدمي مــات او هجــر 
مصــر .وان كل مــن هــم يف شــمال مصــر االن هــم جنســيات كثيــرة 
بعيديــن عــن العــرق املصــري االصيــل .حتــي انهــم زعمــوا ان احــدي 
ملــكات مصــر) تــي( زوجــة أمنحتــب الثالــث يف االســرة ال18 انهــا ذات 
مالمــح افريقــة ولــون بشــرتها ســمراء .مؤكديــن ان املصــري القــدمي كان 
اســودا افريقيــا .وكمــا يزعــم اصاحــب الفكــر االفرســنتريك ان علمــاء 
املصريــات احلالــن يقومــون بتلويــن املقابــر باللــون االبيــض لتزويــر 

التاريــخ. وللحديــث باقيــة..

متَى تَسـقُطُ القََوامَة؟!

األفروسـنتريك !!

 بقلم /
سعيد السويدي

بقلم /
محمد شاكر املرسى

بقلم /
عادل محمود

بقلم .
د/ اسماعيل حامد

كانــت أوكرانيــا فيمــا مضــى جــزء مــن اإلحتــاد الســوفيتي والتــي انفصلــت عنــه بعــد تفــكك االحتاد الســوفيتي 
، ولكننــا فوجئنــا بعمليــة الغــزو الروســي ألوكرانيــا فهــل هــذا محاولــة جديــدة إلعــادة العقــد الســوفيتي املنفــرط 
أم مجــرد عمليــة تأديبيــة مــن روســيا جلارتهــا الصغــرى التــى تخلــت عــن بعــض مــن بنــود االتفاقــات املوقعــة 

بينهمــا كمــا يدعــي الــدب الروســي.
وكأنــه قــد أن لنــا أن نــدرك مــا يــدور حولنــا مــن مخططــات دوليــه لتضخيــم دول بعينهــا لكــي تســيطر هــذه 
الــدول علــى ســائر الشــعوب ، كمــا فعلــوا معنــا يف املاضــي عندمــا وصفــوا اجليــش االســرائيلي باجليــش الــذي 

ال يقهــر وخــط بارليــف املنيــع الــذي ال ينهــار والــذى انهــار بخراطيــم امليــاه يف حــرب 73 العظيمــة .
كمــا مت تصويــر الواليــات املتحــدة االمريكيــة بأنهــا ســيدة العالــم واألِمــر الناهــي علــي دول العالــم فتعالــوا 
نتذكــر مــاذا فعلــت مامــا امريــكا بعــد حــرب 73 ومنــع الــدول العربيــة البتــرول عنهــا وعــن أوروبــا بالكامــل ، 
فقــد خططــت ان تضــع يدهــا علــي بتــرول اخلليــج واســتغلت بعــض احلــكام لكــي ينفــذوا مخططهــا الصهيونــي 
اإلجرامــي فقامــت بالوقيعــة بــن العــراق وإيــران وتعهــدت لصــدام حســن بأنــه ســتمده بالســالح والعتــاد 
واندلعــت احلــرب التــي اســتمرت 9 ســنوات متواصلــة ومــا ان هــدأت احلــرب بــن العــراق وايــران حتــى  
حرضــت صــدام حســن علــي الكويــت فقــام باحتــالل جارتــه الشــقيقة دون النظــر ألي أعــراف أو قيــم مشــتركة 
ــى  ــة عل ــا اســتنجدت بالقــوة العظمــة املهيمن ــج إال أنه ــة ، فمــا كان مــن دول اخللي ــن الدولي أو حســاب للقوان
ــل  ــراق وقت ــالل الع ــج ككل وقامــت باحت ــى اخللي ــكا ف ــدم ألمري ــة أول ق ــت بداي ــكا (  وكان ــا أمري ــم ) مام العال
صــدام حســن واســتولت علــى مقــدرات العــراق وخيراتــه ووضعــت يدهــا علــى بتــرول اخلليــج بداعــي مقابــل 

احلمايــة للخليــج مــن إيــران املارقــة .
ومنــذ ذلــك احلــن اســتغلت الواليــات املتحــدة األمريكيــة نغمــة اإلرهــاب لتتحكــم فــى مصيــر دول وشــعوب 
كثيــرة ، ولكــن عندمــا حــدث االعتــداء الروســي علــى أوكرانيــا التــى تدعمهــا أمريــكا توقــع اجلميــع املســاعدة 
واملســاندة القويــة مــن أمريــكا حلليفتهــا الصغــرى ولكــن كانــت خيبــة األمــل التــى أدهشــت العالــم فقــد وقفــت 
ــرف إال منطــق  ــم ال يع ــا دون أي حــراك ، فالعال ــام روســيا ألوكراني ــا تشــاهد الته ــا أوروب ــكا ومــن ورائه أمري
القــوة ، وأهمــس هنــا فــى أذن احلــكام العــرب لعلهــا تكــون العظــة فيجمعهــم االحتــاد والتعــاون لكــي نصبــح قــوة 

عظمــى تعمــل لهــا أمريــكا ألــف حســاب قبــل التدخــل فــى شــئوننا الداخليــة .

لألســف كثيــرون مــن النســاء يســتغلون قانــون األســرة اســتغالال خاطئــا 
أهلهــم.  بأنفســهم ومبســاعدة  بيوتهــم  لتدميــر  فيســعون 

ــر مــن ..املشــاكل أغلبهــا بســيطة وميكــن حلهــا لكــن بســبب عــدم وعــي  كثي
ــم األســرة  ــي محاك األهــل وعنادهــم يســارعون يف تقــدمي شــكواهم إل

ــه  ــزوج وأهل ــره ال ــا يك ــن الزوجــن هن ــة ب ــدأ ....... عــدم الثق ــا تب ومــن هن
زوجــه االبــن وأهلهــا وتكــون النهايــة وال يســتجيب أهــل الزوجــة إلــي الصلــح يف 
كثيــر مــن األحيــان والعامــل وراء هــذا هــو مــا يقــوم الــزوج بكتابتــه مــن قائمــة 
زوجيــة وإلــي أخــره مــن املدفوعــات املبالــغ فيهــا فيجبــر الشــاب يف النهايــة علــي 

الســجن فمــن املؤكــد أن ال بــد وأن تعــدل هــذا القوانــن 
ــاة  ــت مــن بن ــة يف بي كيــف تأخــذ الزوجــة حكــم بالتمكــن مــن شــقه الزوجي
ــزوج  ــت الشــقة بإســم ال ــو كان ــل هــذا، ل ــل يقب ــا ؟! أي عق ــد زوجه وأسســه وال
لتفهمنــا األمــر ! لكــن أن يكــون املنــزل كامــال باســم والــد الــزوج ومنــح ابنــه شــقه 
ــه تذهــب ملحكمــه األســرة وحتصــل  ــد اول خــالف مــع زوجت ــا وعن ــزوج فيه ليت
علــي متكــن مــن الشــقة ؟! أيــن يعيــش الــزوج بعــد ذلــك !! والزوجــة تذهــب كل 
فتــرة الــي بيــت حماهــا وزوجهــا ســابقا وأهلــه ومتــر مــن أمامهــم للدخــول للشــقة 
؟! بــكل كبريــاء واســتعالء ورفــع احلاجــب ألعلــي واذا ســمعت مجــرد كلمــه عبــر 
ــز  ــم تذهــب مســرعة للقســم او املرك ــم وغيظه ــت عــن حزنه ــا اصحــاب البي به
لعمــل محضــر تعــدي حلماهــا ســابقا او حماتهــا أو أخــو زوجهــا، هنــا نضــع النــار 

بجانــب البنزيــن ومثــل هــذة األمــور تذيــد األمــور اشــتعاال.
لألســف نــدرت وقلــت الرجولــة يف كثيــر مــن البيــوت وأصبــح مــن ميلــك 

القــرار الســتات ال الرجــال 
الســتات أصبحــت تنافــس الرجــال علــي » الترنــد » ينســوا أحيانــا أنهــم 
ســيدات كلمــا قــل كالمهــم وظهورهــم كثــر احترامهــم يبــدوا أن جنــون الظهــور 
وتصــدر املشــهد قلــل مــن عقلهــم وللبعــض منهــم بعــض العــذر إن لــم يجــدوا مــن 
يوجههــم ســواء مــن أب او مــن زوج وآســفي علــي الرجــال ســنقول بعــد ذلــك 

واهلل وعملوهــا النســاء .
»يف محكمــه األســرة« جتــد العجــب العجــاب فعــال رأيــت أبــاء مطأطئــي 

ومنكســي الــرؤوس بــكل ألــم وحســرة
رأيــت فتيــات يف عمــر الزهــور مــر علــي زواجهــم شــهور، بــل وأســابيع وشــباب 

يف مقتبــل العمــر 
رأيــت امــرأة تتــرك طفلتهــا ليــد أحــد مــن أهلهــا لتهــرول مســرعة وراء 

القاضــي. أمــام  لتقــف  محاميهــا 
أن  الطــرق  بــكل  للمحكمــة  لتثبــت 
حالتــه املاديــة ممتــازة وقــد يكــون شــاب 

ــه  ــدأ حيات ــازال يب م
رأيــت شــاب يبكــي وهــو يحكــي لرجــل بجانبــهَ يقــول لــه واهلل واهلل كنــت عايــز 
اعيــش لكــن امهــا منهــا هلل . وأخــري حتكــي لســيدة واهلل كان بيســيب البيــت 
مــن غيــر جنيــه ويجلــس علــى القهــاوي يصــرف ويتباهــي علــي اصحابــه وعامــل 
فيهــا ســي الســيد . تابعــت مراحــل اجللســات وأغلــب فتــرات الــزواج تتــراوح مــن 
شــهرين إلــى ثــالث اشــهر حتــى لســنة، ملفــات الطــالق بأرقــام مخيفــة املوضــوع 

بجــد بقــي شــيء مرعــب 
أســباب الطــالق كثيــرة منهــا :طلــب الســكن لوحدهــا .ومغــادرة لبيــت الزوجية 
عشــان أهلــك مبيحبونيــش وبيكرهونــي وبيعاملــوا اهلــي وحــش ، مشــاكل بــن 
ــم  ــا بتكل ــف أو الفيــس وانه ــه والزوجــة ،مشــاكل مــن اجــل الهات ــزوج واخت أم ال
حــد قريبهــا علــي اخلــاص ،بخيــل ومابيصرفــش .... إلــخ يعنــي أغلبهــا مشــاكل 
تافهــة لــم نكــن نســمع بهــا خــالل الســنوات املاضيــة اعتقــد ان معظمهــا يكــون 
الســبب فيهــا هــو األهــل وليــس الزوجــن ونقــص الوعــي يف وســط هــذا اجليــل.
اضافــة الــى اخليانــة الزوجية)عــدم اقتنــاع احدهمــا بالطــرف االخــر( وأخيــراً 
عــدم القناعــة والرضــا وعــدم وجــود » كبيــر » يف كل أســرة وعائلــه يقــدره 
ويحترمــه اجلميــع لــم يعــد هنــاك حكمــاء فانفــرط عقــد التماســك األســري 
،واحلكيــم هنــا مــن ميــزه اهلل بالعقــل واحلكمــة وليــس مجــرد شــهادة كمــا يدعــي 
»اجلهــالء » واملشــتاقون والوصوليــون واالنتهازيــون والفاشــلون يف مواقعهــم 
لألســف مضطــر أقولهــا قســمه االبــن عنــد زواجــه اصبــح امــرا حتميــا وال مفــر 

منــه  ال بــد وأن نواكــب مســتحدثات العصــر مالــم يكــن حرامــا 
واألب واألم كل مــا يهمهمــا أن يــروا ابنهمــا ناجــح وســعيد يف حياتــه وإن 
ــاح  ــه ســيبرهما وســيعطف عليهمــا وســيطمئن عليهمــا يف الصب أحســنوا تربيت

ــن طوعــا ال كرهــا  ــدر املســتطاع لك ــا ويســاعدهما ق واملســاء وســيأكل معهم
واســألوا  الكثيريــن  نظــر  وجهــه  وســتغير  األســرة  ملحكمــه  واحــدة  زيــارة 

املحاميــن عــن هــذا األمــر
لــو اســتمر تدميــر األســرة بهــذا الشــكل ســيجني املجتمــع فوضــي وانحــالل 

خــالل الســنوات القليلــة القادمــة بشــيء مرعــب 
» واهلل املستعان »

ــا أشــياء مــن هــذا  ــذي ال يعجبه ــا ال ــا وم ــذي يعجبه ــا ال ــره وم ــاذا تك ــاذا حتــب وم م
القبيــل.

تنســى  وال  دائًمــا  معــك  وهــي  باألمــان  زوجتــك  تشــعر  أن  الضــروري  مــن  ايضــا 
أنــك أخذتهــا مــن بيــت أهلهــا الذيــن كانــوا حياتهــا ويهتمــون بهــا ويشــعروها باألمــان 

واالطمئنــان.
ومــن الضــروري وجــود تفاهــم يف كل أمــور احليــاة بينــك وبــن زوجتــك فــال تتعامــل 
ــاة  ــا. فالتفاهــم يبنــي حي ــة هــذه الطريقــة جتعلهــا تنفــر منــك دائًم معهــا بعنــف وعصبي

ــة ومســتقرة بــدون مشــاكل. هادئ
وال تكــن مــن الرجــال الذيــن يقومــوا بضــرب زوجاتهــم هــذا مــا حرمــه اهلل وخاصــة 

عندمــا تكــون زوجــة صاحلــة.
عليــك أن جتعــل التفاهــم لغــة احلــوار بينــك وبــن زوجتــك وأن تكونــوا متشــاركن يف 

كل أمــور احليــاة الزوجيــة.
يجــب علــى الــزوج معاملــة زوجتــه باحلســنى. وال تنســى أن احليــاة الزوجيــة جتعلــك 
رجــاًل مســئول عــن زوجــة وأوالد أيًضــا لذلــك يجــب أن حتافــظ علــى زوجتــك وأوالدك 

ألنــك ستســأل عنهــم يــوم القيامــة.
يجــب أن يكــون هنــاك احتــرام متبــادل يف املعاملــة بــن الزوجــن. فاالحتــرام هــو 

الدليــل علــى احلــب
ويف حالــة وجــود احتــرام بــن الزوجــن ســوف تنشــئ جيــل مثقــف وواعــي يعــرف 
كيــف يكــون التعامــل بــن الكبيــر والصغيــر وبــن الــزوج وزوجتــه. كمــا ينبغــي االهتمــام 
ــة  ــى عــن املعامل ــك لها.واإلســالم نه ــك واحترام ــى حب ــدل عل ــذا ي ــك فه مبشــاعر زوجت

ــرأة.  الســيئة للم
ــْم يِف رَُســوِل  ــْد َكاَن َلكُ واذكــر بغــض تعامــل افضــل البشــر مــع زوجاتــه قــال تعالي:لََّق
ــَر اهللََّ َكِثيــًرا كيــف كان يتعامــل  ــْوَم اآْلِخــَر َوذََك ـَـن َكاَن َيْرُجــو اهللََّ َواْلَي اهللَِّ أُْســَوٌة َحَســَنةٌ ملِّ

النبــي محمــد مــع زوجاتــه الكــرام.
إّن رســول اهلل صلّــى اهلل عليــه وســلم هــو مثــال لإلنســان الكامــل واألنســان صاحــب 
ــالف  ــن كان باخت ــن ألّي شــخص كان م ــذي ميك ــال ال ــو املث ــم وه ــرمي والعظي ــق الك اخلل

ــه. ــدي ب ــة، أو الشــكل أن يقت ــون، أو العــرق، أو الفصيل الل
فهــو أفضــل اخللــق واملرســلن واملؤكــد مــن كل ذلــك هــو أّنــه لــن يضــل الطريــق أبــداً 
مــن يقتــدي بأفضــل اخللــق ســيدنا محمــد صلـّـى اهلل عليــه وســلم.  كان الرســول الكــرمي 
ــت  ــم وكان ــه الكــرام رضــوان اهلل عليه ــكل زوجات ــاً ل ــه وســلم محب ــى اهلل علي محمــد صلّ
أحــب زوجاتــه إلــى قلبــه هــي الســيدة خديجــة أم املؤمنــن رضــي اهلل عنهــا وأرضاهــا وقــد 

حفــظ الرســول محمــد ذلــك احلــب الكبيــر 
يف حياتهــا فلــم يتــزّوج عليهــا إاّل بعــد وفاتهــا 

رضــي اهلل عنهــا.
الســيدة  يذكــر  محمــد  الرســول  وكان 

مســتمر.  وبشــكل  وعالنيــةً  ســراً  األوقــات  كل  يف  عنهــا  اهلل  رضــي  خديجــة 
كان رســول اهلل صلـّـى اهلل عليــه وســلم يتعامــل مــع زوجاتــه الكــرام رضــوان اهلل عليهــنَّ 
بأفضــل معاملــة فقــد كان الرســول محمــد يالعبهــّن ويالطفهــنَّ. وكان الرســول محمــد 
ــن مــع الرســول محمــد بنفــس  ــّن يتعامل ميــزح معهــّن وهــَنّ أيضــاً رضــوان اهلل عليهــم ك
الطريقة.فقــد كانــت زوجاتــه أمهــات املؤمنــن رضــوان اهلل عنهــم ميزحــن مــع الرســول 

محمــد وأيضــاً يســترحن بشــكل كبيــر عنــد التحــّدث إلــى الرســول الكــرمي محمــد.
وكانــوا يشــكون إلــى الرســول محمــد كل أحوالهــم إن ضاقــت بهــن الدنيا.فهــذه هــي 
الطريقــة الصحيحــة ملعاملــة الشــريك مــع شــريكة حياتــه. علــى عكــس بعــض األزواج يف 
ــام وأيضــاً  ــة وال اهتم ــر محّب ــم البعــض بغي ــون مــع بعضه ــن يتعامل ــا هــذا مــن الذي يومن

بقلّــة وعــي كبيــر.
ــرأة تتســاوى مــع الرجــل يف  ــى. وامل ــّرم مــن اهلل ســبحانه وتعال ــن مك ــرأة هــي كائ فامل
الكثيــر مــن األمــور منهــا إنســانيتها واملــرأة تتســاوى مــع الرجــل يف قدراتهــا العقليــة 

مســاواة تاّمــة بــدون أي نقــص.
حيث ال تقل املرأة عن الرجل بأّي شيء.

لذلــك فقــد كان رســول اهلل صلّــى اهلل عليــه وســلم يطلــب مــن زوجاتــه الكــرام 
ــخ اإلســالمي وحفظــت  ــا التاري ــب لن ــد كت ــا. وق ــف ويف أصعبه ــك املواق املشــورة يف أحل
لنــا الســنة النبويــة الكثيــر مــن املواقــف التــي أخــذ فيــه رســول اهلل صلّــى اهلل عليــه 
وســلم بــرأي زوجاتــه ومنهــا أّنــه أخــذ رأي زوجتــه، أم املؤمنــن الســيدة ،أم ســلمة رضــي 
ــام  ــة الــذي كان يعــّد أحــد أصعــب األي ــوم احلديبي ــرأي يف ي اهلل عنهــا وقــد كان ذلــك ال
علــى املســلمن. واخيــرا يجــب علــى الــزوج أن يشــعر زوجتــه باألمــان. األمــان مــش فســح 

وهدايــا ومصاريــف وال هــو كالم ووعــود. 
األمــان هــو أكبــر مــن كل ده بكتيــر ويف نفــس الوقــت أبســط مــن كل ده. األمــان هــو ان 
تشــعر زوجتــك ان يف شــخص يف حياتهــا هيفضــل موجــود. وانــه جنبهــا وقــت متحتاجــه 

هتالقيــه ســند وحمايــة.
األمــان انهــا متحســش ان عالقتكــم ببعــض علــي كــف عفريــت. األمــان واالحتــواء هــو 
ــح  ــم أن يصل ــه الزوجــة. اســأل اهلل العظيــم رب العــرش العظي اجمــل احســاس تشــعر ب

أحــوال البيــوت املصريــة والعربيــة جميعــا ويصلــح ذات بينــا اللهــم امــن يــارب العاملــن

قــال لــي صديقــي اجلميــل فــى حمــاس ال يشــوبه زيــف:  تركــت احليــاة الســهلة وامليســورة فــى بــالد اخلليــج 
مــن أجــل كلمــة » حتيــا جمهوريــة مصــر العربيــة« وقبــل أن اســتمر فــى حيرتــى وذهولــى، اســتطرد قائــال: ال 
تتعجــب هكــذا، فاحلــق أقــول لــك أن احليــاة فــى بــالد الغربــة قــد تبــدو للوهلــة األولــى مرفهــة، ال يكدرهــا 
بيروقراطيــة عميــاء وال روتــن يومــى ذميــم وال مــدام عفــاف اللــي فــى الــدور التالــت آخــر مكتــب ميــن، 

ببســاطة ياصديقــى العزيــز، هــى حيــاة وفقــط.
لكــن داخــل ذلــك النعيــم املؤقــت جحيــم داخلــي مقيــت، فاملجتمــع غريــب، مــدارس خليجيــة وتعليــم أجنبــي 
ــر عــن  ــى حــد كبي ــف إل ــر مختل ــخ وفك ــر التاري ــخ غي ــر األرض وتاري ــة مــن اخلــارج، أرض غي ــة مجلوب وعمال

فكرنــا وعالــم آخــر.
ــكل حمــاس ونشــاط  ــاح ويقــول ب ــور الصب ــدى فــى طاب ــى مصــر لكــى يقــف ول ــأوالدي إل قــررت الرجــوع ب

ــة. ــة مصــر العربي ــا جمهوري ــوري: حتي وصــوت جه
االنتمــاء العزيــزي االنتمــاء، فــكل ذرة فــى كيانــي ممتنــة لبلــدي وال أخفيــك ســرا أننــى عندمــا أفتــح بــاب 
بيتــي اخلليجــي عائــدا مــن عملــي أشــم رائحــة امللوخيــة املصريــة وأســمع صــوت عبــد احلليــم حافــظ عبــر 
موجــات األثيــر يشــدو بــأرق الكلمــات وأقضــى وقتــي بالســاعات محدثــا ألمــي عبــر الهاتــف فتحكــى لــي 
ــة ركبتيهــا اللتــن أكلتهمــا خشــونة املفاصــل  ــا، وحال ــة عــن أســعار الطماطــم والبطاطــس فــى قريتن فــى روي
وأخبــار خالتــي املريضــة وأوالدهــا املجهديــن ســعيا علــى الــرزق، وتقــول لــي فــى لهفــة: خلــى بالــك مــن عيالــك 

ومراتــك، ألبــس تقيــل وكل كويــس ياحبــة عينــي.
ياصديقــى الراحــة ال تأتــى إال علــى أطبــاق الشــقاء، تقــدم مزينــة بكثيــر مــن التضحيــات واألوجــاع، فالغربــة 
تــأكل مــن العمــر واجلســد، تذهــب ســواد الشــعر البكــر وجتلــب األبيــض الناضــج املتريــث، أتعلــم فــى معظــم 
مــدارس اخلليــج املرموقــة هنــاك حفنــة تــراب، تــراب كتــراب شــوارعنا يلهــو فيــه الطفــل مــرة أو أكثــر شــهريا، 
البــد للطفــل مهمــا كانــت رفاهيتــه ومســتواه االجتماعــي أن يلمــس التــراب، ميــرره بــن أصابعــه الصغيــرة، 
يتأمــل ملمســه ولونــه ورائحتــه حتــى يتعلــق بالوطــن، قليــل مــن التــراب يجلــب الكثيــر مــن النضــج والوعــى، 

التعلــق بالوطــن عزيــزي منتهــى الشــرف.
رســولنا الكــرمي لــم يخــرج مــن مكــة إال مرغمــا باكيــا متحســرا، فقــال راثيــا: يــا أحــب البــالد إلــى قلبــي لــو 
أن أهلــك أخرجونــي منــك مــا خرجــت، وظــل قلبــه متعلقــا بهــا حتــى جاءهــا فاحتــا منتصــرا عزيــزا، ولنــا فــى 

رســول اهلل املثــل والقــدوة، فهــل عــز علينــا أن نفخــر بأوطاننــا ؟!!

القوى العاملية والوهم 
األمريكي

قَانـُوُن األُْسـرَةِ  تَعَـامُل الزَّوجُ مَعَ زوجَـتِه يف اإِلْسـالَمِ

قليل من التراب.. كثير 
من الوعى

الــزواج عالقــة مقدســة وعلــي الــزوج احلفــاظ عليهــا وجعلــه زواج 
مثالــي وملــئ بالســعادة والفرحــة حتــي يســتطيع تربيــه اطفــال اســوياء 

بــن اب وام ســعداء. 
لزوجتــه  الــزوج  يقدمهــا  أن  يجــب  التــي  األشــياء  أهــم  ومــن 
االهتمــام ومــا أكثــر النســاء التــي حتــب الــزوج الــذي يهتــم بــكل 

حياتهــا. تفاصيــل 

بقلم . 
املستشار 

القانوني - 
محمد نعيم 

حسنى 

روسيا وأوكرانيا صراع 
يعود للعصور الوسطى !

املتابــع لألحــداث األخيــرة بــن روســيا واوكرانيــا 
عســكرية  عمليــه  مــن  حــدث  مبــا  يتفاجــئ  لــم 
يف  األوكرانيــة  احلــدود  علــى  روســيه  محــدودة 
فالتوتــرات   2022 فبرايــر   24 اخلميــس  صبــاح 
تاريخيــا  يعــود  وكييــف  موســكو  بــن  والصــراع 
ــن  ــذ العصــور الوســطى عندمــا اشــتراكا البلدي من
روس( يف  الشــرقية)كييف  الســالفية  الدولــة  يف 
الفتــرة مــن 882 م إلــى 912 م فبرغــم مــن ذلــك 
ــف فروســيا اســتطاعت  كان مســار كاليهمــا مختل
بنــاء امبراطوريــه بينمــا اوكرانيــا لــم حتقــق شــيء 
يذكــر وبعــد ســقوط االمبراطوريــة الروســية عــام 
1917 اســتقلت اوكرانيــا لفتــرة وجيــزة ثمــا قامــت 
االحتــاد  وكونــت  باحتاللهــا  الســوفيتية  روســيا 
الســوفيتي وبالرغــم مــن ذلــك كانــت دائمــا كييــف 
لكييــف  الفرصــة  وجــاءت  ملوســكو  قلــق  مصــدر 
للتحريــر مــع انهيــار االحتــاد الســوفيتي يف عــام 
1991 هــذا ازعــج روســيا كثيــرا ولكــن كان الوضــع 
الروســي بعــد انهيــار االحتــاد الســوفيتي ال يســمح 
بدخولهــا صــراع مــع كييــف خاصــه فــى ظــل انهيــار 
الوقــت ممــا جعــل  االقتصــاد الروســي يف هــذا 
روســيا طيلــت عقديــن يف حالــه هــدوء حتــى جــاءت 
املســماة  األوكرانيــة  االحتجاجــات  مــع  الفرصــة 
بامليــدان األوروبــي 21 نوفمبــر 2013 ضــد الرئيس 
األوكرانــي املوالــي ملوســكو فيكتــور يانوكوفيتــش 
وفــراغ الســلطة يف 25 فبرايــر مــن العــام 2014 
ــأر  ممــا جعــل موســكو تفكــر جيــدا يف االخــذ بالث
مــن كييــف والشــعب األوكرانــي ردآ علــى إســقاط 
جزيــرة  شــبه  باحتــالل  وقامــت  يانوكوفيتــش  
القــرم يف مــارس 2014 ومــن هنــا بــدء الصــراع 
يشــتعل وكانــت عالمــه فارقــه وبدايــة حلــرب غيــر 
معلنــه وكان ذكاء موســكو يف الدفــع بقــوات شــبه 
عســكريه يف إقليــم الدونبــاس الغنــى بالفحــم يف 
الشــرق األوكرانــي مــن أجــل دعــم انتفاضــة اإلقليــم 
ضــد كييــف وانفصــال دونيتســك ولوهانســك عنهــا 
ذلــك  ودعمــت  باالنفصــال  موســكو  واعترفــت 
بصــرف رواتــب املوظفــن و معاشــات املتقاعديــن 
الهريفينــا  مــن  بــدال  الروســي  الروبــل  واعتمــاد 
األوكرانيــة وجهــة نظــري الشــخصية فــى تطــور 
األوضــاع ان موســكو تســتعرض قوتهــا وتوضــح 
ــا زال  ــث الشــرعي لالحتــاد الســوفيتي م ان الوري
موجــود وانــه قــادر علــى إعــادة أحيــاء حلف وارســو 
مــن جديــد يف مقابــل حلــف الناتــو ولكــن األمــر لــن 
يزيــد علــى مناوشــات بســيطة بينهــم علــى احلــدود 
ولــن يحــدث اجتيــاح بــري روســي ألوكرانيــا لعــده 
اســباب منهــا ذكاء موســكو جيــدة ومعرفــه أن هــذا 
ســيعرضها لعقوبــات وزيــادة حجــم التضخــم الناجت 
ــوب  ــة واحلب ــك توقــف األغذي ــد وكذل ــه بالتأكي عن
وكذلــك  االســود  البحــر  منطقــه  مــن  املســتوردة 
توقــف حوالــى 40 يف املائــة مــن الغــاز الروســي 
وبالتالــي ارتفــاع أســعاره يف أوروبــا كلهــا ولكــن 
ســيكون الهدف األساســي لهذه العملية العســكرية 
هــى التســوية بــن موســكو وحلــف الناتــو واحتــرام 
مناطــق املجــال الروســي يف مقابــل احتــرام موســكو 
ملناطــق مجــال الناتــو والــدول الغربيــة فلننتظــر 

مــاذا ســيحدث يف الســاعات القادمــة ؟!



11 شعبان ١٤٤٣هـأدب وثقافة

مارس ٢٠٢٢م
أشراف -الشاعر /

أشرف عبد الكرمي

طه حسين عميد األدب العربي أَنَـا المصـري

بقلم الكاتب /
أشرف

 عبد الكرمي

للكاتبة / 
عواطف درويش

الشاعرة/ 
عواطف درويش

للشاعر /
 أشرف 

عبد الكرمي

للشاعرة / منى جالل

عرس  )شاعر الغالبة ( الفارس مبؤسسة 
عبد القادر احلسيني

الكاتب مصطفى الششتاوي 
وجتربته مع املأبون

ليلة شتاء باردة 

الشاعر 
والكاتب / نبيل 

العزقالني

كلمات/
أحمد حسن 

عمر
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بقلم - دكتور/ 
رفيق عفيفي 

لــكل قلــم نزيــه أهميــة عظيمــة فقــد كــرم اهلل عــز 
ومــا  والقلــم  » ن  الكرميــة  اآليــة  القلــم “ يف   « وجــل 
يســطرون » وعــن ابــن عبــاس قــال : قــال رســول اهلل » 
صلــى اهلل عليــه وســلم » أول مــا خلــق اهلل مــن األشــياء 
القلــم . وقــال لــه أكتــب :  قــال ومــا أكتــب ؟ قــال . كل 
شــيء كائــن إلــى يــوم القيامــة .   لذلــك جــاءت أهميــة 
القلــم وبالتالــي أهميــة مــا نكتبــه ونســطره يف الصحــف 
.. إن عبقريــة وذكاء الكاتــب قــد تأخــذه يومــآ مــا إلــى 

ــة حافــة الهاوي
وقــد جتعــل منــه كاتبــآ مرموقــآ وأعمالــه مالزمــة 
قلمــه  وعلــى  عليــه  يتوقــف  وهــذا  الطباعــة  لديســك 
مــا  بــكل  واقتناعــه  إميانــه  ومــدى  وفكــره  وتوجهاتــه 

يكتــب .
قــد يعطيــك اهلل ســبحانه وتعالــى موهبــة الكتابــة، 
ولكــن ليــس كل موهــوب ناجــح فاملوضــوع اكبــر مــن 

ذالــك بكثيــر وال يتوقــف عنــد املوهبــة . 
 والفكــر املتطــور يجــب أن يثقــل بالعلــم والدراســة 
وتبقــى املوهبــة هــي العامــل املشــترك واألساســي فهــي 

ــب . مــن تشــد القــراء للمتابعــة الدائمــة للكات
وتعــد الصحافــة هــي الهــرم األكبــر والبوابــة الكبــرى 
ملعظــم الكتــاب املعاصريــن واالكثــر شــهرة وهــؤالء الكتــاب 
بــدءوا مشــوارهم بكتابــة اخلبــر واملقــال ثــم لعبــت موهبتهــم 
مــن صحفيــن  وحتولــوا  حياتهــم  وبــارزآ يف  هامــآ  دورآ 
والقصــص  الروائيــة  الكتــب  تأليــف  الــى  مقــال  وكتــاب 
القصيــرة وحتولــت معظــم أعمالهــم إلــى أفــالم ســينمائية 
وســيظل  بالذهــب  أســمائهم  وحفــرت  أعمالهــم  خلــدت 

التاريــخ يتذكرهــم يف كل املحافــل واملناســبات .
ــع إليــه بــكل  وهــذا هــو النجــاح الــذي يجــب أن نتطل
ــة طريقــك  ــه وقــد جتــد امامــك مــن يريــد عرقل مراحل

الــى هــذا النجــاح فــال تيــأس
ــاة ال  ــك فاحلي ــه واجعــل مــن قلمــك درع ل ودافــع عن
تعطــي بالتمنــي، ولكــن تعطــي ملــن يريــد أن يأخــذ منهــا 
مــا يريــد أميانــآ منــه بقــدر العطــاء واملجهــود الــذي 

يبذلــه ليصــل لطموحاتــه وأحالمــه . 
والنجــاح ليــس بعيــدآ عــن أحــد فلــكل مجتهــد نصيــب 
. إقــرأ كثيــرآ ثــم ابحــث عــن مــا تكتــب واجعــل مــن 
نفســك مميــزآ يف كل أعمالــك وال تهمــل يف شــيء . 
اهتــم بالكلمــة قبــل اجلملــة وباخلبــر قبــل املقــال وال 
تتــرك شــيء للصدفــة كــن معتــزة مبوهبتــك وبقلمــك 
وافتخــر باملــكان الــذي تنتمــي إليــه . حــب مــا تعمــل 

ــل  ــى تعم حت
مــا حتــب اخلــص يف عملــك فســوف يعطيــك الكثيــر 
يــوم  كل  تتغيــر  فاألحــداث  قدميــك  تنظــر حتــت  وال 

واحليــاه ال تتوقــف عنــد أحــد .
قلمــك هــو ســالحك والــذي قــد تغيــر بــه الكثيــر مــن 
حولــك وذلــك يتوقــف علــى إميانــك بقلمــك ووطنــك 
ــول  ــه بالبحــث عــن إيجــاد حل ــذي تلعب ــام ال ــدور اله وال
للســلبيات يف املجتمــع وإظهــار اإليجابيــات يف أبهــى 

صورهــا .
 هــي مجــرد كلمــات بســيطة الغــرض منهــا االرتقــاء 
بــكل مــا نكتــب ومــا نقدمــه خلدمــة وطننــا وذلــك حتى ال 
جنــد يف النهايــة أن معظــم أعمالنــا غيــر قابلــة للنشــر . 
فالقضيــة ليســت بالكــم، بــل بالكيــف ومــا نكتبــه مرتبــط 
بالفهــم لتصــل رســائلنا باملعنــى املفيــد والصحيــح لذلــك 
علينــا أن نعــي جيــدآ لــكل مــا نكتــب نتميــز ونرتقــي لكــي 

نصــل إلــى عقليــة القــراء مــن أقصــر الطــرق ...

بوســط  رومانــي  مســرح  هــو  الكولوســيوم   
رومــا بإيطاليــا . .الكولســيوم مــن عجائــب الدنيــا 

احلديثــة الســبعة 
هلمــوا معــي أصدقائــي لنتعــرف علــى بعــض 

املعلومــات عــن إيطاليــا.
وكان  األوربيــة  القــارة  إيطاليــا جنــوب  توجــد 
بالعديــد  التجــارة  طــرق  يربــط  قدميــا  موقعهــا 
مــن املــدن التــي كانــت متــر بهــا .شــمالها النمســا 
وسويســرا شــرقها ســلوفينيا والبحــر األدرياتيكــي 

غربهــا البحــر األبيــض املتوســط
وجنوبهــا البحــر األبيــض املتوســط وعاصمــة 
إيطاليــا )رومــا(  رومــا  ُتَعــْد مدينــة أوربيــة واكبــر 

ــا مــدن إيطالي
اجلزيــرة  شــبة  مــن  الغربــي  اجلــزء  يف  تقــع 
يف  التيبــر  نهــر  ــيِّ  ضفتِّ علــى  توجــد  اإليطاليــة 
وســط إيطاليــا إلقليــم التســيو اإليطالــي ، ُتَعــْد 
رومــا مــن اوائــل احلضــارة الغربيــة منــذ القــرن 

امليــالدي.  األول 
 ، اإليطاليــة  للجمهوريــة  عاصمــة  وأصبحــت 
ورومــا الثالثــة مــن حيــث توافــد الســياح وتوافدهــم 

عليهــا
تنتشــر بهــا اآلثــار القدميــة فــوق التــالل ويكثــر 
بهــا  ويوجــد  احلديثــة  واألســواق  احلدائــق  بهــا 
القصــر الرئاســي واملبانــي احلكوميــة ويكثــر بروما 
والنحاتــون  واملمثلــون  واملوســيقيون  الرســامون 
والكَُتــاْب واملتاحــف واجلامعــات ، بهــا احلدائــق 
والكنائــس والقصــور وأهــم قصــر وأشــهرهم هــو 
قصــر البندقيــة.  كمــا يوجــد بهــا اإلســتاد األوملبــي 
لأللعــاب األوملبيــة وعــرض اخليــول.  ويوجــد بهــا 
ــة  ــة معماري ــة فني ــْد حتف َع ــي ُتَ ــة الت ــر املائي النوافي

ــكان ضمــن حدودهــا  ــة الفاتي ــا مدين توجــد به
ــول احلــروف  ــكان؟ تق  ويتســاءلوا ماهــي الفاتي
مدينــة الفاتيــكان أصغــر دولة يف العالم ومســتقلة.
والفاتيــكان املقــر اإلداري للكنيســة الكاثوليكيــة 

الرومانيــة توجــد شــمال غــرب رومــا..
يقولــون إذدادنــا شــغفا ملعرفــة )الكولوســيوم(  
ــي عمــالق مــن  تقــول احلــروف هــو مســرح رومان
أعظــم األعمــال املعماريــة بوســط رومــا ويطلــق 
عليــة أيضــا إســم املــدرج الفيــاليف تتويجــا لســاللة 

األباطــرة الفالفيــة  .
صورتــه  طبــع  مت  املبنــى  لعظمــة  وتخليــدا 
ســنت  خمســة  فئــة  العملــة  علــي  )الكالســيوم( 

ليــة اإليطا
بنــاءة  مت  الرومانــي  املنتــدى  شــرق  يوجــد 
ضخمــاً  بنــاء  وشــيد  واخلرســانة  باحلجــارة 
بالروعــة املعماريــة ويعــد األن مــن عجائــب الدنيــا 

 . احلديثــة  الســبعة 
عــام  فبازيــان  القيصــر  عهــد  يف  بنــاءة  مت 
اإلمبراطــور  وريثــة  البنــاء  وأمت  ميــالدي   ١٩٧٢
البنــاء يف عــام ١٩٨٠ ميــالدي..   وأنهــي  تيــوس 
الرمانــي  املســرح  أو  الكولوســيوم  اســتخدام  مت 
أو املــدرج الفــاليف إلقامــة الفعاليــات الترفيهيــة 
كاملباريــات بــن املقاتلــن ومصارعــة احليوانــات 

االحتفــاالت مــن  وغيرهــا  العامــة  واملناظــرات 
ونتيجــة الــزالزل دمــر جــزء منــة ، ويوجــد باقــي 
ــى  ــة حت ــة الروماني ــى آلن كرمــز لإلمبراطوري املبن
اليــوم ويتوافــد عليــة أعــداد كثيــرة مــن الســياح 
ويعتبــر تواجــده دخــل مهــم لالقتصــاد بالدولــة...

مَا أرَْوَعك
ملكَت الطيوَف
ونبض الفؤاِد
وُسْهَد العيوِن

إن ِشئَت
ماتشاُء ِبَطّلتْك

َعّلمتنِي فّن 
الهَوي

َوكِيَف نْخلُد 
لِلُسُكوِن

فأرتقب يأتي 
املساُء

لكي أراَك بّدرًا
بدرّا ينيُر 

وسادتِي
تداعُب اجلنوْن
وبالرؤي مْفُتوْن
ِلتسكَر األماني

برقصة 
الَزيَزُفووْن

فمن تكون.؟
لتوقد اجلّوي

يف الَهْمِس 

واحلننْي
يأيها الترياُق

من داء اجلنووْن
ال عيب يف 

َصْمِتَك
الفاِتِن َوامَلَْفُتوْن

َتْسكُن يف 
َجَواِرِحي

وُتغِدُق الرؤَى
متألُ الفضاَء 
بالشوِق واآلننْي

إلى متى.....؟ 
تظل يف الَهَوى 

َسِجنْي
َوَتدِوي يف 

مَحاره
عْشق َ 

الّسِننْي.....؟
إلى متى...؟
يا َطيَف كلِّ 

الَعاِشِقنْي
إلى متى......؟

فاتت شهور
من عمري كنت بعدها
بستنى عيدك يا امي

والساعة طالت وقتها  ..

يا شهر مارس يوم ماتيجي
هروح ألمي واقولها

دي هديتي ف عيدك يا أمي
أقل حاجة بردها  ..

أمي هي اللي تواسينا
أمي اغلى حاجة لينا

أمي هي ضي عنيا
وكل ما ليا يف الدنيا ديا ..

شوف كام سنة عاشت لنا
تسجد وتدعي ربها

توعد وتويف وملا أبكي
جتري تاخدني يف حضنها ..

مني فينا يقدر ينسى حلظة
أمه احلبيبة وفضلها

يارب خلي ليا أمي
بارك وطول عمرها  ..

أمي هي اللي تواسينا 
أمي اغلى حاجة لينا

أمي هي ضي عنيا
وكل ما ليا يف الدنيا ديا ..

وليه نزور األوليا ؟
وليه حبيبي من الهوى نطلب مدد ؟
ونحط ليه انا وانت إيدنا ع املقام

واحنا اللي علمنا البشر 
يبقى ايه معنى الغرام
ومن يف دنيا العاشقن
ممكن يكون قد املقام
مش فاهمه ليه ..

بتخاف حبيبي من احلسد
دا احنا اللي كانوا قبلنا

واللي هايجوا بعدنا
دول يف الهوا كمالة عدد

لو كانوا بس بيفهموا
أو حد منهم كان صريح

كان كل عشاق الهوا
عملوا لنا كام مليون ضريح

ويطوفوا حوالن مننا كل البالد
وامتنوا لو كان الطواف

طول السنة من غير ميعاد
لو يفتحوا كتب التاريخ

أو يسألوا ١٠٠ ألف شيخ
هيالقوا قصة حبنا

مكتوبة من قبل امليالد
والكون بحاله قبلنا عامل حداد

والدنيا ناسيه فرحها البسه سواد
كان كل حلم بنحلمه بيكون كابوس

يال حبيبي نبتدي
نحيي األمل جوا النفوس

إيدك يف إيدي م الغرام نعمل قاموس
حاسة الكالم مابقاش يفيد

كل املعاني بتشتكي مافيهاش جديد
والعاشقن عايزين دروس

واحنا حبيبي املدرسة
واملغرمن واقفن طابور

مستنن من كام سنة
جاين عشان يوفوا النذور

طالبن مدد من حبنا
واللي يخالف شرعنا

ما يهمنا .
الزم يا عمري يف الهوا
نضرب سوا أعظم مثل
أبقى اخللية ونحلها 

وتبقى العسل
منلى ربوع الكون نشاط منحي الكسل

نشطب حبيبي م احلياة كلمة ملل
يتعلم الطير ع الشجر
من عشقنا معنى الغزل
منحي بإيدنا املستحيل

نعلن هوانا وحبنا مبليون دليل
نسبق خطاوي العاشقن
نعمل لهم م الشوق سبيل

الجل اّما يروي نهرنا
كل العطاشا املحرومن .
سايقة عليك انا يف الهوا

كل القلوب الطيبن
كل القلوب املخلصن

من نسل أدم ..
حتى أخر حد موجود وسطنا

يا عشقي انا ..
طوف العصور واألزمنة
لف الدروب واألمكنة
واعلن هوانا وحبنا

كل األماني أصبحت ..
بيني وبينك ممكنة

وان قالوا ممكن يبعدوك عن دنيتي
راح اقول لهم 

بسهولة ممكن تقدروا بس اّما اكون
حتت التراب متكفنة .

كتب - أحمد حسن عمر
احلســيني  القــادر  عبــد  مؤسســة  اختــارت 
ليكــون  هريــدي  ســامح  الغالبــة  شــاعر  الثقافيــة 
فــارس الشــعر فــى أمســية حضرهــا عــدد كبيــر مــن 
الشــعراء والفنانــن ، أدار اللقــاء القــاص والناقــد 
بــدأت   ، واقتــدار  ببراعــة  الــرازق  عبــد  حمــدي 
ــس  ــان التشــكيلي ورئيــس مجل األمســية بكلمــة الفن
اإلدارة األديــب عبــد القــادر احلســيني الــذى رحــب 
باحلضــور وشــكرهم وتكلــم عــن الشــاعر املحتفــى 
إنســان  لشــاعر  مســتحقة  محبــة  بكلمــات  بــه 
ــت مشــاركات  ــع ، وتوال ــوب مــن اجلمي مجتهــد محب
األحبــاب الذيــن قدمهــم املبــدع حمــدي عبــد الــرازق 
بابتســامته وخفــة ظلــه املعهــودة واملحببــة لقلــوب 
محبيــه ، بــدأ باملوهبــة املتميــزة هاجــر ســعيد يف 
ــم فــارس الشــعر ســامح هريــدي  ــة ث ــر مــن أغني أكث
يف قصيــدة )أمــي قالــت( ، ونشــأت صبحــى يف نــص 

) ظلمونــي النــاس(
رائــد  عــزب  حامــد  اهلل  عبــد  ،والسيناريســت 
الكلمــة الطيبــة يف ) لســه بــأدوب( ، وأحمــد حســن 
عمــر يف قصيــدة مخصصــة عــن االحتفاليــة مهــداة 
لصاحــب العــرس بعنــوان ) أنــا جيــت اهنــي(  و ) 
ــم اإلســراء واملعــراج  ــي( ، ث ــي ل ــي قولت ــك كنت وياريت
ملهــران األســيوطي وبعــده فقــرة غنائيــة للمطــرب 
ثــم  الشــاب وليــد احمــد ) ارمــى حمولــك علــي( 
مربعــات رومانــي أبــو الســعود ،ثــم فقــرة بــن هاجــر 
ــا  والشــاعر ســامح هريــدي تغنــى  )بيــت العــز يابتن
ــى احلــارة الســد(  ــت ف ــا اخــر بي ــرد ســامح )أن ( وي
ــا( ويدخــل الشــاعر  ــي عزتن ــى ) اهلل اهلل عل ــم تغن ث

بنــص آخــر
وكانــت فقــرة رائعــة ،ثــم كلمــة عــادل همــام مديــر 
ــى  التســويق باملؤسســة الــذى ذكــر أن املؤسســة تتبن

املواهــب فــى كافــة املجــاالت شــعر ، قصــة ، طــرب 
،واعمــال مســرحية وفنيــة ونبحــث عــن الكلمــة ذات 
املضمــون والرســالة. ثــم قصيــدة خيــوط العنكبــوت 
ألحمــد حمــدان ،وبعــض املربعــات املاتعــة لشــاعر 
ورائــد محكــى التــراث أحمــد رشــوان ،ثــم ياســر 
عبــد احلميــد يف العزومــة ، ووحيــد جبــره يف نــص 
) مصــر( ، ثــم محمــد طلعــت فــى نصــه املبهــر ) 
مــن بعــد ماجالهــا األلــم( وتألــق املنشــد محمــود 
إبراهيــم  فــى ) عــذرا حبيبــى(  ،ثــم حســام موســى 
يف رد التحيــة ،ثــم حلــق احلضــور فــى الســماء وربــط 
األحزمــة للشــاعرة املبدعــة عفــاف تــرك يف )املنــاخ 
العــام بيشــتى( ثــم املطــرب عبــد الرحمــن مســعد 
يف ) ياللــى الهــوى زارك( وعــودة للشــاعر ســامح 
هريــدى عريــس االحتفاليــة فــى نــص ) الليــل كفيف( 
وبعــده الفنــان العــازف ســيد عمــر يف أكثــر مــن أغنية 
بصــوت النــاي احلزيــن ثــم محمــد أحمــد ثالــث مــن 

ــح ، ــة الســودان يف نــص فصي دول
فــى )  أدهــم حبيــب    الشــاب  الشــاعر  وبعــده 
بكــره رايــح عنــد جــدى( ، والشــاعر عــادل عقــل 
ــز رضــا  ــم املطــرب املتمي ــراج ، ث ــى اإلســراء واملع ف
أحمــد فــى أغنيــة )لــو تعــريف معنــى األشــواق( وبعــده 
كلمــة وتهنئــة مــن شــاعر الفصحــى منصــور غيضــان 
إبراهيــم الشــاعر يف عاوزيــن نطبطــب  ، وأحمــد 
علــى بعــض ، والشــاعر الشــاب موســى كامــل موســى 
يف  )وش عيــره(، ثــم مســك اخلتــام بقصيــدة مــن 
الشــاعر الفــارس ســامح هريــدى مبصاحبــة عــازف 
شــهادات  توزيــع  ومت  عمــر  ســيد  الفنــان  النــاي 

التقديــر والصــور التذكاريــة. 
يحــب  خــدوم  إنســان  لشــاعر  مســتحق  تكــرمي 

القلــب. مــن  بصــدق  اجلميــع  فأحبــة  اجلميــع 

كتبت  - إميان السيد حجاج 
مــن  كاتــب شــاب روائــي  الششــتاوي  مصطفــى 
ــه عمــل ســابق: »  ــد القاهــرة ١٩٨٧م، صــدر ل موالي

هاروديــس »
يحــاول الششــتاوي تقــدمي أدب لــه هــدف، ســواء 
ــق شــخصيات  كان هــدف نفســي أو فلســفي ، ويخل
يف أعمالــه حتمــل الكثيــر مــن التناقضــات لُيخــرج 
مــا يف نفــس البشــر مــن أهــوال يحاولــون إخفائهــا.

هاروديس:
النفســي،  بالرعــب  مختلطــة  فلســفية  روايــة 
مبــا  الروحانــي  الواقعــي  املجــال  فكــرة  وبتناقــش 
يناقضــة مــن عالــم ســفلي وكيفيــة اخلــوض يف تلــك 

منهــا؟ والنجــاة  احلــروب 
فاجئنــا الكاتــب مصطفــى الششــتاوي هــذا العــام 
يف معــرض كتــاب القاهــرة الدولــي علــى غيــر العــادة 
بعمــل مختلــف عــن عملــه الســابق، روايــة »املأبــون«، 
روايــة حتمــل مــن التســاؤالت الكثيــر حــول رحلــة 
الــروح وتعلقهــا بالعوالــم األخــرى وهــي جتربــة مليئــة 
بالتناقضــات النفســية، وقــد اســتغرقت منــه الثــالث 
ــاء املعلومــات املوثقــة مــن مصادرهــا،  ســنوات يف بن
لنصــل إلــى نقطــٍة ســوداء لــو خرجــت ســتبتلع العالــم 

كلــه.
الــال  إلــى  يســرقك  قــد  قــارب  معنــا يف  تعمــق 

املأمــون«. حضــرة  يف  خيالــك  »احتــرم  حــدود 

بــأوراق  َعَصفــت  ريــاٍح  و  بــاردة  شــتاٍء  ليلــِة  يف 
لَشــَجر ا

و بَعَد ليٍل طويٍل طاَب فيِه و طال الَسَهر
و كاَنــت ليلــةٌ مظلمــةً و قــد غــاب عــن َســماها 

الَقَمــر
كَتبي ُمرَتدياً مالِبسي الَثقيلَة ُكنُت جاِلساً مِبَ
َعلَها َتقيني الَقز و َعلَها تروُم ِعظامَي الَعليلة
و علي جاِنب ُغرَفتي َوَقَفت َمدَفأتي الَعتيَقة

و َقد أَضَربَت َعن الَعَمل رَغم ُسالَلتها الَعريَقة
أوراقــي  و  أشــعاري  فــوق  الُنعــاس  َغلََبنــي  ُثــم 

ة ِثــَر املُتنا
َغَفوُت و قد ناَمت ِبرأسي أفكاري املُتناِحرة

ألفيَتني ما بن ِدفء أحضان أُمي و أبي
ِتلَك كاَنت أحلي أماِنَي و ذاَك كاَن مأرَبي

ما أحلَي ُلقياُهما بعَد ما طاَل الِغياب

ِغياٌب َعن ُدنياَي و هذا أُُس الَعذاب
َتَطلَعُت إَليِهما و رََمَقتُهما َعيناي َمِليا

و طاَل بَيَننا َعذَب احَلديِث و ُحواراً َشِجيا 
َسألَتُهما أََمكاَنكَُما ُهناَك يف َجناِت الُعال

ذاَك َمطلَبي َدوَماً ِمن رَب السماواِت و الَفال
و بَعَدما طاَل بَيني و بَيَنُهما الِعناق

أحَسسُت ُمَجَدَداً آالم الَوحَدِة و الُفراق
ُثم أَوَقَظني بَعَض َزخاِت املََطر َتطُرُق ناِفَذتي

َو ُعدُت َوحيداً تاِئهاً َشريداً َفوَق مائَدتي
أُمَلِلُم أحزاني و َكذا أوراقَي املَُبعَثرة

ُمَتَوِتراً ُمرَتِعَش الَيَديِن و َقد َسكَبُت املَحَبَرة
و َهَوي بَحٌر ِمن الَعَبراِت بَن َعيناي الساِهَرة
و َعَقاِرُب ساَعةُ حاِئِطي أَشارَت إلي الَعاِشَرة

يا يـــــوم ثالثائي آٍه
أحسست بأّنا سجناء

جمعُت خيوَط بداياتي
ورأيت رجاءك أشالء

وانكشفت بعض حكاياتي
من ألفي حلدود الياء

إحساسي بقدومك همٌّ
عقداٌت غلفها الداء

حلظاتك قد متضي دهرًا
رشفاتك سم وشقاء

قاومت النفس إلى يومي
وسخرت بحنق وسخاء

شيطانك يايومي وعد
واملوت لهم وعناء

كم مات صديق وقريب
واللقيا قدرٌ ولقاء

يارب اغفر لي أخطائي
سامحني واهزم لي األعداء

واقبلني واقبل لرجائي
واحشرني أنت مع الرحماء

أتقوم فيك قيامتي
وتشد روحي للسماء

أنا لست أظلم يا حوادث
ياطوارق يارياء

أنا لست إال شاعرًا
عذب املحيا والثناء

واهلل يحفظها احلقوق
واهلل يغني من يشاء

فاغفر ذنوبي كلها
كل الذنوب إلى انقضاء

واغفر بفضلك ذلتي
واقبل فقيرًا يف الدعاء

قاومت من نفسي الضال
ل وكلما عز القضاء

نورٌ جتلى من سما
ئك ياإلهي بالشفاء

كل ما اشوفك يا امي
بانسي  التعب  والهم
وكل   شيء   مكسور
من    نظرتك     يتلم

من  بعدك  انتى يتيم
ماليش ال خال وال عم
وال حتي بقت احلياة

بالنسبه ليا.......... اهم
انتي اللي كنت النجاة

والفرحة........ والضمة
اشكى ملني......... اآله
واقول ملني..... يا امه
وتاني .......مني القاه

يحرسني. ف.. الضلمة
بعدك يا امي خالص

ما  عدش   يف   ملة
وال حتي راح نفتكر
كان ملا...... كان ملا

العيد ماعدش سعيد
وانا لسه بيه با حلم
وبقيت يا امى وحيد
علشان يادوب اسلم
يا  امي  فني   الربيع
فني   ارضه  ووروده

بقى كل شيء بيضيع
وال    شفنا    عنقودة

والبيت خالص مش بيت
مني دا اللى ح يقودة

والدمع    ف  احلواديت
مابقاش خالص يتلم

قلم نزيه

من عجائب الدنيا السبعة 

إلى متى . . . ؟  مستني عيدك ..

وليه نزور األوليا ؟  

يــــوم الــثــالثـــــاء

الي أمي يف عيدها

هــو  كلــه  العربــي  العالــم  يف  العربــي  االدب  عميــد 
الدكتــور طــه حســن الرجــل القــادم مــن اعمــاق الصعيــد 
يف مصــر ‘وقــد ولــد طــه حســن يف قريــة صغيــرة اســمها 
ــة  ــا يف عــام ١٨٨٩ميالدي ــو يف محافظــة املني ــة الكيل قري
يف اســرة متوســطة احلــال ويف ســنوات عمــره االولــي 
الرغــم  وعلــي  البصــر  حاســة  افقــده  مبــرض  اصيــب 
مــن ذلــك فقــد التحــق بكتــاب القريــة وتعلــم باســتخدام 
الكــرمي  القــرآن  يحفــظ  أن  واســتطاع  الســمع  حاســة 
االســتماع  عــن طريــق  الشــعبية  القصــص  مــن  وكثيــر 
إليهــا مــن خــالل حلقــات الســمر التــي كانــت يف القريــة 
‘‘بعــد ذلــك واصــل طــه حســن رحلتــه مــع التعلــم حيــث 
باألزهــر  والتحــق  القاهــرة  الــي  االســرة  مــع  انتقــل 
ثــالث  ملــدة  املبتدئــن  دروس  يف  واشــترك  الشــريف 
ســنوات وحضــر خاللهــا دروس لإلمــام محمــد عبــده 
بعــد ذلــك حضــر دروس يف الفقــه والنحــو ثــم حضــر 
مــع الطلبــة املتقدمــن وبعــد امتــام الدراســة يف االزهــر 
منهــا  االهليــة وحصــل  باجلامعــة  التحــق طــه حســن 
علــي شــهادة الدكتــوراه ثــم ســافر الــي فرنســا يف منحــة 
دراســية بجامعــة مونبلييــه وبعــد ذلــك حصــل طــه حســن 
علــى شــهادة الليســانس يف اآلداب مــن جامعــة الســوربون 
وجديــر بالذكــر أن طــه حســن قــد متكــن مــن االطــالع 
ــا حصــل  ــن مصــادر االدب الفرنســي كم ــر م ــى الكثي عل
علــى دبلــوم الدراســات العليــا يف التاريــخ ‘‘وقــد عــاد طــه 

أنا إبنك و شرف لَي إني خرجت من بطنك
أنــا اللــي لونــي مــن قمحــك و مــن نيلــك و مــن 

أرضــك
جمــال  يف  أوصــف  عمــري  طــول  و  قلمــك  أنــا 

حســنك
أنــا واحــد مــن رجــال جنــدك بصــون حــدك واصــون 

عرضك
إنتي شريف و فخري و حياتي كلها الجلك

أنا حبة يف ترابك اللي أغلي م األملاس
ــي  ــي خــدودي ليك ــا الل ــي أن ــا غطاك ــا فرشــك أن أن

مــداس
ــا ســطور مــن  ــك أن ــا صفحــة يف كتاب ــا قلمــك أن أن

الكــراس
أنــا و الــكل داق خيــرك و وقــت اجلــد إحنــا اجلنــد 

و احلــراس
فــوق  تاجنــا  انتــي  و  إنتــي وســام علــى صدورنــا 

الــراس
يا أرض أمي و أبويا.. اخوالي اعمامي و جدودي

إســمك أحلــى شــيء يف الكــون و شــم هواكــي ده 
وجــودي

شــموخي باخــده مــن إســمك مــا هــو إنتــي ســندي 
ــودي و عام

ــا اوالدي  ــادي ي ــا ن ــك رافعــة راســك فــوق و علين َتِن

حســن الــي مصــر وعمــل أســتاذ للتاريــخ اليونانــي يف 
اجلامعــة االهليــة ‘‘وعندمــا حتولــت اجلامعــة االهليــة 
الــي جامعــة حكوميــة اصبــح طــه حســن اســتاذ لــألدب 
ــة اآلداب ‘‘هــذا  ــد لكلي ــم عمي ــة اآلداب ث ــي يف كلي العرب
وقــد شــغل طــه حســن عــدة مناصــب منهــا منصــب وزيــر 
املعــارف وقــدم الشــعب املصــري العظيــم اهــم قــرار وهــو 
ــي ان طــه حســن  ــة التعليــم يف مصــر ‘‘عل اقــرار مجاني
تفــرغ بعــد ذلــك للكتابــة ونشــر مــا كتــب يف صحــف مثــل 
اللــواء وصحيفــة األهــرام وصحيفــة األخبــار وقــد كانــت 
ــاة طــه حســن  ــة الســر يف حي الســيدة ســوزان هــي كلم
وكان قــد تعــرف عليهــا يف مونبلييــه وتزوجهــا وقامــت 
بــدور كبيــر يف حياتــه فكانــت تقــرأ لــه الكتــب وســاعدته 
علــي التعمــق يف الثقافــة الفرنســية ‘‘وقــد تــرك طــه 
ــر مــن املؤلفــات منهــا حديــث االربعــاء  حســن عــدد كبي
وقصــة االيــام التــي حتــدث فيهــا عــن قصــة حياتــه وقــد 
تــويف طــه حســن يف عام١٩٧3تــاركا خلفــه رصيــد ادبــي 

ــم رحــم اهلل طــه حســن عظي

يــا أســودي
إسمك أجمل األحلان و أحلى كمان على عودي

مصر يا أم الدنيا يا حلوة و حتة م اجلنة
ب  مبنيــة  أهــرام  و  ضاربــة  التاريــخ  جــدور  يف 

عنــة  فرا
أم احلصــري و املنشــاوي و رفعــت و الطبــالوي و 

البنــا
ــوا  ــي كان ــاد و شــوقي و رام ــوظ و العق طــه و محف

ــا ــا بين عايشــن هن
و خــد عنــدك نغــم درويــش و عبــده و ســومة ليهــم 

شــنة و ليهــم رنــة
يا أم الدنيا يا أمي ده حلم كتايف من خيرك

تعيشي يا غالية و تضحي أنا مالي وطن غيرك
أحــب كل شــيء مصــري ومــع املصــري مــن أصغرهم 

و ل كبيرك
إلهي يحفظك لينا و يبعد أي شي يضيرك

و ِتعلي فوق كمان و كمان و قد الدنيا ده مصيرك
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 الصــراع بــن روســيا وأوكرانيــا ليــس وليــد اللحظــة، بــل 
هــو صــراع قــدمي ، األســاس فيــه هــو أن روســيا ال تتقبــل 
اســتقاللية أوكرانيــا. حيــث ان كال مــن البلديــن لديهمــا 
جــذور يف الدولــة الســالفية الشــرقية املســماة »كييــف 
روس« ،يتحدثــون يف روســيا علــى أن أوكرانيــا جــزء منهــم 
أمــا يف احلقيقــة، فقــد كان مســار الدولتــن عبــر التاريــخ 
مختلفــاً، ونشــأت عنــه لغتــان وثقافتــان مختلفتــان رغــم 
قرابتهمــا مــن بعــض ، فبينمــا تطــورت روســيا سياســياً 
إلــى إمبراطوريــة، لــم تنجــح أوكرانيــا يف بنــاء دولتهــا. 
يف القــرن الســابع عشــر، أصبحــت أراٍض شاســعة مــن 
الروســية.  اإلمبراطوريــة  مــن  جــزءاً  احلاليــة  أوكرانيــا 
وبعــد ســقوط تلــك اإلمبراطوريــة عــام 1917، اســتقلت 
أوكرانيــا لفتــرة وجيــزة، إلــى أن قامــت روســيا الســوفييتية 

باحتاللهــا عســكرياً مجــدداً.
ــا، باإلضافــة  يف تســعينيات القــرن املاضــي كانــت أوكراني
التــي  بــن اجلمهوريــات  مــن  وبيالروســيا،  روســيا  إلــى 
الســوفييتي.  االحتــاد  نعــش  يف  األخيــر  املســمار  دقــت 
ــن يســعى  ــم يك ــرب ل ــة، ألن الغ ــدو هادئ ــت موســكو تب كان
لدمــج أوكرانيــا. كمــا أن االقتصــاد الروســي كانــت يعانــي، 
والبــالد كانــت مشــغولة باحلــرب يف الشيشــان. ويف عــام 
1997 اعترفــت موســكو رســمياً مــن خــالل مــا يســمى 
شــبه  فيهــا  مبــا  أوكرانيــا،  بحــدود  الكبيــر«  “العقــد  بـــ 
جزيــرة القــرم، التــي تقطنهــا غالبيــة ناطقــة بالروســية.
وقــد شــهدت موســكو وكييــف أول أزمــة دبلوماســية كبيــرة 
عــام  خريــف  ففــي  بوتــن.  فالدمييــر  عهــد  بينهمــا يف 
بنــاء ســد يف  بشــكل مفاجــئ يف  بــدأت روســيا   ،2003
مضيــق كريتــش باجتــاه جزيــرة »كوســا توســال« األوكرانيــة.
ــى أن اســتغلت  ــن إل ــن الدولت وأســتمر الشــد واجلــذب ب
ــا مــن أجــل ضــم القــرم  روســيا فــراغ الســلطة يف أوكراني
يف مــارس عــام 2014. كانــت هــذه عالمــة فارقــة وبدايــة 
حلــرب غيــر معلنــة، ومــن جانبهــا تقاتــل كييــف متــردا 
مواليــا ملوســكو يف منطقتــن انفصاليتــن عنــد احلــدود 
ــرم  ــرة الق ــرة شــبه جزي مــع روســيا، عندمــا ضمــت األخي
يف أوكرانيــا وتتهــم روســيا بتقــدمي دعــم مالــي وعســكري 
لالنفصاليــن يف هــذا النــزاع، وهــو مــا تنفيــه موســكو 
أســتمر الوضــع  حتــى ديســمبر عام 2021، حــن طلــب 
الرئيــس الروســي بشــكل علنــي مــن أمريــكا أال تســمح 
بانضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف الناتــو أو تتلقــى مســاعدات 
ــم يرضــخ لهــذه املطالــب وكانــت  عســكرية، لكن احللــف ل
تلــك الشــرارة هــي التــي انطلقــت بســببها احلــرب الدائــرة 

األن بــن الدولتــن.

دائمــا كنــا نأمــل أن تكــون بالدنــا حديثــة ومتطــورة وقــادرة علــى 
مواجهــة كافــة الصعوبــات وأال تكــون خاضعــة ألحــد.

ومــع بدايــة عصــر احلداثــة بعيــدا عــن عــدم التطويــر واالهتمــام مــا 
ــام  ــالد االهتم ــدأ الب ــى 360 درجــة لتب ــت إل ــو حتول ــورة يوني ــل ث قب
باملواطــن بتطويــر ســالح جيشــها وجعلــة علــى أهبــة االســتعداد ألي 

طــارئ أو حــرب تنشــب يف أي وقــت.
فبعــد أحــداث أوكرانيــا وقبلهــا كورونــا زاد تأكيــد الشــعب املصــري 
يف قيادتــه وبصيــره عقلهــم التــي تتطلــع لألمــام وتتحســب لــكل مــا 

هــو مــن أمــن املصريــن.
فرغــم تســبب كورونــا بالكثيــر مــن اخلســائر االقتصاديــة للعالــم 
اخلســائر  بأقــل  منهــا  اخلــروج  اســتطاعت  أن مصــر  إال  أجمــع 
املمكنــة، وحتــى مــع اســتمرارها للعــام الثالــث، ولــم تنتهــي االزم 
العامليــة مــن كورونــا وحتوراتــه، إال أن بــدأت حــرب أوكرانيــا وروســيا 
ــا. ــت مصــر مســتعدة له ــي كان ــح الت ــة القم ــن أزم ــم م وحــذر العال

حيــث زادت أســعاره العامليــة بنســبة 6% منــذ بدايــة التوترات، ووصل 
ــذ9 ســنوات، فــى خطــوة تشــير بوضــوح  ــه من ــى مســتوى ل ــى أعل إل
إلــى أيــن نحــن ذاهبــون فــى هــذا امللــف إن لــم تهــدأ األوضــاع خــالل 
األســبوعن املقبلــن، يبلــغ إجمالــي إنتــاج القمــح علــى مســتوى 
العالــم 780 مليــون طــن، تنتــج الصــن منــه 134 مليــون فــى املرتبــة 
األولــى، تليهــا روســيا بقيمــة 86 مليــون طــن، ثــم أوكرانيــا بـــ 26 
مليــون طــن، بينمــا يصــل إنتــاج مصــر إلــى 10 ماليــن طــن. البلــدان 
املتصارعــان يعــدان مــن أكبــر مصــدري القمــح ملصــر، وال يخفــى 
علــى أحــد أن احلــرب ســتؤثر بالســلب علــى اإلنتــاج فيهمــا، وأن 

تصيــب سالســل التخزيــن واإلمــداد بالقصــور.
روســيا وأوكرانيــا تصــدران ملصــر مــا يقــرب مــن 80% مــن إجمالــي 
ــب شــؤون  ــر الرســمي ملكت مــا تســتورده مصــر مــن القمــح، والتقري
الزراعــة األمريكــي فــى القاهــرة، يقــول إن أكبــر املورديــن األجانــب 
مــن القمــح للســوق املصريــة فــى العــام التســويقي 2020/2021، 
هــى: روســيا فــى املرتبــة األولــى بحجــم 8.13 مليــون طــن، ثــم 
ــع  ــي بواق ــون، واالحتــاد األوروب ــواردات بلغــت 2.45 ملي ــا ب أوكراني
1.08 مليــون، أضــف إلــى ذلــك أنــه كانــت هنــاك مشــكلة كبيــرة فــى 
إنتــاج القمــح وسالســل اإلمــداد بعــد أزمــة جائحــة كورونــا، فوصــل 

ــى 367 دوالرا. ســعر الطــن إل
ومــع كل مــا ذكــر أعــاله فمصــر آمنــة بدرجــة كبيــرة، فاملســاحة 
املزروعــة مــن القمــح تقــدر بحوالــي مليــون فــدان، ينتــج الواحــد 
ــة لديهــا قــدرات اســتيعابية فــى  ــان، والدول ــر مــن3  أ طن منهــا أكث
الصوامــع تصــل إلــى 3.8 مليــون طــن، ومــا لدينــا اآلن مــن احتياطــي 
وهنــاك  طــن،  مليــون   4.3 إلــى  يصــل  القمــح  مــن  اســتراتيجي 
ــد فــى  ــة الفــدان مــع موســم التوري ــادة إنتاجي ــة لزي محــاوالت حثيث

ــل. إبري
ــر،  ــون باألم ــة املعني ــة املصري ــن داخــل غــرف احلكوم ــون م املتحدث
يؤكــدون فــى كافــة تصريحاتهــم بــأن مصــر آمنــة حتــى ســتة أشــهر 
علــى األقــل مــن اآلن، وبحســب للحكومــة املصريــة التحــرك الســريع 
مــن قبــل األزمــة لبحــث اســتيراد القمــح مــن 14 دولــة أخــرى لتنويــع 

واردات القمــح حــال تصاعــد األزمــة بــن الدولتــن.
ومــع مثالــن بســيطن فقــط أكــدت مصــر أنهــا بقيادتهــا السياســية 
دائمــا ســباقة فــى اتخــاذ اخلطــوات واآلليــات املالئمــة التــى متكنهــا 

مــن مواجهــة التحديــات واألزمــات الدوليــة واملحليــة.

 الصراع الروسي االوكراني 
نزاع تاريخي

القُطْبان »يف خبر كان« .. األهلي يَْسقُط أمام صن داونز 
 والزمالك »التائه« استحق اخلسارة بجدارة من الوداد املغربي 

أسد التيراجنا يحقق احللم املفقود

منه شلبي تعود »بطلوع الروح«

سيناريوهات صعود املارد األحمر »معقولة« .. ولألبيض »مجهولة«

مصر احلديثة ..سباقة دائما 

بقلم-

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

بقلم-

رئيس 
التحرير

نظرة ثاقبة  فكرة

كتب- 
عبد الرحمن عجاج 

كتب- 
مهند 
حسن

كتب -
جاسر بدر

بعد غياب طويل دام لسنوات طويلة عن الشعب السنغالي 
وكم اإلخفاقات الكبيرة التي تعرض لها منتخب السنغال 
وحصول  اإلفريقية  بالبطولة  وخصوصاً  التاريخ  مر  علي 
يف  اإلفريقية  البطولة  وصيف  علي  السنغالي  املنتخب 
تنطفأ  لــم  التيراجنا  أســود  عزمية  ان  إال   2002 الــعــام 
أليو  املدير  قيادة  حتت   2019 العام  يف  مبصر  ليعودوا 
البطولة  سيسية وبجيل أكثر من رائع ويصلوا إلي نهائي 
منتخب  أمام  القاهرة  املصرية  العاصمة  بقلب  اإلفريقية 
بتحقيق  يوفقوا  لم  ورفقائه  ماني  ساديو  ولكن  اجلزائر 
البطولة ليخرج املنتخب السنغالي مجدداً وصيفاً للبطولة 
اإلفريقية بعد خسارة بهدف دون رد أمام منتخب اجلزائر.
عزمية املنتخب السنغالي لم تنطفأ خاصة باجليل القوي 
وجودة  إمكانية  واستغالل  السنغالي  باملنتخب  واحلالي 
العب يعتبر من األفضل يف العالم وهو ساديو ماني دخل 
هذه  عازماً  بالكاميرون  البطولة  هذه  السنغالي  املنتخب 
املرة علي صنع البهجة والفرحة للشعب السنغالي املتعطش 
لهذه الفرحة منذ سنوات طويلة ليقودهم هذه املرة العب 
ليفربول اإلجنليزي لتحقيق اللقب األغلى يف تاريخه ويف 
وجاء  اإلفريقية  البطولة  لقب  وهو  بــالده  منتخب  تاريخ 
اللقب علي حساب منتخب الفراعنة بعد اداء بطولي من 
حليف  الفوز  كان  النهاية  يف  ولكن  مصر  منتخب  جانب 
املنتخب السنغالي بعد ان انتهت املباراة بضربات اجلزاء 
املصري.  املنتخب  أمام  السنغال  منتخب  لصالح  ب 4_2 
ليقود الالعب الدولي جنم ليفربول اإلجنليزي ساديو ماني 

 2022 رمضان  غياب يف  بعد  علينا  تطل 
بشخصية جديدة ومختلفة ، حيث تظهر 

بالنقاب يف مسلسل »بطلوع الروح«.
محمد   « املسلسل  مــؤلــف  كــشــف  حــيــث 

 « الفنانة  ظهور  حقيقة  عن   « هشام 
املوسم  يف  بالنقاب   « شلبي  منة 

لوسائل  قــال  كما   ، الرمضاني 
منة  الـــبـــدايـــة  يف   « اإلعـــــالم 
ومــع  حــجــاب  بـــدون  ستظهر 
ــداث ســتــرتــدي  ــ ــطــور األحــ ت

اخلمار ثم النقاب«.
أخــر  أن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
منه   « الفنانة  مشاركات 

ــا  ــ ــ درام يف   « شـــلـــبـــي 
ــانــت عــام  رمــضــان ك
 « مبــســلــســل   2017
واحـــة الــغــروب » مع 
الفنان “ خالد النبوي »

منتخب بالده لتحقيق احللم املفقودة وحتقيق أول بطولة 
بتاريخ السنغال وحصد الالعب ساديو ماني افضل العب 
الذي  والبطولي  العظيم  األداء  بعد  اإلفريقية  بالبطولة 
قدمه علي مدار البطولة الذي قاد منتخب بالده لتحقيق 

ماني  الالعب ساديو  الغالي وساهم  الفوز  هذا 
طوال  حاسمتن  ومتريرتن  أهــداف  بثالثة 

مشواره بالبطولة اإلفريقية.
املسيرة االحترافية لالعب السنغالي ساديو 
مسيرته  ماني  ساديو  الالعب  بــدأ  ماني: 

بالدوري  ميتز  فريق  مع  بداية  االحترافية 
يبلغ  ــان  ك حينها  الثانية  الــدرجــة  الفرنسي 

الالعب  غــادر  لكن   19 ال  الالعب سن 
الفريق بعد عام واحد منضماً إلي 

يف  النمساوي  ســالــزبــورغ  ريــد 
عام 2012 مقابل قيمة بلغت 
4 مــاليــن يـــورو وفـــاز مع 
بلقبي  النمساوي  الفريق 
وعقب  والكأس  الــدوري 
ذالـــك انــتــقــل الــالعــب 
ــي إلـــي  ــانـ ــو مـ ــ ــادي ســ
ساوثهامبتون  فريق 
مقابل  ــيــزي  اإلجنــل
جنية  ــون  ــي ــل م  11
ــيــنــي وعــنــد  إســتــرل
ــدوري  ــ ــل ــ قــــدومــــه ل
ــزي حــقــق  ــ ــي ــ ــل اإلجنــ
ــاً  ــمـ ــالـــي رقـ ــغـ ــنـ الـــسـ
قـــيـــاســـيـــاً جــــديــــداً 

بتسجيلة ألسرع هاتريك يف 176 ثانية يف الفوز 6_1 علي 
أستون فيال عام 2015،لينتقل بعد ذالك يف العام 2016 
جنية  مليون   34 بلغت  رســوم  مقابل  ليفربول  فريق  إلــي 
إسترليني ليكتب بعد ذالك تاريخ كبير مع فريق ليفربول 

اإلجنليزي.
أرقام الالعب السنغالي ساديو ماني واأللقاب التي حققها 
سالزبورغ  بــول  ريــد  مع  النمساوي  ــدوري  ال لقب  حقق   :
-لقب   2014/2013 النمسا  2014/2013-كـــــأس  عــام 
ليفربول عام 2019/2018  أوروبا مع فريق  دوري أبطال 
-وصيف دوري أبطال أوروبا عام 2018/2017 -الدوري 
اإلجنليزي املمتاز عام 2020/2019 - كأس العالم لألندية 
مع   2019 عــام  اإلفريقية  األمم  كــأس  -وصــيــف   2019
منتخبه السنغال -بطل كأس األمم اإلفريقية عام 2021 

بالكاميرون.
وعلي املستوى الفردي: تشكيلة العام من اإلحتاد اإلفريقي 
تشكيلة   - عــــــام2015و2016و2018و2019.  القدم  لكرة 
موسم  و   2017_2016 اإلجنليزي  بــالــدوري  املــوســم 
2018_2019. والعب العام يف ليفربول 2017/2016.
ــزي  ــيـ ــلـ ــي بــــــالــــــدوري اإلجنـ ــ ــب ــذهــ ــ -احلــــــــــذاء ال
عـــــــــــام2019/2018. -أفـــضـــل العـــب إفــريــقــي 
عام  الذهبية  أونـــزي  -جــائــزة   .2019 عــام 
العب  أفضل  الفيفا  -جائزة   .2019/2018
-جــائــزة   .2019 عـــام  اخلــامــس  ــز  ــرك امل
وإحصائيات  لتاريخ  الــدولــي  اإلحتـــاد 
 .2019 عام  العالم  لفريق  القدم  كرة 
 2019 عــام  الذهبية  الكرة  -جائزة 
املركز الرابع. -أفضل العب ببطولة 

أمم إفريقيا عام 2022
تبدو  ماني  الالعب ساديو  مسيرة 
باأللقاب  مليئة  حافلة  مسيرة 
واجلماعية،  الفردية  واإلجنازات 
الالعب  قــال  كما  األغــلــى  ولكن 
األمم  كـــأس  للقب  حتقيقه  هــو 
السنغال  بــالده  ملنتخب  اإلفريقية 
غايته  كــل  فكانت  بتصريحاته  قــال  كما 
الشعب  بإسعاد  اإلفريقية  بالبطولة  تتمثل 
السنغالي وحتقيق لهم أول بطولة بتاريخهم 
واالحتفال مع الشعب السنغالي بالعاصمة 

السنغالية داكار.

فخ  يف  والزمالك  األهلي  املصرية  الكرة  قطبا  سقط 
اخلــســارة أمــام صــن داونـــز اجلــنــوب إفريقي والـــوداد 
املجموعات  دور  ملباريات  الثالثة  اجلولة  يف  املغربي، 

لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 
خلسارة  األهــلــي  بالنادي  األول  الــكــرة  فريق  وتــعــرض 
مفاجئة من ضيفه صن داونز بهدف دون رد على استاد 
القاهرة الدولي، فيما َخِسَر الزمالك من الوداد املغربي 
بالدار  األخير  ملعب  على  هدف  مقابل  أهــداف  بثالثة 
متوقعة  كانت  الــوداد  من  الزمالك  وخسارة  البيضاء.  
األخيرة  املباريات  يف  الالعبن  مستوى  لتراجع  نظًرا 
الفريق األبيض حتت  لها  التي تعرض  والنتائج السلبية 
من  بداية  كارتيرون،  باتريس  للفرنسي  الفنية  القيادة 
املمتاز  الـــدوري  بطولة  ثم  الرابطة  كــأس  يف  االخــفــاق 
واخلسارة من سموحة بهدفن دون رد،  والتعادل أمام 
بترو أتلتيكو وساجرادا األجنولين، قبل أن يسقط أمام 
أمام  الزمالك  وبخسارة  الثالثة.  باجلولة  املغرب  بطل 
املركز  بهم  محتاًل  نقطتن  إلــى  رصيده  جتمد  الـــوداد 
الوداد  رفع  بينما  الرابعة،  املجموعة  ترتيب  يف  الثالث 

رصيده للنقطة السادسة يف املرتبة الثانية. 
بدوري  الزمالك  مجموعة  ترتيب  أصبح  النتيجة  وبهذه 

أبطال أفريقيا كالتالي: 
1- بترو أتلتيكو األجنولي 7 نقاط 2- الوداد املغربي 6 
نقاط 3- الزمالك نقطتن 4- ساجرادا األجنولي نقطة 

واحدة
عبور  سيناريوهات  لكم  نرصد  التالية  السطور  ويف 
الوداد  أمام  هزميته  بعد  املجموعات  دور  من  الزمالك 

املغربي.  
ضيًفا  املــغــربــي  ــوداد  ــ ال يحل  مـــارس   11 اجلمعة  ــوم  ي
دور  من  الرابعة  اجلولة  يف  الزمالك  على  سهالً  ليس 
عن  فيها  بديل  ال  أكدنا  كما  مواجهة  يف  املجموعات، 
حتقيق الفوز لألبيض والظفر بالنقاط الثالثة إذا أراد 
الفريق احلفاظ على آماله الضئيلة يف التأهل للدور ربع 

النهائي.  
مقعده يف  أجل حجز  من  ثالث فرص  الزمالك ميلك   
الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، 

إما بالتأهل يف الصدارة أو وصيًفا. 
يف  للتأهل  فرصة  ميلك  الزمالك   .. األولــى  الفرصة 
صدارة املجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2022، 
مع  املتبقية،  مباريات  الثالث  يف  بالفوز  مطالب  لكنه 
خسارة بترو أتلتيكو من الوداد يف املغرب، ثم تعثر النادي 
املغربي أمام ساجرادا يف أجنوال. وميكن أيًضا للزمالك 

مع  مبارياته،  فاز يف جميع  ما  إذا  الصدارة  التأهل يف 
تعادل الوداد وبترو أتلتيكو، حتى إذا فازا على ساجرادا، 
وحينها سيصل األبيض إلى 11 نقطة، ويتأهل معه بترو 

أتلتيكو يف املركز الثاني بفارق املواجهات املباشرة.
يف  الــفــوز  أيــًضــا  يحتاج  الــزمــالــك   .. الثانية  الفرصة 
املباريات الثالث القادمة من أجل الوصول إلى النقطة 
11، ولكن إذا ما متكن الوداد من الفوز على بترو أتلتيكو 
صدارة  يف  ويتأهل   12 النقطة  إلى  سيصل  وساجرادا 
من  خسر  قد  أتلتيكو  بترو  سيكون  ووقتها  املجموعة. 
الوداد والزمالك، ليصل رصيده إلى 10 نقاط إذا ما فاز 
على ساجرادا. وميكن أن يتأهل الزمالك وصيًفا خلف 
الفريق  أمــام  الــوداد  خسارة  بشرط  لكن  أتلتيكو،  بترو 

األجنولي.
الفرصة الثالثة واألصعب.. تعد هذه فرصة بعيدة إلى 
حد كبير، حيث تضع فرضية فوز الزمالك يف مباراتن 

والتعادل يف واحدة، ليصل مجموع نقاطه إلى 9.
الوداد  الفوز على  الزمالك  يف هذه احلالة، يجب على 
الفوز  ثم  املغرب،  يف  خسارته  فــارق  من  أفضل  بفارق 

يف واحدة من املباراتن التاليتن والتعادل يف األخرى.
إلى شرط  يحتاج  السيناريو  بهذا  الوصافة  يف  التأهل 
آخر  يف  تعادله  أو  أتلتيكو،  بترو  أمــام  الــوداد  خسارة 
يصل  احلالة  هذه  ففي   .. املجموعات  بــدور  مباراتن 

رصيد الوداد إلى تسع نقاط، ويتأهل الزمالك بأفضلية 
ُمطالب  الزمالك  األحوال  كل  ويف  املباشرة.  املواجهات 
وعــدم  املقبلة  األفريقية  مبارياته  جميع  يف  بالفوز 
على  تقضي  أخــرى  نقاط  وفقدان  للخسارة  التعرض 
لديه  الزمالك  نعم   .. املقبلة  لــألدوار  التأهل  آماله يف 
السيء  الصعود، ولكن مستوى العبيه  فرصة من أجل 
ُيبشر  ال  الثقة  وانــعــدام  املتكررة  الدفاعية  واألخــطــاء 
باخلير يف املواجهات املصيرية القادمة.  وعلى اجلانب 
األهلي يف مجموعته  النادي  أيًضا موقف  تأزم  اآلخر، 
بدوري أبطال إفريقيا بعد اخلسارة املفاجأة أمام ضيفه 
الثالثة  اجلولة  يف  إفريقي  اجلنوب  ــز  داون صن  نــادي 
أبطال  إفريقيا بهدف نظيف، لدوري  أبطال  من دوري 
أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق األحمر قليالً يف الصعود 
إلى ربع نهائي البطولة األفريقية، ويتعرض ألول هزمية 
يف دور املجموعات من بطل جنوب أفريقيا على أرضه 
أمام  مؤجلة  مباراة  لألهلي  ويتبقى  جماهيره.  ووسط 
نـــادي املــريــخ الــســودانــي مــن اجلــولــة األولـــى، بعد أن 
تعادل سلبًيا مع الهالل السوداني يف اجلولة الثانية يف 
على  نظيف  بهدف  داونــز  أمــام صن  وخسر  السودان، 

ملعبه.
صن   -1 يلي:  كما  األولـــى  املجموعة  ترتيب  ليصبح 
داونز.. 7 نقاط من ثالث مباريات 2- املريخ السوداني.. 

4 نقاط من مباراتن 3- األهلي.. نقطة من مباراتن 4- 
الهالل السوداني. نقطة من مباراتن

املريخ  أمـــام  مؤجلة  مــبــاراة  خلــوض  األهــلــي  ويستعد 
السوداني يوم السبت املوافق اخلامس من مارس القادم 

على ملعب السالم.
ضمن  السوداني،  املريخ  أمــام  األهلي  مباراة  وتأجلت 
احلمر  الشياطن  ملشاركة  األولــى،  اجلولة  منافسات 
مؤخًرا  أقيمت  التي  لألندية  العالم  كــأس  بطولة  يف 
باإلمارات وحصد فيها املارد األحمر امليدالية البرونزية 

على حساب الهالل السعودي. 
األهلي  تأهل  فــرص  التالية  السطور  يف  لكم  ونرصد 

للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.  
يجب على األهلي الفوز يف املباراة القادمة أمام املريخ، 
ليتساوى معه يف عدد النقاط، وهو أربع نقاط بعد مرور 
املركز  معه  ويحتل  املجموعات،  دور  من  جوالت  ثالث 

الثاني يف املجموعة.
بعد مواجهة املريخ سيحل األهلي ضيًفا على صن داونز 
يف جنوب إفريقيا، يف لقاء ُمطالب فيه األهلي تعطيل 

صن داونز، سواء بالفوز عليه أو التعادل معه. 
يف حالة الفوز على صن داونز ..  سيمتلك األهلي سبع 
نقاط بالتساوي مع صن داونز، بينما إذا فاز املريخ على 
الهالل، سيرتفع رصيده أيًضا إلى سبع نقاط، ويتساوى 

الثالث فرق يف عدد النقاط.
..  سيصبح رصيد األهلي  داونــز  تعادل مع صن  واذا 
مع  ــز،  داونـ لصن  نقاط  ثمانية  مقابل  نــقــاط،  خمس 
افتراض فوز املريخ على الهالل، ليكون يف املركز الثاني 

برصيد سبع نقاط.
املريخ  على  ضيًفا  األهلي  سيحل   .. اخلامسة  اجلولة 
السوداني يف ملعب السالم، لتصبح فرص األهلي قوية 
لتحقيق الفوز، ألنه ملعبه يف األساس، وبالتالي يحصل 
يف  الثاني  للمركز  ويصعد  جــديــدة،  نقاط  ثــالث  على 
الهالل  على  فوزه  املحتمل  داونز  خلف صن  املجموعة 

السوداني.
 يف اجلولة األخيرة ..  سيصبح األهلي أكثر أريحية، 
ألن صن داونز سيدخل أمام الهالل بأهمية الفوز من 
أجل الصعود، خاصة أن مباراة األهلي، ستكون أسهل 
عند مواجهة الهالل يف القاهرة، لتصبح فرصه أعلى يف 

حتقيق الفوز وخطف بطاقة الصعود.

الهالل  نظيره  على  عريضآ  ــوزآ  ف االحــمــر  املـــارد  أقتنص 
والرابع  الثالث  املركز  حتديد  منافسات  ضمن  السوداني 
على  الثاني  للعام  الثالث  املركز  حصد  من  األهلي  ومتكن 
التوالي بعد ان حققها العام املاضي امام بامليراس بركالت 

الترجيح . 
وكانت هذه البطولة مبثابة هجوم كبير على األهلي من حيث 
انه سوف يشارك دون حتقيق اي ميدالية ويتعرض للهزائم 
املكسيك  بطل  أمام  األولى  املباراة  لعب  انه  الكبيرة خاصٍة 
مونتيري ومتكن من حتقيق الفوز امامه بهدف دون رد سجله 

الالعب محمد هاني . 
الوصول  من  ومتكن  املباراة  هذه  يف  اجلميع  إعجاب  ونــال 
ملباراة نصف النهائي رغم كل العقبات التي تعرض لها قبل 
البطولة بإصابة احلارس األول محمد الشناوي ببطولة كأس 
اكرم  الالعب  املنتخب املصري واصابة  األمم اإلفريقية مع 
املصري  املنتخب  مع  أيضآ  الصليبي  بالرباط  بقطع  توفيق 

وغياب بدر بانون وبيرسي تاو لإلصابة . 
كأس  ببطولة  نهائي  نصف  ملباراة  األهلي  النادي  تأهل  ثم 
العالم لألندية للعام الثاني على التوالي ليالقي بطل البرازيل 
بامليراس الذي سبق وان لعب معه العام املاضي واقتنص منه 
ذلك  حتقيق  يف  فشل  املرة  هذه  ولكن  البرونزية،  امليدالية 
وتعرض للهزمية بهدفن دون رد وسط محاوالت عديده له 

يف تسجيل االهداف، ولكن فشل يف التأهل للنهائي االول له 
ببطولة  والرابع  الثالث  مركز  لدور حتديد  ليذهب  تاريخيآ 

كأس العالم لألندية ملالقاة الهالل السعودي . 
الفريد  العربي  الرياضي  احلدث  هذا  مترقب  اجلميع  كان 
السعودي  والهالل  املصري  االهلي  انصار  وكــان  نوعه  من 
يحتشدون على ملعب ال نهيان باإلمارات ملناصرة فريقهما 
من أجل التتويج بالبرونزية وكان الفريقن يف أمت االستعداد 

لتقدمي اداء يشرف الكره العربية بدولة األمارات . 
وتلقن  للغاية  قــوي  أداء  تقدمي  من  األحمر  ــارد  امل ومتكن 
دون  أهــداف  أربعة  بتسجيلة  قويا  درســا  السعودي  الهالل 
ياسر  الالعب  ذاك  حن  التسجيل  افتتح  حيث  مبرماه  رد 
ابراهيم قلب دفاع النادي األهلي بتسجيلة هدفن متتالين 
املارد  ميدان  متوسط  وانهى  القادر  عبد  احمد  الالعب  ثم 
االحمر عمرو السولية اللقاء بتسجيلة للهدف الرابع واالخير 
يف مباراة شهدت تألق األهلي يف جميع النواحي الهجومية . 
لينال النادي األهلي البرونزية الثانية له على التوالي والثالثة 
له تاريخيآ بعد أن حقق األولى عام 2006 والثانية عام2021 
الترجيح  بركالت  بامليراس  ذاك  حن  البرازيل  بطل  امــام 
أهداف  بأربعة   2022 عام  السعودي  الهالل  أمام  والثالثة 

دون رد . 

إجنازات عاملية حققها املارد األحمر تاريخيآ : 
يعتبر النادي األهلي أكثر األندية حصوآل على األلقاب عامليآ 
بواقع 142 يف جميع املناسبات سواء ودية او رسمية ، ويحتل 
املرتبة الثانية كأكثر األندية تتويجآ بالبطوالت القارية بواقع 

24 بطولة بعد فريق ريال مدريد االسباني . 
يحتل    : لألندية  العالم  بكأس  األهلي  الــنــادي  مشاركات 
مشاركة  الفرق  اكثر  حيث  من  الثاني  املركز  األهلي  النادي 

بالبطولة .
عام)، وهم  مرات   7 البطولة  بهذه  األهلي  النادي  وشــارك 
بالتساوي   )2005،2006،2008،2012،2013،2021،2022
النادي  ُيعد  كما   . األسباني  مدريد  ريال  امللكي  النادي  مع 
والعربية مشاركة فى بطولة  أكثر األندية األفريقية  األهلي 
كأس العالم لألندية عبر التاريخ ، وكان نادى الزمالك أول 
ألغاء املسابقة  العالم لألندية، ولكن مت  يتأهل لكأس  فريق 

فى ذلك الوقت. 
الصدارة  يف  يأتي   : لألندية  العالم  بكأس  األهلي  هــدايف 
املركز  يأتي يف  ثم   ، اهــداف  اربــع  بواقع  تريكة  ابو  محمد 
ويأتي   ، اهداف  اربع  بواقع  فالفيو  امادو  االجنولي  الثاني 
القناص  مع  هدفن  برصيد  الثالث  باملركز  ابراهيم  ياسر 

عماد متعب.

كأس العالم لألندية . . نسر األهلي يَْلتهم شباك الهالل 
السعودي ويحقق البرونزية للمرة الثانية على التوالي 

دياب و الساهر يحييان فعاليات ليالي ياس بشهر مايو

كتب - 
مروان 
سامح 

أعلنت جزيرة ياس ، إحدى أبرز وجهات التسلية والترفيه 
العالم ، عن إحياء الفنانن العاملين » عمرو  الرائدة يف 
حفالت  سلسلة  فعاليات  أولــى   « الساهر  كاظم   ، ديــاب 
االحتاد  بصالة  تقام  التي سوف   ، القادمة  ياس«  »ليالي 
أرينا على مدى يومن يف شهر مايو ، وذلك بالتعاون مع 

دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي . 
حيث تبدأ فعاليات » ياس » مع املطرب األكثر مبيعاً يف 
من  مجموعةً  » جلمهوره  دياب  عمرو   « األوسط  الشرق 
أشهر أغانيه الكالسيكية »نور العن ، متلي معاك ، ليلي 

نهاري« يوم الثالثاء 3 مايو .
جمهور  لـــدى  كــبــيــرة  بشعبية   « ــاب  ديـ  « يحظى  حــيــث 
بابتكاره  يتميز  إذ  األجيال  جميع  من  العربية  املوسيقى 
اإليقاعات  بن  يجمع  الــذي  اخلــاص  املوسيقي  ألسلوب 
الغربية واملصرية ، ومتتد مسيرته الفنية على مدى عدة 
عقود قدم فيها أجمل األغاني، التي ترجمت إلى 7 لغات 

مختلفة .

متميزاً  بعرضاً   « الساهر  كاظم   « املطرب  يشارك  حيث 
جلمهوره يف الليلة الثانية يوم األربعاء 4 مايو ، كما يعد 
» الساهر » من أحد أجنح املطربن بالعالم العربي حيث 
حققت حفالته أعلى نسبة حضور على اإلطالق . وعلى 
مبجموعة  يــاس  فعاليات   « الساهر   « يبدأ  أخــر  صعيد 
من أغانيه املتميزة “ عبرت الشط ، ها حبيبي ، زيديني 

عشقاً ، عيد العشاق«.


