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رئيس مجلس اإلدارة:

نائب رئيس مجلس اإلدارة:

رئيس التحرير:

السيد سالمة

شريف الحسينى

على محمد

»Cop27«قـمة اسـتثنائيـة 
على أرٍض مصـريـة

الرئيس السيسي:
 نسعى لجعل المؤتمر نقطة تحول 

جذرية في جهود المناخ الدولية 
توصيات المؤتمر اإلقتصادي مصر »2022« بين التحديات والواقع واألمل

األهـلي يعانق الذهـب بعد أن سِئم طـعم الفضـة
المارد األحمر يفوز على الزمالك بهدفين 

ويحقق كأس السوبر للمرة الثانية عشر في تاريخه

وزير التربية و التعليم : تفعيل صندوق 
للرعاية االجتماعية للمعلمين  

ان والدي«  »ُدكَّ
علمني كتير جدًا، وحريق بني 

سويف نقطة تحول في حياتي. 
أسرار حياتية تكشفها الفنانة 
»عارفة عبد الرسول« في حواٍر 

خاٍص مع أنباء اليوم المصرية

نماذج مشرفه
 الدكتور وائل محمد أحمد نجيب 

خبير اللغة اإلنجليزية 
»مصطفى عاطف« يوضح األمور 
التي يجب تجنبها عند تعلم اللغة

سوسن راني سراج الدين 
»الرابع مكرر أدبي« : 

بسبب موهبتي ُمنحت أجمل 
هدية من الرئيس السيسي 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة

اللواء محمد رشاد 
وكيل المخابرات العامة المصرية السابق 

 و حديث من القلب وذكريات عن حرب أكتوبر 
المجيدة.. و تطورات الحرب األوكرانية الروسية

أنباء اليوم المصرية تتألق 
في عيدها الرابع وسط أجواء سعيدة

 نصائح هامة لحفظ 
القرآن الكريم

 أنباء اليوم المصرية 
تحاور المنشد الديني 
الشاب »علي ليلة«

أنباء اليوم المصرية
 في حواٍر خاٍص مع 

الكاتب »محمد صاوي«

مديرة فوق العادة 
إيمان عبداهلل شعلة نشاط تضئ 

إدارة المعادي التعليمية

 ليلى علوى
 لـ شيرين عبدالوهاب 

عيلتي هى عيلتك

بنزيما ُيتوج 
بالُكره 

الذهبية بعد 
موسمُه 

الذهبي مع 
ريال مدريد 

»كأس 
العالم 2022 

بقطر« نسخة 
استثنائية. 
على أرٍض 

عربية
التنمر اإللكتروني 

وأسـاليب عالجــه ؟
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حصول الباحث الدكتور حازم عثمان رشوان

منه شلبي مرشحة لتجسيد شخصية مي زيادة على درجة الدكتوراة المهنية في إدارة األعمال

ليلى علوى لـ شيرين عبدالوهاب عيلتي هى عيلتك

برعاية »حزب النصر« بطولة ودية 
لكرة القدم للشباب بقرية دير البرشا

كأس العالم 2022 بقطر«
 نسخة استثنائية. على أرٍض عربية

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية بخالص التهاني 
القلبية إلى األستاذ / عاطف محمد حسنى 

عبداملالك مبناسبة خطوبة جنلة أ/ محمد عاطف 
على  أ/ إيناس أحمد جبر

نبعث لكم أحر التهاني والتبريكات بهذه املناسبة 
السعيدة متمنني لكما خطوبة سعيدة وحياة مليئة 

باألفراح وعقبال الفرحة الكبرى .

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذة “آية محمد سرور« 

بخالص التهاني القلبية للعروسني 
األستاذ “أحمد السماحي« وعروسه 

األستاذة« مرمي خالد« وذلك 
مبناسبة حفل زفافهما نسأل اهلل أن 
يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع 
بينهما دائمًا يف خير،وتتمنى أسرة 

جريدة أنباء اليوم املصرية للعروسني 
حياة هانئة سعيدة إن شاء اهلل

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
بخالص التهاني القلبية للعروسني 
الشيخ »الشافعي حمادة »وعروسة 
األستاذة« هبة حمادة » مبناسبة 
عقد القران والزفاف نسأل اهلل أن 

يبارك لهما ويبارك عليهما وأن 
يرزقهما الذرية الصاحلة وتتمنى 
أسرة جريدة أنباء اليوم املصرية 

للعروسني حياة هانئة
 سعيدة إن شاء اهلل.

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذة« فاطمة محمد خليل« 

بخالص التهاني القلبية إلى العروسني 
األستاذ« محـمد السـيد خـليل » 

وعروسه األستاذة » هــناء السـيد 
محسـن« وذلك مبناسبة عقد القران 

والزفاف نسأل اهلل أن يبارك لهما ويبارك 
عليهما وأن يرزقهما الذرية الصاحلة 

وتتمنى أسرة اجلريدة للعروسني حياة 
هانئة سعيدة إن شاء اهلل.

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
بخالص التهاني القلبية للعروسني 
األستاذ “عيسى يوسف » وعروسه 
األستاذة » شيماء حمادة الشافعي 
» مبناسبة عقد القران والزفاف  
نسأل اهلل أن يبارك لهما ويبارك 

عليهما وأن يرزقهما الذرية 
الصاحلة وتتمنى أسرة جريدة 

أنباء اليوم املصرية للعروسني حياة 
هانئة سعيدة إن شاء اهلل.

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذ “زاخر أيوب« بخالص 
التهاني القلبية إلى العريس« 

االستاذ حسني رمضان«- والعروسة 
»األستاذة شيماء« 

مبناسبة الزواج  السعيد
وال يسعنا هنا إال أن نقدم للعروسني 

أجمل التهاني بدخولهما القفص 
الذهبي متمنني لهما حياة زوجية 

مليئة باألفراح واملسرات .

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذ “زاخر أيوب« بخالص 

التهاني القلبية إلى العريس« د. 
جون نبيل«- والعروسة »د.مارينا 

بشاي« مبناسبة الزواج واألكيل
وال يسعنا هنا إال أن نقدم للعروسني 

أجمل التهاني بدخولهما القفص 
الذهبي متمنني لهما حياة زوجية 
مليئة باألفراح واملسرات واملوفقية 

والتألق واالزدهار

تهنئة قلبية من جريدة أنباء اليوم املصرية 
واألستاذة« مرفت النبوي« لألستاذ الدكتور 

“إسماعيل محمد إسماعيل« لثقة أ.د 
»محمود املليجي« رئيس جامعة املنصورة، 
و أ.د«محمد العجمي »عميد كلية التربية 
وترقية سيادته رئيسًا لقسم تكنولوجيا 

التعليم بكلية التربية وتتمنى أسرة اجلريدة 
له دوام التقدم والتوفيق والسداد إن شاء اهلل.

تتقدم جريدة أنباء اليوم املصرية بخالص 
التهاني القلبية إلى األستاذ / شاكر سالمة 

مبناسبة زفاف جنلته د/ ريهام شاكر 
 على م/ مصطفى ماهر .

وال يسعنا هنا إال أن نقدم للعروسني أجمل 
التهاني بدخولهما القفص الذهبي متمنني لهما 

حياة زوجية مليئة باألفراح واملسرات .

منوعات

رئـــــــــيـــــــــس الـــــتـــــحـــــريـــــر
أ.عــــــــــــــلــــــــــــــى مـــــحـــــمـــــد
اإلدارة  مـــجـــلـــس  ــس  ــ ــيـ ــ رئـ
ــة ــ ــالمـ ــ سـ الــــــســــــيــــــد  د. 
اإلدارة  مــجــلــس  ــس  ــي رئ ــب  ــائ ن
ــي  ــنـ ــيـ ــسـ احلـ ــف  ــ ــ ــري ــ ــ ش د. 
ــي ــ ــاس ــ ــي ــ ــس ــ ــار ال ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ
عبيه مــصــطــفــى  د.  ــواء  ــ ــل ــ ال
ــار الــــقــــانــــونــــي ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ
نــعــيــم مـــحـــمـــد   . ــار  ــشـ ــتـ ــسـ املـ

املــــــــديــــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذى
أ.هـــــــــــــــبـــــــــــــــة قــــــــاســــــــم

املركزي  الديسك  حترير  مدير 
أ.مــــحــــمــــد عـــــــــادل رشـــــدي
ــة الـــتـــحـــريـــر ــ ــاريـ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ سـ
أ.رحــــــــــــــاب جــــــــاد املــــولــــي
ــى ــ ــحـ ــ أ.شــــــــــــــــريــــــــــــــــف يـ
أ.هــــــــــــــديــــــــــــــر طــــــــــــارق
أ-إميـــــــــــــــــــــــــــان حــــــجــــــاج
أ.آيـــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــرور

ــد ــ ــزي ــ ــي ــ أ.عـــــــمـــــــاد أبــــــــو ال
املـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــور 
أ.بــــــــــــــــــــــــــــالل ســـــــامـــــــح
ترخيص رقم  1083066       

الشرقية -منيا القمح
01006379955
توزيع دار الهالل

املقاالت املنشورة باجلريدة 
تعبر عن أراء أصحابها
 وليس فكر اجلريدة

الدكتــور »حــازم عثمــان رشــوان«  الباحــث  حصــل 
علــى درجــة الدكتــوراة املهنيــة يف إدارة األعمــال ، 
مــن كليــة التجــارة وإدارة األعمــال جامعــة حلــوان  
وكان موضــوع الرســالة املقدمــة بعنــوان »تقييــم أداء 
إدارة سلســلة األمــداد يف صناعــة األدويــة املصريــة«

األســتاذ  مــن  واحلكــم  املناقشــة  جلنــة  وتكونــت 
أســتاذ  ســاملان«  احلميــد  عبــد  عمــر  الدكتــور« 
االقتصــاد والعميــد الســابق لكليــة التجــارة وإدارة 
األعمــال جامعــة حلــوان ومستشــار رئيــس اجلامعــة 
)مشــرفا ورئيســا( ،واألســتاذ الدكتور« جمال محمود 
عطيــة« أســتاذ االقتصــاد والتجــارة اخلارجية - كلية 
التجــارة وإدارة األعمــال - جامعــة حلــوان )عضــوا( 
، واألســتاذ الدكتــور “محمــد علــى إبراهيــم« أســتاذ 
باألكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل 
البحــري )عضــوا(  .وقــد حظــي الباحــث بإشــادة 

اللجنــة العلميــة املشــرفة واملناقشــة للرســالة.
والدكتــور  املصريــة  اليــوم  أنبــاء  جريــدة  وتتقــدم 
والدكتــور  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  حفنــي«  »ياســر 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  حفنــي«  »عاطــف 
والعضــو املنتــدب لشــركة روتابيوجــن لالســتثمار 

الدوائــي. بخالــص التهانــي القلبيــة للدكتــور- حــازم 
درجــة  علــى  حصولــه  مبناســبة  رشــوان  عثمــان 
ــا  ــوراة املهنيــة يف إد ارة األعمــال ، مــع متنياتن الدكت
لــه بــدوام التوفيــق والســداد واملزيــد مــن النجــاح إلــى 

أعلــى املناصــب يــا رب 

التنمر اإللكتروني 
وأسـاليب عالجه ؟

خواطر مترجمة

أخبار فنية ..  إعداد- جاسر بدر  

الّتنّمر عادٌة عدائّيةٌ وغير مرغوبٍة حتدث بن جميع الفئات العمرية، بدايةً 
باألطفال يف عمر املدرسة، حيث يقوم بها الّطفل املتنّمر بتصّرفاٍت عدائّيٍة، 
ر عليه جسدّياً أو  كنشر اإلشاعات أو التهديد أو مهاجمة الّشخص املُتنَمّ
لفظّياً، أو عزل شخٍص ما بقصد اإلذاءة، وُيتوّقع أن يتكّرر هذا الّتصّرف 
مع الّزمن ومتتد للكبار أيضاً.ويحدث التنمر يف أي سياق يتفاعل فيه 
البشر مع بعضهم البعض، قد يشمل ذلك األسرة ومكان العمل واملنزل 
واألحياء، ولكن يحدث بشكل رئيسي على مواقع التواصل االجتماعي.

أنواع التنمر هناك عّدة أنواع للتنّمر أهّمها ما يلي :1- التنمر اإللكتروني:أّدت 
التطورات التكنولوجيا املعاصرة إلى انتقال التنمر أيضاً للوسط اإللكتروني، 
وذلك من خالل املضايقات اإللكترونية التي تعتمد على تلّقي التهديدات 
من أشخاص مجهولي الهوية لتنفيذ مطلب ما، أو تلقي رسائل حتتوي على 
شتائم مؤذية نفسياً، وُيعتبر التنمر اإللكتروني من األنواع الصعب مواجتها 
وتفاديها لعدم معرفة هوية الشخص املتنمر. 2- -التنمر اللفظي: مُيارس 
التنمر اللفظي من خالل التلّفظ بالشتائم والكلمات املُهينة للطرف اآلخر، 
وذلك بهدف التقليل من شأنه، وحتقيره، وإيذائه، وعادًة ما مُيارس التنّمر 
على األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وأثبتت الدراسات واألبحاث 
احلديثة أّن التنّمر اللفظي له عواقب وخيمة، ملا ما يتركه لدى الطفل 
من ندوٍب عاطفية عميقة لها أثر على املدى البعيد. 3-التنمر اجلسدي: 
ُيعّد أكثر أنواع التنمر وضوحاً حيث ُيبنى على ممارسة الشخص املتنّمر 
أفعاالً جسديةً مؤذيةً إلشباع حاجاته الذاتية من القوة والتحكّم، وعادًة 
ما مُيارس الشخص هذا النوع من التنمر على أشخاٍص أضعف أو أصغر 
منه، ويتمّثل ذلك يف الضرب الشديد، والركل، والصفع، واللكم، والدفع 
بقوة، وترك اآلثار على اجلسد، وغيرها من األفعال املؤذية. 4 -التنمر 
العدواني العاطفي: ُيعتبر من أنواع التنمر املاكر املبني على اخلبث، ويتمّثل 
بنشر األكاذيب واإلشاعات الباطلة للسيطرة على الشخص والتقليل من 
قيمته االجتماعية، ويكون ذلك بهدف حصول املتنمر على مكانة اجتماعية 

أفضل من مكانة الشخص الذي تنمر عليه.
أساليب عالج التنمر : تقوم طرق عالج التنمر بشكٍل عام على مساعدة 
ضحايا التنمر يف رؤية املستقبل بنظرٍة إيجابيٍة سواء بشكٍل مباشٍر أو 
غير مباشٍر. ميكن زيادة النشاطات التي يستمتع بها الطفل باإلضافة 
إلى مساعدتهم إليجاد طرٍق لالسترخاء، كما يجب التوضيح للضحية 
أن تعرضه للتنمر ليس ذنبه، وأال يرد بعدائيٍة على املتنمر، ففي أغلب 
ا  األحيان حن يتم جتاهل املتنمر فإنه ميل ويتوقف ألن األمر لم يعد مسلًيّ
بالنسبة له، كما يجب تعليم الطفل كيف عليه الرد على اإلساءة يف املرة 
املقبلة لكي يكون متجهًزا ألي ظرٍف وغالًبا ما يقوم ضحايا التنمر بتجاهل 
تلك املشاعر السلبية التي يتسبب بها املتنمرون لهم، وذلك بهدف عيش 
حياة طبيعية، وميكن لهذا أن يسبب لهم بعض الراحة بشكٍل مؤقٍت، 
لكنه ليس حاًل دائًما. هناك عدة طرٍق متاحة من أجل عالج التنمر 
واألخذ بيد ضحاياه يف التغلب على االضطرابات النفسية واستعادة 
الثقة بالنفس، ومنها: 1-استشارة طبيب نفسي: خالل اجللسات، ميكن 
للضحية استرجاع معظم الذكريات املتعلقة بتلك احلوادث، وتعلم طرق 
جديدة لكي يتخطى الصدمات، ويجب أن يعمل الطبيب النفسي على 

زيادة ثقة املريض بنفسه وأن يساعده على تخطي جتاربه السلبية.
2- تغيير املدرسة أو مكان العمل أو اإلقامة: عندما يتم جتاهل مقدار 
كبير من التنمر على مدى سنوات قد ال ينفع التدخل يف عالج التنمر 
هنا، ففي بعض احلاالت مثاًل، عند التعرض للتنمر يف مكان العمل وعدم 
جتاوب املدير أو األقسام املختصة مع الشكوى، قد يكون على الشخص 
إيجاد مكان عمل جديد ذي بيئٍة أفضل، وعندما يصبح الطفل غير راغٍب 
بالذهاب إلى املدرسة حتى بعد توقف التنمر فقد يكن على األهل نقله 
إلى مدرسٍة جديدٍة. 3-التدخل: بالنسبة لألطفال يف املدارس، يف أغلب 
األحيان يتم إيقاف التنمر عن طريق التدخل إما من قبل الشخص املسؤول 
ا للمتنمر؛ حيث أظهرت دراسة  يف املدرسة أو عن طريق شخص ميثل نًدّ
أجريت عام 2001 أن 57% من حاالت التنمر توقفت بسبب تدخل نّد 
يدافع عن الضحية وقد يتم التدخل بن اآلباء، حيث يقوم والدا الضحية 
مبناقشة جتارب ومشاعر ابنهما مع والدي املتنمر واللذان قد ال يكون 
لهما علم بالوضع من قبل، إال أّن التدخل يجب أن يكون مع وجود وسيط 

أو ضمن مجموعة جتنًبا حلدوث شجاٍر من مستوى آخر.
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عبارات اجنليزية تستخدم فى الفصل هامة للمعلم واملتعلم 

classroom English phrases
speak up .....تكلم بوضوح

keep quiet or be quiet ....ًكن هادئاRaise your voice ...ارفع صوتك
what is the problem? ...ما املشكلة ؟Look here .....انظر هنا

 raise ...ــع يــدك هل فهمتم الــدرس ؟.... Have you understoodأرفـ
your hand

يف الدرس املاضي حتدثنا عن.... last lesson we talked aboutممتاز.... 
Excellent

جيد جداُ..... Very goodبالتوفيق أو حظاً سعيداً... Good Luckأعطني 
 What is the meaning ....ما معنى Give me an example ...مثاال

stand up & sit down.... قم و أجلس of
 pay ....انتبهوا معيis there any question? .....هل هناك اي سؤال؟

attention
stop talking ...توقف عن الكالمturn to page ... اقلب الصفحة الى
at the back ...اللي يف اخللف can you hear meهل تسمعني ؟.... ؟

اغلق الكتاب... close the bookممنوع اللبان... no gum التزمو الصمت... 
keep silent

ال تنام خليك معايا .... Don`t sleep be with meمن يستطيع ان يجاوب... 
who can answer

من الطالب الذكي الذي يستطيع االجابة على هذا السؤال ..؟
who is the clever boy who can answer this question ?

who can complete ...من يكمل who can read ...من يقرأ؟
من يقدر يصحح االجابة ؟.... who can correct؟ اقلب الصفحة التالية.... 
turn to the next page استمع الّي... listen to me كرروا بعدي.... 

repeat after me
 Have you؟ هل فهمتم ؟... ؟what is the problem ....ما املشكلة ؟

understood
Put down your pen ...ضع القلم repeat after me ....كرروا بعدي

امسح السبورة لو سمحت... clean the board please ملاذا كنت غائبا 
باألمس ؟.. .؟why were you absent yesterday  هدوء لو سمحت.... 

Be quiet please
كم التاريخ اليوم ؟...What is the date today؟ هل حليت الواجب؟... 

Have you done your homework؟
اعطي زميلك فرصة... give your friend a chance فكرة رائعة!!!....

!! Great Idea
أحسنت!.. ..Well done ! هذا صحيح .. That›s Right ال تخجل ... 

Don›t be shy

بقلم

بقلم

آية عادل رشدي

د. أسماء رمضان

كشــف الكاتــب الروائــي اجلزائــري » واســيني 
األعــرج » أنــه ســيحول روايتــه »مــي ليالــي 
إيزيــس كوبيــا« التــي أطلقهــا عــام 2018 إلــى 
مسلســل درامــي بعنــوان »ليالــي العصفوريــة«، 
محمــد  السيناريســت  منــه  يصنــع  أن  علــى 
ــن إخــراج مــرمي  ــي م هشــام مسلســل تلفزيون

األحمــدي .
حيــث مــن املتوقــع أن جتســد الفنانــة »منــة 
شــلبي« شــخصية األديبــة » مــي زيــادة » حيــث 
أنهــا لــم تقــوم بتجســيد ســيرة ذاتيــة ألحــد 

الشــخصيات.
رئيســي  بشــكل  العمــل  أحــداث  تــدور  كمــا 
حــول حكايــة »مــي زيــادة« مــع أبــن عمهــا الــذي 
أموالهــا  علــى  لالســتيالء  ضعفهــا  أســتغل 
وممتلكاتهــا قبــل أن ينتهــي بهــا املطــاف يف 
عــرف  الــذي  العقليــة  األمــراض  مستشــفى 

وجهــت الفنانــة » ليلــى علــوي » رســالة محبــة 
للمطربــة شــيرين عبــد الوهــاب إثــر األزمــة 

التــي متــر بهــا مؤخــراً .
حيــث اعتبــرت ليلــى علــوي أن شــيرين رمــز 
فنيــاً مهــم جــداً يف مجــال الطــرب ، وجــاء يف 
الرســالة مــن علــوي أن شــيرين قامــة فنيــة 
يف مجــال الطــرب ، معبــرة عــن اســتعدادها 
للوقــوف إلــى جانبهــا ورعايــة أبنتيهــا إلــى أن 

ــا . ــم تعافيه يت
كمــا كتبــت ليلــى علــوي يف رســالتها علــى موقع 
»شــيرين  إنســتغرام  االجتماعــي  التواصــل 
عبــد الوهــاب قامــة فنيــة و أســم مهــم جــداً يف 
مجــال الطــرب ، مــن أول معرفتــي بيكــي و أنــا 
بحبــك ومتأكــدة مــن حــب كل اللــي بتقابليهــم 
ــه  ــي بتقدمي ــر الل ــب وللخي ــك الطي ليكــي لقلب
حبــك يف  دلوقتــي  لكــن   ، الفــذة  وموهبتــك 
 ، وأغلــى  أغلــى  وبقيتــى  أكبــر  بقــى  قلوبنــا 
وحبنــا اللــي بيكبــر هــو اللــي هيخليكــي أقــوى 
وترجعــي أحســن كمــان مــن األول ، أنــا واثقــة 
ــك  ــا تقومــي مــن محنت جــداً مــن ده ، حلــد م
 ، راســنا  علــى  بناتــك  كمــان  بعدهــا  ومــن 

وعيلتــي هــي عيلتــك ، بنحبــك اوي«.

»العصفوريــة«. باســم 
جديــر بالذكــر أن الفنانــة » منــة شــلبي » قــد 
لــدور  ممثلــة  أفضــل  جائــزة  علــى  حصلــت 
الــروح« يف  »بطلــوع  دورهــا يف  عــن  درامــي 

حفــل املوريكــس دور بلبنــان قبــل أيــام. 

أعمــال  أخــر  أن  يذكــر  أخــر  ســياق  وفــى 
الفنانــة » ليلــى علــوى » مسلســل » دنيــا تانيــة 
» الــذى عــرض فــى الســباق الرمضانــي لعــام 

. 2022م 
حيــث شــاركها البطولــة الفنــان مجــدى كامــل ، 
الفنــان » أشــرف زكــى » الفنانــة » وفــاء صــادق 
» الفنــان » أحمــد عزمــي » ســيناريو وحــوار 
» حمــدي التايــة - عمــرو مؤمــن - إبراهيــم 

الصبــاغ » إخــراج  أحمــد عبــد العــال

 كتبت - فاطمة محمد خليل
انطالق  القدم  كــرة  عشاق  يترقب 
وسط  بقطر،   2022 العالم  كــأس 
تلك  حتــاصــر  استثنائية  ــداث  أحــ
من   22 الـ  النسخة  وُتقام  النسخة، 
الفترة  خالل  قطر  يف  العالم  كأس 
بن 20 نوفمبر و18 ديسمبر، وفيما 
التي ستشهدها  األحداث  أبرز  يلي 

تلك النسخة اإلستثنائية.
كأس  يــقــام  عــربــيــة:  أرٍض  على   -
ــتــاريــخ يف  ال مـــرة يف  الــعــالــم ألول 

أيضاً  األولى  وللمرة  دولة عربية وهي قطر، 
قارة  والثانية يف  األوسط  الشرق  منطقة  يف 

آسيا.
يف   2010 عام  بالتنظيم  فــازت  قطر  وكانت 
جرت  والــتــي  الفائز،  امللف  اختيار  مــراســم 
يف  تفوقها  بعد  السويسرية،  ــورخ  زي مبدينة 
السباق على عدة دول مثل الواليات املتحدة 

األمريكية.
- يف فصل الشتاء: سيرافق كأس العالم أمراً 
النسخة  ستكون  أنها  خاصة  آخر،  استثنائياً 
العام،  من  الوقت  هذا  تقام يف  التي  األولــى 

حيث سُتلعب مباريات املونديال يف الشتاء.
النسخ السابقة على إقامة  العادة يف  وجرت 
كأس العالم يف فصل الصيف يف شهري يونيو 
ويوليو، ولكن الرتفاع درجة احلرارة يف الدولة 
الشتاء،  يف  البطولة  تكون  أن  تقرر  املضيفة 

بشكل استثنائي.
منتصف  يف  العالم  كــأس  بطولة  تأتي  كما 
من  فريد  بحدث  لألندية  الــكــروي  املــوســم 
الــدوريــات،  إيقاف  يف  سيتسبب  مما  نوعه، 

وعلى رأسها الدوري اإلجنليزي املمتاز.

ــام نــســاء:  - تـــواجـــد حــك
النساء  مــن  حــكــام  أطــقــم 
كأس  يف  حاضرة  ستكون 
العالم 2022 ألول مرة يف 
فريدة  سابقة  يف  التاريخ، 

من نوعها.
مجموعه  مــا  اختيار  ومت 
و69  للساحة  حكما   36
و24 حكم  حكما مساعدا 
ــن االحتــــــادات  ــو مـ ــدي ــي ف
إلدارة  ــة  ــســت ال الـــقـــاريـــة 

مباريات كأس العالم يف قطر.
ومن بن احلكام، 6 سيدات منهن 3 حكمات 
للساحة، وهن: الفرنسية ستيفاني فرابارت، 
والــروانــديــة  ياماشيتا،  يوشيمي  اليابانية 

سليمة موكانساجنا.
يقرر  ــي  األولـ للمرة  الــالعــبــن:  عــدد  ــادة  زيـ
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« زيادة عدد 
العالم  بكأس  املنتخبات  قوائم  يف  الالعبن 
إلى 26 العباً بدالً من 23، وستضم القائمة 
بحد أقصى،  النهائية لكل منتخب 26 العباً 
دكة  على  الالعبن  عدد  يصل  قد  وبالتالي 

البدالء إلى 15 العباً.
وقال فيفا إن رفع عدد الالعبن جاء بسبب 
تأثير  وكذلك  للبطولة،  املعتاد  غير  التوقيت 

فيروس كورونا على الفرق.
يف  البطولة  لعب  سيتم  أقــل:  زمنية  فترة   -
ستقام  يوما«،   29 »حوالي  أقــل  زمنية  فترة 
املباراة األولى يف البطولة بن قطر واإلكوادور 
على استاد البيت باخلور ومن املقرر أن تقام 
النهائية يف 18 ديسمبر 2022، وهو  املباراة 

اليوم الوطني لقطر.

كتبت - روان شاكر 
الدكتور  بــرئــاســة  النصر  حــزب  رعــايــة  حتــت 
شريف احلسيني رئيس احلزب وعضو املجلس 
الرئاسي بتحالف األحزاب املصرية وبناء على 
توجيهات رئيس اجلمهورية الرئيس عبد الفتاح 
للشباب  الفعلية  املشاركة  بــضــرورة  السيسي 

وحقهم يف ممارسة الرياضة.
يف  للشباب  القدم  لكرة  وديــة  بطولة  إقيمت   
اكتوبر املجيد  البرشا مبناسبة نصر  قرية دير 
واملــولــد النبوي ، وذلـــك   فــى إطـــار حمالت 
املصري  الشارع  للتواصل مع  املستمرة  احلزب 
والفعال  املهم  بـــدوره  منه  إميــانــا  واملــواطــنــن، 

بضرورة التواجد والتالحم مع املواطنن.
وذلك بحضور. د شريف رتيب أمن عام حزب 
دورا  له  كان  الــذى  املنيا  محافظة  عن  النصر 
بارزا يف تنظيم وجناح تلك الدورة ،وقد حضر 
أيضا كثير من الشخصيات وقيادات دير البرشا 
وقد شارك يف البطولة عدد كبير من الشباب 
باحتفاالت  للمشاركة  غفير  جمهور  بحضور 

نصر اكتوبر املجيد واملولد النبوي 
النصر مبحافظة  حزب  عام  أمن  تقدم  وقد   
املنيا بالشكر لوزارة الشباب والرياضة والدكتور 

للشباب يف  الدائمة  ملساندتهم  أشرف صبحى 
محافظات صعيد مصر   وأيضا تقدم بالشكر 
للكابنت هارون ثروت والكابنت باسم اسحاق عن 
تلك  يف جناح  ساهمت  التي  املتميزة  جهودهم 

الفاعلية .

ربيع أخر  ١٤٤٤ هـ

نوفمبر ٢٠٢٢م

www.anbaaalyoumeg.com



أخبار03
ربيع أخر  ١٤٤٤ هـ

نوفمبر ٢٠٢٢م

www.anbaaalyoumeg.com

األلتراس .. ورسالة 
إلى ثروت سويلم

»Cop27« قمة استثنائية على أرٍض مصرية

مشاركة واسعة من قادة دول العالم وشرم الشيخ تفتح أبوابها أمام الجميع

توصيات المؤتمر اإلقتصادي مصر »2022« بين التحديات والواقع واألمل

الرئيس عبد الفتاح السيسي .. الشعب المصري قبل التحدي والتضحية 
والحكومة تبذل ما في وسعها » مشروعات الجر الكهربائي «

وزير التربية و التعليم : تفعيل صندوق للرعاية االجتماعية للمعلمين  

الرئيس السيسي: نسعى لجعل المؤتمر
 نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية 

شكرا رئيس الجمهورية   
كن فخور أنك مصري 

لم يسعدني حظى مثل كثير من املصريني ان أري مجموعات األلتراس 
على الواقع فى املباريات وأراهم  فقط عبر شاشات التليفزيون ورغم 
اني زملكاوي كم كانت سعادتي حينما أري األلتراس ورغم ظروف البلد 
خالل ثوره 25 يناير  إال أن سعادتي بيهم انا وكثير من املصريني  حينما 
شاهدتهم فى ميدان التحرير ومدي سعادة القلوب بهم  ان فى مصر 
هذه القوه املوحدة وبهذه الشجاعة من الشباب  من مختلف االعمار 
والطبقات وحتت رايه واحده واشاره واحده يتحركون كفريق واحد يف 
حركه واحده ...كيف كان املظهر وهم قادمون من اجلزيرة علي ميدان 
التحرير بطول كوبري قصر النيل يف حركات نظاميه واحده تعلن عن 
شباب مصر ذو القوه والشجاعة واالقدام وااللتزام وتعلن للعالم أجمع 
من ميدان التحرير يف أحداث 25يناير نحن أحد شباب مصر الصاعد 
نحن األلتراس وعرفتم العالم كله ان مصر بيها ذخيره من الشباب يحميها 

جنب الي جنب مع جيشها األبي
»«وفجاه »« حتت رايه األلتراس   كان بينكم من ضعفاء النفوس او بدء 
ينضم وسطكم من ليس لديهم والء وال انتماء وذهبوا يدمرون مصر 
وبكل قوه وشجاعة واقدام للخراب وهم يعلمون ان كل مبنى وكل سيارة 

يحرقونها هى من اموال الشعب.
و بسبب قله اندست وسطتكم خسرمت مخزون االعجاب واحلب لكم من 
اجلميع واصبح شباب األلتراس يتساون معا يف كفه واحده مع أعداء 
الوطن آنذاك ويحاولون تدمير مناره مصر . ويتسأل كل محب لبالده 

ما هذا التدمير من شباب األلتراس يا مصر .
ورسالتي هنا إلي النائب اللواء ثروت سويلم .. رئيس رابطات مشجعي 
كره القدم ...يعلم اجلميع مدي حبك ووالئك وانتمائك لبلدك والرياضة 
وخاصه كره القدم نخاطبك أن تكون لهم الظهر والسند يف كل شيء 
قدر ما استطعت وتنقل لهم املعرفة واملعلومات وخاصه مر الوقت الكايف 
لعودتهم الي مدرجات املالعب بعد أعوام من العقاب والعقاب ليس لهم 
وحدهم ، ولكن لكل اجلماهير املصرية ولتعلمهم دورهم يف املجتمع وإبراز 
ما يدور حولهم ودورهم يف عوده اخالق املالعب ودورهم مع الالعبني 

ورفع روحهم املعنوية أثناء املباريات.. 
نريد أن يستعيد الشعب ثقته فيهم ويحترمهم من خالل منظومه أمنيه 
محكمه يشترك فيها قيادات األلتراس لكي تستغل كل الطاقة واإلمكانيات 
لديهم لتطوير أداهم بنظام محكم يرفع رأيه الرياضة ومشجعي كره القدم 
يف مصر لكي نعود فخورين وهم متوهجون علي عرش التشجيع واستعاده 
لقب التراس مصر ووقتها لكي يستحقون اللقب وقتها بجدارة وبال منازع. 

اوال : عمل عظيم فى فترة زمنية قصيرة اشادة بافتتاح مصنع 
الرمال السوداء مبدينة البرلس، مبحافظة كفر الشيخ،وان هذا 
املصنع يجسد اهتمام القيادة السياسية واإلصرار على االستمرار 
قدما نحو بناء اجلمهورية اجلديدة وان املشروع يعتبر نقلة عاملية 
من ثروات معدنية طبيعية واقتصادية جاذبة لالستثمار يف مصر، 
القيادة  الذي قدم من  الكبير  الدعم  بعد  العمل،  وتوفير فرص 
السياسية وهو أحد املشروعات الصناعية اجلديدة وأن مصر متتلك 
أحد أكبر االحتياطيات يف العالم من الرمال السوداء وأن العائد 
االقتصادي وتصدير الفائض للسوق األوروبي واآلسيوي سيساهم 
بقوة يف توفير العمالت األجنبية ثانيا :أن الدولة املصرية تسير 
بقوة جتاه طريق العفو وفتح طريق جديد ونظام سياسي ومبادئ 
اجلمهورية اجلديدة ويفتح مجاالت جديده للعمل ألبناء الوطن 
ويؤيد تطبيق احلقوق واحلريات التى نص عليها الدستور والقانون 
والتي أدت لتفعيل االستيراتيجه اجلديدة حلقوق اإلنسان ودور 
جلنة العفو الرئاسي بالتوسيع يف دائرة العفو مادام لم تلطخ يده 
بالدماء أو انتمى إلى تنظيم إرهابي. ثالثا :إن قرار احلكومة بتثبيت 
أسعار البنزين يأتي يف توقيت هام قبل انعقاد املؤمتر االقتصادي، 
وإلزام الدولة املصرية بدعم املواطن وتخفيف عنه أعباء احلياة 
وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العاملية 
واحلرب الروسية األوكرانية.وان قرار التثبيت جاء يف ظل أوضاع 
اقتصادية صعبة وغير مسبوقة يعيشها جميع دول العالم، حيث 
أصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة األمر الذي زاد من حجم 
التحديات وضاعف من اآلثار السلبية لألزمات العاملية على جميع 
الدول، ورغم ذلك تتخذ احلكومة قرارات تراعي البعد االجتماعي 
والظرف املعيشية يف الداخل وتثبت سعر البنزين وأن مصر تعيش 
أوضاع مستقرة وحتقق منوا وحتركا ملحوظا، بفضل اإلصالحات 
االقتصادية التي متت خالل السنوات األخيرة، وبناء العديد من 
املشروعات القومية التي جتعل اقتصاد الدولة يقف على أرض صلبة 
ال تهزها األزمات وال تؤثر عليها التحديات ، رابعا قرارات احلكومة 
اخلاصة بإقرار عالوة استثنائية للعاملني بالدولة 300 جنيه تشمل 
أصحاب املعاشات، ومد العمل  باحلزمة االجتماعية حتى 30 يونيو 
2023، ورفع احلد األدنى لألجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه ، 
أن قرارات احلكومة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس  بالتفاعل مع 
الشعب املصري ونبض الشارع املصري، من أجل التخفيف عنه فى 
الكثير من القرارات االقتصادية، وأن الدولة املصرية ال تلزم نفسها 
باألزمات العاملية ورفع األسعار فى الدول األوروبية وغيرها من الدول 
العربية، ونظرت إلى مصلحة املواطنني، ويجب على احلكومة ان  
تتعامل برفق مع املواطن وفقا لتوجيهاته ،أن هناك رؤية اجتماعية 
حاكمة للسياسات اجلديدة تهدف لرفع املعاناة عن املواطن، الفتا 
إلى أن هذا القرار خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء 
كاذبة عن أن هناك موجه غالء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من 
التحريض ضد الدولة املصرية. من أجل صالح املواطنني وباألخص 
الفئات البسيطة ومحدودي الدخل إجراءات حماية اجتماعية أعتقد 
أنها غير مسبوقة واننا أمام مجموعة من اإلجراءات االستباقية 
ملواجهة أي حتديات تواجه املواطنني يف ظل الظروف االقتصادية 
العاملية الصعبة يف الوقت احلالي وان املواطن يقع فى قلب التخطيط 
الرئاسي من أجل توسيع وزيــادة حجم احلماية والتخفيف عنه 
أعباء احلياة وتوفير الدعم الالزم للفئات األكثر احتياجا وامتدت 
لتشمل جميع األسر والطبقة املتوسطة ولعل تصريح الرئيس عدم 
حتمل املواطن أعباء إضافية خالل الفترة القادمة نظرا للظروف 
االقتصادية العاملية« مت ترجمته اليوم بهذه القرارات احلمائية . 
نتيجة الزيادة امللحوظة يف معدالت التضخم على املستوي العاملي، 
وأن احلكومة سوف تبدأ فى تطبيق هذه احلزمة اعتبارا من الشهر 
املقبل، األمر الذى يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة ترفع شعار املواطن 
وحمايته وأنه يحتل املرتبة األولى ضمن أولويات الرئيس السيسي 
وأن املواطن هو من سيجنى ثمارها وبشكل مباشر بتوفير ودعم 
األسر البطاقات التموينية والذي يستفاد منه أكثر من 10 ماليني 
مواطن حتى 30 يونيو املقبل   خامسا املؤمتر االقتصادي وكلمة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي  يف ختام املؤمتر وتكليفه للحكومة 
بضرورة تنفيذ توصيات املؤمتر االقتصادي على أنها خارطة طريق 
للمستقبل وجاءت انعكاس إلحساسه بنبض الشارع وما تواجهه الدولة 
من حتديات كبيرة األمر الذي يساهم يف تعزيز مناخ االستثمار، 
وكذلك تؤكد أيضا جدية القيادة السياسية يف التعامل مع مخرجات 
ومقترحات املؤمتر الذي شارك فيه الصناع واملستثمرين وكبار 
رجال مؤكدا على أن توطني الصناعة وتذليل كافة العقبات التي 
تواجه املستثمرين والصناع أهم ما ميز كلمة الرئيس التي اتسمت 
بالوضوح والشفافية  خاصة وأن طوق النجاة احلقيقي القتصاد 
الدولة يتمثل يف تشجيع الصناع وزيادة اإلنتاج، وطلب تقرير ربع 
سنوي »كل 3 شهور« ملتابعة ما يتم تنفيذه يف امللفات املحورية التي 
تساهم يف حل كثير ، نحن أمام مرحلة جديدة تتخذ فيها خطوات 
جادة وإجراءات عملية من شأنها النهوض باقتصاد الدولة خاصة 
وان املؤمتر سوف ينعقد سنوًيا من أجل وضع آليات ومقترحات 
تساهم يف االنطالق باالقتصاد إلى أفاق أرحب وتنمية الصادرات 
مسدًدا على أن مخرجات املؤمتر جاءت انعكاسا واضحا ملا ناقشه 
اخلبراء خالل اجللسات احلوارية والنقاشية، والتي ميكن من خالل 
تنفيذها دفع عجلة االقتصاد من خالل اإلجراءات التحفيزية التي 
ستقدم ألصحاب املصانع والقطاع اخلاص بشكل عام ، حفظ 
اهلل مصر وشعبها العظيم واجليش والشرطة والقيادة السياسية

بقلم بقلم

د. مصطفي عبية د . شريف الحسيني

 كتب - محمد عادل
تتجه األنظار نحو مدينة شرم 
الشيخ املصرية بداية من 6 نوفمبر 
حتى الـ 18 من الشهر اجلاري، 
حيث يتم إنعقاد مؤمتر املناخ 
»Cop27« يف دورته السابعة 

والعشرين.
 هذه القمة التي يشارك فيها قادة 
العام ومسؤولون رفيعو املستوى 
يف األمم املتحدة، كما يحضره 

آالف النشطاء املعنيني بالبيئة من كافة دول العالم، حيث باتت 
التحديات التي تواجهها البشرية يف مكافحة التغيرات املناخية 
أكبر من أي وقت مضى، فالتقارير األخيرة جميعها تؤكد أن 
الوضع قامتاّ للغاية، وتداعيات التغير املناخي ستؤثر سلباً 
على دول عدة، وقد تؤدي يف النهاية إلى اختفائها متاماً أو 
انعدام وجود حياة بشرية من األساس فيها، ولن تنفع حينها 
أي تنمية اقتصادية نشأت بسبب احتراق الوقود األحفوري 
الذي ساهم بالفعل يف ارتفاع حرارة األرض قرابة 1.1 درجة 
مئوية، إذا ما متت مقارنة الوضع احلالي بعصر ما قبل الثورة 
الصناعية، فنجد اآلن أن موجات احلر واجلفاف والعواصف 
والفيضانات املدمرة قد تضاعفت، وازدادت وتيرة الكوارث 
الطبيعية يف كل قارات العالم تقريباً، ما يجعل التطلعات نحو 

حلول حقيقية خالل “كوب 27” أكبر من أي وقت مضى.
ويعد مؤمتر املناخ جزءاً من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن التغير املناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول 

العالم بهدف احلد من تأثير النشاط البشري على املناخ.
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستعمل 
على جعل املؤمتر نقطة حتول جذرية يف جهود املناخ الدولية 
بالتنسيق مع جميع األطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره.

وتعد البلدان النامية هي األكثر عرضة لآلثار الضارة للتغير 
املناخي، كالفيضانات واجلفاف وحرائق الغابات وسيكون 

الوفاء بإحتياجات هذه الدول نقطة محورية يف مفاوضات 
قمة هذا العالم.

وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير املناخي، بينما تساهم 
بشكل متواضع يف انبعاثات الغازات الدفينة، وتطلب هذه 
البالد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقدمي 100 مليار 

دوالر سنوياً ملساعدتها يف التأقلم مع التغير املناخي.
باإلضافة الستضافتها املؤمتر، تدفع مصر يف اجتاه تنفيذ 
الدول الكبرى لتعهداتها يف مؤمترات األمم املتحدة السابقة 
للمناخ، حيث يسعى املؤمتر إلى جتديد التضامن بني البلدان 
لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل الناس وكوكب األرض 
من خالل الوصول إلى احلد من ارتفاع درجات حرارة األرض 
1.5 درجة مئوية، وتوفير التمويل املتعلق باملناخ للدول النامية، 
واستعراض التزامات الدول بخفض اإلنبعاثات كل خمس سنوات.

وكانت نحو خمس مائة شركة خدمات مالية عاملية قد وعدت 
يف نسخة املؤمتر الذي عقد العام املاضي يف غالسكو باململكة 
املتحدة بتخصيص 130 تريليون دوالر كاستثمارات تتوافق مع 
األهداف املنصوص عليها يف اتفاق باريس. ومن املتوقع حضور 
30 ألف مشارك من 197 دولة من أجل مناقشة قضية تغير 
املناخ، وجهود هذه الدول، ملواجهة هذه املشكلة ومعاجلتها. 
وسيتم اإلفتتاح الرسمي للقمة، بقيادة رئيس مصر الرئيس 
عبد الفتاح السيسي   7 نوفمبر، بحضور رؤســاء الدول 

واحلكومات املشاركة يف قمة املناخ حتت شعار قمة التنفيذ، 
تنفيذ وحتويل  العالم يف  قادة  ملشاركة  القصوى  لألهمية 
القرارات الرئيسية املتعلقة باملناخ إلى إجــراءات ملموسة 
وخطط ذات مصداقية، ومواصلة رفع الطموح والبناء من 
املؤمتر السابق مبا يف ذلك نتائج مؤمتر األطــراف 26 يف 
جالسكو واحلفاظ على مستوى اإللتزام العاملي يف قضايا 
تغير املناخ، بهدف مكافحة حاالت الطوارئ املناخية وتعزيز 

العمل املنسق للتصدي لتغير املناخ.
وعلى مدار يومي 7 و 8 نوفمبر اجلاري، سيتم  إلقاء البيانات 
الوطنية للحكومات املشاركة، باإلضافة إلى اجتماعات املائدة 
املستديرة الرفيعة املستوى التي تنظمها احلكومة املصرية، 
واألحداث اجلانبية رفيعة املستوى، التي نظمها قادة العالم 
اآلخرون، وسيكون اجلزء الرفيع املستوى مفتوحاً أمام األطراف 
والدول املراقبة واألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية 

واملنظمات املراقبة األخرى.
وخالل 11 يوماً سُيعقد املؤمتر جلسات نوعية غير رسمية 
لبحث قضايا الطاقة واملياه والشباب واملرأة والزراعة، واحلياد 

الكربوني والتنوع البيولوجي واألمن الغذائي، 
هذا وسيتبقى أمام العالم أجمع الكثير من التحديات حول 
التغيرات املناخية ملناقشتها يف الدورات التالية، على رأسها 
COP28 التي ستعقد يف اإلمارات العربية املتحدة العام املقبل.

 كتبت - هدير طارق
أقيمت فعاليات املؤمتر 
اإلقتصادي »مصر 2022«، 
والذي نظمته احلكومة 
املصرية، خالل الفترة من 
23 إلى 25 أكتوبر العالم 
اجلاري لبحث أوضاع 
اإلقتصاد  ومستقبل 

املصري.
وشارك يف فعاليات املؤمتر 
اإلقتصادي مصر 2022 

الذي ُعقد بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
21 جهة محلية ودولية، إضافة إلى نخبة من كبار 
االقتصاديني، واملفكرين واخلبراء املتخصصني، 
بهدف التوافق على خارطة الطريق اإلقتصادية 
للدولة خالل الفترات املقبلة، واقتراح سياسات 
وتدابير واضحة تسهم يف زيادة تنافسية ومرونة 
اإلقتصاد املصري، فضاًل عن اإلعالن عن عدد 
من احلوافز لقطاع الصناعة واملصدرين لتحقيق 

املستهدفات القومية.
بدأت فاعليات املؤمتر االقتصادي ، بجلسة افتتاحية 
حتت عنوان »مرونة االقتصاد املصري يف مواجهة 
األزمات االقتصادية: رؤية برنامج عمل احلكومة«، 
استعرض خاللها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، ملحة عامة ملؤشرات أداء االقتصاد 
املصري، وبيان قدرته ومرونته يف مواجهة األزمات 

االقتصادية عبر خمس أزمات عاملية.
اجللسة األولى بعنوان » السياسات املطلوبة لتعزيز 
قدرة االقتصاد املصري على مواجهة األزمات«، 
وتستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار االقتصاديني 
حـول ماهية السياسـات االقتصادية الكليـة املطلوبة 
من واقـع أفضـل املمارسـات الدوليـة، واألولويات 

الوطنيـة احلاليـة فـي ضـوء رؤيـة مصـر 2030.
أما اجللسة الثانية استهدفت الوقوف على حلول 
عملية على صعيد السياسات االقتصادية لضمان 
االنضباط املالي واالستدامة املالية، ومواجهة انعكاسات 
األزمات االقتصادية على أوضاع املالية العامة على 

وجه اخلصوص.
يف حني ناقشت اجللسة الثالثة »السياسات النقدية 

يف ظل التطورات العاملية، وتستهدف استشراف 
السياسات  العملية على صعيد  واحللول  الرؤى 
االقتصادية؛ للتعامل مع التحديات التي فرضتها 
ز من مصداقية سياسة  األزمات االقتصادية مبا يعِزّ

استهداف التضخم.
وبشأن فاعليات اليوم الثاني من »املؤمتر االقتصادي- 
مصر 2022«، مت مناقشة عدد من املوضوعات 
املهمة والتي تتعلق بتمكني القطاع اخلاص وتهيئة 

بيئة األعمال .
من خالل ثالثة عشر جلسة نقاشية ، حيث عقدت 
اجللسة األولى بعنوان »وثيقــــــة ســــياســــة ملــــكية 

الدولــــــــة ودعم سياسات املنافسة«
يف حني ناقشت اجللسة الثانية فرص وآفاق الشراكة 
مع مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية لتمكني 
وحتفيز دور القطاع اخلاص يف جهود التنمية كافة.
 أما اجللسة الثالثة استهدفت إلقاء الضوء على 
املحلية  االستثمارات  لتشجيع  التوجه احلكومي 

واألجنبية على املستوى القومي .
  وناقشت اجللسة الرابعة والتي عقدت حتت عنوان 
» دور مصر اإلقليمي كمركز للطاقة املتجددة«، 
آليات االستثمار يف الطاقات املتجددة يف مصر.

استهدفت اجللسة اخلامسة استعراض ُسبل دفع 
القطاع اخلاص  العقاري ودور  التطوير  صناعة 

املحوري يف التسويق للعقار املصري.

أما اجللسة السادسة جاءت حتت عنوان »خارطة 
طريق نحو تعظيم الناجت الزراعي وتعزيز مستويات 

االكتفاء الذاتي« .
 يف حني ناقشت اجللسة السابعة » نحو خارطة 

طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية«.
ناقشت اجللسة الثامنة دور صندوق مصر السيادي 

وفرص املشاركة مع القطاع اخلاص.
جاءت اجللسة التاسعة بعنوان »خارطة طريق لزيادة 

مشاركة القطاع اخلاص يف قطاع التعليم.
 وناقشت اجللسة العاشرة »الفرص املتاحة ملشاركة 

القطاع اخلاص يف قطاع النقل »
 أما اجللسة احلادية عشرة استهدفت وضع خارطة 
طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة 

القطاع اخلاص يف قطاع الصحة.
بعنوان  الثانية عشرة  اجللسة   يف حني عقدت 
»خريطة طريق للوصول إلى )30 مليون سائح(«.

 جاءت اجللسة الثالثة عشر بعنوان » آليات تعزيز 
دور القطاع املالي غير املصريف«.

شهدت فاعليات اليوم الثالث واألخير من »املؤمتر 
االقتصادي- مصر 2022«،  جلسة أولى بعنوان 
»خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: حتديات 

وآليات حتفيز القطاع«. 
أبرز ما   وشهدت اجللسة اخلتامية استعراض 
دار يف املؤمتر االقتصادي، كما سيتم خالل هذه 
اجللسة أيضا عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها 
املؤمتر، والتوصيات على صعيد السياسات املطلوبة 
ملواجهة التحديات الراهنة؛ مبا يساعد يف تعزيز 

إلى  إضافة  املصري،  االقتصاد  ومرونة  صالبة 
إعالن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، عن عدد من املبادرات احلكومية واحلزم 
االقتصادية اجلديدة التي سيتم تبنيها والعمل عليها 
لتنشيط األداء االقتصادي  املقبلة  الفترة  خالل 

للدولة املصرية.
وكان رئيس الوزراء قد أكد يف تصريحات سابقة أن 
الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع اخلاص فى 
النشاط االقتصادي، من خالل العمل على جتاوز 
نصيب القطاع اخلاص نسبة الـ 60% من إجمالي 
االستثمارات الكلية على مدار السنوات الثالث 
املقبلة، مشيرا إلى أن احلكومة تسعى من خالل 
املؤمتر االقتصادي، وبالتوافق مع القطاع اخلاص 
نفسه، للوصول إلى كيفية حتقيق هذا الهدف، 
وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات 
التى من املمكن أن تواجه عمليات التنفيذ على 
أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خالل 
االتفاق على عدد من الرؤى واخلطوات الواجب 
لتحقيق  وصــوال  احلكومة،  جانب  من  تطبيقها 
األهداف املرجوة.كما شدد رئيس الوزراء على أن 
احلكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه 
املؤمتر االقتصادي من توصيات، وما يستدعيه ذلك 
من إصدار تشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها، 
كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات من 
رئيس اجلمهورية، أو مجلس الوزراء، فإن احلكومة 
ستقوم بصياغتها، سعياً لسرعة إصدارها، مؤكداً 
أن مختلف األدوات التنفيذية املطلوبة لتفعيل هذه 

التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء 
املؤمتر مباشرة.

وختاماً.. جاءت توصيات املؤمتر االقتصادي كالتالي 
:أعلن املنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي 
ضياء رشوان توصيات املؤمتر االقتصادي مصر 2022 
خالل اجللسة اخلتامية ، مبشاركة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 
الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، ونخبة 
واسعة من كبار االقتصاديني واملفكرين واخلبراء.
مؤشر السياسات املالية تضمن:-- خفض نسبة 
الدين إلى الناجت املحلي اإلجمالي .-سرعة الوصول 
إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي .-تعزيز دور 
صندوق مصر السيادي.- إصدار مؤشر للجنيه 

املصري مقوما ببعض العمالت.
مؤشر القطاعات ذات األولوية تضمن:--إصالح 
منظومة التعاونيات واالحتادات املرتبطة بالنشاط 
الزراعي .-إيجاد خطوط نقل سريع لتمكني الصادرات 
الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى األسواق املستهدفة.- 
التركيز على اخلطوط التي متثل أهمية نسبية ولها 

وزن نسبي يف حجم الصادرات الزراعية.
 -إصالح هيكلي ومالي وإداري ملنظومة التعاونيات 

لتحقيق األمن الغذائي.
محور السياحة والصناعة والنقل تضمن: -إنشاء 
منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت عالية التقنية.-اإلسراع بإصدار الالئحة 

التنفيذية لقانون املنشآت الفندقية والسياحية.
-التوسع يف التصنيع املحلي للوحدات املتحركة 
السكة احلديد. -إشراك القطاع اخلاص املصري 
واألجنبي يف إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل. - 

تفعيل برامج رد األعباء التصديرية.
-تعميق التصنيع املحلي يف الصناعات الهندسية 

والكيميائية والنسيجية والغذائية.
مؤشر الصحة والتعليم تضمن: تسهيل إجراءات 
الشراكة مع الدولة يف املستشفيات القائمة واجلديدة .
بحق  الصحية  املنشآت  اخلاص  القطاع  -إدارة 
توفير  على  اخلــاص  القطاع  -تشجيع  االمتياز. 
خدمات تعليمية متنوعة ملختلف الفئات.-اتخاذ 
إجراءات تنفيذية لتصدير العقار عاملياً من خالل 

الدولة والقطاع اخلاص

 كتب - شريف يحي 
شهد الدكتور رضا حجازي، 
وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني احتفالية يوم املعلم والتي 
تنظمها وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني تقديًرا منها 
لدور املعلم العظيم ومكانته 
املتميزة يف العملية التعليمية 

والتربوية
ويف كلمته أعرب الدكتور رضا 
حجازي عن سعادته للمشاركة 

يف هذه االحتفالية بيوم املعلم وتكرمي املعلمني الذين لم يتوانوا 
حلظة على طول تاريخ مصر العظيم يف بذل قصارى جهودهم 
وعطائهم املستمر، مؤكًدا أن لهم منا كل االعتزاز والتقدير، بهذه 

املناسبة الكرمية.
وخالل االحتفالية، أعلن الدكتور رضا حجازي عن إطالق عدة 
إطالق  مبادرات وقرارات تقديًرا لدور املعلم يف املجتمع ومنها:  
مشروع »أنا املعلم« و«سند املعلم« وذلك بدًءا من الشهر املقبل، 
حيث أشار إلى أن منصة »أنا املعلم« هو برنامج تطلقه الوزارة 
لتمييز كل املعلمني  ويشارك فيه شبكة من جتار مصر، وميول 
مرحلته األولى البنك املركزي، مشيًرا إلى أن املشروع يهدف إلى 
تأكيد أهمية دور املعلمني يف املجتمع وبناء الثقة يف توجه الدولة 
نحو االهتمام باملعلمني، وحتقيق متييز خاص للمعلمني لترسيخ 
قيمة املعلم يف املجتمع، فضاًل عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمني 

املتميزين
كما أوضح الوزير أن البرنامج يوفر للمعلمني الوصول إلى سوق يضم  
املئات من العالمات التجارية التي متنح خصومات مميزة؛  تقديًرا 
للمعلمني وجهودهم يف بناء مصر، كما مينح البرنامج للمعلمني 
كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبًقا ميكنهم 
بهذه الكوبونات شراء السلع واخلدمات من العالمات التجارية 
املفضلة لديهم، مشيًرا إلى أن مؤشرات األداء التربوي مرتبطة 
بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع املعلمني 

متضمنة عناصر متعددة من بينها: التنمية املهنية املستدامة، 
وإسهامات املعلم يف برامج التطوير، ومستويات األداء للطالب 

وحتقيق مستهدفات اجلودة، وغيرها.
أما بالنسبة ملشروع »سند املعلم«، أوضح الدكتور رضا حجازي 
أنه يتضمن عدد من اخلدمات وهــي: خدمة »اقبض بــدري«، 
وخدمة »عروض التقسيط«، وخدمة »أدفع فواتيرك«، مؤكًدا أن 
املشروع يهدف إلى إحساس املعلمني باألمان يف مواجهة املواقف 
الطارئة وعند األزمات وزيادة اخلدمات التي سعت الوزارة إلتاحتها 
للمعلمني؛ لتمكينهم من مواجهة األزمات، ومنوًها عن أن املشروع 
يقوم بتنفيذه شركة مصرية متخصصة يف اخلدمات املالية، وحاصلة 
علي ترخيص من البنك املركزي املصري جاء ذلك بحضور جميع 

مديرين املديريات وقد أعرب بعض مديرين املديريات التعليمية 
عن احتفالية يوم املعلم وعن تكرمي بعض من معلمني ومعلمات 
املحافظات ومنهم :أعرب الدكتور ياسر عمارة _وكيل وزارة التربية 
والتعليم بالسويس عن فخره واعتزازه بالنماذج املشرفة من معلمي 
السويس الفائزين بجائزة التميز املهني لعام 2021/2022 وقام 
ا.د/ رضا حجازي _وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكرميهم 
امس  مبناسبة االحتفال بيوم املعلم يف االحتفالية التي نظمتها 
الوزارة بفندق املاسه بالقاهرة تقديراً منها لدور املعلم العظيم 

ومكانته املتميزة يف العملية التعليمية والتربوية
واكد الدكتور ياسر عمارة_ وكيل الوزارة على دور املعلم اإليجابي 
يف حتفيز السلوك اجليد للطالب والتركيز على العالقات اإليجابية 
القيم واملبادئ يف نفوس وعقول طالبه نحو مستقبل  وغرس 
أفضل كما أعرب عماره عن سعادته البالغة بتكرمي خمسة مناذج 
مميزه من معلمى السويس  وأيضاً أعربت سماح ابراهيم مدير 
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مبناسبة االحتفالية للمشاركة 
يف تكرمي املعلمني املتميزين من محافظة القليوبية ،وقد هنأت 
سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية املعلمني 
واملعلمات حلصولهم علي جائزة املعلم املتميز متمنية لهم مزيد 
من التميز والتألق ودعت جميع املعلمني املشاركة يف الفعاليات 
واملبادرات التي دعا لها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم 

والتعليم الفني.

 كتب -عادل محمود 
بدأ الرئيس السيسي 
منذ توليه مقاليد حكم 
البالد يف 2014 وضع 
خريطة تنمية عمالقة 
ملصر، حيث متيزت فترة 
حكم الرئيس السيسي 
بـــإطـــالق املــشــاريــع 
العمالقة  القومية 
ويـــواصـــل الــرئــيــس 
البناء والتنمية وإقامة 

مشروعات قومية كبرى.
حيث أحدث الرئيس منذ توليه احلكم نهضة تنموية كبرى.

ويف مجال النقل حققت مصر نقلة نوعية يف مشروعات 
النقل األخضر والطاقة النظيفة.

تدابير  من  مبزيج  املناخية  التغيرات  ملواجهة  وذلــك 
التخفيف والتكيف بهدف احلد من انبعاثات الغازات 
الدفيئة والتكيف لتقليل اآلثار السلبية للتغيرات املناخية. 
حيث وضعت استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل 
اجلماعي األخضر صديق البيئة من خالل التوسع يف 
اجلر  ذات  اجلماعي  النقل  وسائل  مشروعات  تنفيذ 
الكهربي املتطورة واحلضرية وصديقة البيئة بداًل من 
وسائل النقل اجلماعي التي تعتمد على استخدام الديزل.
وتتمثل هذه املشروعات يف )مشروع القطار الكهربائي 
اخلفيف LRT« والذي يخدم مناطق )السالم – العاشر من 
رمضان – العاصمة اإلدارية( بطول نحو 103 كيلومترات.

إضافة إلى إحالل وجتديد أسطول النقل العام بالتعاون 
مع الشركات املتخصصة يف إنتاج أتوبيسات نقل جماعي 

صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي.

حيث قدرت الدراسات املبدئية إجمالي خفض االنبعاثات 
الكربونية نتيجة تنفيذ هذه املشروعات بنحو 4 مليون 
طن سنوًيا.وتأتي إجنازات مشروعات اجلر الكهربائي يف 
الوقت الذي ستشرف فيه مصر باستضافة مؤمتر املناخ 
»COP 27 » مبدينة شرم الشيخ يف نوفمبر من العام 
احلالي للبناء على ما حتقق يف مؤمتر جالسكو 2021 
يف ضوء االهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه 
لتقليل  جديدة  كاستراتيجية  األخضر  االقتصاد  نحو 

املخاطر البيئية وحتقيق التنمية املستدامة.
اجتهت مصر إلى مشروع ينفذ ألول مرة وهو مشروع املونوريل 
وينقسم إلى خطني رئيسيني مونوريل شرق النيل )محطة 

االستاد مبدينة نصر – العاصمة اإلدارية( ومونوريل غرب 
النيل )محطة وادي النيل باملهندسني – 6 أكتوبر( بإجمالي 
طول نحو 100 كيلومتر، ومشروع استكمال تنفيذ اخلط 
الثالث ملترو األنفاق )عدلي منصور – إمبابة – جامعة 
القاهرة( بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء اخلط الرابع 
ملترو األنفاق )6 أكتوبر – القاهرة اجلديدة ( بطول 42 
كيلومترا، ومشروع إنشاء اخلط السادس ملترو األنفاق 
)اخلصوص- املعادي اجلديدة( بطول 35 كم، ومشروع 
األتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 
كيلومترات ملنع توقف امليكروباص أعلى الطريق الدائري 
وتشجيع املواطنني على تقليل استخدام السيارات اخلاصة 
من خالل استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة 
للبيئة باإلضافة إلى مشروع تطوير مترو اإلسكندرية 
)أبو قير – محطة مصر(، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل 
ترام الرمل بطول 14 كيلومترا، وشبكة مصر للقطارات 
الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل 3 خطوط: 
اخلط األول )السخنة – مطروح – الفيوم( بطول 660 
كيلومترا، واخلط الثاني )6 أكتوبر - الفيوم / بني سويف 
– األقصر – أسوان – أبو سمبل( بطول 1100 كيلومتر، 
واخلط الثالث )قنا – الغردقة – سفاجا( بطول 225 كم.

هناك دور كبير للشراكة مع الدول واحلكومات ومؤسسات 
التمويل الدولية يف تنفيذ العديد من مشروعات خطة 

تطوير وحتديث عناصر منظومة النقل.
منظومة  لتطوير  الكهربائي  وأهمها مشروعات اجلر 
النقل اجلماعي فى القاهرة واإلسكندرية ومشروعات 
تطوير البنية األساسية والوحدات املتحركة على شبكة 

السكك احلديدية.
جنحت مصر السيسي يف تثبيت أركان الدولة وإعادة 
بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى. 
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اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة المصرية السابق  .. و حديث من القلب 
وذكريات عن حرب أكتوبر المجيدة ..  وتطورات الحرب األوكرانية الروسية

 إسرائيل حتى الساعة الثانية اال عشره يوم 6 أكتوبر كان تقيمها لموقف مصر 
إنها )جثة هامدة( غير قادرة على شن هجمات عسكرية ضد إسرائيل

في عام 1975 تم إدانة كل القادة العسكريين 
اإلسرائيليين الموجودين واجبروا على االستقالة

حب الوطن والقضاء على التحرش والقيم السلبية

الحفلجية  . .  أقوى جروب طوارئ

روسيا لن تتراجع سنتيمتر عن اي مكسب كسبته
واوروبا وامريكا بيحاولوا يجعلوا روسيا عبرة لمن يعتبر

حرب أكتوبر 
تسببت في 

أزمة كبيرة جدًا 
إلسرائيل وصنع 

زلزال بها إلى 
يومنا هذا

 تم تغيير ميعاد ساعة الصفر بناءًا على طلب
 الرئيس السوري من 6 مساءًا الـي الثانية ظهرًا

على قدم وساق 
 شرم الشيخ تستعد الستقبال 

ضيوف قمة المناخ 2022

حوار - أمال إمام 
حتى ال ننسى ولتذكير 
األجــيــال الــتــي جــاءت 
ــر  ــوب ــت بــعــد حــــرب أك
معاناة  وعن  العظيمة. 
ــة  ــ وتـــضـــحـــيـــات دولـ
أجهزتها  بكل  بأكملها 
نكسة  بعد  وشعبها.. 
 73 ــصــر  ن ــى  حــت  67
نلقى الضوء على جزء 

مهم من هذه احلرب العظيمة التي خاضتها مصر 
ضد العدو اإلسرائيلي املغتصب.. دفعت مصر فيها 
من التضحيات كل ما هو نفيس وغالي حتى تستعيد 
األرض التي احتلت يف 67 نخوض معا يف ذكريات 
تلك  يف  املصرية  العامة  املخابرات  صفحات  من 
الشعب  حياة  يف  واملهمة  اخلطيرة  الزمنية  احلقبة 
محمد  اللواء/  مع  الثانية  وللمرة  حــوار  املصري.. 
رشاد وكيل املخابرات العامة املصرية السابق..والي 

نص احلوار..
العامة  املخابرات  كانت   : رشــاد  محمد  اللواء  قال 
القوات  التوثيقات يف  بناء عنصر  هي املسئولة عن 
املسلحة أثناء احلرب مع اسرائيل ألنها تغطي العمق 
بعد  به  البدء  ومت  اسرائيل..  داخــل  االستراتيجي 
نكسة 1967 ولكي يتم بناء قاعدة معلومات جديدة 
االسرائيلية  البرامج  كافة  مراجعة  مت  بها  موثوق 
والعاملية بعد نشر معلومات عن اجليش و االحتياط 
ومت  لها.  اإلعالمي  احلظر  اسرائيل  رفعت  بعدما 
مراجعة 16 كتاب من اصل 32 التي مت إصدارها يف 
العالم وكانت تتحدث عن النكسة ويف منتصف 1968 
كان لدينا كل املعلومات عن القوات االسرائيلية التي 
و  اســاســا  اعتبارها  ومت   1967 حــرب  شــاركــت يف 
املوقف  متابعة  ومت  لدينا  البيانات  لقاعدة  انطالقا 
االسرائيلي بعدها ومت عمل تقرير معلومات عن كل 
الكتب و املصادر التي حتدثت عن نكسة 1967 ومت 
املختصة  الي جميع اجلهات  املعلومات  تلك  إرسال 
حدوث  ومت  املوقف  متابعة  يف  اجلميع  يبدأ  لكي 

روابط متصلة مع تلك اجلهات .
ــر امــن هــويــدي املــشــرف على جهاز  ــوزي ــر ال وأمـ
مجهزة  مخصصة  غرفة  عمل  يتم  أن  املــخــابــرات 
اسرائيل  عن  املعلومات  جمع  من  التقنيات  بأحدث 
اقوى غرفة معلومات  وكانت  الغرفة  تلك  ومت عمل 
يف الشرق األوسط. ومت عمل مجسمات باألهداف 
وكانت  اسرائيل  كل  عن  واإلستراتيجية  احليوية 
الغرفة حتتوي على كل معلومات عن اسرائيل بحري 

و بري وجوي وكل هذا كان يف منتصف 1968
وبعد كل ذلك مت استنتاج التالي.. 

1/اسرائيل كيان صهيوني ميثل االطباع الصهيونية 
و العلمانية يف الشرق األوسط القائم على التوسع 

األراضي العربية 
امنيه  و  عسكرية  منظومة  داخل  دولة  2/اسرائيل 
وليس  للجيش  ــة  الــدول أن  مبعني  العكس  ولــيــس 

العكس. 
3/القوة الضاربة إلسرائيل هي القوات اجلوية حيث 
العربية  الــدول  كامل  على  اجلوية  السيادة  حققت 
والقوات املدرعة كانت القوة الضاربة للقوات البرية.
جلداول  يخضع  ال  إسرائيل  مع  القوي  ميزان  وان 

مقارنة القوات اسرائيل قدرة وليست حجم والقدرة 
هي محصلة التسليح والتدريب والتطوير وحط حتت 
علي  دولــة  سابع  اسرائيل  ألن  خط  مائة  التطوير 

العالم يف تصدير االسلحة.
وعن عنصر املفاجأة وخداع إسرائيل.. واذا كان مت 

اختراق معلومات اجليش املصري.. 
قال : ان عنصر املفاجأة كان من شقن.. 

املصرية  لــلــقــدرات  اســرائــيــل  تقيم   : االول  الشق 
اساسا .. اسرائيل حتى الساعة 2 اال عشرة يوم 6 
أكتوبر كان تقيمها ملوقف مصر انها جثة هامدة غير 
قادرة علي شن اي عمليات عسكرية ضد اسرائيل 
به  مقتنع  كــان  اللي  واالســاســي  املفهوم  كــان  ده  و 
الياهو زاعيرا مدير املخابرات احلربية االسرائيلي 
اال  لغاية 2  و استمر هذا املوضوع قائما يف ذهنه 
مع  و  قناعته  دي  زاعيرا  الياهو  أكتوبر    6 عشرة 
ذلك ان مصر النهاردة طبقا الي مفهوم آخر للحرب 
انها  يف  مصر  و جنحت  استراتيجي  خــداع  بتعمل 
تؤكد هذا املفهوم إلسرائيل لتري تؤكد وجهة نظرها 
عمليات عسكرية  اي  تعمل  انها  تقدر  ال  ان مصر 
بشن  قــامــت  مصر  ان  فوجئت  و  اســرائــيــل  ضــد 
بدرجة  املواجهة  طول  على  كاسح  عسكري  هجوم 
و  إلسرائيل  صعبة  مفاجأة  عمل  طبعا  ده  و   360
دراسة  علي  بناء  كان  ده  كيبور  يوم  اختيار  اساسا 
عن االعياد الدينية إلسرائيل و اللي عملها حقيقي 
السفير  اسماعيل  احمد  محمد  السيد/  وقتها 
حاليا ابن املشير احمد اسماعيل و كان ضابط يف 
القسم الداخلي و هو من عمل الدراسة عن االعياد 
اليهودية إلسرائيل و اختيار يوم كيبور لشن الهجوم 

العسكري علي اسرائيل و تبدأ املعركة .. 
يف  املعلومات  اخــتــراقــات  ملــوضــوع  بالنسبة  امــا  و 
امنها  اخترق  املسلحة  القوات  املسلحة..  القوات 
وامن املعلومات اخلاصة كانت من هبة سليم وهذا 
كانت  انها  نتيجة  وكان  االستنزاف  حرب  يف  طبعا 

السري  باحلبر  )اسرائيل(  اآلخــري  اجلهة  تراسل 
املوجهة  اخلطابات  واظهار  املوضوع  اكتشاف  ومت 
منها لهم وطبعا اضعف حلقة يف عمليات التجسس 
هذه  كشف  يف  وطبعا جنحنا  االتصال  وسيلة  هي 
اخلطابات ومت متابعتها ومت القبض عليها واعدمت 
هبة سليم ومصدرها وكان يدعي فاروق الفقي ومت 

اعدامه رميا بالرصاص يف وحدته يف انشاص .
أكتوبر 1973 شكلت  وأضاف.. إسرائيل بعد شهر 
اجليش  أداء  يف  القصور  أوجــه  ُتقيم  لكي  جلنة 
اللجنة قاضي القضاة يف  اإلسرائيلي، وكان رئيس 
اسباب  اهــم  بــدأت حتقق  اللجنة  وهــذه  إسرائيل، 
هذا  ألن  اإلســرائــيــلــي  للجيش  بالنسبة  القصور 
وصنع  إلسرائيل  جداً  كبيرة  أزمة  أصبح  املوضوع 

زلزال بإسرائيل حتى يومنا هذا.. 
ويف 30 يناير 1975 نشرت اللجنة 40 ورقة للجزء 
العلني يف هذه اللجنة، وأدانت كل القادة العسكرين 
نفس  ويف  االستقالة  على  واجبرتهم  املــوجــوديــن 
بعد حرب  الوقت قدمت »جولدا مائير« استقالتها 
1973 ..وجاءت اللجنة يف 40 ورقة أتوا بادوار كل 
ــوزارة،  ال ودور  العسكرين،  القادة  دور  األطـــراف، 
الزلزال  مدى  على  شاهد  أكبر  هي  اللجنة  وهــذه 
أداء  الثقة يف  يهز  وبــدأ  إسرائيل  حــدث يف  الــذي 
موضوع  املسلحة اإلسرائيلية.. وهذا طبعاً  القوات 

ال ميكن معاجلته حتى وقتنا هذا.. وللعلم 
فإن  وعسكرية  أمنية  منظومة  ذات  دولــة  إسرائيل 
اهتزت الثقة يف املنظومة العسكرية فهذا يدل على 
مخاوف  وهناك  شديدة،  معاناة  ُتعاني  إسرائيل  أن 
املسلحة اإلسرائيلية واألمن  القوات  كثيرة على دور 
كان مشكلة  املوضوع  هذا  اإلسرائيلي طبعاً  القومي 
يــقــولــون ان هــذه اللجنة  الــنــاس  إلســرائــيــل، وكـــان 
كثيرة  نــاس  حياة  يف  جــداً  كبيرة  نقطة حتــول  هــي 
وهي  اإلسرائيلية  العسكرية  املخابرات  وخصوصاً.. 
مسئولة عن تقييم دول املواجهة.. الن هذا مسئولية 

املخابرات العسكرية اإلسرائيلية.
وعــن تــطــورات احلــرب االوكــرانــيــة الــروســيــة.. قال 
ليكبح  اوكرانيا  مع  معركته  بدأ  الروسي  :-املوقف 
جــمــاح اوكــرانــيــا يف انــهــا تــريــد أن تــدخــل احللف 
ــول اوكـــرانـــيـــا يف احلــلــف  االطــلــنــطــي ومــعــنــي دخــ
الغرب  ان  الروسي واملشكلة  الكيان  االطلنطي يهدد 
تبدأ  انها  روسيا  دفع  اوكرانيا مما  مع  يتماشي  بدأ 
التحرك عسكريا حتي متنع اوكرانيا من دخول حلف 
الناتو لو قولنا من راح ملن هما اللي راحوله مش هو 
اللي راح لهم ملا نيجي نقيم املوقف نقول ان روسيا 
يف  االطلنطي  حلف  طائرات  وجــود  حــق...  عندها 
اوكرانيا يهدد املجال احليوي لروسيا وبالتالي روسيا 
اخدت قرار احلرب للحفاظ علي امنها القومي وانه 
أصبح يستولي علي مناطق او خالفه احلرب ممكن 
انهائها  تبتديها ف اي حلظة لكن من الصعب جدا 
الن اي معركة النهاردة حضرتك لو تالحظ ان امريكا 
ملا بتدي اسلحة ألوكرانيا مش بتديها اسلحة تضرب 
بيها يف العمق عشان تدي اطول وقت للمعركة عشان 

تستنزف روسيا.
املشكلة التانية ان روسيا بتعتبر املناطق اللي ضمتها 
هيكون  معاها  تعامل  اي  وبالتالي  روسية  مناطق 
للعالم  مدمرة  تعتبر  دي  واحلرب  جديدة  بتعاقدات 
الن الدولتن يعتبروا مصدر رئيسي للغذاء يف العالم 
الطاقة  استبدال  وموضوع  للطاقة  اساسي  ومصدر 
انا شايف ان اوروبا هتعاني بسبب احلرب واملواطن 
الطاقة  ظلمته مبوضوع  دولته  ان  بيعتبر  اوروبــا  يف 
وروســيــا  بيحصل..  الــلــي  ذنــب ف  لــه  ليس  هــو  ان 
ــا  واوروب كسبته  مكسب  اي  عن  سنتمر  تتراجع  لن 
يعتبر...  ملن  عبرة  روسيا  يخلوا  بيحاولوا  وامريكا 
وأضاف ممكن الرئيس الروسي فالدميير بوتن ان 
الردع  يستخدم  هو ممكن  النووي  السالح  يستخدم 
مبعني  مهدد  انــه  يحس  ملــا  يــوم  التكتيكي  الــنــووي 
الردع النووي شقن شق الردع النووي التكتيكي ودة 
بيكون نبض مداه قليل وال يؤثر علي الدولة الروسية 
كتير  مناطق  بتضرب  الشامل  الدمار  الثاني  والشق 
وتأثيرها بيكون اوسع وروسيا لن تتراجع بأي شكل 

من االشكال عن املكاسب التي كسبتها... 
الي  أوكرانيا  جتد  فهي  المريكا  وبالنسبة  وتابع.. 
االن صامدة امام روسيا ف امريكا بتدي الوكرانيا 
طائرات زي ماهي عايزة وروسيا بتضربها وبيرجعوا 
بتوسع  بتضرب  كانت  االول  وروسيا  تاني  يدوها 
ولكن دلوقتي بتضرب اماكن علي حدودها لتكسب 
بسهولة  املعركة  وبتدير  الشمال  يف  حدودها  بيها 

وبتستولي علي اراضي تعتبر امتداد الراضيها..
تطول  ســوف  احلـــرب  ان  النهاية  سيناريو  وعــن 
لو  بوتن  الن  يتراجع  ان  ال ميكن  املعادلة  وطــرف 
تراجع هيتفرم يعني لو تراجع ميلي هيبتدوا يشتروا 
هذا  يعلم  النهاردة  بوتن  ان  واعتقد  فيه  ويبيعوا 
جيدا وبوتن ظابط مخابرات عاني كثيرا جدا من 
موضوع حل او احالل، فعنده احساس ان دي وصمة 
عار ليه شخصيا ف بيحاول يبني روسيا االحتادية 
القوية بعيدا عن يعني الزم يبقي فيه تعدد قطبي يف 
العالم مينفعش يكون قطب واحد وكل العالم عاني 
كثيرا والشرق االوسط لم يسلم من ان امريكا تنفرد 
بالسلطة يف العالم. واوروبا ستعاني بسبب تدخلها 

ف احلرب االوكرانية - الروسية 

 تقرير -أميرة عبد العظيم 
ــة مـــن فــخــامــة  بــتــوجــيــهــات ســامــي
الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد 
مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ فــى مستهل 
ينتظره  القادمة حدث عظيم  األيام 
اجلميع وهو مؤمتر قمة املناخ والذي 
سيشارك فيه أكثر من ثالثون ألف 

مشارك.
سيستمر  املؤمتر  أن  بالذكر  جدير 
مدينة  بــدأت  ،فعليا  يوما   12 ملــدة 

شرم الشيخ استعداداتها الستضافة 
ألف   30 مــن  أكثر  وحــضــور   2022 املــنــاخ  قمة 
مشارك وذلك للحديث والتفاوض بشأن قضايا 

التغيرات املناخية،
جدير بالذكر أن تاريخ انعقاد املؤمتر هو السادس 
املؤمتر حتى  انعقاد  ويستمر  املقبل  نوفمبر  من 
بحضور  وذلــك  نفسه،  الشهر  من  عشر  الثامن 
ومشاركة رسمية من 197 دولة فى إطار اتفاقية 
املناخي. التغير  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم 
وجتدر اإلشارة إلى أنه مت إختيار مصر رسميا 
األمم  باتفاقية  ــراف  األطــ مــؤمتــر  الستضافة 
املتحدة لتغير املناخ القادم COP 27، فى قمة 
املناخ cop 26 العام املاضي، ومت تشكيل جلنة 
رئيس  مدبولي  مصطفى  الدكتور  برئاسة  عليا 
واملسئولن  ــوزراء  ال وعضوية   ، ــوزراء  ال مجلس 
خــطــوات  ومــتــابــعــة  املــؤمتــر،  لتنظيم  املعنين 

االستعداد لتنظيم هذه الفعالية العاملية املهمة.
وتعد قضايا املناخ من أهم التحديات التي تواجه 
بسبب  اآلن  وحتى  الصناعية  الثورة  منذ  العالم 
ارتفاع نسب االنبعاثات وزيادة درجات احلرارة، 
البشري يف أضرار جسيمة  النشاط  يتسبب  إذ 
وقطاعات  واملجتمعات  ــدول  ال كل  منها  تعاني 
النشاط االقتصادي، األمر الذي يتطلب توحيد 
السلبية  اآلثــار  مع  التكيف  قضايا  حول  الــدول 
التي  التحديات  هــذه  جانب  املناخ.وإلى  لتغير 
من  العديد  فهناك  عامة  بصفة  العالم  تواجه 
البيئة والتغير  التحديات تواجه مصر فى ملف 
املناخي ،فقد أكدت اإلستراتيجية الوطنية لتغير 
التحديات  مــن  عــدد  وجــود  على   2050 املــنــاخ 
ــواجــه فــى هـــذا املــلــف حــيــث تــعــد هــذه  الــتــى ت
االستراتيجية هى املرجع األول الستضافة مصر 
لتغير  املتحدة  األمم  التفاقية  األطــراف  مؤمتر 

املناخ فى دورتها السابعة .
ومـــن خـــالل الــتــقــريــر الــتــالــي أســتــعــرض هــذه 
املرحلة  خــالل  مصر  تــواجــه  الــتــى  التحديات 

احلالية..
يف  واملتمثلة  احلـــادة  الطقس  ظــواهــر  ــهــا:  أول
احلــرارة  درجــات  وارتــفــاع  والعواصف  السيول 
وارتفاع منسوب سطح البحر إلى جانب الفقر.
السكانية  واملــنــاطــق  املــائــي.  اإلجــهــاد  وكــذلــك 
املناطق  على  العمراني  والزحف  املخططة  غير 
الريفية.والتحدي األكبر الذي يكمن وراء الزيادة 
الضغط  من  يزيد  ما  كبيرة  السكانية مبعدالت 
على مصادر الطاقة التقليدية وانخفاض املوارد 

واإلمكانيات املتاحة للحفاظ على البيئة..
عدم أخذ أولويات واحتياجات ومسؤوليات املرأة 
فى االعتبار يف القضايا املتعلقة بالتغير املناخي 
يف  خاصة  بهذا  للتأثر  الشديدة  قابليتها  رغم 

املجتمعات الريفية واألقل تعليما.
قــرارات  ستغير  كيف  طرحه  الواجب  والسؤال 
قمة املناخ حياتنا؟ وما الذي ينتظره العالم من 
البلدان  تريد  ومـــاذا  غالسكو؟  يف  املــنــاخ  قمة 
هي  النامية  البلدان  القمة؟  هــذه  من  النامية 
املناخي،  للتغير  الضارة  لآلثار  عرضة  األكثر 
كــالــفــيــضــانــات واجلـــفـــاف وحـــرائـــق الــغــابــات. 

هذه  باحتياجات  الــوفــاء  وسيكون 
الدول نقطة محورية يف مفاوضات 
بأن  يفوتنا  ــم.وال  ــال ــع ال هــذا  قمة 
املعطيات جتعل  هذه  كل  بأن  نذكر 
كضحية  لنفسها  تنظر  الــدول  هذه 
للتغير املناخي، بينما تساهم بشكل 
ــبــعــاثــات الــغــازات  مــتــواضــع يف ان
من  الــبــالد  هــذه  الدفينة.وتطلب 
الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقدمي 
ملساعدتها  سنوياً  دوالر  مليار   100

يف التأقلم مع التغير املناخي.
التي  باألضرار واخلسائر  االعتراف  تطلب  كما 
تعرضت لها، كاآلثار املترتبة على ارتفاع منسوب 
مياه البحر أو الفيضانات املتكررة.ويف بيان سبق 
قمة املناخ العام املاضي، قالت مجموعة الدول 
األقل منواً إن رفع سقف الطموح العاملي وزيادة 
شيء  املــنــاخ  تغير  ملحاربة  املالية  االعــتــمــادات 

أساسي لبقائنا.
باإلضافة  مصر؟  ستلعبه  الــذي  ــدور  ال ما  إذن 
إجتــاة  يف  مصر  تــدفــع  املــؤمتــر،  الستضافتها 
مؤمترات  يف  لتعهداتها  الكبرى  الــدول  تنفيذ 
رأسها  على  للمناخ،  السابقة  املــتــحــدة  األمم 
اتفاقية باريس املوقعة عام 2015، واتفاقية قمة 
كوبنهاغن عام 2009، حيث تعهد املوقعون بضخ 
الفقيرة  البلدان  ملساعدة  الـــدوالرات  مليارات 

على التعامل مع تأثير تغير املناخ.
ويذكر أنه كانت نحو خمس مائة شركة خدمات 
مالية عاملية قد وعدت يف نسخة املؤمتر الذي 
عقد العام املاضي يف غالسكو باململكة املتحدة، 
كاستثمارات  دوالر  تريليون   130 بتخصيص 
اتفاق  املنصوص عليها يف  األهداف  تتوافق مع 
باريس.ويرى مراقبون أنه مهما أجنز املجتمعون 
أمامهم  فسيتبقى  ملفات،  من  الشيخ  شرم  يف 
الكثير ليناقشوه يف الدورات التالية، على رأسها 
العربية  ــارات  ــ اإلم يف  ستعقد  التي   COP28

املتحدة العام املقبل.
إفريقيا  يــوم  اخلــضــراء  املنطقة  وتستضيف 
ــتــي تناقش  ــدد مــن األيــــام املــوضــوعــيــة ال وعــ
املرتبطة  األهمية  ذات  املــوضــوعــات  مــن  عــدد 
األحــداث  من  مجموعة  وتتضمن  املناخ،  بتغير 
اجلانبية املتعلقة مبوضوعات هامة مثل التمويل 
ومشاركة الشباب واملجتمع املدني واملرأة والتنوع 
و  الطبيعة  على  القائمة  واحلــلــول  البيولوجي 

احلياد الكربوني.
بن  املكاني  القرب  على  البيئة،  وزيــرة  وأكــدت 
الفرصة  سيتيح  واخلضراء  الزرقاء  املنطقتن 
السالم  إلى حديقة  التوجه  من  والــزوار  للوفود 
على  واالطــالع  اخلضراء،  للمنطقة  املستضيفة 
جانبي  على  املقامة  اجلانبية  األحداث  مختلف 

املدرج اخلاص باحلديقة.
البيئة،  وزارة  أوضــحــت  متصل  صعيد  وعــلــى 
 COP املــنــاخ  مــؤمتــر  يف  الشباب  مشاركة  أن 
ومنها  مــســتــويــات،  ثـــالث  عــلــى  ســتــكــون   ،27
البرنامج  ضمن  إعالنه  مت  الــذي  الشباب  يــوم 
الرئاسي للمؤمتر، وخالل دائرة الشباب التابعة 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 
الفرصة  تتيح  أداة رسمية  وهي   ،YOUNGO
لسماع أصوات الشباب و مداخالتهم يف عملية 

التفاوض واملؤمتر.
اخلــضــراء  املنطقة  الــشــبــاب خــالل  ومــشــاركــة 
للمؤمتر COP 27 والتي تخصص جزء للمرأة 
والشباب ورواد األعمال، وتتضمن يوم ألفريقيا 
أفريقيا،  من  الصغار  األعمال  رواد  به  يشارك 
يعتبر مؤمترا  الذي   27 COP املناخ يف مؤمتر 

للتنفيذ.

ثقافية  ــدوة  نـ أقــيــمــت 
مبدرسة أويش احلجر 
اإلعـــداديـــة اجلــديــدة 
رعاية  حتت  املشتركة 

االستاذ/عادل فؤاد 
)مدير عام إدارة غرب 
التعليمية(  املــنــصــورة 
واالســـــتـــــاذ/اشـــــرف 
إدارة  )مدير  ابراهيم 
ــيــم االعــــــدادي  ــعــل ــت ال

بإدارة غرب املنصورة التعليمية( و مت ذلك بحضور 
الدكتور/ابراهيم   ، الشريف  االزهــر  من  قامات 
الشريف(  األزهـــر  علماء  ــن  )م حسن  ابــراهــيــم 
علماء  ــن  )م ــيــدي  االب محمد  الــدكــتــور/مــحــمــود 

األزهر الشريف(

واحلفاظ  الــوطــن  حــب  عــن  الطلبة  مــع  للتحدث 
عليه وحرمة املال العام وإظهار اجلانب اإليجابي 
سيادته  وشــرح  السلبية  الظواهر  من  والتخلص 
قصة سيدنا يوسف عليه السالم على أرض مصر 
ينهض  أن  استطاع  الستراتيجية  خطط  وكيف 

األرض  خلزائن  الرئيسي  املصدر  لتكون  مبصر 
الطلبة  الــدكــتــور  فضيلة  وحــث  الــوقــت  ــك  ذل يف 
على  واإلصـــرار  الكبير  احللم  على  والطالبات 
واحلفاظ  الدين  مببادئ  أوال  وااللــتــزام  حتقيقه 
مصر  وأن  والسلوكيات  الشخصية  النظافة  على 

بفضل اهلل محفوظة من قبل املولى عز وجل وأن 
ذلك يف جو من  وكان  للجميع  والوطن  الدين هلل 
األلفة واملحبة مع استخدام استراتيجيات التعليم 
كاملناقشة واحلوار وايضا العصف الذهني وكذلك 
وتوزيع  الطلبة  وتفاعل  األسئلة  والقاء  املحاضرة 
نهاية  يف  وايضا  عليهم  واملالية  العينية  اجلوائز 
اللقاء قام كل املوجودين بالندوة بتحية العلم والقاء 

النشيد الوطني
واشرف على الندوة والعملية التنظيمية :

أ/ شريف الصعيدي )مدير املدرسة
ا/زينهم املحمدي )اخصائي اجتماعي خبير(

ا/احمد عويس )اخصائي اول صحافه(
ــد الــرحــيــم الــرشــيــدي )اخــصــائــي تطوير  ا/عــب

تكنولوجي كبير(
ا/جورج غطاس )اخصائي نفسي اول(
ا/محمد عبد املنعم )اخصائي مكتبه(

متابعة - عبدالقادر  محمد عبد الباسط

  تقرير - أمين سمير
ــم جــديــد وغــريــب  اســ
الوهلة  من  تعتقد  وقد 
ــم  االولــــــــــى انـــــــه اســ
ملتعهدي  بفرقه  مرتبط 
اقــــــامــــــه احلــــفــــالت 
السعيدة  واملــنــاســبــات 
يكون  رمبــا  او  وغيرها 
وصـــف ملــجــمــوعــه من 
تطلق  التى  االشخاص 

من  كنوع  املرحة  واالسقاطات  الساخرة  النكات 
بخفه  مــعــروف  فــاملــصــري  اللطيفة.  الــداعــبــات 
املواقف  اصعب  فى  حتى  للنكات  واطــالقــه  ظله 
دائما  االصيل  .فاملصري  االزمــات  بل  والظروف، 
 ... كانت  مهما  ويبسطها  ويحلها  االزمــه  يحتوى 
ومهم  جدا  كبير  عالم  وهو  السيارات  عالم  ففي 
يهتم  التى  االولــى  الصناعات  من  ويعتبر  للجميع 
السيارات  عالم  وفى   . والفرد  الدولة  من  كل  بها 
جتد الكثير والكثير من املواقف الصعبة واخلطيرة 
فاحلفلجيه   . اجلميع  على  ــدة  واجلــدي واملــثــيــرة 
قرروا ان يحفلوا على اى مشكله تواجه سياراتهم 
والــذى  الشباب  اطلقه  حديث  لفظ  والتحفيل   .
معناه السخرية من املوقف بشكل ساخر . فمهما 
كان املوقف صعب فان له حل بل وسوف تضحك 
على املوقف نفسه . وبالتأكيد بعد كل هذا السرد 
نستطيع القول بان احلفلجية هم عباره عن شباب 

يجتمعون على طاوله السيارات واخلدمات املرتبطة 
و  والكماليات  واالصالح  الصيانة  اعمال  مثل  بها 
املجموعة  الهدف األساسي ألنشاء  اهم شئ وهو 
هو املساعدة وقت االزمه بدون استغالل او عائد 
مادى ..كما يفعل األخوة واالصدقاء معا .فاذا كنت 
املجموعة  بهذه  وترتبط  سيارة  متتلك  حضرتك 
فهنيئا لك ألنك وانت على الطريق لست وحدك . 
مجموعه  فــكــره  صــاحــب  وهــو  املليجي  حـــازم  أ. 

والفكرة  املجموعة  عن  سؤاله  .وعند  احلفلجيه 
قال:

وعشق  حــب  على  كلنا  اجتمعنا  احلفلجية  أحنا 
 . عربيه  راكـــب  مــش  نصنا  ــو  ول حتى  العربيات 
اجتمعنا واتعرفنا وبقينا عيله واحده عارف يعنى 
ايه عيله؟ يعنى وقت فرحك أحنا معاك وبنفرحلك 
يعنى فى وقت شدتك أحنا فى ضهرك وهنسندك 
أحنا  الهلس  وقت  و  جد!  أحنا  اجلد  وقت  .يعنى 

ملوك التحفيل .تخيل احساسك وانت ماشي فى 
واحد  كالس  بيديك  واحد  عيلتك  وسط  الطريق 
بيقلب نور واحد يبتسملك فى الطريق ويشاور على 
اللوجو هيخليك مطمن ان اخوك معاك. يعنى لو 
احتجت مساعده على الطريق هنوفرهالك كوتشك 
نام ماتقلقش خالص لو صدفك حفلجى ال ميكن 
 . الكاوتش  هيغيرلك  مالي  انــا  ويقول  هيسيبك 

ويطمن ان كل حاجه متام .

وقد اشار االستاذ رامي يوسف اورجنيزر اجلروب : 
العمل بهذا اجلروب انطلق منذ عامن وبالرغم من 
حتديات كرونا مت مساعده ناس كتيره خصوصا فى 
عمليات االعطال على الطرق واالتصال باألوناش 
كنا  وايضا  املعطلة  السيارات  اصحاب  ملساعده 
العربية  او يرش  بجانب اى شخص عاوز يسمكر 
بأقصى  بتم  املساعدات  كل  ميكانيكي  اصالح  او 
سرعه وجوده .ويؤكد أ.رامى ان الهدف احلقيقي 

بالوقوف وقت  االصيل  املصري  املعدن  اظهار  هو 
وكان   . لبعض  محتاجن  .فكلنا  اخــوه  مع  االزمــه 
اجلروب اجلدعان  احد مشريف  مع  اخر  لقاء  لي 
 . شبرا  منطقه  مسؤول  وديــع  بيتر  االستاذ  وهــو 
فقال ارحب بكل عضو معنا فى املجموعة واحب 
الصنايعيه  امــهــر  بها  املجموعة  ان  اضــيــف  ان 
ــوات واملــهــنــدســن والــفــنــيــن واصــحــاب  ــطـ واالسـ
ولنا  الكماليات  و  السيارات  غيار  قطع  محالت 
اتفقنا  وقد  االونــاش  اصحاب  االحباء  من  الكثير 
ان كل عضو مشترك يكون له خصم محترم جدا 
عند الشراء من اصدقاء املجموعة يعنى مش بس 
بنخاف على بعض ال بنساعد بعض كمان . ألننا 
كلنا شيفن الكساد واالسعار اللي بطير فى الهوا 
فامينفعش نكون بنساعد بعض واحنا مش بنقدم 
مساعده حقيقيه ملموسه ..اه أحنا بنقف ونحاول 
.وبــاقــل  مقابل  بـــدون  املشكلة  حــل  فــى  نساعد 
التكاليف لو املوضوع مش فى ادينا يعنى تقدر تقول 
تبادل خبرات تشغيل سوق وصناعه مهمه للكل... 
..ال  فقط  الــرجــال  من  كلها  املجموعة  هو  طيب 
والكبار  والبنات  للشباب  للجميع  املجموعة  طبعا 
اللي  الظروف  بيراعوا  اللي  والصنايعيه اجلدعان 
بتمر علينا كلنا وصدقني أحنا محتاجن لبعض . 

وامينه فى  طبعا كالم جميل وناس محترمه جدا 
حفلجى  ــون  ...كـ للحفلجية  التحية  كــل  التعامل 

وطمن اللي حواليك 
يا استاذ رامي ممكن اكون حفلجى معاكم .؟
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 حوار -اسراء أبو عمر
فنانة قديرة ذات طابع خاص جداً، 
فهي  األداء،  متفردة  املوهبة  متعددة 
الصوت املميز يف إذاعة اإلسكندرية 
ضمن أبطال برنامج أرشيف املحاكم 
بنت  حكايات  يف  املمتعة  والقاصة 
العديد  يف  املصرية  واألم  الــبــقــال، 
وبرنامج  )امليزان  مثل:  األعمال  من 
الشمس  تطفئ  ال  وحــتــى  الــبــاتــوه 
واآلنسة فرح وتوبة ومسلسل اللعبة( 

وغيرها من الشخصيات املختلفة التي أمتعِتنا بها.وِلدت يف منطقة 
احلضرة باإلسكندرية، بدأت موهبتها )احلكاءة( منذ الطفولة وهي 
تقص على عائلتها يومياتها يف دكان والدها، وقدمت العديد من 
اجلوالت الفنية يف ربوع مصر، وانتقلت إلى القاهرة يف عمر 52 
عام لتكتب سطور رحلة فنية جديدة تضاف إلى رصيدها الفني، 
قدمت فيها أكثر من 75 عمل تلفزيوني وما زال العطاء مستمر 

.. وكان لنا هذا اللقاء مع الفنانة القديرة “عارفة عبد الرسول«
 ممكن تكلمينا عن انطباع حضرتك على مهرجان القاهرة 

للدراما يف دورته األولى؟
السنوات  يف  حصلت  حاجة  أحسن  للدراما  القاهرة  مهرجان 
األخيرة، وفيه لفتة كرمية حصلت انبسطت منها أوي وهي تكرمي 
جداً  جميل  شــيء  دا  املُكملة،  بـــاألدوار  بيساعدونا  اللي  الناس 
ويحسب للمهرجان، يف ناس كانت يف الظل ومحدش يعرف اسمها 
ظهروا ودي حاجة جميلة، واملهرجان كله كان درجة التنظيم فيه 
يحي  د  و  زكي  د.أشــرف  وبحيي  مبسوطة،  كانت  والناس  عالية 
الفخراني على الدورة األولى الناجحة ويف انتظار دورات أخرى و 

إن شاء اهلل يبقى مهرجان عاملي.
للمهرجانات  دعوتك  عدم  سبب  عن  إتسألتى  حضرتك   
اخلسرانني  “هما  واجلــريء  العفوي  فعلك  برد  وأبهرتينا 
مني«  األفضل  فيه  يكون  ممكن  كويسة  أنا  ما  زي  وأكيد   ,
وعن اللوك اخلاص بيكي قولتي “زهقت من الصبغة ودي 
الهدوء  بهذا  تكوني  بتقدري  إزاي  العادية«  شخصيتي 

والتصالح مع النفس؟
الهدوء و التصالح مع النفس بيحصل بالتدريب مع الوقت، األول 

زعل على حاجة  إنه  ياقي  وبعدين  ويزعل  بيتنرفز  كان  الواحد 
ال تستحق ويبدأ يبتعد عن االنتقادات واملواقف السلبية، وميكن 
السن بيدينا اخلبرة دي إلنك بتفهمي يف اآلخر إنه مهما خططتي 
وعملتي يف جزء كبير أوي بإيد ربنا، انت مش عارفة إنتي رايحة 

على فني كله مكتوب.
منط  جسدت  »تــوبــة«  مسلسل  يف  »برهومه«  شخصية 
قاسي من األمهات، ميكن أول مرة نشوف شخصية زيها على 

الشاشة، حضرتك شفتي الشخصية إزاي؟
شخصية أم »توبة«، أنا شفتها كتير، ستات كتير أوى طول اليوم 
بتشتم ابنها مثاً، ولكن أي حد يضايقه توقفه عند حده وتقوله أنا 
أعمل كدا يف إبني ولكن أنت ال، فالنموذج دا موجود وأنا شفتها 

كتير يف حياتي فطلعت من املخزون اللي عندي.
دور  فيه  وقدمتي  كبير  جنــاح  حقق  »اللعبة«  مسلسل 
كوميدي الناس حبته، إيه املشهد اللي مش ممكن تنسيه 

يف املسلسل؟
املجموعة  وحبيت  »اللعبة«،  مسلسل  يف  أوي  دوري  حبيت  أنــا 
األول  كان يف اجلزء  ليا  بالنسبة  وأجمل مشهد  والشغل معاهم، 
العربية رقصة »كاريوكي« تقريباً، كانت حاجة  وأنا برقص جنب 

جديدة وجميلة بالنسبة ليا.
وإشتغلتي  والدك  بتساعدي  كنتي  سنوات«   3« عمر  من 
الفترة  اجلامعة،  دخلتي  ما  حلد  البقالة(  )محل  يف  معاه 

دي أثرت إزاي يف تكوين موهبة حضرتك؟
كنت  أنا  جــداً،  كتير  الدكان علمني  والــدي يف  مع  وجــودي  فترة 
عايشة يف السوق، وبقابل أمناط كتير من البشر، أطفال وبائعني 
ليهم  الكوافيرات  بيهم،  خاصة  لغة  ليهم  نــاس  مجموعة  وكــل 
وبتوع اخلضار  السماكني  »السيم«،  بينهم حاجة زي  مصطلحات 
كذلك، فأنا طول الوقت براقب وبخزن وأتعامل مع ناس مختلفه 
حاسة  مكنتش  الوحش.أنا  من  الكويس  الشخص  أعرف  وأقــدر 
من  أطلع  بدأت  الوقت  مع  ولكن  يفيدني،  دا ممكن  املوضوع  إن 
وبقى عندي  إيه عشت حياة غنية جداً  املخزون دا وحسيت قد 

شخصيات كتير جوايا.
واحد،  ليوم  الثقافة  وزيره  بقيتي  حضرتك  إن  تخيلنا  لو 
يف  خاصة  الصاعدة  للمواهب  تقدميه  ممكن  اللي  إيــه 

األقاليم؟

أنا لو كنت وزيرة الثقافة هاعمل قنوات كتير تذيع شغل املوهوبني، 
قناة خاصة مبسرح معني، قناة خاصة بفن معني وهحاول  مثاً 
السطح  على  أطلعهم  وإنــي  كبير  بشكل  للموهوبني  أســوق  إنــي 
ويتشافوا، أو أشترك ليهم يف مسابقات عاملية، ألن األقاليم غنية 
األقاليم  كل  فى  املوهوبني  كل  بإيد  نأخذ  والزم  باملواهب،  جــداً 
ونظهرهم فى كل مجاالت الفنون مش التمثيل بس، عندنا مثاً 

فنانني تشكيلني تلقائيني أعمالهم فوق الوصف.
وحكائة  كممثلة  اإلسكندرية  يف  قدمتيها  عديدة  أعمال   

ثم إنتقلتي للقاهرة بعد عمر52 عامًا وابتعدتي عن زوجك 
وقررتي االنضمام لفرقه الورشة، ماخفتيش من املخاطرة؟
من  ومخوفتش  حياتي،  يف  أخــدتــه  شجاع  ــرار  ق أحسن  كــان  دا 
التجربة، ألني قعدت 30 سنة يف اإلسكندرية مبثل مسرح، وتقريباً 
أعمل  ونفسي  زهقت  فكنت  سنة،  كل  األعمال  نفس  بنقدم  كنا 
الثبات على منط واحد،  حاجه جديدة، وأنا بطبيعتي مش بحب 
وال إني أكون تابعه لشلة أو مدرسة معينة، أحب أجرب كل املدارس 

وأشتغل مع كل الناس ،فكانت جتربة مهمة جداً.
)مسلسل  كان  التلفزيون  شاشة  على  حلضرتك  أعمال  أول 
أمني  أحمد  (مــع  )الــبــاتــوه  برنامج  ثــم  اخلـــوف(  أبـــواب 

احكيلنا شعورك وقتها؟
يف فترة بني العملني قدمت فيهم أعمال عرَّفت الناس بيا شوية 
الباتوه«   « ثم  املــيــزان....(   ، والعة  وكلنها  أســرار،  )البيوت  زي 
للنقيض،  النقيض  من  الباتوه«  و«  اخلوف«  »أبــواب  ,والتجربتني 
عرفوا اجلمهور عليا أكثر، وإني يف منطقة مختلفة ممكن أعمل أي 
دور، مش هابقى مقتصرة على دور األم اللي بتقول »اشرب اللنب 

يابني، وديف صدرك ونام...( أل األعمال دي علمت مع الناس.
وطبعاً شغلي مع أحمد أمني ويف »أبواب اخلوف«  كان من أمتع 
البداية  كان يف  »أبــواب اخلوف«  اللي عملتها يف حياتي  األعمال 
املخرج »أحمد خالد« رشحني من  إن  أوي  خالص وكنت فرحانة 
عايز  وكــان  لستات يف سني،  50 صــورة  فيها  دي« وصلتله  »سي 
واحدة تعمل دور عرافة هاتقول جملتني، وشاف صورتي وقال عايز 
املمثلة دي، و قعد معايا وبعدها قالي إنت هتاخدي بطولة احللقة، 
وبالعمل  بيه جــداً  بعتز  وأنــا  كبيرة  إدانــي فرصة  أول واحــد  وهو 
دا للنهاردة.أما بالنسبة ل »أحمد أمني«، فلما دخلت معاه وشفت 
أفكاره وطريقته يف تقدمي الكوميديا اللذيذة اللي بتدخل كل بيت، 
كنت ببقى طايرة من الفرح، وكنا بنقعد أنا وهو أوقات كتيره نفكر 

مع بعض ونتشارك هانعمل إيه خال احللقة.
األقرب  أيهم  املصرية،  األم  من  مختلفة  بأمناط  أمتعتينا 

لقلب عارفة عبد الرسول؟
أنا عملت شخصيات ألمهات كثير، وكل شخصية أنا بحبها ألني كنت 
بدور على مفتاح جديد وأنا بقدمها، مش عايزة أعمل األمهات كلها 
شبه بعض، فمثاً عملت األم يف مسلسل »امليزان« كانت عجباني 
»محمد  أم  »موسى«  مسلسل  ويف  خالص،  بنفسي  وفرحانة  أوي 

رمضان » دي كانت شخصية أم مريضة طول املسلسل بتتمثل وهي 
نامية على ظهرها، حبيت دوري يف »ال تطفئ الشمس«احلمد هلل 
حبيت كل أدواري، ومفيش شخصية ألم قدمتها ندمت إني عملتها.

اللي  الدور  إيه  أكتر،  عندي  لسه  بتقولي  داميًا  حضرتك 
نفسك تقدميه؟

أنا نفسى أقدم أدوار كتير غير منطية، مش عشان أنا كبيرة فى 
السن يبقى الدور الدائم هو األم، يعنى مثاً ممكن يبقى دور اثنني 
الفيلم  ويبقى  مشاكل  معنا  وحصلت  رحلة  طلعنا  عواجيز  ستات 
بطولتنا، مثاً فيلم استعراضي زي فيلم«ماميا« ل »ميريل ستريب« 
)مدمنة، مجنونة...(  دور  أعمل  ،أحب  وتابت  راقصة  دور  ، مثاً 

أحب األدوار املركبة 
رحلتك الفنية والشخصية ثرية جدًا بالقصص والتجارب 
امللهمة، لو اتعرض عليك جتسيدها يف فيلم تختاري االسم 

إيه؟ وأي فترة زمنية تكون نقطة حتول للشخصية؟ 
البقال«،  فيلم وثائقي عني إسمه » حكايات بنت  إتعمل فعاً  هو 
وحالياً يف سيناريو لفيلم إتكتب للسيناريست »هاني فوزي« و الفنان 
»مصطفى درويش » زوجي ،اشتغلوا مع بعض على السيناريو الفيلم 
مرحلة  يف  وحالياً   ، طويل  روائــي  فيلم  دا   ، البقال«  »بنت  إسمه 
البحث على إنتاج مناسب أهم نقطة حتول يف حياتي إني دخلت 
كلية فنون جميلة وأنا بنت جاية من سوق »احلضرة« ف دي كانت 
التحول احلقيقة  إن نقطة  بعتبر  أنا  كبيرة، بس  صدمة حضارية 
اللي غيرت مساري 360 درجة، هو حريق بني سويف اللي حصل 
لكن  تاني،  همثل  مش  وقلت  طويلة  فترات  وإكتئبت  لزمائي، 
وهو  عايشة،  ذكراهم  وأخلي  حاجة  ليهم  أقدم  الزم  إني  حسيت 
دول  هما  للناس  وأقول  القاهرة  أنزل  أفكر  فعاً  اللي خاني  دا 
الناس  دول  الثقافة اجلماهيرية، وعما  اللي طالعني من  الفنانني 

املوهوبة فعاً دوروا عليهم قبل ما يتحرقوا يف مسارح الدولة.
ممكن نعرف أعمالك القادمة؟

أنا حالياً يف لبنان بصور مسلسل سيب وأنا أسيب بطولة  )هنا 
واملسلسل  إحسان(،   )وائل  إخراج  السعدني(  )أحمد  و  الزاهد( 
هايعبجكم جداً، ومبسوطة بالعمل دا، واحلقيقة  )وائل إحسان( 

هو أكبر مكسب حصلي يف حياتي كلها.
املمثلة القديرة عارفة عبد الرسول  إتشرفنا بحوارنا مع حضرتك، 

ويف انتظار املزيد من األعمال املبدعة.

ان والدي« علمني كتير جدًا، وحريق بني سويف نقطة تحول في حياتي »ُدكَّ
 أسرار حياتية تكشفها الفنانة »عارفة عبد الرسول« في حواٍر خاٍص مع أنباء اليوم المصرية

100 عام على اكتشاف 
مقبرة الملك توت عنخ آمون

نصائح هامة لحفظ القرآن الكريم. أنباء اليوم المصرية 
تحاور المنشد الديني الشاب »علي ليلة«

عارفة عبد الرسول: نفسي أعمل فيلم استعراضي وأقدم أدوار راقصة وتابت، مجنونة، مدمنة 

 تقرير - تامر املنشاوي
كبيراً  حــدثــاً  األقــصــر  مدينة  شهدت 
امللك  مقبرة  اكتشاف  وهــو  وضخما 
توت عنخ آمون يوم 4 نوفمبر 1922، 
وكـــان هــذا احلـــدث مــن أهــم وأعظم 
 2022 عــام  ويف  األثــريــة  االكتشافات 
كنوز  الكتشاف  املئوية  الــذكــري  متــر 
ــذ الــكــشــف مت نقل  ــن ــك وم ــل هـــذا امل
ووضع القطع األثرية اخلاصة مبقبرة 
ــك الــشــاب يف املــتــحــف املــصــري  املــل

متحف  يف  القطع  بعض  أيضاً  وضمت  بالتحرير، 
املتحف  الي  نقلهم  ــري األقصر ومت  ــصــ ــ امل
عجلة  وضـــع  ومت   ، الــكــبــيــر 
احلربي  املتحف  يف  حربية 
الــي  نقلها  ومت  بــالــقــلــعــة، 
الكبير  املــصــري  املتحف 
ولقد مت نقل عدد كبير 
األثرية  املقتنيات  من 
لـــوضـــعـــهـــا بــشــكــل 
املتحف  فيه  كــامــل 
الكبير  املـــصـــري 
العالم  ليشاهد 

كنوز امللك.
توت  املــلــك  مقبرة   -

عــنــخ آمـــون تــعــود الـــي عصر 
شهرة  ذات  وهي  عشر  الثامنة  األســرة 

عاملية ألنها املقبرة امللكية الوحيدة بوادي امللوك 
التي مت اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبًيا. 
وكان اكتشاف املقبرة الذي مت يف عام 1922 من 
الرئيسية  العناوين  احتل  وقد  كارتر،  هــوارد  قبل 
صاحب  حيث   ، العالم  أنــحــاء  جميع  صحف  يف 
القطع  من  وغيرها  الذهبية  التحف  ظهور  ذلــك 
الفاخرة التي اكتشفت باملقبرة، وُتعتبر مقبرة توت 

وال  أيقونة ملصر  وكنوزها  آمون  عنخ 
يزال اكتشافها أحد أهم االكتشافات 

األثرية حتى اآلن.
املهولة،  ثرواتها  من  الرغم  وعلى   -
 62 رقم  آمــون  عنخ  توت  مقبرة  فإن 
من  للغاية  متواضعة  امللوك  وادي  يف 
املعماري  والتصميم  احلجم  ناحية 
مقارنة باملقابر األخرى يف هذا املوقع 
آمون  عنخ  توت  بسبب وصول  وذلك 
جــًدا  عــمــر صغير  ــعــرش يف  ال إلـــى 

وحكمه ملدة تسع سنوات فقط.
كبير  عدد  حوالي  تضم  آمون  عنخ  توت  مقبرة   -
والتي  عنها  الكشف  مت  والتي  األثرية  القطع  من 
كانت مكدسة بإحكام شديد. هذه القطع تعكس 
منط احلياة يف القصر امللكي ، وتشمل 
عنخ  توت  كان  التي  األشياء 
سيستخدمها  آمــون 
ــه  ــاتـ ــيـ حـ يف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
ــل املــابــس  مــث
واملــــجــــوهــــرات 
ــحــضــرات  ــســت وم
والبخور  التجميل 
ــاث والــكــراســي  ــ واألث
واأللــــعــــاب واألوانــــــي 
مجموعة  من  املصنوعة 
مـــتـــنـــوعـــة مــــن املـــــــواد، 
واملـــركـــبـــات، واألســلــحــة، 

وغيرها.
توت  بامللك  اخلاصة  األثرية  القطع  أهــم  ومــن   -
عنخ آمون: القناع الذهبي واملقاصير والتوابيت و 
آمون  عنخ  توت  امللك  ومومياء  احلربية  العجات 

وموجودة حتي اآلن يف مقبرته باألقصر.

حوار- جهاد يونس
كان النبي محمد صل اهلل عليه وسلم 
ويقلن:  ميدحنه  ُكــن  بنسوٍة  مــّر  قــد 
حّبذا  يا  النجار  بني  من  نسوٌة  نحُن 
محّمٌد من جاِر، واستمر أمر اإلنشاد 
حيث  هذا،  يومنا  إلى  النبوي  واملدح 
الكثير من أحباب اهلل ورسوله  جند 
ويشتمل  النبّي،  وميتدحون  ينشدون 
اإلنشاد الديني على ذكر اهلل والتهليل 

بني  يبحر  سفير  جاء  وها  والتسبيح. 
ومدح  بالقران  يتحلى  عذبا  بصوتا  األزمـــان 
النبي صل اهلل عليه وسلم وهو املنشد الديني 
الشباب على ليله الذى يعمل أخصائي حتاليل 
الغربية  طبية من قرية شبرا نباص محافظة 
تعلم القرأن وأجاده فى عمر مبكر وفاز باملركز 
األول على اجلمهورية فى مسابقة الربع ياسني 
بداية لطريقة فى  وكانت  عن عمر ٨ سنوات 
رحاب القرأن وتوالت النجاحات وقد حقق أول 
جمهورية 9 مرات على توالى فى حفظ القرأن 
وقد أطلق علية السفير األزهري لعذب صوته 
املغرب  منها  كثيرة  بــاد  فى  رسالته  ولنشر 
واجلزائر واإلمارات وغيرها من الدول العربية 
برنامج  مثل  البرامج  العديد من  بتقدمي  وقام 
غير فكرك -تتغير حياتك -همسات رمضانية 
وعمل الكثير من األناشيد الدينية ومن أهمها 

أول كامي هاجر املصرية 
التى حققت جناح كبير وبعض املقاطع ألجزاء 

من القرأن الكرمي 
نعرف  ونــحــب  بحضرتك  ــب  ارحـ احـــب 
وخطوات  مــراحــل  على  الــقــراء  الــســادة 
بــدأت  عمر  اى  ــى  وف حياتك  فــى  هامة 
ارشدك  الذى  ومن  الكرمي  القرأن  حفظ 

الى حفظه ؟؟ 
تقريبا  جدا  وأنــا صغير  القرأن  حفظ  بــدأت 
عند  بتجويد  كاما  حفظه  امتيت  سنوات   3
عمر ٨ سنوات بفضل اهلل والذى ارشدني الى 
لدار  أرسلوني  من  والوالدة هم  الوالد  حفظه 
بارك  حفظه  على  كثيرا  وأعانوني  التحفيظ 
اهلل لي فيهم ومن هنا بدأت رحلتي مع رحاب 

القران 
ماهي الصعبات والتحديات التى واجهتها 

خال احلفظ و األنشاء الديني ؟؟
ــات كــانــت كــثــيــرة فى  ــحــدي ــت الــصــعــوبــات وال
لصعوبة  نطقي  مع  كانت  والبداية  احلقيقة 
بــعــض الــكــلــمــات ولــســبــب صــغــر ســنــى ولكن 
القرأن  التحفيظ وحلقة  بدار  التحقت  عندما 
فى  بعض  مــع  نقرأ  رفقائي  مــع  أجلس  كنت 
النطق  فى  اكثر  وسهولة  الثقة  بعض  أعطني 
وال انسى فضل اختى نادية حفظها اهلل كانت 
الكلمات  لي  وتنطق  بجوارها  دائما جتلسنى 
وتساعدني على نطقها الصحيح وكنت دائم 
وجلميع  راشــد  مشاري  الشيخ  الى  السماع 
الشيوخ العظماء وهذا قد ساعدني كثير فى 

النطق واالجادة 
الذين  واألمــهــات  األبـــاء  تنصح  مبــا 
الــقــران  أبنائهم  حتفيظ  ــدون  ــري ي

الكرمي ؟؟
هذا السؤال فى منتهى اجلمال ألن الطفل 
اخلطأ  مــن  الــصــح  يعلم  ال  صغير  هــو 

ــأن يــبــدوا بتحفيظ  ــاء ب وانــصــح األبـ

تعلم  اول  مــن  ــكــرمي  ال الــقــرأن 
دخول  بداء  مع  والكتابة  القراءة 
سبحان  الــقــرأن  الن  احلضانة 
الطفل  حفظة  فــوائــد  مــن  اهلل 
حاسة  وتــقــويــة  ــرة  ــذاك ال تقوية 
الــســمــع واحلــفــظ وبـــراعـــة فى 
القول والكام والنطق وإحساسه 
الدائمة  والصلة  بالنفس  بالثقة 
ورســول  وتعالى  سبحانه  بــاهلل 
اهلل صل اهلل عليه وسلم وكما يقال التعليم فى 
الصغر كنقش على احلجر فبهذا يكون احلفظ 
هو  الطفل  ان  بية  انصح  ان  واالفضل  اسهل 
املعلم  الى  او  التحفيظ  دار  الى  يذهب  الــذى 
القرأن اليأتى املعلم او املحفظ اليه البيت الن 
اليه  يجتهد  ومن  اليه  يسعى  ما  يحب  القرأن 
وليس العكس الن القرأن غير العلوم االخرى 
ان  ممكن  والرياضية  والكمياء  الفيزياء  مثل 
يأتي املعلم او أذهب الية اما القرأن يجب من 
يذهب ويقدم عليه وله اجر ذلك ان شاء اهلل 

التى  الــطــرق  مــاهــي  حضرتك  رأى  فــى 
تساعد األطفال على تعلم وحفظ القرأن 
فى ظل تعلقهم بالتليفونات والسوشيال 

ميديا فى وقتنا احلالي؟؟
ال  و  أحساسهم  جيدا  وأعلم  أطفال  كنا  نعم 
أخفى عليكي أننى كثير من االيام كنت ال أحب 
والرغبة  الزهق  ومشاعر  لتحفيظ  الــذهــاب 
نتفق  ،دعينا  تأتني  كانت  واللعب  الغياب  فى 
أن الطفل ال يعلم ما يفيده او ويضره ولذلك 

أن  املحفظني  والـــســـادة  ــاء  ــ األب أنــصــح 
وتسير  الطفل  لتحبيب  طرق  يتبعوا 
له  مكافأة  مثا نضع  عليه  احلفظ 
عند حفظ السورة او اجلزء املرجو 
قدرات  االعتبار  فى  ونأخذ  حفظه 
الطفل مثا أن يحفظ بعض اآليات 
حفظا جيدا خيرا من سورة كاملة 
ولذلك  يجدها  وال  يتذكرها  وال 
نبسط ونسهل على الطفل حتى ال 
نثقل عليه ونحرص على التشجيع 

الدائم له وستجد الطفل بعد فترة 
التعلم واحلفظ و أذكر أن  تعود على 
جدا  هام  االمر  هذا  على  االستمرار 

)أحــب  النبوي  بحديث  واستشهد 
وإن  أدومها  ألي اهلل  األعمال 

قل ( هى اهم طرق 
لـــوصـــول 

الطفل  يتعلم  أن  ويفضل  إلية  املرجو  لهدف 
الكم  قل  وأن  حتى  االسبوع  فى  أيــام  خمسة 
القرأن  مرافقة  على  الطفل  يتوعد  هنا  ولكن 
مساعدة  واألمهات  األبــاء  وانصح  حياته  فى 
ومتى  يتعلم  متى  الوقت  تنظيم  فى  أبنائهم 

يحفظ ومتى يلعب ومتى ينام 
هل تعلمت األنشاء وهل له معاهد خاصة 
يتوجه اليها الراغبون فى تعليم األنشاء 

الديني ؟؟
ايضا  الصغر  من  الديني  األنشاء  تعلمت  نعم 
النقشبندى  الشيخ  وسماع  القرأن  حفظ  مع 
فكانت  الكبار  العظماء  الفشنى  طه  والشيخ 
هذة مدرستي الدائم التعلم منها الى ان امتت 

حفظ القرأن بدأت أتعلم األنشاء أكثر
إسام  الدكتور  مع  املقامات  تعليم  من خال 
منير واألستاذ والدكتور الكبير محمد ياسني 
املرعشلى مدرسة املرعشنى بشكل عام تعملت 
املقامات وأجادتها وبدأت اسمع أكثر سوء من 
وهذا  أيضا  واحلاليني  السابقني  املنشدين 
يعلمني أكثر ويثقل مواهبتى وأهم شئ ملنشد 
هو تعليم واجادة املقامات والسماع كثيرا جدا 
اجلديدة  ــوان  واألل القدمي  التراث  ألــوان  لكل 
.أما بنسبه ملدارس لتعليم األنشاء الديني نعم 
يوجد مدرسة الشيخ التهامي مدرسة لإلنشاد 
الديني باملجان .ألى ما يريد التقدم يجد فى 
نفسة النية ويتمتع بصوت مقبول يتقدم إليها 
سيجد اليسر فى التقدمي والتعليم إن شاء اهلل 
الية  الوصول  تريد  الذى  ما 
ــدف  وهــــل لـــديـــك ه
معني فى حياتك؟؟

اسعى  ــدف  هـ ــم  اهـ
ــاه أن  ــ ــن الـــيـــه وامتــ
أوصــــــل بـــالـــقـــران 
ومبــدح رســول اهلل 
الــى  اهلل  ــاء  شــ إن 
اجلنة ولدى طبعا 
ــداف دنــيــويــة  ــ أهـ
مبــا  ــل  ــ ــم ــ اع أن 
حفظت من القران 
لي  بنسبة  شئ  أهــم 
أن  اهلل  يــقــدرنــي  وإن 
أوصـــل رســالــة الــقــرأن 
ومدح سيدنا محمد صل 
ودى  وســلــم  عليه  اهلل 
الـــرســـالـــة الــتــى 
أوصها 

علينا رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم 
هل فى اى أناشيد جديدة تستعلن عنها 

قريبا ؟؟
 lvas نعم ان شاء اهلل لقد مضيت مع شركة
فكل األناشيد اجلديدة التى تطرح سوء كانت 
املنصات  جميع  على  أنــاشــيــد  او  ــون  ت ــول  ك
الديجيتال وهم حوالى 240 منصة وقد تكون 
القرأن  اسجل   lvas شركة  مــع  واالن  أكثر 
الكرمي كاما وأن شاء اهلل يتواجد على جميع 
اليوتيوب  القناة  وعلى  جــدا  قريبا  املنصات 
.ومبناسبة  تـــون  كـــول  وايــضــا  بــي  اخلــاصــة 
املولد النبوي الشريف أنشودة جديدة هي من 
التراث، ولكن مت أعادتها بشكل مختلف وبلون 
البدر  طلع  و)هيا  تركى  عربي  جديد  وحلــن 

علينا ( سوف تكون مختلفة وبطريقة جديدة
اذا أتيحت لك فرصة النصيحة ملن تنصح 

وماهي النصيحة ؟؟
أي  انصح  أن  احب  النصيحة  لي  أتيحت  إذا 
وحسن  نعمة  فهي  موهبه  اهلل  اعطاه  أنسان 
ضعها  م  فــى  نضعها  أن  النعمة  اســتــغــال 
يجتهد  ان  علية  وجب  وأن  األصلي  ومكانها 
لكى  إيها  اهلل  أعطاها  الذى  موهبته  ويتطور 
املرء  كان  اذا  وطنه  واهله  ودينه  نفسه  ينفع 
بيه  اخللق  نفع  فعليه  الطب  فى  موهبه  لدية 
ومن كان لدية موهبه فى الهندسة فعليه بذلك 
القرأن  فليرتل  لديه صوت جميل  ومن  ايضا 

وينفع الناس بيه .
او  دائما الناجحني يضعون أمامهم قدوة 
مثل اعلى لتحفزيهم ما هو قدوتك وبأي 

كلمات توصفة ؟؟
واهلل أذا اردت أن اضع قدوة ل ال أجد خيرمن 
سيدنا محمد صل اهلل عليه وسلم خير قدوة 
وخير مثل أعلى وأعلى محفز لينا فى الوقت 
الرسالة حتى  امتــام  اجــل  مــن  تعب  احلــالــي 
فى  رســالــة  واعــظــم  اجمل  وهــى  الينا  تصل 
الكون الدين اإلسامي والقران الكرمي وسنة 
سيدنا وحبيبنا رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم 
وبأي كلمات اوصفه وقد واصفه اهلل سبحانه 
وتعالى بالكثير والكثير فهو الصادق األمني اما 
من القراء هيكونوا القراء اخلمسة واملنشدين 

الكبار شيخ طه الفشنى والنقشنبدى.
ملن  خاصة  كلمة  توجه  ان  تريد  هــل 

دعمك فى طريقك ؟؟
واهلل من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ولم 
أجد كلمات شكر وامتنان تعبر عن مشاعري 
اجتاههم ، والدى والداتي وأخواتي وزوجتي 
هم السند والداعم األول لي دائما فى وقت 
السقوط ووقت الصعود ووقت الفشل ووقت 
دائما  الضعف هم  وقت  القوة  وقت  النجاح 
يفعلون أي شئ وكل شئ من أجلى أذا اردت 
والكتب،  األوراق  يكفني  لن  عنهم  التحدث 
أنهم  وكــرامــة  وعـــزة  يكفني شــرف  ولــكــن 
أسال  دائما  اليهم  أنتمى  وبجواري  أهلي 
وأن  فيهم  لي  ويــبــارك  يحفظهم  أن  اهلل 
بهم  ويجمعني  يكونوا  إين  قلوبهم  يسعد 

فى اجلنة.
على  ليله  على  أستاذ  حضرتك  نشكر 
حلضرتك  وامتنى  الرائع  احلــوار  هذا 
وان حتقق  والنجاح  التقدم  من  الكثير 

ما تتمنى .



حوارات 06
وتقارير ربيع أخر  ١٤٤٤ هـ
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 سوسن راني سراج الدين »الرابع مكرر أدبي« :  بسبب موهبتي ُمنحت 
أجمل هدية من الرئيس السيسي بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

مديرة فوق العادة . . إيمان عبداهلل 
شعلة نشاط تضئ إدارة المعادي التعليمية

حي مصر القديمة

حوار خاص لجريدة أنباء اليوم المصرية
 مع خبير اللغة اإلنجليزية »مصطفى عاطف«  

ثالثة من أوائل الثانوية العامة. .  جنوم مضيئة يف سماء الدقهلية

حوار - مرفت النبوي
ــظــة  ــدت مــحــاف ــصــ حــ
مــراكــز   3 ــيــة،  الــدقــهــل
الثانوية  ــل  ــ أوائ ضــمــن 
بعد  وذلـــــك  ــة،  ــامـ ــعـ الـ
الـــدور  نتيجة  اعــتــمــاد 
الــدراســي  للعام  األول 
 ،2 0 2 2 -2 0 2 1
ــا الــعــلــمــيــة  ــه ــســام ــأق ب
ــة »األدبـــــــي،  ــف ــل ــخــت امل

إبراهيم  أمنية  الطالبة  حصلت  فقد  والعلمي«،  
جمال  محمد  الشهيد  مدرسة  من  محمد،  السيد 
الشعبة  مــكــرر  الــثــالــث  املــركــز  على  الــكــرمي،  عبد 
راني سراج  وسوسن  درجة،   383 األدبية، مبجموع 
الدين محمد، من مدرسة جيهان السادات الثانوية 
األدبية،  الشعبة  مكرر  الرابع  املركز  على  للبنات، 
مبجموع 382 درجة، كما حصل الطالب محمد أمين 
نصر، من مدرسة برج النور احلمص الثانوية مبركز 
أجا، على املركز الثالث مكرر يف شعبة العلمي علوم، 

مبجموع 400 درجة.
والتقت “أنباء اليوم املصرية« مع أحد هؤالء الطالب 
محمد،  الدين  ســراج  رانــي  سوسن  الطالبة  وهــى 
احلاصلة ، على املركز الرابع مكرر الشعبة األدبية ، 
لتهنئتها واحلديث معها عن فرحتها بالتفوق والنجاح 
وطموحتها وأمنياتها يف املستقبل بعد تتويجها ضمن 

أوائل اجلمهورية يف الثانوية العامة.
أحكى لنا جتربتك مع الثانوية العامة ؟

أكيد ثانوية عامة سنة مش سهلة وأنا عارفه كده بس 
أنا دخلتها كسنة عادية خالص علشان مش أتوتر من 
االول وزى أي سنة ببذل مجهود ممكن أكون زودت 
املجهود شويه فى السنة دي لكن من بداية من السنة 
... يعنى مكنتش بضغط على نفسى من أول السنة 
فى أول شهر ايوه كنت بذاكر اليوم بيومه وال مجال 
للتراكمات ؛ لكن كضغط نفسى لم اضغط نفسي إال 
بعد نص السنه إلي آخرها بدأت أزود مجهود أكتر 
ويف العموم ثانوية عامة سنة طويلة وليست سهلة .

احكي  ؟  طفولتك  من  املتفوقني  من  كنتي  هل 
لنا قصتك مع التعليم ؟

دا  وأنـــا صغيرة  داميـــا شــاطــره  كنت  احلــمــداهلل   
داميا  كانوا  االبتدائي  فى  ؛  وبابا  ملاما  طبعا  يرجع 
بيذاكروا معي ودائما كنت بعتمد على املدرسة ولم 
واإلعـــدادي  االبــتــدائــي  فــى  أخــذ درس خصوصي 
كنت بروح املدرسة  كل يوم وكنت بعتمد على شرح 
املدرسني وبعدين ملا ارجع البيت بذاكر مع ماما وبابا 
وماما كانت بتذاكر ليا االجنليزي وبابا كان مدرس 
الرياضيات  ليا  بيذاكر  كــان  اللي  فهو  رياضيات 
املدرسني  شــرح  على  معتمده  بكون  املــواد  وبقيت 
فى املدرسة ولو مش فهمت من الشرح حاجه بفتح 
ودا  لنفسي  واشرحها  وافهمها  واشوفها  اليوتيوب 
ثالثه  حلد  ــدادي  واإلعـ االبتدائي  فى  نظامي  كــان 
أعدادي دي كانت اول سنة أخذ فيها دروس ونفس 
احلال بقا ثالثة  مش بنروح املدرسة اعتمدت علي 

اليوتيوب واملدرسني .
أولى  فى  دروس  أخــذت  العامة  الثانوية  فى  أمــا   
كان  دروس  فيها  أخــذت  مش  ثانوي  ،وثانيه  ثانوي 
نظام مذاكرتي ان انا بعمل جدول لنفسي : اصحي 
ألنني  معينة  مــواد  اليوم  واذاكـــر  معينة  ساعة  يف 
يعنى مش هتضغطى على  لنفسي  وضعت اجلدول 
من  واحــد  درس  اضــع  كنت    : مبعنى  اوى  نفسك 
مخلصه  تكوني  مثال  يعنى  الواحد  اليوم  فى  املــادة 
منهج اجلغرافيا والتاريخ فى شهرين وأخلص منهج 
أكتبه  ده  وكل  لنفسي  مراجعات  وأعمل  منهج  ورا 
فى اجلدول أصحي متى وأخلص متى علشان ابقا 
وال  االمتحانات  قبل  املنهج  اخلص  هلحق  عارفه  
أل ..واكون راجعته على االقل مرتني قبل ما ادخل 

االمتحانات
 يعنى الزم اى طالب يذاكر ويدخل االمتحان يكون 
على االقل راجع املنهج مرتني وكنظام ثانوية عامة 
احلال  ونفس  دروســي  بــروح  كنت  ثانوي  ثالثة  فى 
بعمل اجلدول بس كان اكتر اعتمادي على الدروس 
ملا  غير  بنام  مكنتش  بيومه  اليوم  حاجتي  وبذاكر 

 تقرير- انتصار حسن 
محمد  وائــل  الدكتور  مشرف  منــوذج 
التعليم  إدارة  مــديــر  جنــيــب  احــمــد 
الثانوي العام واللغات واخلاص بإدارة 
محافظة  التعليمية  املــنــصــورة  غــرب 

الدقهلية 
تاريخ امليالد 1967/2/10مــن مواليد 
مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة -حــاصــل على 
لغة  شــعــبــه  وتــربــيــة  ادأب  لــيــســانــس 

اجنليزية جامعه املنصورة عام 1989
ــدراســات العليا  املــؤهــالت والــشــهــادات : دبــلــوم ال
املهني يف طرق تدريس اللغة االجنليزية كلية التربية 
جامعة املنصورة عام 2001 ، دبلوم الدراسات العليا 
املهني يف الترجمة التحريرية والتتبعية والتصاعدية 
بجامعة  اآلداب  كلية  االجنليزية  للغة  والــفــوريــة 

املنصورة نظام العامني بتقدير جيد مرتفع 
تكنولوجيا.  يف  اخلــاص  العليا  ــدراســات  ال دبــلــوم 

التعليم )كليه التربية-جامعه املنصورة(
درجــة  عــلــي  عــلــى  حــاصــل  ،و  جـــدا  جــيــد  بتقدير 
التعليم عام  التربية )قسم تكنولوجيا  املاجستير يف 

)2016
ممتاز  عــام  تقدير  املنصورة  جامعة  التربية  كلية 
التدريب  استراتيجيات  بعض  اختالف  اثر  بعنوان 
تنمية  يف  التفاعلية  الويب  تطبيقات  على  القائمة 
مهارات حل املشكالت اإلدارية ودعم اتخاذ القرار 
على  .ثم حصل  العام  التعليم  مدارس  مديري  لدى 
درجة الدكتوراه يف التربية النوعية قسم تكنولوجيا 
النوعية  التربية  كليه  التعليم واملعلومات عام 2021 
)بيئة  بعنوان  امتياز   عام  )تقدير  الزقازيق  جامعة 
النشط  التعليم  بني  الدمج  على  قائمة  تكيفية  تعلم 
التواصل  مــهــارات  لتنمية  املــصــري  املعرفة  وبنك 
لدي  للتعلم  والقابلية  االجنليزية  باللغة  السمعي 

طالب املرحلة الثانوية 
كما حصل على الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب 

l.C.D.L
حصل علي شهادة التويفل يف اللغة االجنليزية عام 

2020 مبجموع 501
العمل 

يعمل ديوان إدارة غرب املنصورة التعليمية 

 حوار - إميان السيد حجاج
تستطيع  أّنــك  الثابتة  احلقائق  من 
طريقة،  وبأفضل  بسرعة  تنجح  أن 
عندما تساعد اآلخرين على النجاح، 
ودا إحنا شوفناه يف شخصية ضيف 
احلوار اللي معانا، رغم بداية ظهوره 
مــن خالل  األنــظــار  ــه خطف  إن إال 
الغير  مساعدة  على  الدائم  حرصه 
ال سيما أن كل الفئات استفادت من 
علمه، رغم صغر سنه إال أنه حقق 

إجنازات ملموسة. ضيف حوارنا النهاردة هو املدرب 
واملترجم وخبير اللغة اإلجنليزية/ مصطفى عاطف 
مــبــادرة ضمن  أســس  والـــذي  اآلداب  كلية  ،خــريــج 
اللغة  تعليم   « وهــي  الشبابية  األنسانية  املــبــادرات 
اإلجنليزية أون الين » )من املنزل( ، والتي تعد أحد 
أكثر األمور شيوعا يف الفترة األخيرة خالل جائحة 
كورونا . جنح »مصطفى« يف لفت نظر الصغير قبل 
الكبير على السوشيال ميديا من خالل الفيديوهات 
التنموية اخلاصة باللغة الذي كان حريص دائماً علي 

عرضها لنا .
يف بداية حواري أحب أرحب بحضرتك أستاذ 
يارب  حضرتك  إزاي  بيِك  ...أهـــا  مصطفى 
تكوني بخير لو نلخص حياة مصطفى عاطف 

يف سطور هتكون حياته عبارة عن إيه؟
على  اجتهاد  على  طموح  شويه  عن  عبارة  حياتي 
سعى على توفيق من ربنا على حبى لـ أهلي وحبى 
للحاجة اللي بعملها وبحب احلاجة اللي أكون بعملها 

أكون بعملها بحب وبضمير كدا .
إجنليزية  لغة  آداب  خريج  حضرتك  إن  مبا   _
اللغة وال  للكلية دور فعال يف مستواك يف  هل 

دي مجرد مرحلة من مراحلك؟
مكنتش  دراستها  نفسها  الكلية  إن  أقول  خلينى  ال 
مؤثرة على الـ English نفسه، ولكن هو كان مؤثر 
عليا أنا شخصياً بتعاملى مع دكاترة أنا بحبهم وفى 
نفس الوقت عرضنى ملصطلحات أكتر أو لغة أكتر 
ولكن كلها خاصة باألدب والنثر والشعر واحلضارة 
 daily بالـ  عالقة  ليه  املوضوع  فمكنش  والتاريخ 
من  مرحلة  مــجــرد  اعتبرها  فاممكن   English
مراحلي ولكن بردوا اداني ثقة أمارس اإلجنلش أكتر 
باإلجنلش  االمتحانات  طبعاً  ألن  املحاضرات  أثناء 
 presentations والــــ  بــاإلجنــلــش   oral والــــ 

باإلجنلش .
مشوارك  يف  ليك  داعم  كان  شخص  أكتر  مني 
مشوارك  يف  حلضرتك  داعم  ومازال  التعليمي 

املهني؟
أكتر حد داعم ليا كان والدى وأخويا ووالدتي طبعاً 
وكذلك أخواتي البنات ألن هما كلهم يعتبروا شغالني 
أكتر  دول  محمود  الصدوق  وصديقي  أصال  معايا 
وكلهم  ليا  داعمني  ومازالوا  ليا  داعمني  كانوا  ناس 
أساساً موجودين معايا فى مشواري مش مجرد كالم 
بيشجعونى  أنهم  بس  مش  فعل  كمان  موجودين  ال 

وبنحقق مع بعض كل حاجة .
لكل  كابوس  مبثابة  هي  اإلجنليزية  اللغة 
حضرتك  اللي  اإلضــافــة  إيــه  مصري،  طالب 

ضفتها غيرت من املفهوم دا عند الطاب؟
اإلضافة اللي أنا ضيفتها إن أنا أساساً كان عندي 
مشكلة مع اإلجنلش وكان كابوس بالنسبالي و كنت 
بكرهه اإلجنلش جداً لكن ملا أنا اتعاملت مع أجانب 
اذاكر  وبقي عندي حصيلة كلمات كتيره بدأت إن  
أما  شرحهالى  محدش  حتى  لوحدي  دي  الــدروس 
درستها لوحدي قدرت إن أنا أخلصها بنفس الطريقة 
اللي أنا ذاكرتها وكانت طريقة باللغة العامية عشان 

أخلص احلاجه اللي ورايا ومش بخلى مادة اذاكرها 
ثاني يوم لكي ال يتراكم علّي الن منهج ثانوية عامة 

مش خفيفة نهائي .
وماهي  ــي؟  األدب القسم  دراســة  اخترتى  ملــاذا 
اختيار  يف  العامة  الثانوية  لطاب  نصيحتك 

الشعبة ؟
الشعبة  نختار  املفروض   ، ثانوي  اولى  انتهاء  بعد   
العلمية أو األدبية .. هنا أصعب فتره فعال !  أخذت 
وقت كبير حلد ما فكرت ؛احلكاية كنت عاوزه ادخل 
علم رياضيات ... فعندما كنت يف أولى ثانوي أخذت 
مواد العلمي واألدبي وبعدما اخذتهم كرهت الكيمياء 
جدا مكنتش بحبها خالص هي واألحياء املادتني كنت 
خائفة منهم جدا .. كان هديف دائما أجيب مجموع 
عالي والزم اى سنه ادخلها اجيب مجموع كبير فيها 
وأنا عارفه ثانوية عامة سنه مصيرية ؛ وانا أمتني 
مجموع عالي جدا .. فهنا مادتي الكيمياء واالحياء 
أن هداني  إلي  فكرت طويال  تفوقي  ستعوق طريق 
األدبــي  للقسم  اختياري  إلــي  وتعالي  سبحانه  اهلل 
املجال  واخــتــار  تغامر  بــالش  للطالب  .ونصيحتي 
،سبحان  أعلي  مجموع  وجتيب  فيه  هتتفوق  اللي 
بالرغم  أدبى  من  اجلمهورية  أوائــل  من  طلعت  اهلل 
أن طموحي كان مهندسة حلبي الرياضيات ألن أبي 

معلم ماث .
حتبني  ألنك  األدبية  للشعبة  اختيارك  هل 

احلفظ ؟
 بالنسبة ملواد األدبي كنت أحب التاريخ واجلغرافيا 
لكن مش بحب احلفظ و خاصه مع املنهج اجلديد 
املنهج ده سواء علمي أو أدبى يحتاج فهم أكتر من 
اإلثنني مع بعض الزم  اكتره  األدبــي  لكن  احلفظ   
التاريخ  املنهج ويبقي فى دماغك   تبقى حافظ كل 
ويتحل  فقط  حفظ  مــادة  عنه  بيقولون  دائما  مثال 
اجلديد   النظام  ظل  يف  أمــا  مماحفظناه   بسرعة 
مفيش أسئلة تيجي مباشره الزم تكون حافظ املنهج 
كله اه ويبقا فى دماغك كله حرفيا وبعدين تبقا فاهم 
االحداث وفاهم ترتيب االحداث وتربط بني دا ودا 
علشان تعرف حتل األسئلة ألنها غير مباشره نهائيا 
وهذه الطريقة اعجبتني  فى النظام اجلديد ألنني 
لم احب احلفظ  ويف نفس الوقت لم أكره احلفظ  . 
ما هى عالقتك بزمالئك ؟ وهل سألتي زمالئك من 
سبقوِك فى الثانوية العامة عن االمتحان وطريقتهم 

فى املذاكرة وكنتي بتحبى تسمعيهم ؟
  قبل دخولي ثانوية عامة سألت أبن خالي فقط .. 
هو أكبر منى سنة واحدة وكان من املتفوقني ؛ كنت 
سابقا  ذكرته  شئ  كل  منه  وعرفت  له  اسمع  أحب 
، عالقتي  االمتحانات  ونظام  واسلوب  املذاكرة  عن 
زميلة  لي  وكانت  هلل  احلمد  طيبة  كانت  بزميالتي 
واحدة هي املقربة من خروج ودروس كنا متالزمتني .
كان  العامة  الثانوية  يف  اجلدبد  النظام  هل   

علي  تطبيقي  بحث  احسن  علي  حصل 
موضوع  الدقهلية  محافظة  مستوى 

البحث 
)تسرب طالب مرحلة التعليم األساسي 

عام 2011
حصل علي لقب املعلم املتميز تكنولوجيا 
اللغة  تدريس  قي  اإلدارة  مستوى  علي 
)الب  جهاز  علي  وحصوله  االجنليزية 
توب/جهاز نت السلكي(من قبل محافظ 

الدقهلية عام 2010
يف مجال القيادة

اإلشرافية  االدارة  مــهــارات  متنية  تدريب  برنامج 
العليا مبديرية التنظيم واإلدارة 

ــداد الــقــادة-مــديــري املـــدارس  بــرنــامــج تــدريــب اعـ
الثانوية بإدارة غرب املنصورة 

املؤمترات 
علي  الصناعي  للمجال  العام  املؤمتر  يف  املشاركة 
الرياضية  التربية  مبعسكر  اجلمهورية  مستوي 

مبدينة جمصة السياحية يف 2014
خبرات يف مجال العمل االجتماعي وانشطة قومية !
التجريبية  الوليد  بن  خالد  مدرسة  امناء  *رئيس 
احلاصلة علي شهادة اجلودة واالعتماد 2010 غرب 

كدا عملت أول كتاب إجنلش جرامر باللغة 
العامية وكان عندي 19 سنة فا ملا عملت 
الطريقة  بنفس  للناس  أشرح  وبــدأت  كدا 
اللي اتعملت بيها كان املوضوع فعالً سهل 
فمبقاش  بالنسبالهم  جـــداً  ممتع  وكـــان 
كابوس هو الفكرة إن أنا بس عملت طريقة 
 separate  جديدة أدرس بيها  كمان الـ
courses كورسات منفصلة مثالً بتجيلى 
 American بالـ  النطق  أعلمك  عشان 
accent نفس الكالم جتيلى عشان تتعلم 
النطق  كله ، جتيلى عشان أعلمك تتطبق  اجلرامر 
واجلرامر فى Conversation فكان املوضوع إن 
ملا  الناس مش كالمى  ودا كالم  األمــور  أنا بسطت 
تركيبه  اإلجنلش  بقي  فهموا  أكتر  اتبسطت  الدنيا 

والكالم دا كله.
إيه   ، سه  مش  النجاح  وطريق  أعـــداء،  ناجح  لكل 
اتعرضت  وهل  مشوارك  يف  قابلتها  اللي  العقبات 

ملواقف سخيفة من حد قبل كدا؟
الناس  كل  يعنى هو مش  أعــداء  أقــول مش  خلينى 
بتحب تشوف الناس ناجحة مش كل الناس بتشوف 
بالغيرة   بتحس  ــاس  ن فــى  ناجحني  حواليها  الــلــي 
ــاس بتحس بــاحلــقــد وهــكــذا ممــكــن يــكــون من  ونـ
الناس اللي حس كدا ناس قريبة منى وممكن كانوا 
خايفني مثالً اتاخد منهم ، حصلي مواقف سخيفة 
فدماغى  مش  أو  دي  احلــاجــات  مبفتكرش  بــردوا 
بصراحة ممكن يكون حصلي ونسيتها وممكن يكون 
العقبات  مــوضــوع  بــس  هــو  بــس  أصــال  محصليش 
والكالم دا هيتمثل فى احلقد والغل لو فى حد مش 
بيحبنى أو حد بيعمل نفس احلاجة اللى أنا بعملها 
مثالً وشافنى أفضل منه فأكيد بيتربصلى إن يعملى 
أنا مفيش موقف معني  وكدا بس احلقيقة  مشاكل 

أنا فاكره.
طريق الشهرة والسوشال ميديا كان من ضمن 

خططك وال هي جت صدفة؟
حاجة  أي  وال  فكرتله  وال  خططى  فــى  مكنش  ال 
ربنا  وبتوفيق   100 الـ  فى  مليون  بالصدفة  وجــات 

سبحانه وتعالى .
لكل شخص مقبل علي تعلم اللغة اإلجنليزية 

تنصحه ب إيه ؟
تعمل  على  مقبل  هو  لو  بس  مش  انصحه  أنــا  هو 
اإلجنلش دا هو لو مقبل على تعلم أي لغة تانية أو 
أي مهارة جديدة املوضوع كله فى االستمرارية وإن 
أنت  مثالً  يعنى  يومه  روتــني  من  تكون  دي  احلاجة 
هتتعلم إجنلش خالص وقررت إنك هتتعلم إجنلش 
زي  وبــتــردد  بتسمع  يــوم  كل  دقيقة   30 مثالً  خليه 
واتفرج  أسمع  ردده  تسمعه  اللى  بالظبط  البغبغان 

وهل  كطاب  معكم  يتواكب  أن  علي  ــادرًا  قـ
ساعدكم هذا التطوير ؟

النظام اجلديد فكان  الثانية يف هذا  الدفعة   نحن 
هذه  ألن  السابقة  الدفعة  عن  ومواكبا  لنا  افضل 
أكتر دفعة مظلومة ألنه  كانت  أنها  الدفعة الحظت 
يف بداية النظام اجلديد كان املعلمون أنفسهم غير 
قادرين علي فهم هذا التحديث فهماً تاماً ألن نظام 
لدفعتي  وبالنسبة   . الفوازير  مثل  اجلديد  األسئلة 
الفهم  مــن  حظاً  أكثر  كــانــوا  والــطــالب  املعلمون   :
ملضمون التجربة اجلديدة يف التعليم ، فاهم املنهج 
وفاهم األسئلة بيشرحلك أزاي حتل السؤال وحببنا 
يعنى  أدبــى  فى  اكتر  حبيته  انا شخصيا  يعنى  فيه 
مكنتش  القدمي  بالنظام  كــان  ــي  األدب لو  افتكر  انــا 
هحب إن ادخله ألن النظام القدمي كله معتمد على 
احلفظ يعنى اللي كان بيقول اللي بيدخلوا أدبى دول 
فعال  ألنه  القدمي  النظام  فى  حق  معه  هو  حفيظه 
أما مع  وأنا ليست لدي قدرة احلفظ..  كان حفظ 
النظام اجلديد أنا حبيته أكتر ألنه حفظ وفهم يعنى 
حتفظي املنهج وبعد كده حتلى الفوازير فكان ممتع 
بالنسبالي لكن ليس بالسهل .. وبالنسبة للمنصات 
املعرفة   مدرسيني  بنك  مع  استخدمتها  التعليمية 
ومذاكرتى واللى مش فاهماه ارجع ملعلمي يشرحلى 

مرة أخري .
هل كانت أسئلة االمتحان حتتاج منك السرعة 

أم التركيز والفهم ؟ 
االمتحانات كانت أكثر فترة مؤثرة صعبة .. االمتحان 

كان جداً ثقيل فكل مادة عبارة عن 50 سؤاال ..
السرعة مبعني حل  مع  يكفي بصعوبة  فيها  الوقت 

االمتحان مبراجعته مرة واحدة مع املتفوق.. 
العام  من  شوية  أفضل  السنة  هــذه  النظام  عامة 
وفيه األسئلة غير مباشرة  فوازير  .. نظام  املاضي 

نهائيا ...احلمد هلل أنتهي علي خير . 
كنت  وهــل  ؟  االمتحان  أسئلة  عــن  حدثينا 

تتوقعني أن تكوني من أوائل اجلمهورية ؟
سؤال  كل  فــزوره  انها  حتس  مباشرة  غير  األسئلة 
يحتاج  أدبى  و  علمي  مع  اجلديد  ؛فالنظام  بفزورة 
فهم يعنى اإلثنني زي بعض. أل ... أبداً لم اتوقع كنت 
دائما افكر أن أوائل جمهوري مجموعهم 100% او 
99% .. احلمد هلل أنني حصلت علي 93% واصبحت 
ونظامها  الثانوية  ثم  اهلل  بفضل  جمهوري  الرابع 

اجلديد.
هل فكرت يف سوق العمل والبلد محتاجة منك 
ايه ؟و ماهي الكلية التي حتبني االلتحاق بها ؟
موهبة  لــدي  كانت  األدبية  الشعبة  يف  تفوقي  قبل 
الرسم والتصميم وكنت متفوقة فيها جدا لذلك لم 
أخدم  ومنها  تدعم موهبتي  التي  بالكلية  إال  التحق 

وطني مصر .
 ... لي  املمنوحة  الهدايا  احــدي  من  منحة  اخترت 

اخترت منحة جامعة مصر املعلوماتية 
 Eui )Egyptian University of
اجلديدة  اإلداريـــة  العاصمة  يف   )Informatics
اسم  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  أنشأها  التي 
كلية  Digital arts and designوهـــي  الكلية 
شاملة )فنون جميلة مع فنون تطبيقية(. بل أفضل 
اخترتها   .. كمبيوتر  ديجيتال  بها  التعليم  كل  ألن   ،

حلبي الشديد للرسم والفنون .
مبهورين بك سوسن وبتفوقك ولكل مجتهد نصيب 

... ودائما انت يف حتٍد وجنمة يف مجالك.

املنصورة 
*عضو بجمعية رسالة لألعمال اخليرية 

*عضو باجلمعية الوطنية لتطوير البيئة واملجتمع 
اجلودة  لضمان  القومية  بالهيئة  خارجي  *مراجع 

واالعتماد 
*خبير جودة ومدرب انتل بإدارة غرب املنصورة

واالعتماد  اخلارجية  املراجعة  مجال  يف  خــبــرات 
التربوي!

اشترك يف اعتماد عدد 20 درس ابتدائي واعدادي 
بفريق  العمل  مــن خــالل  اطــفــال  ــاض  وريـ وثــانــوي 
،وقد رشح  التعليمية  املنصورة  بإدارة غرب  اجلودة 

بالعمل كمراجع خارجي بالهيئة !
معايير  مبناقشة  اخلاصة  العمل  ورش  يف  شــارك 
العام  التعليم  ــدارس  ملـ واالعــتــمــاد  التعليم  جـــودة 

واإلدارات التعليمية
شهادات التقدير وجوائز التميز .!

1/ شهادة تقدير معلم مثالي علي مستوي اجلمهورية 
وزارة التربية والتعليم 2006

+درع املعلم املثالي على مستوى اجلمهورية 
املبذول  للجهد  الدقهلية  من محافظ  تقدير  شهادة 
العام  الثانوي  بالتعليم  التعليمية  بالعملية  لالرتقاء 
التربية  وعـــودة  التعليمية  املنصورة  غــرب  ــإدارة  بـ

العسكرية وتعزيز روح االنتماء والوالء للوطن 
عدد 2شهادة تقدير من وكيل وزارة التربية والتعليم 

بالدقهلية 
درع التميز من ادارة غرب املنصورة التعليمية 

درع التميز من وكيل وزارة التربية والتعليم 
السلم الوظيفي ¡

الــدر  ة  شجر  مبــدرســة  اجنليزية  لغة  اول  معلم 
باملنصور ة عام 1996

املنصورة احلديثة عام  لغة اجنليزية مبدرسة  معلم 
1989

الثانوية  املــنــصــورة  مبــدرســة  اجنليزية  لغة  معلم 
اجلديدة بنات عام 2002

املتكاملة  املتميزة  التجريبية  طلخا  مدرسة  مدير 
للغات عام 2011

رئيس قسم التعليم الثانوي العام 2012ال 2014
واللغات واخلاص  العام  الثانوي  التعليم  إدارة  مدير 
بإدارة غرب املنصورة التعليمية 2014 حتي تاريخه.

حتتها  وبترجمة  إجنلش  ب  إجنلش  حاجات  على 
بالعربي تبقى أنت سامع وشايف والترجمة قدامك 
كل دا هيفرق معاك فى اإلجنلش جامد ، اعمل دا 
30 دقيقة ملده 30 يوم وشوف النتيجة فى أول شهر 
وبعد كدا جرب بعد شهرين وبعد تلت شهور هتالقى 
خلى  كتير  كلمات  احفظ   ، متاماً  مختلف  املوضوع 
واعرف  جداً   قوية  بتاعتك  كلمات  عندك حصيلة 
درس جرامر فى األسبوع وطبق الكلمات اللى أنت 
حفظتها فى درس اجلرامر دا صدقني املوضوع دا 

سحر هيفرق معاك كتير جدا جدا .
إيه األمور التي يجب جتنبها عند تعلم اللغة؟

إن  اللغة  بنتعلم  وإحنا  نتجنبها  ممكن  اللى  األمــور 
إحنا منحطش تارجت بعيد يعنى محطش وأنا لسه 
Beginner  أحط تارجت إن أنا عايزه أتكلم إجنلش 
 achievable سهل  تــارجــت  احــط  ال   ، بطالقه 
أخد  و  احققه  بسيط  تارجت  احققها  أقدر  حاجه 
التارجت اللى بعده احققه و أطلع التارجت اللى بعده 
تانى حاجة تعدد املصادر يعنى ميبقاش فى مليون 
كتاب بذاكر منه هو كتاب واحد أخلصه أخش على 
اللى بعده لكن دا كتاب حلو جداً لـ مش عارف إيه 
الكثير  املصادر  كتير  ال  إيه  عــارف  مش  كتاب  ودا 
ومتلغبط  تتوه  هتخليك  الكثيرة   Materials والـ  

ومتتجهش إنك تتعلم من أكتر من مدرس  .

لغة  أصبحت  اإلجنليزية  اللغة  أن  سيما  ال 
العصر ، تنصح املعلمني اللي لسه بيستخدموا 
الطريقة التقليدية يف تعلم اللغة إنهم يعملوا 
إيه مع الطلبة ، وإيه أهم املصادر اللي ترشحها 

ليهم تفيدهم يف املستوي األكادميي ؟
طــيــب احلــقــيــقــة إن أنـــا مـــش مــــدرس أكــادميــي 
فبالتالي معنديش upper hands على املدرسني 
كلهم  بالعكس  أنصحهم  ــا  أن عــشــان  االكــادميــيــني 
مدرسني أفاضل وكلهم شاطرين جداً ولكن أنا مش 
أنه  الشخص  أعلم  مــدرس  أنا    ، أكادميي  مــدرس 
يجيب  أو  إجنلش  اشرحله  إنــه  مش  إجنلش  يتكلم 
درجه نهائية فى اجلرامر أو االمتحانات أو الكالم 
أنصحهم  ممكن  األكــادميــيــني  فــاملــدرســني  كله  دا 
نصيحة واحده إنهم يشوفوا طرق التدريس اجلديدة 
واملنهجية اجلديدة ويتابعوا ناس مختصني فى طرق 
جداً  كتير  معاهم  هيفرق  ألن  دا  والكالم  التدريس 
ولكن فى األول وفى اآلخر أنا مش مدرس أكادميي

مسؤول  تبقي  إنــك  ليك  متاح  حضرتك  لــو 
أهم  ــه  إي اللغة،  لتعلم  أســاســيــات  ــع  وض عــن 

األساسيات اللي حضرتك هتحطها؟
ما  هخلى  أنا  إن  هو  هحطها  أنا  اللى  األساسيات 
هو أنا هحطها على أساس إيه احطها على أساس 
أكادميي فأنا مش هحط حاجة لكن لو هحط أساس 
هحطلهم  فأنا  إجنلش  تتكلم  تتعلم  الناس  عشان 
vocab حياتى اللى هى كلمات حياتية  بيقابلوها 
فى اليوم  وهطبقلهم دا بقاعدة جرامر فاخليلهم ال 
يعرفوا Structure معني  structure ثابت مثالً 
فيعملوا منه كلمات معينة بشكل معني وبشكل سهل 
قواعد  خــالل  من   accent الـــ  يضبطوا  واخليهم 
بسيطة كدا أنا كاتبها يعنى بس فهخليهم يعملوا كل 
كدا  بس  قصيرة  ومــدة  معينة  ملدة  يومى  بشكل  دا 
شاءاهلل  إن  جداً  حلوه  بنتيجة  عليهم  هينعكس  ودا 
وبعد كدا اخليهم بقي يعملوا practice لإلجنلش 
اتظبط  بتاعهم شكله  اإلجنلش  فبيكون  اللى خدوه 

كتير جداً .
الشكر حلضرتك  بخالص  تقدم  أ  احلوار  نهاية  يف 
التوفيق  دوام  لكم  متمنني  الرائع  احلــوار  هذا  علي 

والنجاح.

تقرير - جنالء فاروق 
عندما يكون التفاني يف 
و جتتمع  العمل شعاراً 
ــة و الــرحــمــة و  اجلــدي
ــإن الــنــاجت  ــزام فـ ــتـ االلـ
اسماً  و  باهراً  جناحاً 
ساطعاً يف عالم التربية 

و التعليم. 
األســــــــتــــــــاذة إميــــــان 
ساطع  جنــم  عــبــداهلل 

يف سماء إدارة املعادي التعليمية.  استطاعت منذ 
توليها منصب مدير عام إدارة املعادي التعليمية ان 
تنال احلب واالحترام بني موظفي اإلدارة والطلبة 
وأولياء األمور، فهي ترصد متطلبات أولياء األمور 
الطلبة  مــع  وتتحدث  اإلدارة،  مـــدارس  جميع  يف 
وأولياء األمور بكل حب، فهي تتميز برقى األخالق 

وجبر اخلواطر.
كانت  كيمياء  ُمــدرســة  عبداهلل  إميــان  كانت  منذ 
إليها  تلتفت  األنظار  جعل  مما  ومتألقة  ُمجتهدة 
من كافة القيادات، ومنهم وكيل أول وزارة التربية 
محمد   / القاهرة  تعليم  مديرية  مدير   - والتعليم 
إدارة  وكيل  ملنصب  بترشيحها  قــام  حيث  عطية 

تقرير -اشرف فؤاد عبدالال 
املنطقة  ضمن  القدمية  مصر  حي  يقع 
ــقــاهــرة ويضم  ال اجلــنــوبــيــة مبــحــافــظــة 
ويعد  الروضة  وجزيرة  القبطية  القاهرة 
حي مصر القدمية طمن االحياء العريقة 
فى القاهرة وكانت مصر القدمية سابقا 

تسمى مصر العتيقة.
ويتميز حي مصر القدمية باحلدود األتية 
من جهة الشمال حي السيدة زينب ومن 
جهة اجلنوب حي البساتني و دار السالم 

ومن جهة الغرب نهر النيل الذى يفصل بني احلى 
ومحافظة اجليزة وحى الدوقى 

منطقة  منهم  فرعيه  املناطق  من  عــدد  بها  احلــى 
وخرطة  ابوالسعود  اخلرطه  ومنطقة  الفسطاط 
الروضه  ومنطقة  املنيل  ومنطقة  مبارك  الشيخ 
ومنطقة  اخلليج  وفم  غراب  كوم  ومنطقة  الزهراء 
و  السكر  ومنطقة  ــوار  االن حسن  ومنطقة  املدابغ 

حتى  وأكثر  أكثر  تألقها  فــزاد  التعليمية  املــعــادي 
ولها  التعليمية،  املعادي  إدارة  عام  مدير  أصبحت 
تخفيف   : منها  اإلدارة  بالعمل يف  كثيرة  إجنــازات 
ــررت تنظيم  ــ ــبء عــن أولـــيـــاء األمــــور فــقــد ق ــع ال
مجموعات تقوية مجانية لطالب املرحلة االبتدائية 
ولم  ثاني،  دور  امتحانات  لديهم  ملن  واإلعــداديــة 
تكتفي بذلك فقط، فقد قررت تشكيل جلنة ملتابعة 

ومنطقة  الــســادات  وارض  الليمون 
النبي  األثــر  ومنطقة  النحاس  ديــر 
عشعش  ومنطقة  اخلــجــر  وحـــوش 
امللك  نفق  .ويوجد.باحلى  القرود 
الصالح ومحطة مترو االنفاق امللك 
امللك  كوبرى  وايضايوجد  الصالح 
بها  ويوجد  عباس  وكوبرى  الصالح 
معهد. منهم  املستشفيات  من  عدد 

ناصر لعالج أمراض القلب والقصر 
الفرنساوي ومعهد لعالج السرطان 

ومستشفى املبره محمد على ومستشفى هرمل .

ــاض  وري االبــتــدائــي  األول  الــصــف  ملفات  تــقــدمي 
األطفال ويكون التقدمي عن طريق اإلدارة التعليمية 
للقضاء على الفساد ومحاربة الفاسدين واستغالل 

املدرسني ألولياء األمور يف التقدمي.
وقامت أيضا بإجراء صيانة كاملة ملبنى اإلدارة دون 
املساعدة من أي جهة وإمنا مبساعدة أبناء اإلدارة 

والعاملني بها.
وقامت أيضا بتنظيم قوافل للمتابعة بكافة مدارس 
ولضمان  األداء  وتقومي  الشاملة  للمتابعة  اإلدارة 
انضباط العملية التعليمية بجميع مدارس اإلدارة، 

ويتم تسليم تقرير شامل لكل زيارة ملكتبها. 
ملتابعة  اإلدارة  مــدارس  يوم  كل  تتفقد  أيضا  فهي 
زيادة  والتأكيد على  التعليمية  العملية  انتظام سير 
للمدرسة  االنتماء  على  حتث  التي  الالفتات  عدد 
قيمة  وتأصيل  األخالقية  القيم  وإعــالء  وللوطن 

املعلم ودوره يف غرس القيم.
كل هذه اإلجنازات جعلت من إدارة املعادي منوذج 
واقعي من النجاحات والتميز فأصبحت تزداد تألقاً 
يوم بعد يوم وهذا ما يراه اجلميع، وهذا هو السر 
ملنصب  عبداهلل  إميــان  لألستاذة  الثقة  جتديد  يف 
منوذج  إلنها  التعليمية،  املــعــادي  إدارة  عــام  مدير 

مشرف ملديرة ناجحة غيرت شكل اإلدارة.

منهم  الرئيسية  الشوارع  من  عدد  باحلى  ويوجد 
وشارع  النيل  كورنيش  وشــارع  عمرو  جامع  شــارع 
ابوسفني  ــارع  االنـــوار وشـ ــارع حسن  اجلــيــاره وشـ
وشارع محمد الصغير وشارع عبد العزيز السعود 

وشارع القم وشارع االمام.
وباحلى يوجد عدد من احلدائق العامة مثل حديقه 

الفسطاط وحديقة ام كلثوم .
ويوجد باحلى متاحف اثريه منهم املتحف القبطي 
ومتحف ام كلثوم ومتحف املنسترلى ومتحف قصر 

محمد على الصغير واملتحف اجليولوجي .
مثل  النيل  نهر  فــى  اجلــزر  بعض  باحلى  ويــوجــد 
جــزيــرة الــدهــب وجــزيــرة الــروضــة ويــوجــد مرس 

للسفن النيليه السياحية.
ــة منهم  ــري ويــوجــد بــاحلــى عــدد مــن املــنــاطــق األث
اليهودي ومسجد  واملعبد  املعلقة  القبطية  الكنيسة 
والسبع  العيون  مجرى  وســور  الــعــاص  بــن  عمرو 

ساقيات ومقياس الروضه وقصر محمد على.

نماذج مشرفه . . الدكتور وائل محمد أحمد نجيب 
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يف بداية احلوار ممكن نتعرف أكثر عن حضرتك، وكيف 
بدأت، ومن الذي شجعك على الكتابة؟

محمد صاوي، 29 سنة، خريج حقوق جامعة عني شمس، يف 
أقرأ  كنت  فترة اجلامعة،  وأثناء  قارئ منذ صغري،  أنا  العادة 
بنهم يومًيا وذات يوم قررت كتابة أول قصة يف حياتي، ومن هنا 
اهلل،  رحمه  أبي  كان  لي  األول  األولى.واملشجع  الشرارة  كانت 
ومن بعده أمي وإخوتي وصديق عمري شريف عيسى وصديقي 

الكاتب مصطفى الششتاوي.
والتي  ملسرحيات،  حتولت  التي  أعمالك  عــن  كلمنا 

حصلت من خاللها على جوائز؟
- ثالثية األرقم، اجلزء األول منها حتول إلى مسرحية. - االبن 
األكبر للسيد روجر، حاصلة على جائزة أفضل رواية وأفضل 
غالف لعام 2021م على منصة i read بتصويت القراء. ويتم 
اإلله.-  معزوفة   - مسرحية.  إلى  لتحويلها  اآلن  عليها  العمل 
بهطيش. -مدينة الرؤوس املعلقة، حتولت إلى مسرحية.- أرض 

اخلراب حتولت إلى مسرحية.
رؤيتك  تكوين  يف  ساهمت  قد  التي  األعمال  أهم  ماهي 

السعد  »وش  كانت  التي  وماهي  واألدبــيــة؟  الفكرية 
عليك« وأكثرها جماهيرية؟

ال أظن بأن هناك أعمال بعينها علَيّ ذكرها، فأنا أقرأ يف كل 
ألوان األدب، قدمي وجديد، ولكنني أحب أعمال جنيب محفوظ 
وأحمد خالد توفيق. روايتي األرقم واالبن األكبر للسيد روچر 

حققوا جماهيرية عظيمة أفتخر بها.
الذي  وما  وملاذا؟   .. ال  أم  العامية  للكتابة  محب  أنت  هل 

يلهم قلمك عادة؟ 
فصحى  عربية  فالسرد  بالعامية،  كتابة  اسمه  شيء  يوجد  ال 
وهذا شيٌء ثابت يف األدب، ال يوجد سرًدا بالعامية، من املمكن 
أن تكون احلوارات عامية، ولكنني ال أفضلها رغم استخدامي 
لها مرة يف األرقم، ولكنني قررت عدم استخدامها مرًة أخرى.

أريد  أنني  أشعر  عندما  لــي،  بالنسبة  مبيعاد  ليست  الكتابة 
الكتابة، أكتب.

هل واجهت صعوبات يف بداية مشوارك األدبي؟ وكم مرة 
تسببت لك كتاباتك يف مشاكل .. إن وجدت؟ 

كل كاتب يواجه صعوبات يف بداية مشواره األدبي.ال أظن بأنها 

سببت مشاكل من قبل.
تأثر  ومبــن  الناجح؟  الكاتب  هو  من  نظرك  وجهة  من 

»محمد صاوي« وملن يقرأ؟ 
فيقرأه  يعرفه  ال  قــارئ  إلى  كتابه  يصل  الــذي  الناجح  الكاتب 

ويؤثر فيه. .جنيب محفوظ، أحمد خالد توفيق.
األدبــي؟  العمل  يف  حمراء  وخطوط  قيود  هناك  هل 

وماهي أبرز املعوقات التي تواجه الُكتاب؟ 

أن  الكاتب  به أي قيود، ولكن على  العمل األدبــي  بأن  ال أظن 
يحترم مجتمعه وأال يخدشه بكتاباته، وأال يقحم أشياء خارجة 

ال عالقة لها بالنص وال تضيف إليه فقط ليستعرضها.
اإلحباط مع أول عمل، ففي العادة العمل األول ال ينجح بشكٍل 
يصنعان  املثابرة  مع  الصبر  ولكن  فشل،  بأنه  فيظن  مــرٍض 

املستحيل.
»معزوفة  إلــى  الــبــرزخ«  »سجني  ــة  رواي اســم  غيرت  ليه 

اإلله«؟
بعض  بها  أجــريــت  ألنني  وذلــك  اجلــديــد  ثوبها  تتلبس  حتى 

التعديالت.
والعوالم  الرعب  عن  تتحدث  أعمالك  أغلب  إن  نالحظ 
اخلفية والتنبؤات، ما السر يف التركيز على هذا اجلانب 

بالذات؟ 
لم أكتب رعب إال يف رواية بهطيش واألرقم اجلزء األول، وأرفض 
والتاريخ،  الفلسفة،  يف  كتبت  فقد  ُمحدد،  للوٍن  كاتب  تقييمي 
والرعب، والشرقي، والفانتازيا، واالجتماعي، والغربي، وأرفض 

أي تصنيف.
والقراء  املتابعني  من  كبير  جمهور  ولديك  كاتب  كونك 

هل تزداد عليك الواجبات جتاههم؟
على الكاتب دائًما احترام القراء أًيا كان عددهم، قارئ أو مليون 
فهو مسؤول عن احترام عقليتهم وتقدمي لهم دائًما ما يستحق 

القراءة.
هل تعرضت من قبل لشيء أحبطك يف مجالك األدبي 

جعلك تتكاسل عن الكتابة؟
غلق حساب الفيسبوك القدمي أسقطني على وجهي وأصابني 
الوحيدة  املنصحة  كان  وتعب نفسي شهور، ذلك ألنه  بإحباٌط 
التي أقوم من خاللها بعرض كتاباتي وعمل دعايا لها، ولكنني 

احلمد هلل ُعدت مرة أخرى وأحاول أن أتعافى.
بنالحظ إن أسلوبك يف الكتابة يجذب انتباه القارئ من 
متنوعة  إقناع  وسائل  وتستخدم  آخره  إلى  العمل  بداية 

ومتدرجة داخل أعمالك، من أين اكتسبت هذه املهارة؟
موهبة، شيٌء من عند اهلل، واجتهاٌد دائم، ومع املمارسة الدائمة 

تكون تلك الوسائل كأنها دماٌء جتري يف الكاتب.
األدبية  أعمالك  من  بعض  أخذ  أحدًا  أن  علمت  لو  ماذا 

ونسب كتاباتها لنفسه ماذا يكون رد فعلك جتاهه؟ 
سأقاضيه فورًا وأقوم بفضحه ألسترد حقي.

جمع  يف  وطريقك  الكتابة  فــى  طقوسك  عــن  كلمنا 
املصادر؟

هدوء، فقط هدوء، وكل شيء يأتي تباًعا، ال أحب سماع همًسا 
بجانبي حتى ال أفقد تركيزي.

كلمنا عن مقاالتك الهادفة اللي أنا شخصياً بستفاد منها وليه 
مفكرتش يف طرق أخرى لنشرها بدالً من. »الفيسبوك«؟ 

بطبيعتي شخٌص يحب البحث الدائم، وعندما تعجبني معلومة 
إضافة  إال  شــيء  يف  أفكر  وال  غيري،  ليستفاد  نشرها  أقــرر 

معلومة لشخٍص آخر لعلها تفيده يف حياته.
هناك بعض األفكار عن نشرها يف كتاب، ونسأل اهلل التساهيل.

أو  املوهبة  هذه  ميتلكون  الذين  األشخاص  تنصح  ماذا 
ميتلكون موهبة أخرى؟

أال ييأسوا، ويعملوا على تطوير موهبتهم، وأن تكون أنفاسهم 
مهب  مع  موهبتهم  تطير  القصير  النفس  فأصحاب  طويلة 

الريح. واهلل املوفق بإذنه.
اللي  الفترة  أعمالك  عن  ...كلمنا  حوارنا  ختام  وقبل   
اليوم  أنباء  جلريدة  حصرية  حاجة  وقولنا  القادمة 

املصرية؟ 
حالًيا أقوم بكتابة عمل جديد بلون جديد لم أكتبه قباًل، يدور 
يف فترة تاريخية هامة يف مصر، ويناقش فكرة جدلية ما زالت 
حتى اآلن لم حتسم دينًيا أي الصحيح فيها، وبها فرق كثيرة، 

والرواية تأخذ الطابع الشرقي والشعبي يف عرضها .
كلمة أخيرة قبل ختام حوارنا.

أن أشكر أبي رحمه اهلل ألنه أول من آمن بي وقام بتشجيعي.
وأمي التي ساهمت يف بناء العائلة بعد رحيله.وأخوتي وصديقي 
شريف عيسى.وكل من آمن بي وكان سبًبا يف وصول ما أكتب.

بها  العاملني  وكل  املصرية  اليوم  ألنباء  بالشكر  أتوجه  وآخــًرا 
سعيد  وكنت  مجاهد،  ندى  الصحفية  الكاتبة  بالشكر  وأخص 
للكاتب  بالشكر  نتوجه  حوارنا  ختام  ويف  معكم.  بحواري  جًدا 
التوفيق  له  ونتمنى  احلــوار  هــذا  علي  صــاوي  محمد  الكبير 
مرارا  الكرة  فسنعيد  فقط  احلــوار  بهذا  نكتفي  ولن  والنجاح 

كثيرة فالكتابة بحر كبير ولم نأخذ منه إال قطرة.

صاوي: الرواية الجديدة تأخذ الطابع الشرقي والشعبي في عرضها 
)لون جديد لم أكتب به من قبل( .. وعلى الكاتب أن يحترم مجتمعه وأال يخدشه بكتاباته

المارد األحمر يفوز على الزمالك بهدفين 
ويحقق كأس السوبر للمرة الثانية عشر في تاريخه

بنزيما ُيتوج بالُكره الذهبية 
بعد موسمُه الذهبي مع ريال مدريد 

أنباء اليوم المصرية في حواٍر خاٍص مع الكاتب »محمد صاوي«

الكتابة وسيلة للتواصل والتواصل من أهم األمور التي يحتاج اإلنسان إليها يف حياته؛ وذلك 
االرتقاء  على  يساعد  التواصل  أن  كما  كامل،  بشكل  حوائجه  قضاء  على  يساعده  ألّنه 
باإلنسان روحيًا ودينيًا واجتماعيًا بشكل كبير وملحوظ، باإلضافة إلى أنه وسيلة مهّمة 
الكتساب العلوم واملعارف، وهو شرط أساسي من شروط االستمتاع مبناهج احلياة املختلفة. 
والكتابة هي إحدى أهم وأبرز طرق التواصل بني الناس منذ العصور القدمية إلى العصور 
الكتابة  اكتشاف  املتخصصون  عَدّ  فقد  اإلنساني،  التاريخ  عبر  أهميتها  ولشدة  احلالية، 
التاريخية  األحداث  يصّنفون  فباتوا  التاريخ،  عبر  اإلنسانية  اإلجنازات  أهم  من  واحدًة 
تنل  لم  اإلنسان.  حياة  من  املفصلية  اللحظة  هذه  من  زمانيًا  قربها  أو  بعدها  على  بناًء 
الكتابة هذه األهمية من فراغ، بل ملا تقدمه من خدمات جليلة لإلنسان وألن الكتابة مهمة 
جدا يف حياة اإلنسان واملجتمع بشكل عام أنباء اليوم املصرية تهتم بها إهتماما كبيرا يف 

سبيل إيصالها وايضاحها للقارئ.
ومعنا اليوم يف حوار خاص كاتب كبير له أعمال عديدة ومؤثرة يف حياة القارئ، كان مغرمًا 
بالكتابة منذ صغره ولم يكتفي بقلمه فقط، ولكن عزم على حتويل أعماله األدبية إلى 
أعمال فنية ليجسد للقارئ الكالم يف مشاهد فنية كي تصل املعلومة بشكل أفضل وأجمل 

للقارئ فهيا بنا لنتعرف سويًا علي هذا الكاتب ..

 حوار - ندى مجاهد 

كتب - مروان سامح 
إقتنص املارد األحمر فوزآ على غرميه 
رد  دون  بهدفني  الــزمــالــك  التقليدي 
املصري  السوبر  كــأس  ببطولة  ويتوج 
املقام  تاريخه  يف  عشر  الثانية  للمرة 
بن  هــزاع  ملعب  على  االمـــارات  بدولة 

زايد .
فقرة  يسمى  مبــا  االول  الــشــوط  ــدأ  ب
وكانت  الفريقني  كال  من  النبض  جس 
ــاوالت، ولــكــن لـــم تــكــون  ــحــ ــ هــنــاك م

بحدية اخلطورة املمكنة على مرمى كال من االهلي 
والزمالك، ولكن كان شكل الفارس االبيض افضل . 
ميتلكون  كانوا  حيث  الزمالك  جهة  املباراة  اجتهت 
على  املتكرر  الوصول  وحاولوا  مره  من  اكثر  الكره 
مرمى محمد الشناوي، ولكن دفاعات االهلي كانت 
على  اتيحت  التي  الهجمات  جميع  أمــام  باملرصاد 
مرمى االهلي . على املقابل ايضآ جاءت حاله كبيره 
من اإلفاقة من جانب النادي االهلي تبناها الالعب 
احمد عبد القادر وراوغ حمزه املثلوثي وكان قريب 
من التسجيل عندما مرر الكره لطاهر، ولكن جاءت 
الكره خارج املرمى . استطاع املارد االحمر تسجيل 
الهدف االول يف املباراة عن طريق الالعب البرازيلي 
عمر  من  والثالثون  الثامنة  بالدقيقة  سافيو  برونو 
زكريا  املغربي  الالعب  من  كبير  خطأ  بعد  اللقاء 
الوردي يف استرجاع الكره .  وقد شهد الشوط االول 
بطاقة صفراء  على  الــوردي  زكريا  الالعب  حصول 
من  كال  حصل  املقابل  على  عشر  الثانية  بالدقيقة 
حمدي فتحي واحمد عبد القادر من جانب النادي 
االهلي على بطاقة صفراء . وتعرض ايضآ الالعب 
لإلصابة  الزمالك  نادي  العب  فتوح  احمد  الدولي 
وقام  امللعب  من  اثرها  على  خــرج  اللقاء  بداية  يف 
بديآل  نيمار  سيد  الشاب  الالعب  بتنزيل  فيريرا 
لينتهي   . املــبــاراة  عمر  من  الثالثون  بالدقيقة  له 
الزمالك  على  االهلي  النادي  بتقدم  األول  الشوط 
لثالث  اللقاء  حكم  احتسب  ان  بعد  رد  دون  بهدف 

ــدال مــن ضــائــع  . بدأ  ــت ب دقــائــق وق
تبديل  فيريرا  بإجراء  الثاني  الشوط 
الوافد  بنزول  التشكيل  مستوى  على 
مصطفى  البيضاء  القلعة  على  حديثآ 
زكريا  املغربي  الالعب  وخــروج  شلبي 
الهجومي  ــب  اجلــان ليسهل  الــــوردي 
فيريرا  يــهــدأ  .لــم  املــبــاراة  ملعب  يف 
شيكاباال  األول  بالعبني  بالدفع  وقام 
الثاني عمرو السيسي وخروج الالعب 
الدين  سيف  التونسي  والالعب  روقــا 
اجلزيري بالدقيقة الرابعة والستون من عمر اللقاء 
تشكيلته  على  تغيرات  بأجراء  كولر  مارسيل  .جــاء 
حسني  شــادي  والالعب  القادر  عبد  احمد  بخروج 
ونزول كال من محمد مجدي افشه والالعب محمد 
شريف بالدقيقة السادسة والستون من عمر املباراة 
. وتعرض البرازيلي برونو سافيو لإلصابة خرج على 
اثرها من امللعب بالدقيقة 80 من عمر اللقاء اعطى 
فؤاد  كــرمي  الالعب  وينزل  بالتغير  يقوم  ان  لكولر 
بديآل له . ليقضي املارد االحمر على الزمالك بهدف 
اخر بالدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع عن 
اكثر  متريره  بعد  فؤاد  كرمي  البديل  الالعب  طريق 
ايضآ  .  شارك  رائعة من طاهر محمد طاهر  من 

لالعب  بديآل  فخري  ومحمد  تــاو  بيرسي  من  كال 
عمرو السولية والالعب طاهر محمد طاهر .ليعلن 
دون  بهدفني  االهلي  بفوز  اللقاء  نهاية  املباراة  حكم 
بعد احتساب ٥ دقائق وقت بدآل  الزمالك  امام  رد 
بكأس  األهلي  فوز  مــرات  اليكم عدد    . من ضائع 
املارد األحمر  التاريخ : متكن  السوبر املصري عبر 
من إقتناص بطولة كأس السوبر منذ نشأتها يف 12 
مناسبه سابقة وهو العدد األكبر بني االندية املصرية 
مر  على  البطولة  هذه  على  حصوآل  االندية  كأكثر 
التاريخ . إقتنص املارد األحمر بطولته االولى كانت 
بفوز  اللقاء  وانتهى   2003 عام  الزمالك  نادي  امام 

االهلي بركالت الترجيح بثالثة اهداف لهدف . 
ملالقاة  االحمر  املــارد  ليستعد   200٥ عام  يف  ليأتي 
املقاولون  مبلعب  عليه  الفوز  حتقيق  ويستطيع  انبي 
العرب بهدف دون رد سجله الالعب وائل جمعه من 
تسديده رائعة . ثم عاود النادي االهلي اللقاء يف العام 
التالي 2006 ليفوز ايضآ على نفس الفريق انبي حيث 
دون  بهدف  الدولي  القاهرة  املواجهة يف ستاد  كانت 
تريكة  ابــو  محمد  ذاك  حني  الفريق  جنم  سجله  رد 
الثالث  بالعام  األحمر  املارد  ليفوز   . الضائع  بالوقت 
 ،2007 لعام  املصري  السوبر  بكأس  التوالي  على 
ولكن اختلف املنافس هذه املرة وكانت املواجهة أمام 

بالتعادل  االصلي  الوقت  انتهى  حيث  اإلسماعيلي 
تعلن  الترجيح  ركالت  جاءت  ثم  فريق  لكل  االيجابي 
فوز االهلي بنتيجة 2/4 . لتتجدد املواجهة مره اخرى 
السوبر  بكأس  الزمالك  غرميه  امــام  االهلي  للنادي 
عام 2008 وبتمكن من نيل اللقب اخلامس يف تاريخه 
والرابع متواليا حيث انتهى اللقاء بنتيجة 0/2 حيث 
كان اللقاء قائما مبلعب القاهرة الدولي . وقد حصل 
السادس يف  السوبر  كأس  على  االحمر  املــارد  ايضآ 
تاريخه أمام حرس احلدود عام 2010 يف مباراة شهد 
بهدف  االهلي  بفوز  وانتهت  والتشويق  األثــارة  طابع 
دون رد سجله الالعب محمد ابو تريكة  .ليكتب انبي 
االهلي  النادي  امام  التاريخ  عبر  له  الثالثة  املواجهة 
لثالثة  للمرة  بكأس السوبر املصري ولكن لم يستطع 
ان يفوز وتستمر هذه العقدة ويقتنص االهلي البطولة 
بهدفني مقابل هدف .حسمت ايضآ ركالت الترجيح 
كأس السوبر املصري بني االهلي والزمالك عام 2014 
التي اقيمت يف ستاد القاهرة الدولي حيث فاز االهلي 
بالتعادل  االضايف  الوقت  انتهى  ان  بعد   4/٥ بنتيجة 
السلبي . لتتوالى مواجهات القطبني وتعود مره اخرى، 
ولكن هذه املرة خارج االراضي املصرية اقيمت على 
ملعب هزاع بن زايد عام 201٥ اقتنص املارد االحمر 
البطولة التاسعة له عبر التاريخ بالفوز بثالثة أهداف 
على  مختلف  جاء خصم  املــرة  هذه   . هدفني  مقابل 
 2018 عام  البوسعيدي  املصري  وهو  االهلي  النادي 
ومتكن املارد االحمر بخطف املباراة بالوقت االضايف 
املغربي  بعد خطأ من حارس مرمى املصري استغله 
االهلي  الــنــادي  حققه  لقب  اخــر  كــان   . ازارو  وليد 
ببطولة كأس السوبر كان عام 2019 كان ايضا امام 
بنتيجة  االهلي  بفوز  املباراة  وانتهت  الزمالك  نــادي 
2/3 وكانت املباراة حتت قيادة السويسري رينيه فايلر 

وكانت على ملعب برج العرب حني ذاك .
الزمالك  أمام  عشر  الثانية  البطولة  مؤخرا  وجــاءت 
ايضآ على ملعب هزاع بن زايد بدولة االمارات وذلك 
الالعب  رد سجلهم  دون  بهدفني  الفوز  ان حقق  بعد 

برونو سافيو وكرمي فؤاد .

األهـلي يعانق الذهـب بعد أن سِئم طـعم الفضـة
 كتب - جوده رفعت مرسي

بالكُره  بنزميا  الفرنسي كرمي  النجم  ُتوج 
تأثيراً  و  تاريخي  موسم  بعد  الذهبية 
بكافة  فريقه  تتويج  يف  فارقاً  كان  كبيراً 
مــدريــد  ريـــال  الــتــي حققها  الــبــطــوالت 
املوسم  بداية  من   ، املاضي  املوسم  عن 
يُقدم  أن  علي  كــرمي  يتطلع  كــان  املاضي 
املحلية  املُسابقات  كافة  رائعاً يف  موسماً 

و األوروبية وقد كان .
سجل الفرنسي 27 هدفاً طوال ُمباريات 

الليجا  هــدايف  ترتيب  قمة  علي  وحيداً  ليقف  املوسم 
هداف  لقب  حسم  فقد  لذلك  باإلضافة   ، اإلسبانية 
 2022/2021 األخيرة  ُنسخته  أوروبا يف  أبطال  دوري 
وذلك بعد تسجيله ضد باريس سان جيرمان و تشيلسي 

و مانشستر سيتي 
األدوار  يف 
اإلقــصــائــيــة و 
لقائمة  تصُدره 
ــني  ــ ــ ــداف ــ ــ ــه ــ ــ ال
 1٥ بـــرصـــيـــد 
ــدف بـــفـــارق  ــ هـ
ــني عـــن  ــ ــ ــدف ــ ــ ه

الــبــولــنــدي 

للفرنسي  ليڤاندوسكي الذي حل وصيفاً 
برصيد 13 هدفاً .

عن  بــطــوالت  بــأربــع  الفرنسي  ُتـــوَج  كما 
الــدوري  بطولة   ( وهما  املاضي  موسمه 
ــاز ، بــطــولــة الــســوبــر  ــت ــم اإلســبــانــي امل
أوروبــا  أبطال  دوري  بطولة   ، اإلسباني 
عدد  ليبلغ   ) األوروبــي  السوبر  بطولة   ،
ــال مــدريــد يف كل  بــطــوالتــه كلها مــع ريـ
املُسابقات املحلية و القارية إلي 20 لقباً 
ُمقسمني إلي 4 دوري إسباني ، 4 دوري 
أبطال أوروبا ، 2 كأس ملك إسبانيا ، 4 سوبر إسباني 

، 3 سوبر أوروبي ، 3 كأس عالم لألندية .
واجلدير بالذكر أنه ُتوج بأفضل العب ُمحترف فرنسي 
اإلسباني  للدوري  كهدافاً  البيشتشي  جائزة  وكذلك 
 ، ــا  أوروبـ أبــطــال  لـــدوري  كهدافاً  الذهبي  احلـــذاء  و 
بالكُره  التتويج  ترتيب  قائمة  اآلن  يتصدر  كما 
موسم  عن  العالم  يف  العــب  كأفضل  الذهبية 

.2022/2021
املُتوجني  املرتبة األخيرة من  بنزميا يف  ويأتي 
حيث  مدريد  لريال  كالعبني  الذهبية  بالكُره 
كان  امللكي  الفريق  بقميص  حققها  من  أول 
ألفريدو دي ستيڤانو عامي 19٥7 / 19٥9 .

كما حققها زميله يف الفريق الالعب كوبا يف 
عــام 19٥8 والعــبــني آخــريــن مثل 
زيدان ، فيجو ، أوين ، كاناڤارو 
الـــذي  مــودريــتــش   ، ــا  ــاك ك  ،

حققها عام 2018 .
حققها  مـــن  أكـــثـــر  وكـــــان 
ــال هــو  ــ ــ ــري ــ ــ بـــقـــمـــيـــص ال
ــي كــريــســتــيــانــو  ــال ــغ ــرت ــب ال
ُكرات   4 برصيد  رونالدو 
ذهبيه يف األعوام التالية 
 2016 / 2014 / 2013

. 2017 /
ــرمي بــنــزميــا و  لــيــأتــي كـ
يــحــُصــد هــــذا الــلــقــب 
الــغــالــي و يــحــمــل هــذه 
اجلائزة الغاليه كأول مره يف 
تاريخه بعد موسمه الرائع مع ريال 
مدريد ُمكلالً هذا التعب بتاج البالون 
أساطير  بجانب  اســمــه  ــاً  مــدون دور 
الريال الذين حصدوا هذه اجلائزة .

تحت رعاية HPG إقامة الدورة االولى للمؤتمر الطبي » التعلم والتدريب« 
كتبت - هبه قاسم 

للتعليم  طبي  مؤمتر  اول   HPG شــركــات  مجموعة  عقدت 
بعد ودوره فى  الطبيب عن  » مستقبل  والتدريب حتت عنوان 
،حيث  الغردقة  مبحافظة  وذلــك  الصحي  التأمني  منظومه 
التعلم  جودة  رفع  فى  الدولة  جهود  تعزيز  فى  املؤمتر  يساهم 
والتدريب املستمر لألطباء لتحسني اخلدمات الصحية املقدمة 

للمواطنني.
العام من منطلق  انعقاد املؤمتر فى دورتــه االولــى هذا  يأتي   
حرص مجموعة HPG على تدعيم دورها املجتمعي واملساهمة 
التعليم والتدريب املستمر    فى تعزيز جهود الدولة لرفع جودة 
وصحية  طبية  خدمات  افضل  توفير  لضمان  وذلــك  لألطباء 
املؤسسات  كــفــاءه  ــادة  وزيـ الشفاء  مــعــدالت  ورفــع  للمواطنني 

العالجية . 
ويستضيف املؤمتر نخبة من كبار االطباء واساتذة الطب فى 
يناقش  ،و  التخصصات  كبرى اجلامعات املصرية فى مختلف 
املؤمتر على مدى عدة جلسات عدد من املوضوعات الهامة منها 
والشرايني  القلب  أمــراض  عالج  مجال  فى  التطورات  احدث 
حيث ساهمت شركةHPG مع اجلمعية املصرية لعالج ارتفاع 
لعالج  إرشــاديــة مصرية  قواعد  أول  إصــدار  الــدم يف  ضغط 

اعتالل دهنيات الدم يف 2022.
الدموية  األوعية  جراحات  جلساته  خالل  املؤمتر  يناقش  كما 

منتجات  ،واحدث  واألعصاب  املخ  والصدر وجراحات  والقلب 
شركةHPG ومنها أحدث موقفات النزيف يف السوق املصري 
عشرات  حياة  إنــقــاذ  يف  ساهم  والـــذي   BloodSTOP iX
املرضى عن طريق املساعدة يف إيقاف النزيف خالل العمليات 
اجلراحية، كما شاركت مجموعة HPG يف إجراء بحث علمي 
يف  املتاحة  النزيف  موقفات  بباقي   BloodSTOP iXملقارنة

السوق املصري والتي أثبتت تفوق املنتج يف إيقاف النزيف.

النساء  امــراض  عن  جلسة  خصص  املؤمتر  فاعليات  وخــالل 
والوالدة واحدث العالجات فى هذا املجال لتوفير صحة افضل 

لسيدات مصر وحياه اكثر حيوية ونشاط.
كما خصص املؤمتر جلسة عن األمراض اجللدية حيث عرضت 
التي  لألمراض  العالجية  منتجاتها  من  عدد   HPG مجموعة

تصيب اجللد و فروة الرأس كمضادات الفطريات.
أمــراض  عــالج  مجال  فى  التطورات  اخــر  املؤمتر  ناقش  كما 

بالعنايات  اخلاصة  ــة  واألدويـ  ، األعــصــاب  وأمـــراض  العظام 
املركزة وعنايات القلب، ومجموعة كبيرة من املضادات احليوية 

لعالج اإلصابات البكتيرية.
ملجموعة  املصري  الطبي  املؤمتر  اقيم  بالذكر  اجلدير  ومــن 
HPG يف 18 اكتوبر حتي 22 أكتوبر 2022 مبحافظة الغردقة 
حتت رعاية مجموعة حفني فارما HPG  التي ُتعد من أكبر 
والتي  الصحية  والرعاية  الــدواء  مجال  يف  املصرية  الشركات 

رئيس  حفني  ياسر  الدكتور  برئاسة   200٥ عام  يف  تأسست 
مجلس  رئيس  نائب  حفني  عاطف  والدكتور  اإلدارة  مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة روتابيوجني لالستثمار الدوائي 
ــدواء  ...حــيــث تضم  حتــت إدارتــهــا مجموعة مــن شــركــات ال
الدواء  مصانع  وأكبر  أحدث  انشائها  الى  باإلضافة  املصرية؛ 
يف مصر والشرق األوسط والذي يتخصص بشكل أساسي يف 

إنتاج األدوية العقيمة.
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الطالق نهاية أم بداية .. !!؟  كسر بال رحمة ..!!دور اإلعالم في التغيرات المناخية

سورة البقرة وعظمتها

تطبيق مجاني يكشف ما تخفيه حقيقة البشر ! 

أشهر ما قيل عن قصر البارون ويحمل الكثير من الخيال

 الطالق إنهاء للعالقة الزوجية لسبب من األسباب، وقد أباحه 
الزوجني مستحيلة وعندما  الشرع عندما تصبح احلياة بني 

يشتد الشقاق بينهما.
والطالق حل نهائي ملا استعصى حله على الزوجني وأهل اخلير 
واحلكمني بسبب اختالف األخالق وتنافر الطباع وفشل استمرار 
مسيرة احلياة بني الزوجني مما يؤدى إلى ذهاب املحبة واملودة 
وتوليد الكراهية والبغضاء فيكون الطالق عندئٍذ طريقاً للخالص 

من كل ذلك.
فلقد اصبحنا نعيش يف مجتمع يعاني من شبح الطالق واخللع 
بشكل مخيف، وأصبحت كلمات )أنت طالق( أو )طلقني(، منتشرة 
يف مجتمعنا وهينة لدى الكثيرين، بهذه الكلمة ُهدمت العديد من 
األسر وضاعت األحالم ومعظم األمنيات، والغريب بأن الزوج 
يقولها بسهولة ودون خوف والزوجة تطلبها باستهتار وغرور فيقع 
الطالق واألكثر قبل إمتام العام األول من الزواج، ولو رجعنا إلى 

أسباب ما وراء الطالق جندها كثيرة،
أسباب غابت عن الناس أو غفلوا عنها:

ومن األسباب التي تغيب عن الكثير ضعف الوازع الديني وارتكاب 
الذنوب واملعاصي من أحد الطرفني أو كليهما أحياناً، والتقصير 
بحق اهلل خاصة بالصالة وقــراءة القرآن، فنجد العديد من 
الشباب والفتيات تاركاً للصالة وال يلتفت لها وكذلك القرآن 
وبقية الشعائر الدينية يهملها أو يتغاضى عنها بعمد، واستسهال 
الناس يف ارتكاب املعاصي والتعود عليها كحضور املجالس املاجنة 
ومشاهدة األفالم اإلباحية، ومجالسة رفاق السوء وغيرها من 
الذنوب وصوالً ملشكالت اإلدمان وتناول املسكرات التي تفقد 
الشاب عقله وصوابه فيضرب املرأة ويهينها ويسبها وقد يطردها 
من بيتها، ويطلقها دون إلتفات حلق اهلل وينتهي عقد الزواج 

قبل بدايته.
وباملقابل نرى إهمال بعض النساء ملنزلها وانشغالها مبواعدة 
صديقاتها وحضور املناسبات واجللوس ومتابعة مواقع التواصل 
االجتماعي بشكل إدماني وترك املنزل واألســرة دون رعاية، 
ومبالغة الفتيات والشباب باستخدام هذه الوسائل وترددهم على 
املواقع السيئة أدى إلى تفشي املعاصي فتفنت املرأة برجل غير 
زوجها تشاهد صوره وتسمع كالمه وتتمناه زوجا لها، فتشتعل 
فتيلة الطالق الجنراف املرأة بهذه املواقع فتبدأ باملراسالت 
واملحادثات املحرمة فتخون زوجها، ويفتنت الرجل بامرأة غير 
زوجته يشاهدها من خلف شاشات اجلوال وأجهزة احلاسوب 
ويتعلق قلبه بها ويدخل يف دوامــة املحرمات والعالقات غير 
الشرعية فيقع الطالق وينتهي ميثاق الزواج بني الزوجني إلهمال 

الرجل أو املرأة وتعلقهم باملحرمات.
أيضاً بعض األفالم واملسلسالت املنتشرة أصبحت تصور للرجل 
واملرأة بأن احلياة الزوجية سعادة وحب ورومانسية دائمة بال 
مشاكل، أو العكس بأنها بداية للمشكالت والنكد وأن الزواج قيد 
مينع كالهما من احلرية ويحمل صاحبه الهموم واملسؤوليات 

فيقع الطالق لوهم زائف تبثه وسائل اإلعالم.
ومن رحمة اهلل بعباده أن جعل الطالق ال يقع يف أحوال كثيرة، 
فالطالق بيمني غاضبة وغيرها من الصور ال يقع، كما جعل فيه 
رجعة فهناك الطالق الرجعي والبائن بينونة صغرى وبينونة كبرى.
كما لم يجعل اإلسالم يف الطالق عبثاً فقد قال صلوات اهلل 
وسالمه عليه »ثالث هزلهن جد وجدهن جد .. الطالق والنكاح 

والرجعة » أخرجه أبو داؤود من حديث أبي هريرة. 
وقال تعالى » الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 

»)سورة البقرة اآلية 229 (
وألن هناك فروقاً بني فئات املجتمع الواحد، فقد اشترط الشارع 
يف الزواج أن يتوفر فيه شرط التكافؤ، وهو أن يكون الطرفان على 
قدر متقارب يف املستوى املعيشي والفكري، وغيرها من مجاالت 

احلياة وإن لم يكن ذلك فقد تسوء العاقبة وتنتهي العالقة.
وأسباب الطالق اليوم باتت كثيرة ال نستطيع حصرها مبقال 
صغير، فاألرقام وفق اإلحصاءات األخيرة باتت مخيفة ونحن 
بحاجة إلى وقفه جادة نحو هذه املشكلة ووضع احللول اجلذرية 
ومعاجلة األسباب، وكذلك الشباب بحاجة إلى التوعية حول 
أهمية الزواج وبأنه ميثاق يجب االلتزام به، وتوعيه النساء خاصة 
بعد احلمالت التي تطالب بحرية املرأة وبأنها قادرة على العيش 
لوحدها دون زواج وأن لديها ما يكفيها من املادة لالعتماد على 
نفسها، نحمد اهلل على الرخاء الذي نعيشه، ولكننا يجب أن ال 

نستهني بهذا األمر ونظن بأن املال هو عماد احلياة.
وخامتة: إن للطالق مشكالت وتبعات عديدة ال تقف عند ورقة 
الطالق، بل تتجاوزها وتؤدي إلى انتشار اآلثار السلبية على األطفال 
مستقبالً حينما ينشأ الطفل بعيداً عن والديه، وانتشار الظواهر 
السلبية واالنحرافات واالضطرابات لدى املطلقني وأطفالهم، 
نحن اليوم بحاجة إلى وضع احللول وعدم االستهانة بهذه املشكلة 

الكبيرة التي ترتبت عليها العديد من الظواهر السلبية.

نعلم جيًدأ أن التغيرات املناخية واحدة من أهم القضايا 
التي تشغل دول العالم بسبب تداعياتها وتأثيرها على البيئة 
التي تشكل يف مجملها خطورة علي حياة اإلنسان ملا ينتج 
عنها من ظواهر مثل: اجلفاف نتيجة تأثير املوارد املائية 
بتغير املناخ، والتصحر .. والذي يعني حتول الرقعة الزراعية 
إلى صحراء، باإلضافة لغرق كثير من املناطق نتيجة ارتفاع 
منسوب البحر.وما ال شك فيه أن الصحافة واإلعالم نبض 
املجتمع بكل مكوناته، بداية من الفرد واألسرة وكل ما يتعلق 
بهما وصوالً إلي البيئة.. ويتجاوز دور اإلعالم كونه رصًدا 
الظواهر  معاجلة  إلى  وبيته  ومجتمعه  وأحواله  لإلنسان 
السلبية والسلوكيات  اخلاطئة.واإلعالم له دور كبير يف 
التوعية مبخاطر التغيرات املناخية  وتأثيرها على حياة 
اإلنسان فهي ال تخص دولــة بعينها بل تؤثر علي العالم 
أجمع، وذلك يدعو لتكثيف اجلهود اإلعالمية يف التوعية 
الوعي  لتشكيل  الوسائل احلديثة يف اإلعالم  واستخدام 
املجتمعي، فاإلعالم  يعكس ما يدور يف حياتنا، كما أن 
له دور قوي يف تسليط الضوء علي املتخصصني يف علوم 
اجليولوجيا والبيئة لتوضيح أبعاد مشكالت املناخ.من هنا 
فهناك مسؤولية كبيرة علي عاتق اإلعالم يف تبسيط املشكالت 
املناخية لألطفال وغير املتخصصني، ورفع مستوى الوعي 
االجتماعي بأهمية تغيير سلوك الفرد مبا يخدم مواجهة 
آثار التغير املناخي.ولو نظرنا إلى السوشيال ميديا لوجدنا 
أنها بعيدة كل البعد عن القضايا املناخية، حيث أن املحتوى 
الرقمي للمشاهير على وسائل التواصل االجتماعي هو ما 
يحقق لهم مشاهدات أكثر حيث أنه ُيعتقد أن قضايا املناخ 
ال ُتِعير املتابعني إهتمام األمر الذي يجعل وسائل التواصل 
االجتماعي تتجاهل أهمية التصدي لتأثيرات التغير املناخي.
من هنا أيضاً يجب على منصات التواصل االجتماعي أن 
توجه النشطاء لتركز يف محتواها على قضايا املناخ وجعل 
منصات التواصل االجتماعي ضمن املسؤولية املخصصة 
للتوعية املجتمعات حول أهمية تغير السلوكيات التي تساهم 

يف التصدي للتأثيرات املناخية.
توصيات ومقترحات لدور اإلعالم:- حمالت إعالمية وتسليم 
الضوء على أهمية ترشيد االستهالك ملوارد الطاقة املنبعثة 
من الوقود اإلحفوري بهدف التقليل من البصمة الكربونية.-  
تسليط الضوء علي املبادرات اخلضراء التي نادى بها رئيس 
اجلمهورية والتي تساهم يف حماية البيئة من تأثير التغير 
املناخي كالتوسع يف الزراعة واملساحات اخلضراء والتوعية. - 
رفع الوعي املجتمعي بأهمية الطاقة النظيفة. كما أن اإلعالم 
املحلي »القنوات واإلذاعات والصحف واملواقع االجتماعية« 
لها دور كبير يف توعية املجتمع بأهمية مواجهة التأثيرات 
اخلاصة بالتغير املناخي.-عمل منصة خاصة بالتغيرات 
املناخية يسهل الوصول إليها لإلطالع على كل جديد يف 

قضية التغيرات املناخية
وختاماً: ال أُبالغ لو قلنا أن القضية حتتاج ملنهج تعليمي 
ُيدرس يف املراحل التعليمية املختلفة على حسب كل مرحلة 
ضمن خطة تضعها الدولة، فإذا كنا تعلمنا ونحن صغارًأ أن 
النظافة من اإلميان، فاحلفاظ علي البيئة من حب الوطن 
وحماية الناس والتوعية مبخاطر التغير املناخي وما يلحق 

به من ضرر مبستقبل األجيال القادمة فهو من اإلميان.

بقلم

بقلم
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هـالة سـليم

هبه قاسم 

شيماء رمضان

 ريهام عصام 

نانسي إسماعيل 

  رحاب جاد المولى

قد يتساءل البعض ما الذي نود أن نكسره بدون 
رحمة وال تراجع؟!!

ان العادات والتقاليد ماهي اال موروثات شعبية 
اعتاد عليها أباءنا واجدادنا يف املاضي...فنجد 
منها النافع والضار ،والعيب أن نتبع منها النافع 
الذي يغمر حياتنا سعادة وبهجة ونتجاهل منها كل 
ما هو ضار قد يهلك حياتنا دون وعي .فأغلب تلك 
العادات والتقاليد رمبا كانت تتناسب مع اجدادنا 
باملاضي والتتناسب مع الطفرة التكنولوجية احلالية.
فكل مانود قوله هو ترك كل ما هو موروث سيء 
يتحكم بعقولنا ويتعارض مع ظروف حياتنا والبيئة 

التي نعيش بها يف زمننا احلالي؟
فالتغير والتخلص عن تنفيذ تلك العادات والتقاليد 
امر ال يحتاج سوا التفكير والتعقل الن وجودهم 
ليس له أساس من الصحة باألحاديث النبوية و 

بالقرآن الكرمي واألديان السماوية!!
إليكم أول تلك العادات والتقاليد التي يجب كسرها 
لنتالشى العديد من املشاكل والفساد والذنوب وهي:
- املبالغة الشديدة يف األمور املادية التي تتعلق 
بالزواج والتي هي أول أسباب تعطيل ما أباحه 

اهلل ورسوله للمؤمنني.
»إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم 
تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبير«، حديث 
يتداوله الناس على أنه من املسلمات الواردة عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص. فحتى إن لم يكن احلديث صحيحاً فما العيب 
مبا ورد فيه طاملا ال يحرض على عصيان اهلل...

 فقد أصبح الكثير من أولياء األمور ينظرون ملن يتقدم 

يحتوي القرآن الكرمي على كثير من السور العظيمة.. 
ومن أعظم سور القرآن الكرمي سورة البقرة وهي 
من أول السور التي نزلت على رسول اهلل »صل 

اهلل عليه وسلم »يف املدينة بعد الهجرة.. 
ملاذا سميت بهذا االسم وما عالقة مواضيع سورة 
البقرة ببعضها؟  يعنى ربنا سبحانه بيتكلم فيها عن 
مواضيع كتير أوى ، ايه عالقة املواضيع دي كلها 
ببعضها ؟سورة البقرة من أكثر السور القرآنية اللي 
املستشرقني خدوا عليها مطاعن ، كانوا بيقولوا 
سورة 286 آية 49 صفحة ، انت مش عارف انت 
طالع منني وداخل فني ، بل لدرجة إن بعض كبار 
علماء التفسير قال سورة البقرة ال يوجد ترابط بني 
آياتها ، فهي سورة كلها أحكام .. وظهر فريق آخر 
من العلماء ردوا على املستشرقني إن ما فيش كلمة 
فى القرآن ما لهاش حكمة ، بل كل كلمة مترابطة 
مع غيرها إلن ده كالم ربنا سبحانه .إجابة السؤال 
األول وهو سبب التسمية ، واحد من بني إسرائيل 
قتل واحد تاني ومكانوش عارفني مني اللي قتله ، 
راحوا لسيدنا موسى -بصفته النبي- وسألوه مني 
اللي قتل ، باعتبار انه أكيد متصل باهلل ..ف ربنا 

اصبحت الشهرة واملال الرغبة اجلامحة التي يسعي 
ورائها الكثير من افراد املجتمع مبختلف اعمارهم 
مهما كانت الوسيلة دون النظر كونها تتناسب مع 

قيم و وتقاليد ومعتقدات املجتمع 
وما يلفت االنتباه الفتيات املقبلة ع هذة البرامج ع 
استعداد تام للتنازل عن كل شئ مبعني الكلمة من 
اجل الوصول سريعا ، ومع ذلك سوف يظل حياء 
الفتاه يجذب االنتباه حتي وان انتشر العري وسيظل 
اخالق الفتاه كاألساس الذي يني عليه اي شئ يف 
زمن ازداد فيه انعدام االخالق انعدام احلياء زمن 
اصبحت فيه الفتاه العارية محط انظار اجلميع 
الطريق االسهل لكسب املال الطريق االسهل الذي 
يقع ضحاياه الكثير من الفتيات رغبه يف الوصول 
سريعا دون مجهود يذكر  ،كفتايات التيگ توك وما 
نشاهده اليوم وكانه اصبح من الفخر ان تتمايل 
الفتاه وتظهر جسدها وترقص وتتعالي ضحكتها 
امام اعني اجلميع اصبح كل شئ مباح واصبح 
انتشار الفسق امرا عاديا ،ومن العجيب ايضا ان 
يظهر معها زوجها او اخوها او تظهر معها امها 
التي تتخلي عن رسالتها اجتاه ابنتها وتشجعها علي 
كل هذا ، فاصبح االمر ليس مجرد فتيات يرغنب 
يف الشهرة فيتخذن قرار الهروب من البيت خشية 
القتل والفضيحة، بل االن تشجع االم ابنتها ويشجع 
االب ابنه والزوج يتفاخر بجسد امراته يتفاخر 
بجمالها ويستغل هذا يف كسب العيش فاصبحنا 
نفتقد الرجولة والغيرة والنخوة فاصبح االمر يف 
غاية اخلطورة ،فهل نحن نــدرك گم نخسر كل 
يوم مقابل املكسب املادي ،نخسر الدين وان وجد 
الدين والتقوي وجدت االخالق الرفيعة واالميان 
،نخسر رجولة الرجل ونخوته وان وجدت غيرة 

على خطبة بناتهم على أساس و اعتبارات شكلية 
دون التمعن بجوهر الرجل معتقدين بذلك أنهم 
يضمنون حقوق بناتهم املادية ولكي يظهرون بشكل 
الئق أمام االهل واألقارب واألصدقاء متفاخرين 
بالذهب واألثاث والشقة واملستوى املادي الذي مييل 
إلى األمور الدنيوية التي تخلو من املودة والرحمة، 
فمتطلبات األهل الباهظة ال يستطيع الكثير من 

الرجال املكافحني تنفيذها... لذا انتشرت 
العنوسة  والزواج العريف وغيرها من 

األمور التي ال يرضا عنها اهلل 
،ففكروا جيداً أيها اآلباء يف 
من يتقي اهلل ببناتكم  ومبن 
يوفر حياة كرمية دون احلاجه 
الحد...واعلموا أن االعتدال 
بكل شئ هو طريق السعادة 
وراحة البال ودائما ما تكون 

خير االمور الوسط .
- أما العادة الثانية التي نود 

كسرها هي: ختان اإلناث فهي 
واملوروثات  والتقاليد  العادات  من 

الشعبية التي تسببت بالكثير من املشاكل 
الطبية والنفسية للعديد من اإلناث حتى أن علماء 
األزهر حتدثوا بذلك األمر كثيراً، مؤكدين على أن 
ختان اإلناث ليس له أساس من املشروعية وأن 
النبي لم يخنت بناته رضي اهلل عنهن، ولم يثبت أنه 
أمر به، ومع ذلك فقد ثبت أنه أمر بختان الذكور 
وخنت احلسن واحلسني، ولو كانت األنثى كالذكر 

رد على سيدنا موسى بأمر ذبح البقرة الصفراء 
عشان كده هما ردوا بعدها »أتتخذنا هزوا«.. يعني 
احنا بنقولك مني اللي قتل الراجل تقولنا اذبحوا 
بقرة !وقعدوا مياطلوا كعادة بني إسرائيل ، بعد ما 
ذبحوا البقرة، ربنا امرهم يضربوا الشخص املقتول 
بعظم البقرة الصفراء املذبوحة، وملا عملوا كده 
الشخص قام بعد موت وقال مني اللي قتله.«فقلنا 
اضربوه ببعضها كذلك ييحي اهلل املوتى ويريكم 
آياته ..«.القصة كلها عن معجزه تبني قدرة اهلل 
تعالي وانه ال يستحيل عليه شئ .إجابة السؤال 
الثاني:باختصار هنربط اآليات ببعضها فى إيجاز 
.سورة البقرة جزءين ،اجلزء األول عبارة عن 3 
قصص ل 3 خلفاء فى األرض .اخلليفة األول هو 
سيدنا آدم »إنى جاعل فى األرض خليفة« .ربنا 
كلفه تكليف وكانت النتيجة إنه عصى ثم أطاع و 
جاب 50% فى التكليف »وعصى آدم ربه فغوى 
اخترناهم  »ولقد  اسرائيل  بنى  الثاني  »اخلليفة 
على علم على العاملني«.ربنا كلفهم تكليف ، كانت 
النتيجة 0% مسابوش معصية فى حق اهلل إال فعلوها 
اخلليفة الثالث إبراهيم عليه السالم »إنى جاعلك 

الرجل ع اهل بيته حتشمت الفتاه وتزينت بزينة 
العفاف ، نخسر كل يوم املعني احلقيقي لكلمة 
التربية السليمة كلمة االهل حقا ربوا وزرعوا يف 
قلوب اوالدهم اخلوف من اهلل وان اهلل يرانا حتي 
يف وان تغافلت عنا عيون االهل ،اصبحنا وكأننا 
يف كابوس حقيقي كابوس يدعي بضياع االخالق 
وضياع املبادئ والدين  ،فهل اصبحت الرغبة يف 
الشهرة مرض او وباء فيروسي انتشرت خطورته 
يف املجتمع املصري بأكمله دون جدوي من التخلص 
منه ،ام سيظل هناك امال ينتشل الفتيات من الهالك 
الي بر االمان ،فكم من فتاه اصبحت ضحية التيك 
توك يف ضياع مستقبلها بالسجن مع املجرمني 
فأصبحت مثلهم متاما كأنها ارتكبت جرمية ما،فكل 
فتاه ع التيك توك لم تنشر محتوي حقا نافع لها 
أمرها اهلل  وملجتمعها تظهر جسدها تظهر ما 
باحلفاظ عليه فهي ترتكب اكبر جرمية يف حق 
نفسها وحق مجتمعها بتشويه صورته وانتشار الفسق 
والفجور وهو ماتقع كثير من الفتيات ضحاياه اليوم 
فاصبح التيك توك يحصد الكثير من الضحايا كل 
يوم قضية جديدة لفتيات يف مقتبل العمر بضياع 
مستقبلهن وطموحهن ،وبنظرة بسيطة للدراسات 
التي درست تلك الظاهرة التي ظهرت مؤخرا يف 
مجتمعنا جند ان لها قليل من النوافع كثير من 
االضرار ، ف التيك توك هو أحد تطبيقات وسائل 
التواصل االجتماعي املجانية التي يعرض من خاللها 
الفيديوهات الفنية و ابداعية وفكاهية التي غالبا 
ماتكون مسحوبة باألداء احلركي التمثيلي ،فتاريخ 
التيك توك ليس بالقدمي كما هو متوقع، بل يعود 
تاريخ تأسيسه ففي عام 2016م أطلقت منصة تيك 
توك على يد بايت دانس يف الصني. وتطور تطبيق 

يف ذلك لفعله مع بناته وأمر به،ملسو هيلع هللا ىلص ، فحديث أم 
عطية، لم يفرض ثبوت اخلتان فيه ، فإنهملسو هيلع هللا ىلصبني 
لها طريقة اخلتان، مما يعني أنها كانت تعالج حالة 
خاصة« وبالفعل أكد بعض األطباء أن هناك حاالت 
خاصة لإلناث يتطلب فيها اخلتان مما لها من آثار 
سلبية من الناحية الطبية النفسية، فبعد كل هذا 
وماوجهنا له علماء األزهر واألطباء جند أهالي 
البعض تقوم بختان بناتهم دون التفكير أو 
الرجوع لألطباء!!والغريب يف األمر أن 
هناك قصة واقعية أخبرتني بها 
إحدى األمهات أن خطيب ابنتها 
تراجع عن الزواج بسبب عدم 
ختان ابنتها ووضع شرط للزواج 
وهو أن يتم اخلتان للعروسة 
أو يلغي اخلطبة وترتيبات 
الزواج ولألسف نفذت األم 
رغبة اخلطيب وقامت بختان 
ابنتها خوفاً من أنها تضيع رجل 
ثري جاء بكل املتطلبات املادية لهم 
حتى أنني أتذكر موقف تلك العروس 
املسكينة بأنها شعرت أنها بهيمة تباع رغم عنها.

ثم نأتي ألكثر العادات والتقاليد بشاعة ووحشية ال 
يكفينا أن نكسرها فقط لكونها جناية بحق األنثى 
وهي:  »الدخلة البلدي » التي تسبب الكثير من 
املشاكل الطبية  والنفسية التي يصعب محوها من 
ذاكرة املرأة مهما طالت احلياة الزوجية، فكيف 
تنسى األنثى تلك الليلة التي ذبحت فيها بدون 

للناس إماما “كانت النتيجة 100% وأطــاع متام 
الطاعة .

 اجلزء الثاني من سورة البقرة كله أحكام :،احكام 
الصيام والقصاص واألسرة، وحترمي الربا ،وأحكام 
الدين ،واإلنفاق .ربنا قبل ما يقول لنا األحكام ، 
،هتبقوا  التالته  انتو هتبقوا مني فى  لنا  بيقول 
زي آدم )تطيعوا وتعصوا( ،وال زي بنى اسرائيل 
»قالوا سمعنا وعصينا« وال زى ابراهيم تطيعوا 

متام الطاعة . 
علشان كده اجلزء األول كان فيه قصة الثالث خلفاء 
وبعد كده اجلزء الثاني األحكام والتشريعات.. ويف 
اآلخر قوله تعالي »هلل مافى السموات ومافى األرض 
وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهلل ».
ملا نزلت اآلية راح الصحابة للنبي صل اهلل عليه 
وسلم وبكوا وقالوا يارسول اهلل أمرنا بالصالة 
والصيام والزكاة فصبرنا وامتثلنا ألننا كلفنا مبا 
نطيق ولكن هذا تكليف مبا النطيق ،فقال النبي 
صل اهلل عليه وسلم التكونوا كبنى اسرائيل مع 
موسى قالوا سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا 
وأطعنا ، ف ملا قالوها وأكثروا منها مدحهم اهلل 

 Tik Tok تيك توك ،وأصبح برنامج التيك توك
واحداً من أهم وأشهر تطبيقات الهواتف للتواصل 
االجتماعي، كما يعد أحد التطبيقات وأكثرهم 
استخداما يف العالم كونه حصل على شعبية كبيرة 
جداً يف جميع أنحائه وخاصة بني فئة األطفال 
واملراهقني بعد أن جتاوز عدد املستخدمني مليار 
مستخدم،ومن ايجابياته 1 _منصة مجانية تساعد 
ع االبتكار واألبداع من اجلنسيني 2_تقدم العديد 
من املحتويات الترفيهية والثقافية واالجتماعية 
والدينية ،أما السلبيات الكثيرة فهي ال تعد وال 
حتصي مقارنة باإليجابيات فمنها 1_اجنراف الكثير 
من الشباب وخاصة الفتيات الي الرذيلة2_نشر 
الفسق جريا وراء املال والشهرة3_اتصاف الكثير 
من االشخاص بالنرجسية وحب الذات وحب الشهرة 
4_تفكك املجتمع وضياع أبنائه وضياع االسر التي 
اجنرف بعض افرادها يف هذا الطيار 5_تعرض 
الكثير للمحاكمة والسجن وفقد احلرية وضياع 
مستقبلهم بسبب عدم ادراكهم للعواقب الوخيمة 
ملا يتم نشره فكم اشتقنا لرؤية كل ما هو جميل 
وله معني ع السوشيال ميديا فكان حقا لألعالم 
معني حقيقي بكل ماحتمله الكلمة من معني برغم 
من بساطة وصعوبة الوصول للمعلومة واالحداث 
،فاليوم ومع مواكبة العصر وانتشار ادق االمكانيات 
وكل شئ مباح لنا بسهولة تامة نصبح هكذا وگان 
وسائل االعالم اصبحت السبب الرئيسي لضياع 
املجتمع  ،والي متي ستظل غيرة الرجل مفقودة ع 
اهل بيته ؟الي متي سيظل دور االهل منعدم متاما 
حتي تصل الفتيات الي ماوصلت عليه اليوم ؟اين 
الرقابة وخاصة رقابة ع التيك توك وما نشاهده 
اليوم من مشاهد مخزية بإضافة إلى هذا يوجد 

استحياء وهي مجبرة على تنفيذ عادات وتقاليد 
عمياء التعرف الرحمة وال احترام العورات ليدخل 
الزوج على عروسته بطريقة غير شرعية بعد أن 
ميسكها األهل واألقارب كالبهيمة للزوج ليذبحها 
أمامهم ثم يخرج على املأل ليعرض دماء ضحيته 
و لتتفاخر األهل أمام الناس بأنها عذراء شريفة!!

فقد حرم األزهر تلك العادة قائالً: إن إزالة بكارة 
الفتاة باإلصبع تعٍد عليها وجناية يف حقها، وفعل 
ذلك عمداً من غير الزوج ممنوع شرعاً، ملا فيه من 
االطالع على العورة ومسها، فضالً عن كونه جناية 
-كما قدمنا- وقد قالملسو هيلع هللا ىلص إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يف 
شهركم هذا يف بلدكم هذا«. متفق عليه.ومازالت 
هناك العادات والتقاليد الشعبية التي لم يسعنا 
الوقت لنذكرها ولكن حتماً سنقوم بسردها يف 
املرات القادمة متمنني أن نستطيع معاً أن نتغلب 
عن العادات والتقاليد السيئة واال جنعلها تتحكم  
مبصيرنا وسعادتنا وراحتنا النفسية، وحتي النضل 

طريق احلق وكالم اهلل وسنة نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

بقوله تعالى »آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه 
واملؤمنون » ، »وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك املصير ». ونزل التخفيف من اهلل عنهم 
بقوله »ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت« .واخلتام بدعاء الصحابة هلل 
بقولهم “ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » يعنى 
بالش تعاملنا يارب زي آدم لو عملنا زيه ف نسينا 
التكليف او أخطأنا ف تطردنا من جنتك .«ربنا 
والحتمل علينا إصرا كما حملته على الذين من 
قبلنا« متعاملناش يارب زي بنى اسرائيل ، اإلصر 
هو الشيء الثقيل على النفس إلن ربنا قالهم )فتوبوا 
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم( .«واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين.

العديد من الطرق الفعالة للعالج من هذا اإلدمان 
والتي تتمثل يف1- حتديد وقت ملواقع التواصل 
االجتماعي وذلك من خالل استخدام تطبيق التوقيت 
يف الهاتف للخروج من املواقع فور انتهاء املدة 2_ 
املراقبة الفعالة ملا يتم مشاهدته علي برامج التيك 
التوك وتوخي احلذر وحث االطفال واملراهقني علي 
مشاهدة كل ما هو مفيد وله قيمة 3- - ممارسة 
هواية جديدة وذلك ملأل وقت الفراغ واالبتعاد عن 
األنترنت واملواقع االجتماعية ،فالكل راع والكل 
مسئول عن رعيته كما قال رسول اهلل صلي اهلل 
عليه وسلم فاألمام راع واالم راعية ومسئولة عن 
راعيتها فهل نستحق حقا ان نكون االمة التي بكي 
الرسول شوقا لرؤيتها ..واحلقيقة ايضا ان ليس كل 
ما ينشر علي برامج التيك توك سيء ولكن االكثر 
رعبا ان املحتوي السيء هو االكثر انتشارا بني 
العامة عن املحتوي الهادف، فال اري ان المڜكلة 
هنا يف برنامج التيك توك او غيره من البرامج 
املشكلة احلقيقية تتمثل يف مستخدمي البرنامج 
نفسه كاستخدام اله حادة قد يستخدمها شخص 
يف قطع االشياء من حوله كالطعام وغيره وقد 
يستخدمها اخر يف قتل احدهم ،كل برنامج له 
مميزاته وعيوبه، ولكن التيك توك اصبح التطبيق 

اخلفي الذي فضح اخالق وصفات بعضهم

عفواً لقد نفذ رصيدكم

ن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعلَْناُكْم  اُس ِإنَّا َخلَْقَناُكم مِّ قال تعالى )َيا أَيَُّها النَّ
ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَُفوا  ِإنَّ أَْكَرَمكُْم ِعنَد اهللَِّ أَْتَقاُكْم  ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم 

َخِبيٌر( )احلجرات 13(
اإلنسان كائن اجتماعي من قبل ميالده فبداية عالقته االجتماعية 
هي عالقته بأمه وهو ما يزال برحمها وحتى ان يولد وارتباطه 
بكامل أسرته ويليها عالقات الدراسة والعمل واجليران والزواج 
فاين ما كانت العالقة البد ان تقوم على قاعدة االخذ والعطاء 

بني الطرفني.
مبعنى ان العالقات حتكم على كل طرف ان يقدم احلب واالحترام 
والتقدير والطاقة اإليجابية حتى يدعم العالقة فى اوقات االختالف 
او العصبية ليتحمل كل طرف اآلخر الن رصيده يكفى من العطاء 

واحلب. 
هذا القانون يسرى سواء فى االسرة، او العمل، او الصداقة، او 

الزواج او اى عالقة بني طرفني 
فقد امرنا اهلل تعالى باإلحسان فإذا لم يكن االحسان من الطرفني 

يحدث للعالقة فتور. 
حيث أكد على ذلك انيس منصور فقال )تظل العالقة بني اآلخرين 
مادامت العالقة قائمة على العطاء وتكون قوية ما لم يوجد ما 

تقدمه العالقة فى عالقة اخرى(
فهل العالقات القائمة على عطاء شخص واخذ الطرف اآلخر 

تستمر ؟
لألسف ال تستمر الن طرف يأخذ من مخزون احلب والعواطف 
ينفذ الرصيد الن مخزون املشاعر فارغ  بال مقابل... وفجأة 

فتنتهى العالقة... 
اى إن العالقات تنتهى عندما يقدم احد الطرفني حب واحترام 
وتقدير والطرف اآلخر يأخذ هذا االحترام والتقدير ويرد بسخرية، 
او إيهانه وعدم احترام ،او خيانة او عدم وجود اى رد فعل سواء سلبى 
او أيجابي فى هذا احلالة يرفع شعار )عفوا لقد نفذ رصيدكم(

الغفران والتسامح املستمر  ان  نزار قباني يري  للشاعر  فكان 
بدون تقدم اى مقابل من الطرف اآلخر يؤدى إلى فشل العالقة. 
كذلك تقوم العالقات على تقبل عيوب اآلخر فالعالقات السليمة 
قائمة على التعايش مع العيوب وتقبلها وليس على التعايش مع 

املميزات
استمرار اى عالقة إنسانية قائمة على احترام وحب وود الطرف 
اآلخــر وتستمر حتى بعد موت احد االطــراف حيث قال هال 

هوليروك )املوت ينهى احلياة وال ينهى العالقات(
حقا العالقات الطيبة التى عمادها تقبل العيوب وتعتمد على االخذ 
والعطاء ال متوت، حتى لو مات احد االطراف بعكس العالقات 
القائمة على العطاء من احد األطراف او املصالح اخلاصة تختنق 

وتترك اثر سيء فى النفوس
اساس العالقات اإلنسانية الفهم والرضاء والسعادة وتبادل اآلراء 
والرحمة كما قال اهلل تعالى )فيما رحمة من اهلل لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب النفصوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 

لهم وشاورهم يف االمر (.
بذلك وضع اهلل لنا دستور العالقات اإلنسانية حتى ال ينفذ الرصيد.

بقلم
 نهى عسل 

قصر البارون هو قصر أثري تاريخي ، يعتبر من أشهر املعالم 
السياحية يف مصر، بل والعالم أجمع ، حيث أرتبط بالعديد من 

الروايات املرعبة سواء يف مصر أو علي مستوي العالم . 
يقع القصر يف قلب منطقة مصر اجلديدة بالقاهرة حتديًدا يف 
شارع العروبة يف شارع صالح سالم علي الطريق الرئيسي املؤدى 

إلي مطار القاهرة الدولي.
بُني القصر يف القرن التاسع عشر بني عامي 1907 ,1911 علي 
يد البلجيكي البارون » ادوارد إمبان » بعد أن جاء إلي مصر من 

الهند وبناه علي الطريقة الهندية .
أستلهم تصميم القصر من معبد أنكو وات يف كمبوديا ومعابد 
أوريسا الهندوسية ، فشرفات القصر اخلارجية محمولة علي 
متاثيل الفيلة الهندية ، والنوافذ املصنوعة علي الطراز العربي 
ترتفع وتنخفض مع متاثيل هندية ، يضم القصر متاثيل وحتًفا 
نادرة مصنوعة بدقة بالغة من الذهب والبالتني والبرونز ، بخالف 

متاثيل بوذا والتنني األسطورى.
كما ُصمم القصر بطريقة جتعل الشمس ال تغيب عن حجراته ، 
واستخدام يف بنائه املرمر والرخام اإليطالي والزجاج البلجيكي 
البلوري الذي يري من يف الداخل كل من يف اخلارج ، كما أن البرج 
اخلاص به علي قاعدة متحركة دورة كاملة كل ساعة ليتيح ملن 

يجلس به أن يشاهد ما حوله يف جميع االجتاهات .
يوجد داخل القصر ساعة أثرية قدمية توضح الوقت بالدقائق 
والساعات واأليام والشهور والسنني مع توضيح تغيرات درجة 

احلرارة .
يقع القصر علي مساحة 12,5 ألف متر ويتكون من طابقني ويحتوي 

علي سبع حجرات ، يتكون الطابق األول من صــاالت ضخمة 
وعدد كبير من األبــواب والشرفات ، ويف قاعة املائدة توزعت 
رسوم مأخوذة من أعمال مايكل أجنلو ودا فينشي وحمل كل ركن 
من أركان األربعة عموًدا يحمل متثااًل رفيع الصنع من التماثيل 
الهندية الثمينة ، ويتكون الطابق الثاني من صالة كبيرة وأربع غرف 
نوم واسعة أرضيتها مغطاة بالرخام وخشب الباركيه ولكل منها 
حمامها اخلاص الذي تكسوه بالطات الفسيفساء ذات األلوان 
لونيه متناسقة وتطل  البرتقالية واحلمراء يف تشكيلة  الزرقاء 
حجرات الغرف األربعة علي الشوراع األربعة املحيطة بالقصر .

أما البدروم ) السرداب ( ، فيضم مجالس واسعة ، وأماكن إقامة 

اخلدم ، وأفراًنا ضخمة ، وعن طريق السلم الرخامي املُزين يصعد 
إلي الطابق الثاني .

سطح القصر األسطورى فقد كان أشبه مبنتزه تستخدم يف بعض 
احلفالت التي يقيمها البارون ، وجــدران السطح عليها رسوم 
إليه بواسطة سلم  نباتية وحيوانية وكائنات خرافية ، ويصعد 
مصنوع من خشب الورد الفاخر ، فقد كان أشبه بكافتيريا كنت 

تضم موائد كبيرة .
أشهر ما قيل عن قصر البارون ويحمل الكثير من اخليال : أصوات 
صراخ وشجار تخرج من نوافذ القصر لياًل ؛ شجار بلغة أجنبية ال 
يفهمها حراس العقارات املجاورة ؛ لكنهم يسمعونها بكل وضوح 

ويقولون أنه صوت البارون نفسه أو شبحه وصوت شقيقته التي 
ماتت يف نفس القصر قبل مائة عام ، حيث أن البارون كان له 
غرفة خاصة محرم علي أي شخص دخولها ؛ مارس فيها طقوس 
سحرية مرعبة وهي سبب تلك الظواهر واللعنات املرتبطة بالقصر 
، وهناك أيًضا ما يسمي الغرفة الوردية يف أحد سراديب القصر 
، يقال أن جدرانها املزينة باملرايا قد تلطخت بالدماء بعد وفاة 

البارون مباشرة وكأن لعنة معينة حلت علي املكان .
يف العام 1997، اكتشفت السلطات املعنية املصرية، أن مجموعة 
من الشباب يدخلون إلى القصر املهجور ويقيمون فيه حفالت 
صاخبة وقيل إنهم من »عبدة الشيطان«. وانتهى األمر بقضية 
جنائية شغلت الرأي العام املصري. فاعتبر البعض أن ذلك يفسر 
تلك الروايات الغريبة التي أحاطت بالقصر، فهذه املجموعة ليست 

الوحيدة التي استغلت القصر املهجور.
فى 29 يونيو 2020 مت إعادة افتتاح القصر البارون مرة اخرى 
بعد االنتهاء من أعمال ترميمه وتطويره، وسمح لدخول الزوار 
من الساعة التاسعة صباحا وحتى اخلامسة مساء، مع تطبيق كل 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا املنتشر فى العالم.
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الشائعات والسموم 

الشائعة هي نشر أو نقل أو مشاركة أخبار غير صحيحة 
وكاذبة الغرض منها نشر الفتنة أو ونشر الفواحش بني الناس 
بالكذب أو نشر أخبار الهدف منها ضرب استقرار املجتمع 
ومعا التطور التكنولوجي ووسائل التواصل االجتماعي أصبح 
نشر االشاعة وترويج االخبار الكاذبة أكثر سهولة بني الناس

فكم من شائعة قدميا قد هزمت جيوش وانهارت دول فالشائعة 
هيا صراع حتي قيام الساعة بني اخلير والشر 

اإلسالم يحرم إشاعة ما ميس أعراض املسلمني وحياتهم 
الشخصية بالكذب واالفتراء قال اهلل تعالى يف محكم التنزيل 
وَن أَْن َتِشيَع اْلَفاِحَشةُ يِف الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم  )إنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ

ْنَيا َواآلِخَرِة( َعَذاٌب أَِليٌم يِف الدُّ
فهل سمعت بخبر الراجل الذي قتل زوجته بسبب إشاعة وأيضا 
هل سمعت بخبر فتاة تدعى بسنت شلبي 16 عاما من قرية 
كفر يعقوب التابعة لكفر الزيات مبحافظة الغربية تدرس يف 
الصف الثاني الثانوي األزهري إلى االنتحار بتناولها حبوب 
الغلة على خلفية ما تعرضت له من تنمر وإبتزاز إلكتروني 
ونشر أخبار كاذبة  ، فالسوشيال ميديا االن أصبحت املصدر 
الرئيسي لنقل ومشاركة االخبار الكاذبة وتعتبر أداء من 
أدوات احلروب احلديثة علي الدول بهدف تدمير املجتمع 
من الداخل ونشر االخبار املغلوطة وإثارة البلبه وخلق بيانات 
وأخبار متضاربة تؤثر علي املجتمع بالرعب واخلوف وتوقف 

النمو االقتصادي للدولة
فهنا يأتي دور الدولة للتصدي لهذه الشائعات عن طريق 
الرد عليها عبر البيانات واحلسابات الرسمية للدولة يف 

مختلف القطاعات واملجاالت
ودور املجتمع أن ال يتداول أخبار ليست من مصادر رسمية 
للدولة واالبالغ الفوري عن مروجي الشائعات التي تهدد 

السلم العام وضرب استقرار املجتمع 
فكثير من الشائعات تستهدف عدة مجاالت عديدة منها 
الشرطة واجليش والصحة والتعليم والزراعة والصناعة 

وعدد كبير من قطاعات الدولة
دول كاملة لديها أدوات وأزرع إعالمية وميزانيات ضخمة 
مهمتها االساسية تدمير الدول والقضاء عليها بدون حروب 

باجليوش كمان كان يحدث فالسابق
وفقا للقانون تعرف على عقوبة ترويج »الشائعات«وضعت 
املادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر األخبار 
الكاذبة والشائعات:ونصت املادة من قانون العقوبات على 
أن »يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن 
أو  خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من نشر بسوء قصد بإحدى 
الطرق املتقدم ذكرها أخبارًا، أو بيانات أو إشاعات كاذبة 
أو أوراًقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، 
إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بني 

الناس أو إحلاق الضرر باملصلحة العامة«.
كما نصت املادة رقم 80 )د( من قانون العقوبات على: يعاقب 
باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على خمس 
سنوات وبغرامة ال تقل عن 100 جنيه وال جتاوز 500 جنيه 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل مصري أذاع عمًدا فى اخلارج 
أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول األوضاع الداخلية 
للبالد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة املالية بالدولة أو 
هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاًطا من 

شأنه اإلضرار باملصالح القومية للبالد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت 

اجلرمية فى زمن حرب.

بقلم
 أحمد حسن

المؤتمر االقتصادي وطموحات 
الدولة لمواجهة التحديات العالمية

مصر ال تحرسها المالئكة ؟

للمؤمتر  انتهت منذ ساعات قليلة اجللسة اخلتامية   
االقتصادي مصر ٢0٢٢ والذى عقد يف الفترة من ٢٣ الى 
٢5 اكتوبر اجلاري والذى عقد يف وقت مليئ بالتحديات 
العاملية حتاول فيه الدولة املصرية حتت قيادة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي تكثيف جهودها ملواجهة التحديات 
االقتصادية الصعبة الناجتة عن احلرب الروسية االوكرانية 
وكذلك ما سبقها من حتديات خالل مواجهة العالم لفيروس 
كوفيد 1٩ والهدف األساسي من املؤمتر كما وضعته القيادة 
السياسية مواجهة هذه التحديات وفتح افاق جديدة امام 
االستثمار واملستثمرين والعمل على حل املعوقات التى 
تعوق املستثمر فهدف املؤمتر الذى ضم العديد من اخلبراء 
االقتصادين الى وضع وصياغه رؤية للمستقبل االقتصادي 
املصري يف الفترة القادمة وكذلك العمل على مراجعة 
بعض االخطاء السابقة وكيفية تعزيز التقدم احلادث بعد 
عملية االصالح االقتصادي الشامل وهذا يتم من خالل 
الرؤى واالفكار للخبراء واملستثمرين واملسئولني مبا يوفر 
ملصر تنمية اقتصادية شاملة ومواجهة للتحديات العاملية 
الروسية االوكرانية ويعد  التى فرضتها علينا احلرب 
من ابرز التحديات للدولة املصرية هو مستقبل الزراعة 
والسياسات الزراعية خاصه ملا سببته احلرب الروسية 
االوكرانية من مشكلة عاملية يف نقل احلبوب والغالل االمر 
الذى انعكس بالسلب على اغلب الدول وكانت توجيهات 
الرئيس بوضع خطة لتعزيز مستويات االكتفاء الذاتي 
للحبوب والغالل اإلستراتيجية التى يستهلكها املواطن 
املصري وكذلك اشار الرئيس الى ضرورة زيادة االنتاج 
الزراعي والتوسع يف محطات التحلية واستخدام فواقد 
املياه االمر الذى يؤدى الى زيادة الرقعة الزراعية مبا 
يزيد عن ٣ مليون فدان وكذلك استخدام كافة الطرق 
التكنولوجية احلديثة يف الزراعة مبا يؤدى الى االرتقاء 
للفالح  املعيشي  املستوى  بالزراعة يف مصر وحتسني 
املصري واملواطن بصفه عامه وهو ما يتماشى مع رؤية 
الدولة يف التنمية املستدامة مصر ٢0٣0 والتي تتخذ من 
التنمية املستدامة يف كافة القطاعات هدفا تسعى لتحقيقه 
ولكن اهم ما ميز املؤمتر االقتصادي هو شفافية الرئيس 
يف حديثه عن كافه التحديات التى تواجه الدولة وما متر 
به مصر يف اآلونة األخيرة وتوضيح ان املؤمتر االقتصادي 
ليس هو العصا السحرية حلل مشاكل مصر ولكن احلل 
هو تكاتف جميع ابناء الدولة املصرية من اجل بناء الوطن 
وكأثر فورى فى مجال احلماية االجتماعية للمواطنني قام 
السيد الرئيس بتوجيه احلكومة الى العمل على رفع العبء 
على املواطن وكان من اهم قرارات احلكومة بناءا على 
توجيهات سيادته رفع احلد االدنى لألجور من ٢٧00الى 
٣000جنيه وكذلك تثبيت اسعار الكهرباء حتى يونيو ٢0٢٣ 
وكذلك تثبيت اسعار تذاكر املترو والقطارات باإلضافة الى 
صرف عالوة استثنائية مبلغ ٣00جنيه للعاملني بالدولة 
واصحاب املعاشات وصرف مساعدات استثنائية ل٩مليون 
اسرة ملدة 6 شهور وكذلك ضم ٤00الف اسره جديدة 
لبرنامج تكافل وكرامة وايضا اضافة ٣0قرية جديدة 
التى تدعم  القرارات  ملبادرة حياة كرمية والعديد من 
املواطن فالبد ان يعلم اجلميع ان الظروف االستثنائية 
التى مير بها العالم وتتأثر بها مصر بشكل طبيعي مثلها 
مثل الكثير من الدول يف العالم لن نستطيع ان نواجهها 
اال بالتكاتف والترابط بني ابناء الشعب املصري والوقوف 
بكل قوة وثقه خلف القيادة السياسية حفظ اهلل مصر 

وشعبها من كل مكروه وسوء.

تقول األسطورة .. إن سيدنا نوح عليه السالم ملا جاء الطوفان 
وركب السفينة وطاف األرض كان كلما مر علي بلدة خرج اليه 
املالئكة الذين يتولون حراستها فيسلمون عليه ويلقون عليه 
السالم. وملا مر علي مصر لم يخرج اليه أحد .. فتعجب سيدنا 
نوح من ذلك فنزل عليه الوحي من  اهلل تعالي ال تعجب يا نبي 
اهلل فإن كل بلد جعلت لها مالئكة حترسها اال مصر فاني توليت 
بنفسي حراستها وملا انتهي الطوفان واستقرت سفينة نوح علي 
األرض قال له حفيده لقد آمنت بك يا جدي ولم يؤمن بك أبي 
..فأدعو لي دعوة أسعد بها. فقال نبي اهلل نوح اللهم أنه أمن 
بي فأسكنه األرض املباركة التي  هي أم البالد ..وغوث العباد 
..والتي نهرها أفضل أنهار الدنيا هكذا سميت مصر باسم حفيد 
سيدنا نوح مصرامي أبن حام أبن نوح. ويف التوراة مكتوب: أن يف 
مصر خزائن األرض كلها فمن أرادها بسوء كبه اهلل علي وجهه 
يوم القيامة وقصمه اهلل.. وما يريدها أحد بسوء اال أهلكه 
اهلل وبنص القرأن هي خزائن  االرض أيضا فمصر كما يقول 
املفسرون كنانة اهلل يف أرضه من رماها أحد بسوء اال أخرج اهلل 
من كنانته سهاما فرماه به فأهلكه. واذا نظرنا لوجدنا ان اهلل 
منح مصر ومكة واجلنة صفة وخاصية الهية هي األمن واألمان 
فمن اراد تغيير تلك اخلاصية اإللهية فهو تعدي صارخ علي إرادة 
اهلل لذلك يرد اهلل  كيد من يكيد مبصر يف نحره .. وعندما قال 
رسولنا الكرمي صل اهلل عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا 
واتخذوا منها جندا كثيفا سأله الصحابة: ملاذا يا رسول اهلل 
فقال ألن أهلها خير أجناد األرض وهم يف رباط الي يوم الدين. 
مصر ذكرها اهلل كثيراً يف القرأن  وقال: »أدخلوا مصر إن شاء 
اهلل آمنني ». فيأ أهل مصر .. ال تخافوا.. فمصر يحرسها اهلل 
ان شاء اهلل هكذا أنتي يا مصر فى عني حفظ اهلل وحصنه 

دوماً و دائماً ان شاء اهلل ..
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ماذا يحدث اذا أشعلت عود كبريت وتركته إلى 
النهاية ؟ سوف يخترق كله ويتحول إلى رماد ولن 
يبقى منة اى شئ ،اى سوف يستهلك إلى آخر 
الهدف األساسي من  يعلم أن  .الكل  جزء منة 
اختراع اعواد الكبريت هى االشتعال واستخدامها 
فى اشعال النار، ولكن ماذا يحدث اذا اصبح 
اإلنسان نفسة عود كبريت ؟يشتعل إلى اخر جزء 
سوف يتحول إلى رماد وينتهى ولكن هل يشتغل 
اإلنسان ؟وكيف يحدث ذلك ؟وما هى اسباب أن 
يحترق اإلنسان داخليا ؟وهل هناك عالج ملثل 
هذا االحتراق ؟فى السطور القادمة سوف جتد 
إجابة هذة األسئلة وحاول أن تفكر هل مررت 

مبثل هذا النوع من االحتراق .
معنى االحتراق النفسي ،االحتراق هنا مجازى 
وليس احتراق جسماني ،اى احتراق نفسى وليس 
بدنى . ما هو االحتراق النفسي ؟ االحتراق النفسي 
هو توترات ناجتة عن ضغوطات العمل واحلياة 
ال يستطيع الفرد أن يتحمل هذه الضغوط فيبدأ 
فى االحتراق النفسي ،قد نرى الشخص بصورته 
جيدا، ولكنة محترق داخليا ومع أقل املواقف يظهر 
علية هذا االحتراق .هى حاله إجهاد عام فى 
جميع جوانب اإلنسان النفسية والعقلية والفكرية 
والبدنية جتعله ال يستطيع القيام باملهام املطلوبة 

منة بصورة جيدة أو على أكمل وجه .
ما هى عالمات االحتراق النفسي ؟

1-االحباط واملشاعر السلبية ،التشاؤم ،دائما 
يرى اجلانب السيء من األمور 

والشخصية مع  االجتماعية  العالقات  ٢-سوء 
اآلخرين ،شبة االنعزال وتقليل التعامل االجتماعي 
مع األصدقاء أو زمالء العمل ،التوتر مع شركاء 

احلياة ،الزوج أو الزوجة 
٣-الشعور بالتعب واالرهاق العام ،الصداع ،الغثيان 
،عدم الرغبة فى االكل فقدان الشغف جتاه اى 

 الشتاء قد اقترب وبوتني يهدد بحرب نووية تعجل 
بنهاية العالم وسحق أمريكا وحلفائها ويصر أن 
يجعلها هرمجدون مستخدما كل األسلحة النوويه 
التي بحوزته ويعلن أنه جاد فى تهديده معلنا أن 
شهر نوفمبر تزداد درجات احلرارة وسوف تبدأ 
يف االنخفاض سريعا ومظاهر اجلليد سوف تظهر 
للجميع ليبحثوا عن الدفء لكن الصواريخ واملدافع 
قد تغيير كل شيء العالم سيكون علي صفيح ساخن 
فبرودة الشتاء ال ميكن أن تخفف من املواجهة وال 
حتي الثلوج ميكنها أن جتمد الصراع أوروبا قد 
تقع يف فخ االنهيار وروسيا حتاول احلصول على 
املكسب األكبر ، والكوكب ينتظر حرب نووية أيام قد 
تغيير وجه العالم وتعيد احلسابات للنقطة الصفر 
نوفمبر ال يشبه اي نوفمبر من قبل واجلميع يده 
علي الزناد فيدخل الشتاء لنشاهد ما يحدث فرنسا 
واملانيا وإجنلترا وهولندا هناك تنخفض درجات 
احلرارة وترتفع معها حاالت القلق هل سيقتلنا 
أم اننا سننجح يف التحدي من سيخرج منتصرا 
وملن ستكون الغلبة روسيا ال تزال تشن حربها ضد 
اوكرانيا واالخيرة قد تكون عاجزة عن التصدي 
وحيدة واموال يجب أن تدفع للحصول على الدفء 
واوكرانيا تريد احلصول على السالح للقتال يف 
نوفمبر املوعود قد يكون كل ما حدث يف السابق 

شئ ،النوم املتقطع 
٤-التهرب من املسؤولية ،عدم إمتام ما يطلب منة 

من مهام ،عدم التعاطف مع اآلخرين .
تظهر هذة العالمات تدريجيا ألن االختراق مير 
مبراحل وال يأتي مرة واحدة ، جند الفرد يخترق 

بدون أن يشعر .
ما هى اسباب االحتراق النفسي ؟ السبب األساسي 
االحتراق النفسي هو تواجد الشخص فى بيئة 
عمل غير سوية ،مليئة بالضغوط واالحباطات 
،والفساد ،وعــدم تقدير مجهود األشخاص أو 
الثناء على ما يقومون به ،حتميلهم أعباء كثيرة 
له  ملن  والتقدير  الترقية  ،تقدمي  فوق قدراتهم 
وسطة أو نفوذ ،ببيئة العمل السامة ،الفوضوية 
،البيروقراطية ،الديكتاتورية حتفز االحتراق لدى 
اآلخرين سريعا .ايضا من أكثر األسباب عدم 
وجود حياة اجتماعية لألفراد يجعلهم عرضة 
كثيرة لالحتراق يكون رضاة عن نفسة ناجت من 
تقدير اآلخرين له داخل العمل يصبح مثل هذا 
،من  النفسي  لالحتراق  مثالية  تربة  الشخص 
لديهم طموحات عالية غير واقعية أو خيالية وال 
ويستطيعوا حتقيقها بسب ارتفاع سقف طموحهم 
تصادمهم مع الواقع املحيط .اذا كان الفرد يجبر 
الوقت ال يستطيع ترك  على عمل وفــى نفس 
هذا العمل هنا ينتج عنة صراع داخلي وتبدأ 
عملية االحتراق وإشعال عود الكبريت تدريجيا 
،ألنه ال يستطيع ترك العمل وفى نفس الوقت ال 
يستطيع أن يتأقلم على الوضع وينتج األعراض 
التى مت نقاشها وهى تنفيس عن الصراع القائم 

داخل الفرد .
من هم أكثر عرضة لإلصابة ؟ قد يصاب باالحتراق 
النفسي اى شخص وممكن يصيب األمهات عند 
تربية أبنائهم خصوصا لو كانت بيئة األسرة غير 
سوية وغير داعمة ،الطالب أثناء املذاكرة وضغط 

بروفا للعالم لينطلق حينها الصراع احلقيقي بني 
روسيا وحلفائها من جهة والناتو من جهة أخرى 
صراع محكوم بالبقاء واحلياة فإذا انطلق فسيكون 
هناك منتصر واحد ال غير واملعادله ال ميكن أن 
تقسم علي أثنني أما انتصار الناتو على روسيا يف 
اوكرانيا أو انكسار كل دول الناتو بسبب الطاقة 
الروسية املقطوعة ويف الشطر التاني من الكوكب 
ستكون األوضاع مختلفة متاما فبينما تعاني أوروبا 
سيكون الشرق األوســط يعيش مجده يف حدث 
استثنائي فماذا قد يحدث وما الذي قد يتغير 
تلك هي خريطة القارة األوروبية ولكن يجب أن 

األسرة عليهم .أصحاب املثل العليا واألهداف صعبة 
التحقيق ،ايضا من يتحمل مسؤولية األفراد مثل 
االطباء ،املعلمني ،القيادات ،السياسيني (اى فرد 
معرض ملثل هذا االحتراق ،لكن هل يكون نفس 
رد الفعل لكل األشخاص ؟ اإلجابة بالتأكيد ال 
الن كل فرد له قدرات ،خلفيته الثقافية ،وتفكيره 
فقد يرى شخص أن حتميلة اعباء إضافية هى 
حتدى بالنسبة له إلظهار قدراته ،وقد يرى شخص 
أنه شئ ال يتحمله ،وهنا كل فرد حسب  آخر 
استعدادا وحسب رؤيته لنفسه وايضا حسب كم 
ونوع الضغوط التى يتعرض لها .حسب البيئة 
ومدى قسوتها على األفراد كل ذلك يكون له تأثير 

على استعداد الفرد لالحتراق أم ال .
مراحل االحتراق النفس ؟ مير الفرد مبراحل 

ليصل إلى االحتراق النهائي 
1-اوال مرحلة احلماس وهى املرحلة التى يكون 
للعمل وحتقيق  اإليجابية  وكل  الطاقة  كل  لدية 
أهدافه ،لديه صورة مثالية عن نفسة وعن حتقيق 
حلمة ،مثال املعلم حديث التخرج لدية كل الطاقة 
إلظهار قدرته املهنية والشخصية لتحقيق التميز 

فى مجال عملة .
٢-مرحلة الركود وهى مرحلة الصدام بني أهداف 
أحالمه وبني الواقع الذى يتعامل معة، مثال هناك 
من مت ترقيته بدون وجه حق أو ليس هناك تقدير 
كايف لعملة أو ابداعه .تبدأ مرحلة ركود ملا يقوم به

٣-مرحلة التساؤالت ،يبدأ يسأل نفسة عن قيمته 
،وما يقدمه للمؤسسة العمل ،وما هو العائد ؟وهل 

هناك تقدير ملا يقوم به ويبدأ فى اإلحباط 
٤-اخيرا مرحلة التعب ،وهنا هى مرحلة االستهالك 
العاطفي واالنفعالي وظهور جميع االعراض التعب 
التى مت ذكرها ،مرحلة الال مباالة التى يتحول 
فيها الطالب من شخص له احتياجات الى رقم 
فى الكشف ،عدم رغبة وفقدان شغف وايضا عدم 

تعلم أنه بحلول فصل الشتاء يكون كل من يعيش 
يف هذه البقعة أمام حتدي مصيري يعني احلياة 
أو املوت والسبب حرب روسيا والطاقة مع دخول 
الشتاء من املتوقع جدا أن تقطع روسيا صادرات 
الغاز نحو أوروبا وهذا ما ميثل أزمة خانقة للقارة 
العجوز وأوروبا تعلم أن وفوفهم مع اوكرانيا له 
نتائج سلبية وأنهم يجب عليهم وجود بدائل عن 
روسيا الن الغاز ميثل للقارة األوروبية احلياة حيث 
يعتمد علية االوروبيني يف التدفئة والكهرباء وتوقف 
تدفق الغاز يعني معاناة لكل تلك الدول والقطاعات 
فلن يكون هناك دفئ ألوروبا وروسيا لن تكون يف 

يتبادر الي اذهان العديد من الناس سؤال محير 
عن ماهية و معني ظاهرة االحتباس احلراري ؟ 
و ما هي أسبابه ؟ و آثاره علي اجلوانب البيئة 

و احلياتية و االقتصادية .
حيث يتعرض كوكب األرض الي ارتفاع ملحوظ 
يف درجات احلرارة نظرا لعوامل طبيعية و بشرية 
مختلفة مع مرور الزمن . و لكن يف وقتنا احلالي 
يحدث ارتفاع سريع جدا لدرجة حرارة األرض مع 
ازدياد كمية الغازات الدفيئة و التي تشمل ثاني 
أكسيد الكربون و غاز امليثان و بعض الغازات 
األخرى يف اجلو . و تعرف هذه الظاهرة باسم 
االحتباس احلراري أو الدفيئة و التي حتمل 
الكثير من التأثيرات املحتملة علي كوكب األرض 
و علي كل مظاهر احلياة بشكل عام .كما ميكننا 
القول ان ٩٧%من علماء املناخ قد اجمعوا علي ان 
حصول احتباس حراري كبير لهذه الدرجة حاليا 
هو من صنع االنسان . وحتدث ظاهرة االحتباس 
احلراري عند حبس او احتباس حرارة الشمس 
يف الغالف اجلوي لألرض بعد دخولها إليه مما 
يرفع درجة حرارة األرض ويجعلها أكثر دفئا ويتم 
ذلك من خالل امتصاص غازات الغالف اجلوي 
كثاني أكسيد الكربون لطاقة الشمس وحبسها 
بالقرب من األرض مما يساهم يف ارتفاع حرارة 
األرض. إذ أن متوسط درجة احلرارة العاملية يف 
الوقت احلالي تبلغ 15 درجة مئوية ويتوقع علماء 
الطقس زيادتها من ٢ الي ٤ درجة مئوية بحلول 
عام ٢100. وليس بالضرورة ارتفاع متوسط 
درجة احلرارة العاملية أن تصبح جميع مناطق 
العالم أكثر دفئا فاالحتباس احلراري ال يدل 
علي ارتفاع درجة احلرارة بنفس املقدار يف كل 
مكان لكنه يدل علي ارتفاع عام يف متوسط درجة 
احلرارة العاملية.عوامل بشرية.. لقد اصبح جليا 
ان أسباب حدوث االحتباس احلراري من صنع 
اإلنسان حيث ان ارتفاع درجات احلرارة يعود 
إلطالق غازات من املصانع وعوادم السيارات 
واستخدام املكيفات التي تعمل بالفيريون وغيرها 
يف حبس احلرارة بباطن األرض مبعني ان الثورة 
الصناعية ساهمت بارتفاع حرارة األرض ملستوي 
غير مسبوق . وعوامل طبيعية مثل النشاط 
الشمسي: تؤثر التغييرات احلاصلة يف النشاط 
الشمسي واألنشطة املرتبطة به كالتوهجات والبقع 
الشمسية يف تغير درجة احلرارة العاملية .  وتعتبر 
البراكني أحد العوامل التي تساهم يف تشكيل 
ظاهرة االحتباس احلــراري حيث أن حدوث 
ثوران بركاني علي مدي ماليني السنني يؤدي 
الي انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة 
يف اجلو كبخار املاء وثاني أكسيد الكربون.كما 
تؤثر حرائق الغابات يف متوسط درجة احلرارة 
العاملية خاصة التي حتدث علي نطاق واسع 
وعلي مدي فترات طويلة إذ ان احتراق النباتات 
يؤدي الي انبعاث ثاني أكسيد الكربون املخزن يف 
النباتات يف اجلو وبالتالي زيادة نسبة الغازات 
الدفيئة باإلضافة الي االشعاع الشمسي فيكون 

بخطوات ثابتة نحو احلرية.. كيف تتوقف عن مشاهده 
اإلباحية؟ يف عام ٢000 صدر فيلم يف السينما املصرية 
بإسم » فيلم ثقايف » كانت أحداث الفيلم تتحدث عن 
فكرة غريبة جدا يف وقتها وهى أن مجموعة من الشباب 
حصلوا علي شريط لفيلم إباحي ويبحثون عن مكان 
ليشاهدوا الفيلم ، وفى دراسة عام ٢008 أثبتت أن » 
% 1٤.٤ » من األوالد شاهدوا األفالم اإلباحية قبل 
بلوغهم سن 1٣ عام ، وفى عام ٢011 زادت تلك النسبة 
ووصلت إلى » % ٤8.٧ » ، ويف دراسة أخرى عام ٢01٧ 
أثبتت أن » % 6٩ » من األوالد و » % ٢٣ » من البنات 
، شاهدوا األفالم اإلباحية قبل بلوغهم سن 1٣ عام 
، اإلباحية أصبح الوصل إليها ومشاهدتها سهل جداً 
بسبب تطور التكنولوجيا واإلنترنت ولألسف الشديد 
املجتمع اللي حوالينا هو اللي بيشجع علي الكالم ده ، 
األفالم واملسلسالت واإلعالنات كل شئ دلوقتي يحتوي 
على إيفيهات وإيحاءات جنسية ، واملوضوع انعكس 
بشكل كبير جداً على الشباب والبنات لدرجة إن بقى 
من الطبيعي ناس تهزر مع بعضها باأللفاظ اخلارجة 
واإليفيهات اجلنسية بدون وعي خلطورة هذه الكلمات 
وال لـ تأثيرها عليهم وعلى املجتمع بشكل عام وده ضيع 
القيم واملبادئ األساسية اللي اتربينا عليها واألخطر 
من ده كله الدين ضاع يف وسط الهرج واملرج والشهوات 
واحلقيقة إن القائمني علي املواقع االباحية دي قدروا 
يوقعونا يف شباكهم لدرجه إنك ممكن تشوف التفاحة 
بطيخه وتصدق ده جدا ، مبقيتش عارف متيز بني 
األشياء وال تقيمها عملوا غسيل ملخك وخلوا عندك 
إدمان لإلباحية ال يقل خطورة عن إدمان املخدرات ، 
اكيد الكل بيضعف اال من رحم ربي بس مش عيب إنك 
تقع وتستغفر وترجع عن الغلط وتبطل تشوف احلجات 
دي  ، العيب إنك تكون مدن لإلباحية العيب إنك تفضل 
عايش كده تستحي من الناس وتتوارى عن أنظارهم 
وال تستحي من اهلل جتعل اهلل أهون الناظرين إليك ، 
إنت مش عارف إنك ممكن متوت علي الوضع ده  » أال 
تعلم أن املرء يبعث علي ما مات عليه » متخيل شكلك 
وموقفك قــدام كل الناس بوضعك ده !! أنا بتكبلك 
الكالم ده و واثق مليون % إنك مش عارف إيه تأثير 
األفالم اإلباحية دي عليك بيكون هدفك إنت أو انتي 
قضاء شهوة بأي شكل وأي طريقة وبس مش مهم أي 
حاجه بعد كده !!  تعالى بقى وانا أعرفك إيه تأثير 
األفالم اإلباحية عليك ..أول حاجه بتعملها فيك األفالم 
اإلباحية وإنت مش واخد بالك إن هما أقنعوك إن اللي 
إنت بتشوفه ده هو احلقيقة والواقع أقنعوك إن إنت 
ملا تتزوج هو ده اللي هيحصل وإنت لألسف صدقتهم 
..!! أقنعوك إن األوضاع واألشكال واأللوان اللي إنت 
بتشوفها هى دي املتعة غير كده ال ، وفضلت ماشي 
وراهم حلد ما أدمنت املوضوع ده لكن احلقيقة مش 
كده خالص واسأل أي حد محترم متزوج هيقولك إن 
احلقيقة مختلفة متاماً عن اللي إنت بتشوفه يف األفالم 
ده .يف املواقع اإلباحية بيديك االختيارات بتاعة كل 
حاجه ، األشكال اللي إنت عازوها واأللوان اللي إنت 
عازوها واألوضاع اللي إنت عاوزها واألحجام اللي إنت 
عاوزها كل حاجه موفر هالك بدقه فتالقي نفسك قاعد 
بالساعات تتفرج والوقت بيتسحب منك مش حاسس 
بنفسك وهنا املوقع نصبلك الفخ وإنت وقعت فيه وخالص 
إتثبت يف مخك إن املتعة هنا ال خالص واهلل املتعة مش 
هنا واحب اقولك إنك هتفضل طول عمرك تدور علي 
املتعة ومش هتالقيها ألنك ببساطه شفت كل حاجه 
قبل أوانها البهجة واإلشتياق واللهفة اللي بتبقي بني 

تعاطف مع من حولة فى بيئة العمل .
عالج االحتراق النفسى .البد أن يكون الشخص 
لدية حياة اجتماعية واسرية خارج نطاق العمل 
تشبع لدية جوانب واحتياجات نفسية من التقدير 
والدعم النفسى . البد أن يدرك أهمية الراحة 
،الفسح واخلروج وتقضية الوقت بعيد عن إطار 
العمل والضغوطات املختلفة ،اذا استطاع تغير 
بيئة العمل فليفعل ،اذا لم يستطيع ال يجب أن 
يكون متاحا طوال الوقت ،البد من تنظيم وقتة بني 
حياته الشخصية واالجتماعية وبني حياة العمل 
.البد أن يدرك قيمتة،وان ليس العمل هو من يعطى 
له قيمة ،يدرك قدراتة،يعمل على تنميتها وعلى 
الرقى الفكري له .اعطاء كل ذي حق حقة ،نفسة 
لها حق ،جسده له حق وايضا أهله لهم حق .ان 
يدرك أن الفساد لن يستمر طويال ،وان يتمسك 
بالقيم الدينية واالجتماعية وان اهلل ال يضيع اجر 
من احسن عمال .علية أن يعمل بجد ،واجتهاد 
وايضا بذكاء حتى يحقق أهدافه ويدرك أن الفشل 
واإلحباط وعدم تقدير اآلخرين هى اسباب أساسية 
وخطوات رئيسية فى طريق جناحه ،وان ليس اى 
تعب وإرهاق جسدي او نفسى يطلق علية احتراق 
نفسى أن يعيد ترتيب أولوياته كل فترة ،ويحدد 
اهدافه يحققها كل فترة واخيرا البد أن يؤمن أن 
ليس لإلنسان إال ما سعى والتوفيق من عند اهلل 

،وما توفيقي إال باهلل تكون مبدأ فى احلياة .

أفضل حالها وسيكون له تبعات اقتصادية وخيمة 
لدرجة أن اوكرانيا حصدت انتصارات كبيره لكن 
اجليش الروسي يستعد ملعركة الشتاء بشكل موسع 
التي سيطرت  ومنها استعادة األماكن واملناطق 
عليها اوكرانيا ومنها كييف وخاركيف وسوف يبدأ 
بوتني بضم املناطق التي سيطر عليها لألراضي 
الروسية واحتمال خفض الدعم األوروبي ألوكرانيا 
وهبوط االقتصاد األوروبي يف هذا الشتاء بسبب 
إهمال البنوك األوروبية وتركيزها علي زيادة أسعار 
الفائدة وعدم انشائها بنك اقتصادي عادل للدول 
النامية والصغيرة وال يكون مرتبط بالدوالر وهناك 
أيضا حروب قد تخلفها حرب روسيا واوكرانيا 
وهى اليونان وتركيا وارمينيا وأذربيجان القيصر 
الروسي يهدد معتمدا علي حتويل أوروبا لدمار 
معتمدا ايضا علي حلفائه الصني وكوريا الشمالية

لها دور كبير يف ارتفاع درجة حرارة الغالف 
اجلوي وتلوث الهواء.و تؤثر ظاهرة االحتباس 
احلراري علي صحة الكائنات احلية كانتشار 
مرض حصي الكلي الناجت عن اجلفاف فقد 
بينت الدراسات ارتفاع معدالت اإلصابة بهذا 
املرض منذ عام 1٩٩٤ بعد ان كان معدل إصابة 
شخص واحد من اصل ٢0 شخصا اصبح االن 
هو إصابة شخص واحد من اصل 11 شخصا 
ويف حال استمرار ارتفاع درجات احلرارة للقري 
زيــادة عدد اإلصابات  املتوقع  األرضية فمن 
به.وأيضا تفشي االلتهابات الضارة مثل وباء 
البحرية  املأكوالت  بعض  احلاد يف  الكوليرا 
املحيطات  مياه  ارتفاع درجــة حــرارة  بسبب 
والبحار واالنهار وأيضا عدم قدرة االجسام 
علي مقاومة الفيروسات وااللتهابات املعدية بسبب 
فشل املحاصيل الزراعية وانتشار املجاعات.
كما يؤدي ارتفاع متوسط درجات احلرارة يف 
العالم لزيادة معدالت التبخر مما يجعل البخار 
املتصاعد يف اجلو يف زيادة مما يودي لهطول 
كميات اكبر من االمطار علما بأنها لن تتوزع 
ان  كما  العالم  مناطق  بالتساوي علي جميع 
بعض املناطق سيكون فصل الشتاء فيها اكثر 
رطوبة واكثر جفافا يف شهر الصيف. ووفقا 
للدراسات فإن معدل هطول االمطار عامليا 
سيزداد تقريبا من ٣% الي 5 % . ومن املتوقع ان 
يؤدي ارتفاع درجة حرارة املناخ الي ذوبان اشكال 
اجلليد علي سطح األرض كاألنهار املتجمدة 
والصفائح اجلليدية والثلوج لذا يتوقع علماء 
الطقس بأن كمية اجلليد البحري العائمة يف 
املحيطني الشمالي واجلنوبي ستنخفض خالل 
القرن القادم دون حتديد كمية الذوبان بدقة 
وأيضا ارتفاع مستوي البحر ومنسوبه .وللحفاظ 
على كوكبنا.. فيجب التخفيف من االنبعاثات 
الضارة من خالل إيجاد مصادر طاقة بديلة 
والتقليل من استعمال وسائل النقل وغيرها 
من مسببات انبعاثات الغازات السامة كما يتم 
مناقشة استخدام هندسة املناح لتقوم مبثابة 
احلل األمثل لالحتباس احلراري الي جانب 
إعادة التدوير والتقليل من استخدام مكيف 
للطاقة  املوفرة  املصابيح  واستخدام  الهواء 
ونشر الوعي وااللتزام باملمارسات الصحية 

التي حتمينا وحتمي كوكبنا.

االزواج ضاعت منك يعني ببساطه كده العالقة بينك 
وبني زوجتك هيبقى قضاء واجب مش أكتر .من كتر 
تعلقك باإلباحية إنت أو انتي لو مش متزوجني هيبقي 
عندكم رغبة شديدة إنكم تعملوا كده زي ما بتشوفوا يف 
األفالم بالضبط حالل بقى حرام مش فارقه املهم تعمل 
كده بأي طريقة عاوز تعمل كده وخالص إنت مش قادر 
عاوز جترب زهقت من الفرجة عاوز تطبق عملي بقى 
وتقع وتروح لسكة اللي يروح ميرجعش وتقع يف الزنا 
فخليبالك متدمرش حياتك بسبب األفالم دي واللذة 
الوقتيه اللي هتروح ومش هيبقي ليك غير الندم وساعتها 
مش هيفيدك بأي حاجه .ولو خالص بدأت تستوعب 
خطورة اللي إنت فيه وعاوز تتوب وترجع عن الذنب 
ده بس مش عارف تعمل إيه وال تبدأ إزاي متقلقش أنا 
هقولك بس ركز معايا جداً .مهما حصل ومهما عملت 
اوعى تستحقر نفسك وإرجع لربنا واستغفر وتوب » 
إن اهلل غفور رحيم » و اوعى تبطل الصالة مهما عملت 
ذنوب » إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر والبغي 
» ▪ الزم تعرف ازاي تتحكم يف ذاتك علشان الشهوات 
متتغلبش عليك والزم حتذف جميع الفيديوهات والصور 
اإلباحية املوجودة على جهازك وأية وسائل تخزين أخرى 
، ألن وجودها هيغريك باستعمالها وهتبقي بتصعب 
علي نفسك مهمة التوبة .متخليش عندك وقت فراغ 
أبدا من أول ما تصحى حلد ما تنام الزم تشغل نفسك 
بأي حاجه أخرج العب رياضه خليك شخص اجتماعي 
أوعى تقعد لوحدك علشان هتضعف وترجع لنفس 
النقطه السودة .الزم تثبت على أي جهاز خاص بيك 
برامج حلجب املواقع اإلباحية واإلعالنات وتدخل علي 
إعدادات موقع جوجل تفعل خاصية البحث اآلمن ودي 
مسؤوله عن فلترة الكلمات مبعني إن حضرتك لو بحثت 
عن اي شئ حتي لو كان إباحي جوجل هيظهر لك نتائج 
بحث آمنه خالية من الصور واألفالم اإلباحية وأي شئ 
متعلق بها .   ضروري تشترك يف مواقع تساعدك أكثر 
علي اإلقالع عن إدمان اإلباحية مثل موقع » واعى » 
وده فيه ناس متخصص وناس ليها جتارب قبل منك 
وقدروا يتخلصوا من الذنب ده وكل الناس هتساعدك 
بدون مقابل .خلي بالك املوضوع هيبقى صعب عليك 
جداً يف األول ألن إنت وصلت ملرحلة اإلدمان فالزم 
تصبر على نفسك ومتيأسش النك أكيد هتقع وانت 
يف طريق التوبة فلما تقع قوم تاني وخليبالك من ترك 
شيأ هلل ويف سبيل اهلل عوضه اهلل خيراً منه مبعني 
ملا تسيب احلرام ده ربنا هيرزقك بالزوجة الصاحلة 
اللي تعفك عن احلرام ومش بس كده ده ربنا هيجازيك 
خير وهتاخد حسنات علي العالقة بينك وبني زوجتك 
ألنك خالص بقيت يف طريق احلالل .. وأسأل اهلل 
سبحانه وتعالى أن يعفنا جميعاً من الوقوع يف احلرام 

اللهم آمني يارب العاملني.

متحف المجوهرات الملكية
 تعرف على أبرز المقتنيات

يعد متحف املجوهرات امللكية منوذجاً فريداً ومميزاً للمباني 
املصرية املستوحاة من الطراز األوروبي  صممه الفنان اإليطالي 
أنطونيو   الشياك   على   غرار   القصور   األوروبية   يف   عصر   النهضة 
  بأسلوبيه   الباروك    والروكوكو   اللذان   كان   لهما   نصيب   األسد  
 يف   التأثير   على   عمارة   وزخارف   القصر. كما غطيت   أرضيات  

  القصر   مبجموعة   من أفخر  أنواع   األخشاب   املستوردة  .
 املتحف يف األصل قصر خاص بالنبيلة »فاطمة    الزهراء حيدر« 
ابنة   السيدة   زينب   فهمي   واألمير   علي   حيدر   شناسي   ابن   األمير 
  أحمد   رشدي   بك   ابن   األمير    مصطفى   بهجت   فاضل   باشا   ابن  
 ابراهيم   باشا   ابن   محمد   علي   باشا   الكبير ، ولقد بدأت والدتها 
يف بناء القصر  عام 1٩1٩م ثم أكملت األميرة فاطمة البناء 

والتأسيس عام 1٩٢٣م.
 كان القصر يستخدم لإلقامة 
الصيفية حتى  عام 1٩5٢م، ثم 
أصبح يستخدم كاستراحة لرئاسة 
اجلمهورية حتى صدر قرار 
جمهوري سنة 1٩86م  بتخصيص 
القصر ليكون متحًفا للمجوهرات 
امللكية ألسرة محمد علي.   ومت 
افتتاح املتحف رسمًيا يوم ٢٩ 
 أكتوبر عام 1٩86م. ويقع املتحف 
يف منطقة زيزينيا باإلسكندرية 
وتبلغ   مساحته    ٤185  م٢    متضمنة  

 احلدائق. 
يتكون القصر من جناحني؛ جناح 

 شرقي، وجناح غربي يربط بينهما ممر ذو شرفات على اجلانبني 
يتكون اجلناح الغربي من طابقني، يضم  األول أربع قاعات وبهو 
وحمام، أما الثاني فيضم أربع قاعات ملحق بها أربع حمامات 
يتوسطها بهو كبير.و  يحتوي املتحف على 1٣ قاعة عرض يعرض 

فيها  10٤5 قطعة . ومن أهم املعروضات باملتحف: 
 - تاج الزهور للملكة فريدة من البالتني املرصع باملاس.

 - تاج األميرة شويكار الزوجة األولى للملك فؤاد من البالتني 
املرصع باملاس واللؤلؤ. 

 - الوشاح األكبر وقالدة ملحمد علي باشا من الذهب. 
 - الشطرجن الذهب اخلاص بامللك فاروق. 

 - كأس من الذهب خاص بامللك فاروق األول علي شكل معبد 
مصري قدمي. 

 - علبة حلوى زفاف امللكة فريدة على امللك فاروق. 
 - شخشيخة من البالتني مرصعة على هيئة التاج امللكي.  

بقلم
عادل حسن
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تريندات سياسـية 
بأياٍد وطـنية

سأخبر الله بكل شئ ..

صلة الرحم 

فن التجاهل

المال والبنون . . هل يبتسم غدا؟ 

يف عالم السياسة لم تكن السوشيال ميديا مجرد وسيلة عابرة، ولكن 
يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل السياسيني والقادة بغرض 
الترويج لرأي أو عقيدة معينة ، وحتى الشعوب استخدمت هذه املنصات 
يف مختلف األحداث السياسية التي حقق بعضها انتشاراً واسعاً لعدة 

أيام ليصبح ترينداً.
يف أيام ثورة يناير باتت السوشيال ميديا جزءاً ال يتجزأ من حياة اجلميع، 
فقد تغيرت الطريقة التي ننظر بها إلى العالم، وأصبحت انعكاس الهتمامات 

الشارع املصري وقضاياه التي تفرض نفسها على املشهد.
وحالياً تلعب مواقع التواصل االجتماعي دورها يف تصدر هاشتاج«كمل يا 
سيسي وشعبك معاك “املرتبة األولي وعبر املصريون من خالل رسائلهم 
علي دعم الرئيس السيسي، وقال أحدهم:« للرئيس السيسي من اول يوم 

كان صريح معانا وقال هتتعبوا معايا عشان كده احنا معاه«
وأضاف أخر:« الرئيس الوحيد اللي اشتغل بجد لبلده وعمل مدن ومشاريع 

كنا بنحلم بيها هو خلي لينا احللم حقيقة خلي بلدنا عظيمة«
وأيضاً تصدر هاشتاج«١٠٠مليون معاك يا سيسي« والتي عبر املصريون 
عن حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالوطن، وأكدوا 
علي فخرهم بحرص الرئيس علي مصالح الوطن واملواطن يف املقام األول 
واألخير حتي لو كانت هذه القرارات تؤثر علي شعبيته ومحبته لدي املواطنني. 
وجاءت بعض الرسائل الداعمة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي 
حيث قال بعضهم:« طول ما انت فيها مش بنخاف عليها ما انت اللي 

حاميها وكايد أعاديها«
وقالت أخري: “التحدي هو االختيار بني احتكار رصيد حب الناس الريس 
لصاحله أو توظيفه لصالح الدولة وليس ملصلحة شخصية، فضل البناء 

والتنمية علي شعبيته عند الناس«.
وأيضاً تصدر هاشتاج«هندعم السيسي ل 2٠3٠« قائمة تريندات تويتر 
يف مصر، وتتواصل التغريدات الستكمال دعم الرئيس السيسي لتحقيق 
رؤية مصر 2٠3٠ التي أطلقتها الدولة املصرية حتت رعايته يف عام 2٠١6.

وختاماً: إن الرئيس السيسي أصبح خطراً يهدد مافيا رجال األعمال 
وشبكة الفساد يف مصر،

فهل يترك الشعب املصري الرئيس السيسي مبفرده؟ الشعب املصري 
وضع ثقته يف الرئيس السيسي، ولم يحدث ذلك إال بعد ما متكن من 
تلبية جزء كبير من طموحات الشعب املصري، واألخذ بالدولة من مرحلة 
الضعف إلي قوة عاملية، وانتشالها من مستنقع الفقر املدقع لتصبح مصر 
هي التحدي الوجودي األخطر أمام العالم، حفظ اهلل مصر وشعبها 

ورئيسها وجيشها من كل سوء.

 سأخبر اهلل حني أراه عن كل من بث يف داخلنا روح 
الطمأنينة و أشعرنا أننا رفقاء ، وأن الناس ترانا كما 
نري نحن أنفسنا ، فالسعادة تنبع من ذواتنا ونحن من 
نصنعها دون أن ننتظرها من أحد ، سأخبره عن كل 
من تبسم يف وجهنا بصدق وكأن ابتسامته املشرقة 
تضئ املكان بأكمله ، سأخبره عن الطيبني من يحملون 
لنا احلب قوال وفعال ، سأخبره عمن أشعرنا بالفخر 
واالعتزاز بأنفسنا وأعطانا الثقة والفرصة للتعبير عن 
مشاعرنا ، سأخبره عن العاشقني الذين جرحوا فكتموا 
جراحهم عن أعني الشامتني ، فكم من كليم شكا للناس 
حزنه فزاده الناس هما فوق ما وجد ، سأخبره عنك 

عله يلمس قلبك بيده فيزيل القسوة التي أصابتك 

ليس معني صلة الرحم أن نصل من يصلنا فقط  صلة الرحم 
من إذا قطعت رحمه قام ووصلها 

فال تدخل يف معارك مع أقاربك وأرحامك فهذه املعارك 
املنتصر فيها مهزوم ثم يتوارث هذة الهزمية األبناء واألحفاد 
إليهم ثم جتاهل ما يزعجك وال تدقق يف  لذلك أحسن 

الهفوات وإن أذاقوك مرارة اإلساءات 
لكم صلوا  يغفر اهلل  أن  أال حتبون  واصفح  »اعفو  » ف 
أرحامكم واعدلوا يف املواريث » فغالبية قطع األرحام بيننا 
عدم العدل يف املواريث وإعطاء كل ذي حق حقه فامليراث 
هو وصية اهلل تعالي لعبادة والذي يقرأ ويتدبر ويتأمل يف 
فرائض اإلسالم يري أمرا هاما وعجيبا  اهلل عزوجل فرض 
علينا الصالة ولم يبني لنا عدد الركعات وكلف بها نبينا صل 
اهلل عليه وسلم يف رحلته رحلة اإلسراء واملعراج ليبينها لنا 
عن طريق السنه التي هي املصدر الثاني للتشريع وكذلك 
الزكاة  أما امليراث فبينه اهلل تعالي باألنصبة وبني نصيب 
كل فرد ووضحه توضيحا شامال وكامال يف سورة النساء » 
يوصيكم اهلل يف اوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني »  ويأتي 
جاهل يقول هي البنات بتورث ؟! تأخذ قرشني وخالص ؟!

كم من بنات حرموا من حقوقهم الشرعية وكم من يتامى 
ضاعت حقوقهم ولم يجدوا لهم ناصرا 
فزاد قطع الرحم بني األقارب واألهل. 

ولذلك ال تنزعج يا من أجمعت ألبنائك ماال ليس من حقك وال 
حق أبنائك عندما جتد أبنائك يعتدون علي بعضهم ويعادون 
بعضهم ألنك جمعت لهم ماال ليس حالال وليس من حقهم 
فكان وباال عليك وعليهم بعد ذلك “صلوا أرحامكم »فال 
يدخل اجلنة قاطع رحم والفائز من يغادر الدنيا ولم يظلم 
أحدا ولم يتغول علي مال أحد سيترك ماله كله وسيسأل 

عنه كله صلوا ارحامكم وردوا احلقوق ألصحابها 
ما بال اخوات يسكنوا يف بيت واحد وهجروا بعضهما منذ 

عشر سنوات ؟! 
كيف سيلقون ربهما 

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صل اهلل 
عليه وسلم ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليصل رحمه 

)رواة البخاري (
فالعجب كل العجب من القري املتشابكه األطراف بينهم 
وبني بعضهم نسبا وصهرا وانعدمت بينهم الرحمة واملودة 

وتبدل مكانها الكراهية واحلقد واحلسد 
ما من عائله أو أسرة وال أبالغ لو قولت ما من بيت واحد 
إال وهناك خصام وعداء بني األخوات فلم يعد األب يتحمل 
أن يقوم العم بتقومي ابن األخ بالضرب او الشتم عندما يراه 
يخطئ يجري االبن مسرعا علي والدته ويحكي لها عما 
حدث من إهانة عمه او ضربه فتقوم األم بدورها وحتكي 

لزوجها بطريقتها فتشتعل أزمه بني األخوات 
»صلوا أرحامكم »

ملاذا نري عند وفاة األب يبتعد العم !؟وبوفاة األم يبتعد اخلال 
!؟وبوفاة األب واألم يبتعد األبناء عن بعضهم !!!!!؟؟؟؟؟احسنوا 
لبعضكم وافترضوا دائما حسن النية بدال من سوء النوايا 
وعلي زوجات األخوات أن يكونوا معول بناء لتكاتف األسرة 

ال سببا رئيسيا يف الهدم وقطع األرحام 
كان طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أجود قريش يف زمانه ، 
فقالت له امرأته يوماً : ما رأيت قوماً أشد لؤماً من إخوانك.

قال : ولم ذلك ؟!
قالت : أراهم إذا اغتنيت الزموك ، وإذا افتقرت تركوك !

فقال لها : هذا واهلل من كرم أخالقهم ، يأتوننا يف حال 
قدرتنا على إكرامهم ، ويتركوننا يف حال عجزنا عن القيام 

بحقهم ما أجمل طهارة القلوب التي يف الصدور 
صلة الرحم تزيد الرزق وتطيل يف العمر وكما قال سيد 
اخللق وحبيب احلق سيدنا محمد صل اهلل عليه وسلم من 
أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثرة فليصل رحمه

)رواة البخاري( وفوائد صلة الرحم ال تعدي وال حتصي 
كثرة النعم ودفع النقم عن اإلنسان. إكــرام الفرد بامليتة 
األخوة.  السيئة عنه.تقوي مشاعر  امليتة  وإبعاد  احلسنة 

والود واملحبة والتكاتف.
زيادة للرزق.سبب يف طول العمر والبركة فيه.

بناء املجتمعات املتكاتفة واملتماسكة.حتقيق الصلة مع اهلل 
تعالى يف الدنيا واآلخرة؛ فالرحم معلقة بالعرش، بدليل ما 
روى عن أبي هريرة -رضي اهلل عنه- عن النبّي - صلى 
اهلل عليه وسلم قال: »إن اهلل خلق اخللق، حتى إذا َفرغ من 
خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائز بك من القطيعة؛ قال: 
نعم، أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى يا رب؛ قال: فهو لك؛ قال رسول اهلل - صلى 
اهلل عليه وسلم-: اقرأوا إن شئتم: »فهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم«، رواه البخارى.

إّن جتاهل اآلخرين من أسوأ األمور التي يقوم بها بعض األشخاص، 
ولكننا أحياناً نضطر إلى التجاهل خاصةً جتاهل كلمات الناس اجلارحة 
أو الكلمات التي تؤدي إلى إحباطنا وزرع اليأس فينا، فاحلياة حتتاج إلى 
بعض التجاهل ، فالتجاهل هو عدم االكتراث وعدم االهتمام ملا يقوله 
اآلخرون وتعيش حياتك ببساطة بعفوية، فما يقوله الناس يعبر عنهم 
وال يعبر عنك، فالشخص عندما يطلق األحكام فهو يحاول أن يشبع 
ذلك االحتياج والكبت الذي يعانيه، فأنت لست مجبر بأن تتغير أو تغير 
يف شخصيتك أو مظهرك، أو تتحدث كذا وتفعل كذا، لكي تنال إعجاب 
شخص معني أو حتصل على حب اآلخرين، فمن يحبك سيحبك كما أنت 
معظم الناس يعانون من التأثر بكالم اآلخرين وآرائهم ويحاولون أن يسعوا 
جاهدين لكي يظهروا بأفضل حالة وأفضل مظهر لكي ينالوا الرضا 
والقبول من هؤالء، ومن أجل أن ال يهاجموا كالميا، وبعض األحيان قد 
يشعروا باليأس والتطرف واالكتئاب، فقط ألنهم يتلقون تعليقات سلبية، 
لذا التجاهل هو احلل، ولكي تعيش بسالم عليك أن حتترف هذا الفن

فالتجاهل هو حقاً نعمة، فهو يعيد كل إنسان إلى حجمه احلقيقي، 
أنت حني تتأثر بكالم أو رأي شخص معني فإنك تعطيه قيمة وحجماً 
أكثر من حجمه الفعلي، لهذا ال بد أن تعطي لنفسك قيمة أكثر من أي 
شخص آخر، وتضع نفسك يف املقدمة، فكل ما يهمك هو نفسك وليس 
اآلخرين، فإن كنت سعيداً فستكون سعيداً بنفسك، وإن كنت تعيساً 
فإنك ستكون تعيساً لنفسك، لذا ال تدع أحداً يعكر مزاجك وسعادتك.

لذا عليك بالتجاهل الذكي فهو محمود، فاحلياة حتتاج إلى بعض التجاهل، 
جتاهل ألشخاص، وجتاهل ملشاكل ومنغصات، وكذا جتاهل ألفعال 

وأقوال، فليس كل شيء يستحق عصبيتك.
انس واصفح وتناس وجتاهل من أجل صحتك، ما أصعب األصدقاء 
واألحباب، حينما يصبحون غرباء ومتقلبني يتجاهلون حلظات األنس، 
والسمر، هناك جتاهل يستحق أن متنحه فرصة أخرى، وهناك جتاهل 

ال يستحق معه إال الرحيل .
 التجاهل ياعزيزى وقت الغضب ذكاء ، والتجاهل وقت املصاعب إصرار 
، والتجاهل وقت االساءة تعقل ، والتجاهل وقت النصيحة البناءة غرور 

، فانتبه متى تتجاهل.

ما أقساها حياة تلك التي تتبدل فيها الضحكات بالدموع الفرح باحلزن 
لنا  الفرح بالسواد وكأننا خلعنا ثوب املاضي وارتدينا ثوبا ليس  ثياب 
بعد ان فقدنا القيم واملبادئ وابتعدنا عن الدين واصبح شغلنا الشاغل 
تضييع عمرنا ووقتنا علي اماكن التواصل االجتماعي واإلنستغرام وجوجل 
واإلنيستا بل والتوك شو قد جند االسرة باأليام ال تلتقي مع بعضها سوي 
دقائق يوميا ورغم التواجد يف بيت واحد إال إنهم اغراب كال يف غرفته 
وكل شخص مع فونة وأصدقائه ويالهم من أصدقاء نعم هؤالء األصدقاء 
هم من خطفوا البسمة من علي الشفاه هم من اختطفوا االم من أحضان 
فلذات كبدها هم من اختطفوا ودمروا العالقة االسرية هم من تسببوا 
يف نشر االكتئاب وسط القلوب من استغلوا مقاطع الفيديو يف التعديد 
واالبتزاز إنهم اصدقاء وهميني اصدقاء املنفعة فلك ان تتخيل حاالت 
الطالق بني شباب اجليل احلالي بل بني أشخاص تعدوا اخلمسني عاد 
الرجل بعد معاناة مع الغربة ليجد زوجة غير الزوجة وأبناء غير االبناء 
بل أهل غير االهل فيا تري من السبب هل املجتمع ام البيئة ام املال ام 
هي الظروف هل كل ذلك تسبب فيما نحن فيه ال اطن ولكن ما هو متأكد 
منه هو إننا اصبحنا بشر غير البشر أشحاص غير األشخاص واصبح 
ابناؤنا غير ما نعرفهم فقدنا كل شيء بل اصبحنا نبكي علي املاضي 
ونتمنى رجوعه ويا ليتنا ما تطورنا وبحثنا عن التطور ذلك التطور الذي 
نقل الينا وباء الغرب بجاحه األنثى وفقد الذكر لرجولته وتشبهه باإلناث 
وعدم احترام االبناء ألباءهم واجلار جليرانه بل عدم احترامنا ملشايخنا 
والقساوسة والرهبان فمتي سنتوقف عن ركوب قطار احلياة املؤملة متي 
سنعود حلضن االسرة متي سنتجمع مثل املاضي حول صينية الطعام مهما 
كان متي سيعود املاضي ويعود االبن الغريب من غربته والتائه يف بالد اهلل 
والباحث عن املال متي ستعود ست امينة التي رغم جهلها اجنبت الطبيب 
واملقاتل والقاضي والعامل ليس امينه من صورها التلفزيون والسينما انها 
املغلوبة علي أمرها بل امينة التي اجنبت من بني مصر قدميا من اجنب 
ابطال مقاتلني بعد نكسة ١967 ليحققوا عبور اكتوبر ١973 متي ستعود 
من تبني مصر احلديثة يف ظل االزمة االقتصادية مصر البناء ربوا ابناؤكم 
كما تربيتم متسكوا بالدين بالقيم خمي اهلل مصر جيشا وشعبا وقيادة 

وحتيا مصر حتيا مصر حتيا مصر
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 علمتنى الحياة 
د/ شادية بكرىبقلم

علمتنى احلياة انه كلما زاد العمر أيقنت أن تلك 
احلياة ال تستحق أن نضيعها فى تسجيل األخطاء 
التى ارتكبها غيرنا فى حقنا ، وفى نشر روح العداء 
بني البشر، وال تستحق كل ذلك التأثر، ترحل 
مصاعب تأتى غيرها ، متوت ضحكات تولد أخرى، 
يذهب البعض يأتى أخرون، انها مجرد حياة، مبرور 
الزمن وكثرة اخلبرات نتعلم من احلياة ، ولكن 
احلياة ال تعطى دروساً مجانية ألحد ، فحني نقول 
علمتنى احلياة  تأكدوا اننى دفعت الثمن، وكان 
غاليا جداً. يولد ابن آدم قابضاً كفيه حريصاً علي 
الدنيا ، وميوت وهو باسطها  لم ينل منها شيئاً، 
هذه الكلمات احلكيمة  تعلمنا أن الدنيا كلها ال 
تساوى عند اهلل  جناح بعوضة وعلينا أن نعيشها 
ونسعد بها بأخالقنا التى ولدت معنا بالفطرة ، 
عليك أال تترك الظروف أو الشخصيات السلبية 
تغيرمن طباعك اجلميلة، وال تسمح ألسلوبهم 
السيء أن ميحى تربيتك احلسنة، لذلك إذا أردت 
أن تعيش سعيداً – انزع الكراهية واحلقد من 
قلبك ، حب احلياة ، فاحلياة حتب من يحبها ، 
فاحلياة كالبيانو هناك أصابع بيضاء وهى السعادة، 
وهناك أصابع سوداء وهى احلزن، ولكن تأكد 
إنك ستعزف االثنني لكى تعطى للحياة حلناًااا.ال 
تندم علي أي إحساس صادق بذلته، أو عمل خير 
أجنزته، ولم جتد التقدير املناسب ، صحيح انه 
إحساس مؤلم أن تكون مبدعاً فى إسعاد اآلخرين 
وال جتد من يسعدك أو تكون عاجز عن إسعاد 

نفسك ، حيث إننا دائماً نحتفظ باحلزن فى أعمق 
مكان فى القلب والسعادة جنعلها سطحية ، وكن 
صادقاً فى حياتك قوال وفعال وال تكن متناقض 
بني قول جميل وفعل يناقضه ، جمال احلياة أن 

يتوافق كالمك مع فعلك.
أنا وأنت وهو وهى منتلك نفس العينان ولكن هل 
اجلميع ميتلك نفس النظرة لألشياء ، قد نرى 
نفس األشياء من اخلارج ولكن بداخلنا مختلفة 

مشاعرنا ، طبيعتنا، أخالقنا 
،وبناءاً عليه تختلف نظرتنا 
، إن موقفك من احلياة هو 
ما يحدد مدى سعادتك أو 
تعاستك ، ليس مبقدورك 
تغيير ما يحدث لك ، لكن 
بإمكانك أن تغير الطريقة 
التى تستجيب وتتعامل بها 

مع ما يحدث لك. 
علينا أن نعيش احلياة كما 
هى فاحلياة مثل الكتاب ، 

وأيامنا صفحات ، فى كل صفحة توجد أحداث 
وأحاديث ،هناك صفحات مكتظة، وهناك صفحات 
عبارة عن قصاصات صغيرة ما يوجد بها ليس له 
أهمية ليتم تدوينه ، فهى أيام صامتة، فأهتموا 
بصفحات حياتكم اجعلوها مليئة باالبتسامات 
واالحداث وال جتعلوها بيضاء خاوية، فـ جميل 
أن يكون لدينا مخزون من اإلجنازات واالحداث 

لنتصفحه إذا إحتجنا ألى دعم.
 ابتسم للحياة فاإلبتسامة مرض معدى، فعندما 
تبتسم تلقائياً ستجد الطرف اآلخر يبتسم فيا 
لها من عدوى رقيقة ، رائعة ، جميلة  أمتني أن 
يصاب بها العالم بأسره، فاالبتسامة أقدم وأسرع 
طريقة للمواصالت عرفها االنسان واللغة الوحيدة 
التي تفهمها جميع الشعوب بال ترجمان ، ولكي 
تبتسم دائماً أفعل ما يسعدك واجعل النية الطيبة 
مالزمة لك ، ألن النية الطيبة 
ال جتر معها اال املفاجأت 
اجلميلة ، فال تغيروا أسلوبكم 
فقط غيروا نياتكم ، فـ علي 
نياتكم ترزقون .وعلينا بحسن 
الظن باألخرين  فقد أجد 
اللذة واملتعة عندما أبحث 
عن عذر أو مبرر ملن أساء 
لي – أنا ال أفعل ذلك نبالً 
مني – وإمنا أفعله أنانية 
فأنا أخدم نفسي عندما 

أنظف قلبي من البغضاء واحلسد والكراهية.
أعرف ان هذا الكالم صعب تنفيذه علي الكثير 
من النفوس البشرية ، ولكن هذا يرجع الي طبعك 
وأخالقك ومدى حتملك وعليك أن تتذكر أن األشياء 
العظيمة دائماً تبدأ من داخلك ومن مدى مقاومتك 
للشيطان حتي تكون نفسك مطمئنة راقية سامية، 
أخالقياتك هى رصيدك عند الناس ، فأحسن 

عملك وخلقك تكن أغنى األغنياء.علمتنى احلياة 
أن أبكى فى زاوية ال يرانى فيها أحد ثم أمسح 
دموعى وأخرج للناس مبتسماً )وليم شكسبير(، 
وأن أشكى همى لربي وأنا ساجدة حتي أزداد 

حباً هلل وتقرباً منه والشعور بعظمته.
ودموع جترى علي خدى وال أحد يشعر بي وال 
يدرى هل السبب أفعالي أم قدري أقترب من اهلل 
وليس البعدى أحسن الظن وعظم الثقة بربي 
،علمتني احلياة أنه اذا لم يجد االنسان شيئاً فى 
احلياة ميوت من أجله ، فإن أغلب الظن لن يجد 
شيئاً فى احلياة يعيش من أجله، وأن الصخور 
والصعاب تسد الطريق أمام الضعفاء بينما يرتكز 

عليها األقوياء للوصول للقمة.
كن متفائال دائماً مهما أسودت الدنيا وأظلمت 
فستجد بقعة ضوء صغيرة فأجته نحوها ، وعندما 
تواجهك مشكلة تذكر ثالثة : انها مؤقتة ، انها 
مقدرة ، انها سوف تهديك أجراً إن صبرت .... 
وال حتزن اذا شعرت بكثرة الضغوط من حولك 
، واعلم ان اهلل سيخرج أجمل ما فيك فى هذه 
اللحظات الصعبة ، وقل احلمد هلل دائماً، عش كل 
حلظة كأنها أخر حلظة يف حياتك، عش باإلميان 
، عش باألمل عش باحلب ، عش بالكفاح وقدر 

قيمة احلياة.

وباء التيك توك ..! 
بقلم

 د/ محمد 
عبد العاطي 

دهشان

غزا تطبيق التيك توك االجتماعي يف الفترة األخيرة 
الدول  يف  كبيراً  انتشاراً  بقوة وحقق يف مدة سنتني 
العربية والتيك توك عبارة عن منصة على االنترنت 
يقوم مستخدميه بتصوير أنفسهم بفيديو قصير ونشره 
مع أصدقائهم ملشاركتهم حلظات حياتهم بكل سهولة 
، ويضيفون اليه عدد من املؤثرات الصوتية واملوسيقية 
مأخوذة من أغاني عربية أو أجنبية أو أفالم وغيرها 

من املواد املتوفرة عبر االنترنت؛
وتعتبر طريقة استخدام تيك توك سهلة جــًدا، إذ ال 
تتطلب سوى تصوير املستخدم لذاته ملدة ١5 ثانية فقط 
إلبراز املواهب الدفينة ولطاملا كان استعمال التطبيقات 
التواصلية ومنها التيك توك أمر مثير للجدل بني الباحثني 
والدارسني وخصوصا ألنها ارتبطت يف احلياة الشخصية 
لدي البعض فلقد كشفت الدراسات واالبحاث عن نتائج 
مخيبه لآلمال ومحطمة للوجدان لوصول التيك توك 
حلد اإلدمان لدى الكثير من مستخدميه حيث يتغذى 
مستخدميه على جرعات فارغه متاما من فيتامينات 

مغذيه للروح والفكر والعقل.
امللهى  مبثابة  أضحى  تطبيق  ليلي«  ملهى  »تطبيق 
الليلي للعرّى وااليحاءات والرقص املاجن بلباس مثير 
وحركات ساخرة وال أخالقية مما ساهم يف إماطة 
اللثام عن جانب من جوانب االنحالل األخالقي الذي 
والبريستيج أضحي  التطور  ،فهل  املجتمعات  تعرفه 
نسيء  أننا  أم  التكنولوجيا؟  مع  ملشاكلنا  السبب  هو 
استخدامها بشكل بات واضحاً؟ فبدل أن نسخرها 
ونفعي نستغلها فقط يف  ايجابي  خلدمتنا فيما هو 
اجلوانب السلبية ، وهل التطور واالنفتاح فتح الباب 
على مصراعيه للعديد من الظواهر الشاذة للظهور 
بهذه احلالة املخزية؟؛ .. »احلرية الشخصية« فاملثلي 
اجلنسي الذي كان يخاف ويرتعب من حاله واستنكار 
املجتمع له أصبح بإمكانه االعتراف مبثليته بكل حرية 

وانفتاح،وظهور املرأة بالعلن لذهابها للديسكو والقمار 
والشرب والرقص وإظهار مفاتنها أصبح من احلرية 
الشخصية،والكثير من الفيديوهات حتتوى على تنمر 
بالسخرية ممن هم اقل جماال او مستوي اجتماعي او 
ثقايف او غيره،كما أن بعض أولياء األمور انساقوا خلف 
سحر الشهرة فبدأوا مبشاركة أطفالهم بتلك الفيديوهات 
واملقاطع والظهور معهم،واملصيبة أن تلك الظاهرة أضحت 
تنتقل متل الفايروس شيئا فشيئا الى العالم الواقعي 
فأصبح الكثير من الشباب والفتيات يعرضن تفاصيل 
حياتهم اليومية على االنترنت للتباهي والشهرة ولصناعة 
صورة شخصية المعة داخل أروقة مواقع التواصل. ..« 
تعلق الناس بهذا العالم االفتراضي« والغريب باألمر 
كيف تعلق الناس بهذا العالم االفتراضي فصار الواحد 
منهم يعتبر نفسه جنماً يغزو الصفحات،هدفه فقط 
أن يلهث وراء بضعه إعجابات وتعليقات على صورة 
الشهرة داخل  الى عالم  به من عالم مجهول  لتقفز 
مواقع التواصل االجتماعي،فهل فكرنا للحظه انه اذا 
وقع عطل يف أسالك اإلنترنت أو انقطعت الكهرباء أين 
سيجد نفسه،وهل حياته عبارة عن سجن كبير اسمه 
الواقع ال يعرف أين ميضي وماذا يفعل ال ينتهي هذا 
الكابوس إال بعودة الواي فاي للعمل من جديد، ليعود 
هو للحياة وتعود شخصيته االفتراضية لتسطع يف سماء 
الفايسبوك مجدداً...«التواصل ضرورة لبني اإلنسان«. 
.إن التواصل ضرورة لبني اإلنسان وهو ما مييزهم عن 
الشجر واحلجر، فالتبدل والتغير يف الزمان أضحي 
من ضروريات احلياة للتكيف والتعايش مبا هو حاصل 
فاصبح االنسان بضغطة زر أو بلمسة شاشة يشكو 
ألصحابه احلزن والغم الذي يصيبه أو يدخل عليهم 
السرور والبشاشة، ولم يعد هناك بعيد مهما تناءت 
املسافات، فقد جعل االنترنت اجلميع على بعد خطوات، 
لرمبا األجدر بنا يف هذا الزمان أن نطلق على شبكات 

التواصل االجتماعي مصطلح السلطة الناعمة حيث 
بدأت تؤثر يف حياتنا دون أن نشعر، فأصبحت شبكات 
الغريبة،اخلطر  لألفكار  مرتعاً  االجتماعي  التواصل 
األكبر يكمن يف التأثير على النشء فهم األكثر عرضة 
للتأثر باألفكار الغريبة واملتطرفة بسبب قلة اخلبرة 
خصوصاً يف مرحلة النضج..«إنسان يهدر وقته “لقد 
صنعت تلك التطبيقات أنسانا غير مسؤول عن حياته 
انسان يقضي ساعات كثيره يف العبث غير مكترث 
اللتزاماته احلياتية أو اعباءه العملية والشخصية، إنسان 
يهدر وقته وعمره ومستقبله يشبع رغباته باستعراض 
ومساحة مخزية وزائفة للمرضى ومساحة من التلوث 
البصري الغير واع والغير الئق بعقولنا وفكرنا مساحة 
له  الهواء ليس  التفاهة كطواحني  املحتوي  من نشر 
فائدة حاله من الفراغ واخلواء بني الشباب دفعتهم 
للهث وراء األضواء الزائفة للظهور،ال عيب يف أن يبقي 
االنسان على تواصل مع العالم يتفاعل ويؤثر ويتأثر قد 
االمكان يف محيطة االفتراضي يعرض قضايا إنسانية 
واجتماعية يتطلع بها حلل مشاكل وهموم أمته وتطلعاتها 
باملستقبل ويناقشها ،وليكن يف مصلحته أن يرفع شعار 
دع التيك توك يذكرك بإنسانيتك بدال من أن يسلبها 
منك ! ولكن املعيب أن يجعل عاملة االفتراضي حياته 
اخلاصة بأكملها، لتصنع منه انساناً فاشاًل أضاع حياته 
ومستقبله بجرعة زائدة من إدمان التيك توك، ..«دور 
احلكومات« لذا يجب على احلكومات محاربه االفكار 
الغريبة وناقوس املوت التكنولوجي عبر التعليم والتثقيف 
ووضع قوانني متنع التطبيقات التي تستغل املستخدمني 
ألجل احلفاظ على بيئة مجتمعية سليمة بعيدة عن 
السيطرة على العقول،وملحاربة محاكاة سطحية لشهرة 
بعد رصد  أسرية صارمة  رقابة  افتراضية، وفرض 
العديد من مقاطع تخالف العادات والتقاليد املجتمعية 
والقيم اإلنسانية من خالل حتديد التطبيقات املسموح 

بتحميلها عبر األجهزة الذكية التي ميتلكها أبناؤهم لكي 
ال يقعوا فريسة اإلدمان ولالستعمال السيء، ويجب 
أيضا تكاتف اجلهود املجتمعية يف نشر التوعية حول 
تلك التطبيقات وبيان فائدتها من دونه يف الوقت ذاته 
ونبذ وحجب مثل هذه التطبيقات غير املجدية والتي 

تؤثر سلبا على الشباب واألطفال بشكل خاص.
»ناقوس اخلطر« جولة واحدة يف هذا الفضاء تدعونا 

الى دق ناقوس اخلطر فعليا بعالم بال قيود
لذا يجب أيضا على األجيال الكبيرة محي أميتنا جتاه 
التكنولوجيا واملستحدثات والتطبيقات قبل التحذير 
من مخاطرها وذلك عن طريق الطلب من أبنائنا ان 
يعلمونا كيفية استخدامها وبالتالي بعد فهم التطبيق 
بشكل جيد سيتلقى أبنائنا واألجيال اجلديدة النصح 
واالرشاد بشكل أفضل ألنه سيكون يف مكانه الصحيح 
دون مبالغة، لذا يجب تسليط الضوء األحمر على هذا 
الوباء املتفشي يف مجتمعاتنا ،حفظ اهلل ابناءنا من كل 
شرور العالم،إن كل إناء ينضح مبا فيه أن كان جيداً، أو 
مسيئا اذا استطعنا تغيير ذهنية شعبنا يف تربية األبناء، 
وتقدمي يد العون واملساعدة واملساندة النهم لن يلجؤوا الى 
اللهث إلخراج كبتهم يف أفعال  مشينة وسيئة، وعلى كل 
أسرة أن تتجه إلى كيفية احلفاظ على أبنائهم، ومتابعتهم 
من أجل السيطرة على اخطائهم، وإرشادهم إلى اجلانب 

املضيء واملشرق يف حياتهم الواقعية.

التعليم وسنينُهسناتر الدروس الخصوصية 

ماذا احل بنا ؟؟

بقلمبقلم

بقلم

محمد  زاخر أيوب
سنوسي

إيمان 
المرصفى

مصطلح جديد طل علينا فى اآلونة االخير .فبعد 
ان كان الدرس اخلاص عيب كبير فى حق الطالب 
.وايضا كان املدرس يشعر باخلجل لوجود طالب 
عنده لم يستوعب الدرس. وكان يقيم املعلم على ادائه 
وسلوكه ومظهره االجتماعي وقوه شخصيته وعدد 
الطلبة املتفوقني لديه . فنكسه التعليم بدأت بعد ان 
اذيعت مسرحيه تصنف بانها كوميدية ملجموعه من 
الوجوه الشابة ان ذاك .وبعدها جناح تلك املسرحية 
بسبب اذاعتها عنوه على الشعب . ارتفعت اسهم 
املمثلني بشكل كبير واصبحوا جميعا من جنوم الشباك 
االول .ولكن صعودهم بهذا الشكل السريع حطم 
بالقاع  وتركهم  واملدرسة  والناظر  املــدرس  صوره 
يواجهون العقل اجلمعي للطلبة . وما استقر فى 
وجدانهم من صوره الطالب الظريف اجلدع الشقي 
غير امللتزم باملرة بأدب احلوار . و بال اهتمام بالعلم 
من قريب او بعيد . سوى االهتمام بالفحولة وعمل 
الهرمونات الذكورية لديهم بتحرشهم مبدرستهم 
مما ادى الى كسر صوره النخوة للشباب والدفاع 
عن االنثى واحلفاظ عليها، بل تطورت هذه االعمال 
السخيفة املنحطة الى التحريض للمرأة على املأل 
ولألسف مت تغليف هذه التحريضات بأغلفه دينيه 
لكى تتخذ جواز مرور للعامة وللذكور خاصه، بل 
االنهيار  وبعد هذا   . املحرض  واصبحت حلمايه 
األخالقي تأثرت املنظومة التعليمية بالكامل . وفى 
التوقيت على اجلانب االخــر مت االستعانة  نفس 
بالكفاءات التعليمية لدول اخلليج واستقطابهم اما 
باإلعارة او بااللتحاق باملدارس اخلاصة هناك . مما 
ادى الى تفريغ املدارس من املدرسني االكادمييني 
. فاستعانت الوزارة مبدرسني من خارج املنظومة 
لسد الفجوة التى احدثتها عمليه االستقطاب، ولكن 
مبرتبات زهيده تفتقر لسد احلاجه ولتقليل معدل 
البطالة وطبقا مليزانيه الوزارة املتواضعة ..مما ادى 
الى االجتاه لبعض املدرسني إلعطاء دروس خصوصيه 
وركب املوجه بعض الطلبة وخريجي كليات القمه ،) 
العلوم والهندسة واآلداب( كنوع من حتسني الدخل 
وسد عجز املدرسني الى ان دخلنا حقبه جديده وهى 
االتساع فى ترخيص املدارس الدولية التى يكون 
االنتساب اليها مببالغ فلكيه . وقد شهدت اقبال 
غير مسبوق لاللتحاق بها من فئه طبقه االغنياء 
وبعض الفئات املتوسطة امليسورة .اما باقي فئات 
املجتمع املتوسطة والفقيرة واملستورة فتنوعت من 
مدارس الراهبات، واخلاصة، والتجريبية، واحلكومية 
.. ولألسف مدرسني هذه املدارس يعانون اشد املعاناة 
من انخفاض مرتباتهم وهذا ليس لضعفهم التعليمي 
او الثقايف ابدا !... ولكن إلمكانيات املدرسة نفسها 
ولوضع شرائح املرتبات التى تضعها وزاره التعليم 
.مما ادى الى ظهور طفره جديده وهى املدرس السوبر 
)اخلارق( فهو هو ذلك املدرس الذى يدرس فى املدرسة 
.ولكن سبحان اهلل اذ يتغير فجاه فور وصوله الى 
السنتر )مكان كبير االعطاء الدروس اخلصوصية 
يدفع فيه الطالب مبلغ صغير لالنضمام واجللوس فى 
احلصه( واذ به يخرج ادوات وامكانيات رائعة جلذب 
الطالب خاصتا لطالب املراحل النهائية من التعليم 
. مثل االبتدائية واإلعدادية والدبلومات والثانوية 

 يحظى ملف التعليم يف مصر بأولوية مطلقة لدى 
كافة أطياف املجتمع املصري باعتباره ركيزة أساسية 
يف رسم مستقبل األبناء، ويف هذا الصدد يحاول كل 
رب أسرة أن يوفر ألبنائه أعلى قدر من التعليم سواء 

كان تعليم حكومي أو تعليم خاص.
وجدير بالذكر أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير 
كافة السبل من أجل أن يكون التعليم الذي يحصل 

عليه أبناء مصر تعليماً مميزاً يف كل شيء.
ولذلك فأجهزة الدولة املسؤولة عن ملف التعليم 
جتتهد لتوفير بنية أساسية تعليمية متكاملة تشمل 
مدارس وأثاث مدرسي وهيئة تدريس على أعلى 
مستوى ومعامل دراسية، كما تقوم بإمداد املدارس 
بكل ما هو أفضل كي يكون أبناء مصر على مستوى 

تعليمي يضاهي كافة الدول املتقدمة.
هذا وقد بدأت الدولة منذ عدة سنوات مشروعاً 
لتطوير املنظومة التعليمية يف مصر حمل اسم ) 
2.٠ (مستلهمة يف ذلك التجربة اليابانية يف التعليم، 
ونؤكد على أن أي خطوة إلصالح التعليم يف مصر 
يجب أن تأخذ يف االعتبار أن لكل مجتمع ظروفه 
وخصوصيته، لذلك جند أنه ال توجد روشتة موحدة 
تصلح للجميع، لذلك فإن إصالح التعليم يجب أن 

الحظنا فى الفترة األخيرة انتشار كبير لظاهرتي االنتحار 
وارتكاب اجلرائم!؟

فأصبح غير املنطقي وطبيعي هو املعتاد عليه أن نصحوا 
كل يوم من النوم على خبر انتحار شخص ما أو جرمية 
قتل!!نسمع ونشاهد جرائم بشعه حتدث يف مجتمعنا 

بال رجعة لها ....
فكان ابشع تلك اجلرائم االبن قاتل أمه!! وزوج يقتل 

زوجته وأوالده او العكس!!
لنتسأل مع انفسنا بجملة ) هى الدنيا جرى فيها إيه(؟؟!!
رغم ان العيب ليس بالدنيا، ولكن هو بالنفس البشرية 

التي قادها الشيطان فاستسلمت ونسيت ربها.
جدا  منتشرة  أصبحت  فهي  االنتحار  ظاهرة  عن  أما 

خاصة بني الشباب واملراهقني.
فماذا احل بنا؟؟ اهو غضب من اهلل ام ضعف النفس 

البشرية ؟
هل تلك الظاهرتني ظهروا فجأه ام نتيجة تراكمات كثيره 
اإلنسانية  تسببت فى سلوكيات ضد  نفسيه  وعوامل 

واالسالم؟
فتعالوا نتفق معا علي ان سلوك الفرد هو ناجت عن نشأته 
بالبيئة اللي تربي بها باإلضافة الي معاملته وجتاربه 
الشخصية املليئة بالكثير من الضغوط والصدمات التي 
كفيلة أن حتول الشخص ملجرم غائب عن الوعي. وهذا 
إن كانت نفسه ضعيفة ولديه اضطرابات سلوكيه ونفسيه 

ويصعب عليه اتخاذ أي قرارات سليمه. 
ولكن دعونا نعود مسرعني لنقطة البداية وهي األسرة 
واملجتمع املحيط به والذي يساهم بقدر كبير يف تكوين 

شخصية الفرد.
يعنى كل حاجه خاصه بتكوين شخصية الفرد بتبدا من 
األســرة، اللي هى أول حجر أساس فى بناء املجتمع. 
ولألسف اصبحت األسرة فى زمننا احلالي تعانى من 
الكثير من الضغوطات املادية واالجتماعية لدرجة انهم 

ينسوا وضع االساس بأبنائهم من الصغر.
فاكثر تلك الضغوطات هى النظر والطمع بعيشة الغير 

العامة فزاعه كل بيت مصري . فيكون الشرح لهم 
بأساليب مشوقه بال رتابة جديده مبهره .مما ادى 
الى نبوغ الطالب وبالتالي ازدياد الطلب علي املدرس 
فى معظم سناتر املنطقة . وبدال من انه يدفع لتأجير 
حجره من السنتر اصبح السنتر هو الذى يعطيه نسبه 
من ارباحه ويتغير احلال . بل وجتد له القابا يطلقه 
الطلبة للمدرس مثل امبراطور الفيزياء.. غول اللغة 
العربية... سلطان الفلسفة..... الخ .و رمبا يكون 
السنتر هو السبب فى اطالق هذه االلقاب جلذب 
الطلبة للسنتر بذاته .... وانتشرت السناتر بصوره 
بشعه ...حتى وصلت ان بعض املــدارس هى التى 
تكون مديره للسنتر وحتت سيطرتها واشرافها . وقد 
شاهدنا توسعا كبيرا فى مفهوم السنتر فقد اخذ 
ابعادا خطيره فاذ بنا جند مدرسا يستأجر استادا؟ 
نعم كما قرأت عزيزي ..استادا يصل كثافته الى 
حوالى الف طالب وطالبه وجتده باحلجز ولن جتد 
مكانا لوضع قدم فيه .هذا ان اسعفك احلظ مبقعد 
فيه فانت من املحظوظني. و تكون قيمه اشتراك 
الطالب قد تصل ملائه جنيه للحصه الواحدة .وفى 
بعض االحيان مثل ليله االمتحان تصل الى احلصه الى 
مئتني جنينه ورمبا اكثر فى بعض املناطق ..وبحسبه 
بسيطة ملتوسط الدخل. جتد انه حتصل على مائه 
الف جنيه فى احلصه الواحدة التى ال تزيد عن ساعه 
ونصف ..؟؟ انا هنا ال احسد احدا على رزقه. ولكن 
هناك سؤال غير برئ .كيف ال يفهم الطالب الدروس 
فى الفصل املدرسي . بالرغم من ان كثافه الفصل 
تتراوح بني اربعون الى ستني طالب بالفصل الواحد 
..و سوف ينتابك عزيزي الدهشة بان معظم الطلبة 
تستوعب الدرس بفهم وهم باإلستاد وبنفس املدرس 
!؟ ... االن وبعد هذا السرد لألسف استطيع القول 
بان وزاره التربية والتعليم خسرت معركه احلرب 
على الدروس اخلصوصية سواء فى منازل الطلبة 
او فى السناتر .! ويبقى لى عده تساؤالت هل هذه 
السناتر السبب فى فشل منظومه التعليم ؟ ..هل 
هى السبب فى فشل منظومه تطوير التعليم ...هل 
هناك حرب لتكسير العظام إلبقاء مافيا السناتر 
ألنها جتاره رائجة؟ فهي تفتح مشاريع خدميه مثل 
كأنتني بوفيه سنترال تصوير ورق مالزم كتب ...الخ 
. هل سيبقى املدرس بهذا احلال )املدرس التقليدي( 
الذى ال يعطى دروس ؟...هل سيبقى ولى امر الطالب 
بني رحى الدروس اخلصوصية وسندال متطلبات 
املدارس ومصروفاتها ونير متطلبات احلياه ؟...هل 

اصبحت السناتر هى التعليم املوازي ؟؟ 

يكون صناعة مصرية تأخذ كافة املواصفات العلمية 
العاملية للتعليم يف العالم لكنها ال تهمل ظروف املجتمع 

املصري.
ويف اخلتام نستطيع القول أن تطوير التعليم ال يعني 
تابلت أو امتحان الكتروني فقط، لكن التطوير يكون 
نتيجة ملموسة، تكون مرتكزة على آليات ذات قدرات 
عالية يف التنفيذ ويصاحب ذلك محتوى علمي عالي 
ــه.. حفظ اهلل مصر  اجلــودة وغير معقد يف أدوات

وشعبها ورئيسها وجيشها من كل سوء.

حتي اصبحت املظاهر وفنت الدنيا والشهوات الدنياوية 
ومواكبة املوضة وغيرها كثيرة التحكم والتأثير علي النفس 
الضعيفة وننسي أن اهلل يرزق من يشاء ولكل واحد رزق لن 
يستطيع احد أخذه غيره وان الرزق ليس فقط يف املال ....

فلم يكلف اهلل نفس الي وسعها فكيف الب أو ام التسابق 
والسراع علي املال لتوفير عيشة مماثله يتفاخرون بها 
وينسون زرع تعاليم ومفاهيم ديننا احلنيف بنفوس وقلوب 

أبنائهم !!؟؟
فالعيب يف احلياة الكرمية لنا وألبنائنا بشرط اال نحمل 

أنفسنا فوق طاقتنا .
واال نتغافل عن توجيه واحتضان اوالدنا من شرور وافخاخ 

إبليس وأعوانه من األنس والشياطني 
اوالدنا هم امانه يف اعناقنا ولسوف نسأل عنهم ألنهم 

مستكملني رحلة احلياة من بعدنا.
لذا يجب علي اآلباء االهتمام باحتياجات أبنائهم النفسية 
والتربية واملتطلبات املشروعة قبل االهتمام بتوفير املال 

للوصول ملظاهر كاذبه تلقي بهم الي التهلكة.
وفى النهاية دعوني أذكر نفسى وإياكم أن يوم نقف أمام 
اهلل سنسأل »كيف ربيت أبناءك؟« وليس »وديت والدك 
مدرسة إيه وبكامل . . ولبستهم مركات إيه . . . ؟« 
فلنهتم باحتياجات أبناءنا النفسية والتربوية أوال ثم تأتى 

االحتياجات املادية فى املرتبة الثانية.
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تكريم أم الشهيد في ملتقى ظل الصفصافةفاصل ونواصل 

وصـخــــــر حجـر  مـليـــــان   طـــريقنـــــا  
بحـر شـط  ع  ماشني  ونــقــول  بنهون  واحــنا 
الصخـر  بحجر  ونكتب  يضحك  كــام  ونألف 
البحر  مد  شايفني  وال  ذوق  كل  على  غناوي 
شـــــعارات  ونقـــــول  نفســــــنا  ونســــلي 
الصـــــخــــر  عـــــلى   أكـــــتر   وجنـــــري  
يـابحــــر موجــــك  جــــمال  يف  ونتمـــــلى 
ــني مبــدك وال وجــع املشي ع الصخر  مش داري
ونتنهـد عليه  ونبص  بيعلى  املـوج  يــوم  وكـل 
وصلش ما  إنه  ودليلنا  طوله  شوفنا  ياما  أصل 
الصخر  بوجع  ماحسيناش   فاتت  اللي  املــرات 
املشـــي ســرعة  مـع  ســايل  ــدم  ال دي  املــرة 
الضحـك  كتر  من  رجلك  بوجــع  حــاسس  وال 
بـحـــر  وســــط   يف  امليه  واخـــداه  والــــــــدم 
تشمه القروش ويساعدها املوج العالي للشط
تقـــاوم  وماتقــدرش  وتـتاكــل  تغـــرق  وملــا 
الضـــحــك  مـن  متـــوت  هههههه  ماتنســاش 
كــان الهيـك عن جرحـك وبسببه كملت إلي 

مـــــــــحـــــــــدش فــــــيــــــنــــــا بـــــــقـــــــى راضــــــــــي
ــوب ــ ــ ــت ــ ــ ــك ــ ــ امل وال  ــة  ــ ــ ــم ــ ــ ــس ــ ــ ــق ــ ــ ــال ــ ــ ب ال 
مـــــــــحـــــــــدش فــــــيــــــنــــــا بـــــــقـــــــى فـــــاضـــــي
.. مــــغــــلــــوب  بــــــــات  الـــــلـــــي  ع  يـــطـــبـــطـــب 
وحــــــــجــــــــر الـــــــدنـــــــيـــــــا بـــــيـــــنـــــا دايـــــــــر
ــر ــ ــ ــاي ــ ــ ط راح  الـــــــعـــــــمـــــــر  وحـــــــــلـــــــــم 
قــــــــشــــــــايــــــــا يف  بــــــــنــــــــتــــــــعــــــــلــــــــق 
.. مــــــــــايــــــــــل   بـــــخـــــتـــــنـــــا  وداميــــــــــــــــــــآ 
ومــــــــــــن كــــــتــــــر الـــــــــــدمـــــــــــوع واجلــــــــــــرح
الـــــــفـــــــرح ســــــــــاعــــــــــات  يف  بـــــنـــــبـــــكـــــي 
ــوب ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــاملـ ــ ومـــــــاشـــــــيـــــــا الـــــــدنـــــــيـــــــا بـ
.. املـــــــلـــــــح  ــم  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ بـ ــر  ــ ــ ــك ــ ــ ــس ــ ــ ال ــى  ــ ــ ــق ــ ــ ب
األوهــــــــــــــــام ســـــــكـــــــة  ف  وتــــــــوهــــــــنــــــــا 
ــر ــ ــمـ ــ ــنـ ــ وفــــــــــــاكــــــــــــريــــــــــــن انـــــــــــنـــــــــــا بـ
حــــــســــــبــــــنــــــا الــــــــعــــــــمــــــــر بـــــــــاأليـــــــــام
ــك ســـــــــــر  . ــ ــلـ ــ ــحـ ــ لــــقــــيــــنــــا روحــــــــنــــــــا مـ
ومـــــــــــــــني حــــــــــاســــــــــس بــــــــقــــــــى بــــيــــنــــا
هـــــمـــــومـــــهـــــا يف  اخلــــــــــلــــــــــق  وكــــــــــــــــل 
ــا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــرضـ ــ ــيـ ــ ــش غــــــــــيــــــــــره هـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ مـ
.. يـــــعـــــدلـــــهـــــا   املــــــايــــــلــــــة  وبــــــــكــــــــرة   
املــــــيــــــة ع  جــــــمــــــيــــــلــــــة  بــــــــقــــــــعــــــــدة 
عـــــــصـــــــريـــــــة يف  بـــــــتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــلـــــــة 
بـــــــضـــــــحـــــــكـــــــايـــــــا وراحــــــــــــــــــــــــة بــــــــال
بــــــــشــــــــغــــــــانــــــــة تـــــــــســـــــــر احلــــــــــــــال
ــة أنــــــــــــا غــــلــــطــــان ــ ــ ــم ــ ــ ــع ــ ــ ــن ــ ــ عـــــلـــــيـــــا ال
ــان ــ ــب ــ ج ســـــاقـــــيـــــة  يف  أكــــــــــــون  قــــبــــلــــت 
ــش ــ ــي ــ وقـــــــــلـــــــــت أعـــــــــيـــــــــش وأكـــــــــــــــــل ع
ــت مـــــيـــــت ومــــــــــش دريــــــــــــــــــان  .. ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
وجـــــــــــــوايـــــــــــــا الـــــــــســـــــــكـــــــــوت قــــــاتــــــل
ــي اصـــــــــــــرخ وأقــــــــــــــــول بــــاطــــل ــ ــ ــس ــ ــ ــف ــ ــ ون
ــي ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـــــــــكـــــــــن خـــــــــــــــــويف عـــــــــلـــــــــى قـ
.. فـــــــاصـــــــل   واروح  أخـــــــــــرج  بــــــقــــــول 
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عنترة والُحطيئة

اشراف الشاعر . أشرف عبدالكريم 

ميراثنا محال  ..

أبطال أكتوبر

منتدي شعراء النوبة يختتم فاعليات مهرجان عشق النوبة

بفلوسك

البواسل

يأتي اإلنسان إلى احلياة فيجد مجموعة من الصفات واملقومات 
األساسية التى ال يستطيع الفكاك منها فهي مالصقة له 
طوال حياته ولعل أهم هذه املقومات هى النسب فليس 
ألحد أن يختار أباه وأمه وعائلته وكذلك التكوين اجلسماني 
واللونى فمن ولد قصير القامة بشكل كبير أو شديد سواد 
اللون ال يستطيع تعديل هذه اخلصائص الشكلية وكثيرمن 
الناس من يتأثر، بل رمبا يعيش منعزالً عن مجتمعه وأقرانه 
خاصة إذا تنمر عليه أفراد املجتمع وعايروه بهذه الصفات 

التى ليس له ذنب فيها، ولكنها إرادة اهلل فيه.
لكننا اليوم نضرب مثلني لرجلني كان حظ األول أن يولد 
ألم حبشية فيرث عنها شدة سواد اللون لدرجة أن لقبوه 
بالغراب وأصبح من العبيد، ولكنه ورث قوة البنيان عن أبيه 
وشدة البأس عن عائلته والشجاعة النادرة التي اختصه اهلل 
بها فلم ينعزل ولم يكتئب، ولكنه آثر على نفسه أن يثبت 
لقبيلته أنه جدير بأن يكون سيداً عظيماً من ساداتها وليس 

عبداً يرعى الغنم .
أظهر عنترة بن شداد بأساً عظيماً وقدرة هائلة فى الدفاع 
عن شرف قبيلته وعلو منزلتها بني القائل حتى انتزع حريته 
انتزاعاً وصار فارس عبس األول، بل وفارساً عظيماً من 
فرسان العرب ال يشق له غبار فكانت شجاعته مضرب 
الناس لون جلده األســود وتذكروا ضربة  األمثال فنسى 
سيفه ورمية رمحه وشعره الذى خلد معاركه وانتصاراته :
َهاّل َسأَلِت اخَليَل يا ِابَنةَ ماِلٍك ِإن ُكنِت جاِهلَةً مِبــا َلم َتعلَمــــي
ُيخِبرِك َمن َشِهَد الَوقيَعةَ أََنّني أَغشى الَوغى َوأَِعُفّ ِعنَد املَغَنِم
ــــِم مَلّا رَأَيُت الَقــوَم أَقَبَل َجمُعُهم      َيَتذاَمـــروَن َكَررُت َغيَر ُمَذَمّ
وعلى الطرف اآلخر جند الشاعر جرول بن أوس العبسي 
الشهير باحُلطيئة الذى اشتهر بضآلة جسده وضياع نسبه 
وفقره فتنمر عليه املجتمع الذى يعيش فيه ففي املجتمع 
العربي قبل اإلسالم كانت املكانة لصاحب القوة واملال واملنعة 
واحلسب والنسب وكان احلطيئة ال ميلك من تلك الصفات 
شيئاً ومع ذلك لم يتوار عن املجتمع ولم يختف عن العيون 
ولكنه ضرب بينه وبني الشعر نسباً استطاع من خالله أن 
يحقق بعض أهدافه حينما أبدع فى قصائد احلكمة وحينما 
أنشد قصائد املدح فى أشراف القوم وساداتهم فنال بعض 
املال ولكن لم يكن املال هدفه الوحيد فكان هدفه األسمى  
الوصول لسؤدة القوم ولكن عندما لم ينجح فى ذلك عن 
طريق مدح السادة فاتخذ أسلوباً آخر وهو هجاء أوالئك 
السادة الذين لم يستطع االرتقاء إليهم فسل لسانه عليهم 
بالهجاء لُينزلهم إلى القاع فذاع صيته وأصبح من أشهر 
شعراء العرب ، وكان بارعاً فى هذا النوع من الشعر فكان 
هجاءاً عنيفاً ، لدرجة أن هجا احُلطيئة كثيراً ممن مدحهم 
، وأكثر من ذلك فقد هجا أباه وأمه وزوجته بل فقد هجا 
نفسه فى بعض األحيان فقال عندما نظر إلى وجهه فى 
َح ِمْن َوْجٍه  َح اهللَُّ َخلَْقُه * * * َفُقبِّ بئر ماء :أَرَى ِلي َوْجًها َقبَّ

َح َحاِملُُه  َوُقبِّ

أبـــــــطـــــــال أكـــــتـــــوبـــــر جـــــــابـــــــوا الـــنـــصـــر 
ــر ــصـ ــة لــــبــــســــتــــه مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ وتــــــــــــــوب الـ
ــة ــ ــرحـ ــ ــفـ ــ الـ ــة  ــ ــ ــرحـ ــ ــ طـ ــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ وأرض 
ــر ــ ــ ــص ــ ــ نــــــبــــــنــــــي نــــــعــــــمــــــر ظـــــــهـــــــر وع
ــر ــ ــص ــ ــع ــ ــة وجـــــــيـــــــل ال ــ ــ ــص ــ ــ ــوا ق ــ ــ ــح ــ ــ ــب ــ ــ ص
ــر ــصـ دبــــــــحــــــــوا عـــــــــــــدوك عــــــــصــــــــروه عـ

تــــــرابــــــك  يــــــــــــــــــرووا  والدك  بــــــــــــدم 
ــر ــصـ ــا قـ ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــى جـــــبـــــاهـــــك يـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ
ــني ــنـ ــد سـ ــ ــ ــع ــ ــ يــــــــــــــــرواو الــــــــــــــــروح مــــــــن ب
رجـــــــــعـــــــــوا مــــــجــــــد صــــــــــــاح الــــــديــــــن
شـــــــقـــــــوا الــــــــنــــــــور مــــــــن قـــــلـــــب حــــزيــــن
رافــــــــــــعــــــــــــني راســـــــــــــــــــك بـــــــاملـــــــايـــــــني

ــر  ــ ــ ــب ــ ــ اك اهلل  وقــــــــــــالــــــــــــوا  ســـــــــمـــــــــوا 
آمـــــــــني قـــــــــولـــــــــنـــــــــا  اكـــــــــــبـــــــــــر  اهلل 
عـــــلـــــى الـــــــعـــــــاديـــــــن جـــــيـــــش املـــــاعـــــني
جـــيـــشـــنـــا يــــامــــصــــر جــــيــــش الــــفــــراعــــني
ــن ــ ــ ــدي ــ ــ ــاس ــ ــ يــــحــــمــــيــــه ربـــــــــــي مــــــــن احل
ــر ــ ــص ــ مب األرض  جـــــــــنـــــــــود  خـــــــيـــــــر 
ــر ــصـ عـ ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ أيـ يف  مــــــــنــــــــارة  حــــــــضــــــــارة 
جــــــابــــــوا الــــنــــصــــر لــــعــــيــــون مـــــصـــــر  ..

ــى ــ ــن ــ وقــــــــــد كـــــنـــــت أرجــــــــــــو ألهــــــلــــــي امل
ــم احلــــــــال ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــا بـ ــ ــ ــي ــ ــ ــح ــ ــ ــش ون ــ ــيـ ــ ــعـ ــ نـ
ــرآ ــ ــي ــ ــق ــ ــي عـــــشـــــت دهـــــــــــــري ف ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
الـــــــرجـــــــال ذل  املـــــــهـــــــانـــــــة  وعـــــــشـــــــت 
يــــأتــــنــــا أن  ــر  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ كــــــــــــان  ولــــــــــــو 
قــــتــــال لـــــــكـــــــان   ... رجــــــــــــــال  بـــــــــــزي 
أعـــــــــــيـــــــــــدوا احلـــــــــقـــــــــوق ألربــــــابــــــهــــــا
املــــــنــــــال وصـــــــــــل  األمــــــــــانــــــــــة  وأدوا 
ويــــــــــــا حـــــــــق أنــــــــــــت تــــــــــــرد احلــــــقــــــوق
ومــــــــــــــن كـــــــــــل عـــــــــــم وجــــــــــــــد وخـــــــــــال
وعــــــــــــــود بــــــــــــأن احلـــــــــقـــــــــوق ســــتــــأتــــي
ــال ــ ــط ــ ــس ي ــ ــيـ ــ ــا الـــــــبـــــــرق لـ ــ ــمـ ــ وعـــــــــــود كـ
وقــــــــــــد كــــــــــــان مـــــنـــــهـــــم خــــــــــــــداع لـــنـــا
ــال ــ ــضـ ــ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــى ويـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ يــــطــــيــــل الـ
وتـــــــكـــــــنـــــــز مـــــــــــــاآل وســــــــــــــــوف يــــــــــزول

ولـــــــــيـــــــــس يـــــــــــــــرد املــــــــحــــــــبــــــــة مــــــــال  
اعـــــتـــــبـــــار ورد  حــــــقــــــوقــــــآ  نـــــــريـــــــد 
رجــــــــــاء ودون  هــــــــــــــــروب  بــــــــــــــــدون 
ــل احلــــــــقــــــــوق رضــــــــاء ــ ــ ــن ــ ــ فـــــــــــإن لــــــــم ت
ــزاء ــ ــ ــع ــ ــ ال إال  ــس  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــس  ــ ــي ــ ــل ــ ف
ــدآ ــ ــديـ ــ ــآ شـ ــ ــ ــام ــ ــ ــا ك ــ ــن ــ ــع ــ ــم ــ وكـــــــــم قـــــــد س
وفـــــــيـــــــه جـــــــفـــــــاء وفـــــــيـــــــه افـــــــتـــــــراء
ــآ ــنـ ــيـ ــنـ ــا لـــــــــم نـــــنـــــلـــــه سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــراثـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ومـ
لــــــنــــــا فــــــيــــــه حـــــــــق وفــــــــيــــــــه قـــــضـــــاء
وتـــــنـــــعـــــم بــــالــــســــحــــت يــــــامــــــن ظـــلـــمـــت
رداء أخــــــــــــي  لـــــلـــــظـــــلـــــم  وتــــــلــــــبــــــس 
ــس ــ ــان إنـ ــ ــط ــ ــي ــ ــش ــ ــدآ ل ــ ــ ــي ــ ــ ــت ص ــ ــنـ ــ وكـــــــــم كـ
دعــــــــــــــاك لــــتــــظــــلــــم بــــــئــــــس اخلـــــــــــواء
ــوا ــ ــ ــذل ــ ــ ــا اب ــ ــيـ ــ تـــــعـــــالـــــوا إلـــــــــى احلـــــــــق هـ
ــاء ــ ــمـ ــ ــسـ ــ وكــــــــــف اجلـــــمـــــيـــــع تـــــــطـــــــال الـ

بــــــفــــــلــــــوســــــك تـــــــشـــــــتـــــــري وتـــــبـــــيـــــع
وشــــــــــــتــــــــــــاك يــــــــتــــــــحــــــــول لـــــربـــــيـــــع
ــم ــ ــل ــ ــك ــ ــت ــ والـــــــــــــقـــــــــــــرش بـــــــيـــــــعـــــــرف ي

ــع   ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ بــــــــشــــــــوات كــــــــانــــــــوا حـــــبـــــة جـ
ــك تـــــشـــــتـــــري وتــــــبــــــيــــــع  .. ــ ــوسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ بـ
الــــــــنــــــــاس بـــــتـــــشـــــوفـــــك مــــــــن قــــرشــــك
ــك ــ ــرش ــ ف وف  هــــــــدومــــــــك  يف  ويــــــــبــــــــان 
ــة عـــرشـــك ــ ــخ ــ ــم ــ ــوا جـــــمـــــال ش ــ ــ ــوف ــ ــ ــش ــ ــ وي
ــع ــ ــي ــ ــاج ــ ــف ــ يــــــتــــــحــــــولــــــوا دوغـــــــــــــــــري مل
بـــــفـــــلـــــوســـــك تــــــشــــــتــــــري وتـــــــبـــــــيـــــــع  .
ــاس ــ ــ ــب ــ ــ ــت ــ ــ بـــــــفـــــــلـــــــوســـــــك خــــــــــــــــدك ي
والـــــــــــــنـــــــــــــاس تــــــــتــــــــحــــــــول حـــــــــــراس
وبـــــــيـــــــظـــــــهـــــــروا رقـــــــــــــة وإحــــــــســــــــاس
والــــــــــــكــــــــــــل بــــــيــــــعــــــمــــــل تــــطــــبــــيــــع
بـــــفـــــلـــــوســـــك تــــــشــــــتــــــري وتـــــــبـــــــيـــــــع  .
أوامـــــــــــــر دي  إيــــــــــــــــدك  وإشــــــــــــــــــــــارة 
ــر ــ ــ ــآم ــ ــ ت وال  حـــــــــــد  ــب  ــ ــ ــض ــ ــ ــغ ــ ــ ــت ــ ــ ب ال 
عــــامــــر داميـــــــــــــآ  ــك  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ جـ دام  ومــــــــــا 
ــل كـــــــــــل املــــــــواضــــــــيــــــــع ــ ــ ــفـ ــ ــ ــقـ ــ ــ هـــــــــــا نـ
بـــــفـــــلـــــوســـــك تــــــشــــــتــــــري وتـــــــبـــــــيـــــــع  .
ــن عـــــــلـــــــى حـــــالـــــك ــ ــ ــم ــ ــ ــط ــ ــ ــك م ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ خ
عــــــبــــــيــــــهــــــا زكـــــــــــايـــــــــــب أمــــــــــوالــــــــــك
ــك ــ ــالـ ــ خـ وال  عــــــمــــــك  تــــــــعــــــــرف  وال 
مـــــــانـــــــتـــــــاش مــــــحــــــتــــــاج لـــلـــتـــجـــمـــيـــع
بـــــفـــــلـــــوســـــك تــــــشــــــتــــــري وتـــــــبـــــــيـــــــع  .
ــة أخـــــــــــاق ؟! ــ ــفـ ــ ــري بـــــــاملـــــــال قـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ تـ
ــاق ــ ــف ــ ــن ــ ــان ب ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــي شـــــــــــــوال م ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ ــ وت
رزاق إنــــــــــــك  ــا  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ حتـ وإيــــــــــــــــــاك 

مـــــــش حـــــبـــــة كــــــــــدب وكــــــــــــوم تـــقـــالـــيـــع 
ــك تـــــشـــــتـــــري وتــــــبــــــيــــــع  ..   ــ ــوسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ بـ

بقلم
محمد فاروق

نبيل العزقالني

عواطف درويش

نبيل العزقالني

 كتبت - مني جالل
أقام ملتقى ظل الصفصاف 
برئاسة الشاعرة الكبيرة وداد 
الهواري أمسيتها الثقافية 
واألدبية والتي تقام شهريا 
وكانت يف دار املفكر العربي 
بالدقي، وازدانت املنصة بأم 
الشهيد األستاذة احالم محمد 

وكيل اول وزارة بالتربية والتعليم 
وسيادة اللواء أ.ح متقاعد اشرف محفوظ، وادار 
اللقاء الذي حضرة عدد كبير من الشعراء واملبدعني 
والفنانني الشاعرة واالعالمية  منى جالل والشاعر 
املتألق محمود السيد، رحبت الشاعرة رائدة امللتقى 
وداد الهواري باحلضور. قالت إن من واجبنا تذكر 

شهداءنا وتكرميهم وتكرمي أمهاتهم على ما قدموه 
من تضحية تعد من أنبل التضحيات يف سبيل الوطن، 

كما قدمت الشكر لألستاذة سهام الزعيري وسلمت 
مقدمي األمسية إدارة اللقاء فكانت اول فقرة مع 

ام الشهيد والتي تكلمت عن حياة ابنها وأخالقه 
بها ومحطات يف  التي قام  وبعض مواقف اخلير 
مسيرتة ثم حديث سيادة اللواء اشرف محفوظ الذي 
تكلم عن خطط حرب أكتوبر واستراتيجية التمويه 
واخلداع وذكر ان حرب أكتوبر تدرس يف الكليات 
واملعاهد العسكرية بأمريكا ودول العالم ودارت بعض 
املداخالت واحلوارات املثمرة بني الضيوف واملنصة، 
وحضر اللقاء مجموعة من املبدعني والفنانني منهم 
الشاعر واالعالمي اشرف عبد الكرمي رئيس قسم 
األدب بجريدة أنباء اليوم امَلصرية ونائبة الشاعر 
أحمد حسن عمر والفنان املبدع رضا أحمد والشاعر 
احمد الشاعر وشعبان على وعبد الرحمن مصيلحي 
وحسني حسني ووفاء على واحمد رشوان ومحمد 

الزعيم و حسن سالم ورزق محمد

الكاتب والشاعر

بقلم الكاتبة

الكاتب والشاعر

كتب - أحمد حسن 
عمر

بعد أن أستمر على مدار 
ثالث أيام مهرجان دعوة 
حب لعشق النوبة، حيث 
حرص الشاعر النوبي 
أبن الدر وتنقاله كمال 
كرباش مؤسس منتدي 

شعراء النوبة أن يستجيب 
لرغبة الفنان التشكيلي

األستاذ / عبد القادر احلسيني رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة احلسيني الثقافية واملحب للنوبة 
وسبق أن استضاف فاعليات للنوبة خالل األعوام 

السابقة .
وفى هذه املرة جاءت بشكل مختلف عما سبق 
حيث أوضح كرباش مؤسس املنتدي بأن أسناد

تلك املهمة كانت تستلزم األعداد لها حتى تكون 
رسالة صادقه نابعه من القلب ,فجاءت دعوة 
حب لعشق النوبة ومت توجيه الدعوة لكل محب 
وفنانني  وكيانات وشخصيات  لقامات  للنوبة 

سارع وشعراء وأدباء وأصدقاء وقد 
الكثير باالستجابة واملشاركة 

وتنوعت املنصة على مدار
األيام الثالثة ففي اليوم 
لالفتتاح  املــخــصــص 
مبعرض  الــرســمــي 

التشكيلي  الــفــن 
واملشغوالت اليدوية
ــات  ــجـ ــتـ ــنـ ومـ
وقد  متنوعه 
فيه  تــفــضــل 

ــوف الــشــرف  ضــي
الدكتور / عادل عبد الرحمن 

وكيل نقابة التشكيلني والقائم مبنصب 
النقيب واألستاذ دكتور / عال يوسف رئيس 

بجامعة  الفنية  التربية  بكلية  التصوير  قسم 
حلوان وعضو املجلس األعلى للثقافة , أيضا 
الدكتور / مصطفي عبد القادر رئيس جمعية 
التراث النوبي وعضو منظمة اليونسكو العاملية 
, وأيضا األديب والناقد التشكيلي سفير النوبة 
فى املحافل النوبية رئيس شرف منتدي شعراء 

النوبة األستاذ /سيد جمعه
وبعد أن مت تفقد املعروضات ومن خالل الكلمات 
االفتتاحية حتدث كال منهم عن أثر هذا احلب 
اجلارف للنوبة وبعد الترحيب باحلاضرين كان 
تنوع الفقرات التى شملت تابلوهات استعراضيه 
نوبيه معبره عن االرتباط الفني الراقص والذى 
هو مصدر لبهجة احلاضرين من خالل فريق 
طالئع تيم كوش حيث قامت بأحياء هذه الليلة 

مبالبسهم التى تلفت األنظار .
كما شارك ايضا أحد أفــراد الفريق بالغناء 
باللغة النوبية ورغم صغر سنه اال أنه أجاد فهو 
أبن قريه أبو سمبل والتي تخرج للنوبة أجيال 
من كبار الفنانني والتي متثل رمز الغناء والفن 
حيث الكثير منهم على قدر من هذا األبداع 
الفنان املهندس سيد األطرش  . كما شارك 
عضو جمعية محبي فريد األطرش وقدم فاصل 

غنائي رائع .
وجاءت الليلة الثانية حيث كانت مخصصه لتوصيل 
الرسالة الثقافية عن النوبة ، ازدانت املنصة 

باألستاذ / عالء أسحق رئيس النادي النوبي 
لنشر الثقافة والسيدة الفاضلة املحامية / جليله 
أمني الضوى رئيس جمعية كنداكه النوبية وسفير 
السالم و الباحث فى األدب الشعبي األستاذ / 
فيصل املوصلى رائد فن النميم فتحدث بأستفاضه 
عن هذا الفن ومناذج منه ومقومات وخصائص 

هذا األدب، 
ووفد من شعراء نوبه االسكندريه ومنتدى أصاله 
يتمثل فى األديب والشاعر األستاذ / أمين عز 
الدين سكورى والشاعر األستاذ / طارق عبدون 

فتركا أنطباعا يعبر عن هذه املشاركة . وكذلك 
قامات من شخصيات محل التقدير وقد شارك 
فى هذا اليوم موسيقار اجليل الذهبي للفن 
النوبي الفنان الكبير / شمس حسني بفريق 
فنى يتقدمه الفنان اجلعفرى النوبي / أحمد 
عثمان ومجموعه أعضاء للمشاركة فى  الرقص 
النوبي املتعارف املصاحب للفنان حيث أبدعوا 
وتألقوا وجعلوا الكثير يتفاعلون معهم . كما 
شارك بالغناء املطرب صاحب الصوت 
الدافئ النابع من أعماق اجلنوب 
األستاذ / رضا أحمد 
. وقد تواجدت 
أيضا الدكتورة 
/ عفاف طلبه 
للبيانو  األســتــاذ 
بالكونسرفتوار والتي 
حترص على التواصل 
مع الوافدين من اجلاليات 
األفريقية لتنوع الثقافات 
وقد شاركت بالغناء أيضا 
وحتدثت عن ارتباطها ومدى 

تعلقها بالنوبة 
شارك الشاعر الغنائي أبراهيم وكـــذلـــك 

نصير بالغناء وكانت هناك قصيدة مدح للنبي 
صلى اهلل عليه وسلم قد تفضل بها الباحث فى 
األثار شاعر النخيل االستاذ / أحمد مسعد 

كانت سبب ألستلهام الدكتورة عفاف
جماعي كي نختم اللقاء باملشاركة بالغناء 

بأغنية طلع البدر علينا . وفى 
الشعراء  أبدع  الشعر  فقرة 
الشاعر  هناك  كان  حيث 

الكبير والصحفي بجريده 
انباء اليوم املصرية / 

احــمــد حــســن عمر 
ــدم قــصــيــدتــه  ــ وقـ
النوبة  عشق  يف 

التى استحقت 
التصفيق حيث 

كانت معبرة للغاية 
شملت ذكر بعض من أسماء 

وعــادات وآثــار وقبائل و شعراء 
ورموز النوبة ايضا كان تواجد شعراء قامات 

كلماتهم وقصائدهم ملست أعماق القلب ونالت 
االستحسان والتصفيق ألنها كانت معبرة املعاني 
وصادقة األحاسيس . هذه الليلة من رؤعتها 
أمتدت ساعاتها وقد طالب البعض بان يلقى 
الشاعر كرباش بعضا من أعماله  وفوضوا 
الشاعر األسواني عوض سليمان مؤسس صالون 
عافيه  بأن يقدمه فهو الرفيق فى مسيرة منتدى 
شعراء النوبة فأغلب قصائد كرباش عن النوبة  
وذلك أعتبارا من ديوانه الرابع ) نوبي بسمتى 
وعنواني ( والسابع ) النوبة حبي وعشقي ( 
وأغلب محتوى الديوان اخلامس ) خالص توبه 
( وعندما أراد أن يختار من قصائد أنتقى من 
الديوان الذى لم يصدر وهو حتت الطبع ) من 
كتر الشوق ( فخرجت الكلمات متأثره لتعبر 

عن حنني وعشق للنوبة  وقبل أن ينهى فاعليات 
اليوم دعا الشعراء للمشاركة فى فاعليات اليوم 
التالي اخلتامي والذى سيتخلله فقرات أيضا 
من الشعر واختتمت الليلة الثانية وجاءت الليلة 

التاليه اخلتامية 
لتزدان املنصه بوجود املستشار الزجال / محمد 
سرور رئيس رابطه الزجالني وكتاب األغاني  
والناقد التشكيلي رئيس شرف املنتدى األديب / 
سيد جمعه  و الشاعر الكبير / عز الدين أبوزيد 
)أحد نواب املنتدى ( والذى كان له دورا بارزا 
فى أحياء اليوم النوبي العاملي فى الرياض منذ 
سنوات فتحدث عن جوانب فى ذات املوضوع , 
و الشاعر الكبير  / حلمى أبو زيد الذى يكتب 
الكثير من أغانيه باللغة النوبية والتي يتغنى بها 
الكثير من مطربي النوبة وكذلك أيضا اللون 
الديني  املستمد من العادات النوبية  , وأيضا 
وجود الشاعر الكبير الرمز النوبي الذى تغنى من 
أشعاره كبار النجوم من أجيال سابقه ومطربي 
هذا اجليل حيث له أكثر من ثالثمائة أغنيه  أنه 
الشاعر / عبد العزيز زين العابدين  ) أحد نواب 
املنتدى ( عضو جمعية املؤلفني وامللحنني بباريس 
, وأيضا كان يتواجد شعراء رابطه الزجالني 
وكتاب األغاني الشاعر /عادل حافظ والشاعر 
/ محمد حرب , ووجود ضيوف للمنتدى تتمثل 
بالدكتور/ أسماعيل جعفر العاشق للنوبة  وفنان 
تصميم اجلرافيك األستاذ / أسماعيل عطيه 
فتحدثوا بحب وأفاضوا وكان ضمن البرنامج 
فقرة تكرمي الفنانني التشكيلني بشهادات املنتدى 
نظير املشاركة بأعمالهم وكذلك توجيه الشكر 
الى الفنانة التشكيلية / رحمه كمال كرباش 
ملا قامت به من جهد فى تلك الليالي 
وكذلك ما قامت به الفنانة 
التشكيلية األستاذة 
/ فدوى عطيه 
بني  للتنسيق 
بعض الفنانني 
التشكيلني ملا تتميز 
به من خبرات سابقه 
فى تنظيم واألشراف 

على معارض فنيه 
ايضا كان هناك مشاركه 
من األشقاء من جنوب الوادي 
من السودان الشقيق حيث 
كانت الشاعرة الرقيقة / رشا 
حسن ابابكر ) عضو املنتدى ( وكذلك الشاعر 

األستاذ / األمني محمد أمني .
وقد كانت هناك لفته طيبه قام بها الشاعر أحمد 
حسن عمر بالتنسيق مع الفنانة رحمه كمال كي 
تتحدث عن الشاعر كرباش وما بذله من جهد 
أستحق به تكرمي وقد طالب البعض ايضا بان 
يلقى أحد أعماله وقبل أن يختتم اللقاء كان 
املستشار الشاعر الزجال / محمد سرور يقدم 
الشاعر كرباش وختم اللقاء بأثنني من أعماله 
الزجاليه التى حازت أستحسان احلاضرين . 
قام بتصوير وتوثيق االحتفالية شاعر الصورة 

الكابنت دهب املجرابي عاشق ومحب النوبة

ــيـــة ــلـ ــواحـ ــسـ ــلـ غــــنــــي يــــــا حـــــمـــــام لـ
ــى األبـــــــطـــــــال بـــالـــســـمـــســـمـــيـــة ــ ــن ــ ه
مـــالـــيـــه وكـــــــــل  أجـــــــــــــــدادي  دول 
ــا بــــــــدم اوالدهــــــــــا ــ ــهـ ــ ــرابـ ــ حـــــنـــــوا تـ
ــة ــي ــه ــوا الــــفــــرحــــة بـــعـــمـــر ب ــ ــش ــ ــق ــ ن
ــي حــكــايــة ــكـ ــحـ جــــــاي تـــاريـــخـــنـــا يـ
ــة ــايـ ــهـ ــة شــــعــــب ومــــــالــــــو نـ ــ ــم ــ ــظ ــ ع
ــي ــاثـ عـــــــــــدوان غـــــاشـــــم شـــكـــلـــه ثـ
ــا ــهـ ــواريـ َهـــــُبـــــوا والدهــــــــا مــــا بــــني حـ
ــود أعـــاديـــهـــا   ــنـ حــــاربــــوا ودبــــحــــوا جـ
ــهــم ــي خــان ــ ــل ــ ودفــــنــــوا َجـــَبـــاْنـــهـــم وال
احلـــكـــايـــة ــل  ــ كـ دي  هــــــَي  ــة  ــ ــدايـ ــ بـ م 
ــه ــيـ بـــــــاركـــــــوا وهــــــنــــــوا لــــيــــكــــوا ولـ

ــرة األســــاســــيــــة ــ ــشـ ــ ــعـ ــ والـــــــفـــــــرق الـ
ــورة ألهــــلــــي ونـــاســـي ــ ــف ــ ــح ــ صــــــــورة م
عــــســــران ومــــعــــهــــا  مــــــهــــــران  روح 
ــة ــديـ ــيـ ــعـ ــورسـ ــبـ ــة الـ ــ ــ ــراي ــ ــ ــوا ال ــ ــعـ ــ رفـ
ــى الـــســـيـــادة ــنـ ــعـ لـــــونـــــوا غـــــيـــــروا مـ
كــــتــــبــــوا مــــيــــت مــــلــــيــــون شــــهــــادة
ــل بــورســعــيــد والــبــمــبــوطــيــة ــواسـ ــبـ الـ
ــة ــايـ ــره جـ ــ ــ ــص ــ ــ ــة ون ــ ــ ــح ــ ــ ــة راي ــ ــرحـ ــ فـ
ــا وشـــــــــط ســـفـــيـــنـــة ــ ــن ــ ــي ــ ــا م ــ ــه ــ ــب ــ ــل ــ ق
ــه أمـــيـــنـــه ــبـ ــلـ ــقـ ــا بـ ــ ــدهـ ــ ــاهـ ــ ــي عـ ــ ــل ــ ل
ــاري ــ ــن ــ جنـــمـــهـــا عـــــالـــــي يـــــضـــــوي ف
ــي ســكــيــنــه ــ ــدن ــ ــزي ــ نــــورهــــا يــــآلــــِى ي
رقـــمـــيـــة أول  ــي  ــ ــ ــت ــ ــ ــروس ــ ــ ع دي 

بـــــــني شــــطــــآنــــهــــا لــــــوحــــــة فـــنـــيـــة
اخـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــاروا قـــــــــــالـــــــــــوا 
مـــصـــريـــة ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ثـ ــا  ــ ــدنـ ــ ــلـ ــ بـ إن 
ــة ــريـ ــعـ ــي بــــــصــــــورة شـ ــ ــن ــ ــح ــ ــت ــ ــت ــ وْب
ــة ــ ــيَّ ــ ــن ــ جــــــــوه الــــــبــــــال وبــــصــــفــــو ال
ــة ــ ــاي ــ ــاح ج ــ ــ ــي ــ ــ ــة س ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاح رايـ ــ ــ ــي ــ ــ س
ــهـــا ــانـ هــــاميــــه ودايــــــبــــــة بـــــني أحـــضـ
ــا فــــــنــــــون شـــعـــبـــيـــة ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــغـ ــ ــأنـ ــ وبـ
ــه ــي ــط ــل ــاس ب ــ ــنـ ــ جـــــــوه بــــحــــورهــــا يـ
رقــــــــص الــــقــــلــــب ومــــــــــال حلــــوريــــة
ــْك ــ ــاِلـ ــ شـ ــة  ــ ــس ــ مل مــــــن  اآله  ــت  ــ ــولـ ــ قـ
ــْك ــ ــاِك ــ ــَب ــ ــش ــ ــي حـــــــوت ب ــ ــن ــ ــي ــ ــت ــ ــزل ــ وغ
ــــة افــــــــــــــردى رمــــــشــــــك بــــاملــــاغــــيَّ

ـــة ــح بـــجـــيَّ ــ ــص ــ ــال ــ ــر ب ــ ــه ــ ــس ــ يـــحـــلـــى ال
ــي بـــنـــظـــره عـــِيـــْنـــْك ــ ــِل ــ ــي ــ ـــلـــي ِل كـــحَّ
ــري لـــيـــكـــي ولـــيـــه ــ ــم ــ َاْبـــــــِنـــــــِي أنــــــا ع
أفــــــــــــراح جـــــايـــــة وهـــــــاّلـــــــة َعــــلــــيَّ
ــة ــديـ ــيـ ــعـ ــورسـ ــبـ ــب الـ ــلـ ــقـ ــة بـ ــ ــي ــ ــاف ــ ص
تـــــطـــــرح فـــــرحـــــه بــــنــــصــــره قـــويـــة
ــة ــريـ ــصـ حتــــــت ســــمــــانــــا بـــــشـــــوق مـ

عواطف 
درويش

بقلم

وانتهت الحكاية 

 انتهت احلكاية بجملته القاسية »لم ولن أفكر يف العودة 
لِك« تلك التي بدأت بنظرة لعيناها الدافئة جعلت وجهه 

يبتسم لم يسبق أن ابتسم بها، وعيناه بها ملعة جلية.
عشقها وهرول ليقطف زهرة من وسط األشــواك على 
يقني بأنه سيعتني بها كما ينبغي؛ لكنه لم يكن لديه اخلبرة 
الكافية وال األدوات الالزمة وعلى الُرغم من هذا ترعرعت 

بني يديه ودام عطرها بحبه لها،
انتهت احلكاية التي بدأت كل احلديث كحديثك لي وأضحي 

ما عاد لدي ما تريدي.! 
كان بينهما حب ومودة.. رقة ولطف، أنبت براعم مشرقة، 
لم يتمكن أحد من الدخول يوماً فيما بينهما، سردت فيه 
أشعار، كادت ُتنهي الكالم يف وصفه وعزته وقوامته بني 

الرجال .!
وقف يف ظهرها فلم يدعه منكشف، وصال حد الكمال 

واملثالية، تخطيا كل شيء وخبآ كل ألم وحزن.
أبدع كل منهما يف حب اآلخر فكتب له: يكفيني من املُصاب 
أن أصاب بهواك، فُيغرق قلبي عشق ومحبة وُيسقطني يف 

بحور عينيك أسيرة هواك..
من كثرة ما بُليت بحبه سرح بباله يف البال .. وأثار عقبه 
البلبلة .. وظن أن بالها قد بُلي .. فما بال غيرها فضاع 

يف البله..،
وبللت ثيابها من فيض عينها، ولكنها كابرت كي تستمر 
بها  ألقى  لكنه  لها  ليلتفت  أشواكها  من  بعضاً  فأذاقته 
بعيداً شاكياً باكياً من شوكها الذي أرادت به إيقاظه ونسي 
عطرها ودفء بتالتها وألقاها بعيداً فسقطت متساقطة 
أوراقها وسقط معه متاعها على تربة خصبة فنبتت من 
جديد غير مبالية، باٍق عطرها ودفء بتالتها وذهب هو 
ليبحث عن زهرة أخرى على األرض ساقطة ألقاها سابق 

له تاركاً زهرته التي ُقطفت ألول مرة بيديه..
وتلك كانت احلكاية التي انتهت..!

بقلم

ثويـبة صابر
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أنباء اليوم المصرية تتألق فى عيدها الرابع وسط أجواء سعيدة
كتبت - سلمى األلفي

اقامــت انبــاء اليــوم املصريــة حفلهــا الســنوي الكبيــر 
بفنــدق حور محــب مبحافظــة اجليــزة وذلك مبناســبة 
مرور اربــع أعــوام علي انشــائها .بحضــور نخبة مــن املع 
جنوم الفن والغناء والشخصيات العامة والقيادية ورواد 

الصحافــة واإلعــام وفريــق عمل أنبــاء اليــوم املصرية
وقــد حضــر حفــل أنبــاء اليــوم املصريــة الفنــان الكبيــر 
إبراهيم عبد القادر والنجم محمد فاروق شيبا والفنانة 
اجلميلة عنبر ومطربة األوبرا اسرار اجلمال والكاتب 
الصحفــي واإلعامــي محمــد ســعد علــي والصحفــي 
الكبيــر وائــل انــور واســتاذ القانــون اجلنائــي املستشــار 
ميمــي محمــد حســن ونائــب البرملــان خالــد طنطــاوي 
واألســتاذ الدكتــور عاطــف حفنــي نائب رئيــس مجلس 
إدارة مجموعــة شــركات HPG واألســتاذ احمــد همــام 
مدير إدارة التعاقدات مبستشفى بهية واألستاذة اميان 
حمــدي مشــرف إدارة التعاقــدات والصحفيــة انتصــار 
احمد واستاذ جراحة العيون الدكتور محمد الشافعي 
واالعامي محمد محفوظ والعديد من الشخصيات 
العامة. وخال فاعليات احلفل قام مجلس إدارة انباء 
اليــوم املصريــة بتكــرمي نخبــة مــن محــرري وصحفــي 
اجلريدة بدرع التميز واالبداع نظرًا جلهودهم يف رفع 

شــأن وتقــدم اجلريدة
كما وجه مجلــس اإلدارة حتية شــكر وتقدير للضيوف 
الكرام الذين شــرفوا احلفل وتكرميهم بــدروع تذكارية 
تقديرا من انباء اليوم املصرية جلهودهم التي يبذلونها 

مبجال عملهم خلدمة الوطن واملجتمع.
وجدير بالذكر ان جريدة أنباء اليوم املصرية استطاعت 
خال أربعة أعوام أن تثبت جدارتها بالعمل الصحفي 
واملحليــة  العامليــة  االخبــار  أهــم  نقــل  يف  واإلعامــي 
واالقتصادية والفنية مبنتهى االحترافية واملصداقية 
بفضــل إدارتهــا الوعيــه بقيــادة الدكتــور الســيد ســامه 
رئيــس مجلــس اإلدارة واألســتاذ علــى احلــويف رئيــس 
التحرير واالستاذة هبه قاسم املدير التنفيذي للجريدة 
واللواء الدكتور مصطفى سعد عبية املستشار األمني 
والسياســي للجريدة والدكتور شريف احلسيني نائب 
رئيــس مجلــس اإلدارة واألســتاذ محمــد عــادل مديــر 
التحريــر و فريــق وأعضــاء اجلريــدة الذيــن يبذلــون 
أقصــى جهودهــم لرفعــة شــأن جريدتهــم واالرتقــاء بهــا 
حتى أصبحت ضمــن أهم اجلرائــد واملواقع اإلخبارية 
علــى موقــع نبــص ومبصــر وخارجهــا حفــظ اهلل مصــر 
وشــعبها وجيشــها العظيم وقيادتها احلكيمة ووفقهم 

ملــا فيــه اخليــر والصالــح للبــاد.


