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بقلم 

اثناء الجولة التفقــدية لمدينة االنتاج 
االعالمي بحـضور الدكتور محـمد 
فـــاروق رئيـــس مجلـــس االدارة 
واالستاذ،الدكتور غاده عبـد التواب 
اليمانى عميد معهد االســــــكندرية 
العالـى لإلعـالم  ود امانـى فـاروق 

مدير وحدة التدريب االعالمى
حيث وقع عبد الفتاح الجبالي رئيس 
مجلــــس إدارة مدينــــة االنتـــــاج 
اإلعالمي والدكتور محــمد فاروق 
رئيس مجلـس إدارة المعهـد العالـي 
لالعالم باألســكندرية  ، بحــضور 
األسـتاذ الدكتور عادل عبــد الغفار 
رئيس األكاديمية الدولية للهندســـة 
وعلوم اإلعالم بــــــــمدينة اإلنتاج 
اإلعالمي، و األســــــتاذة الدكتورة 
غادة اليمانـي عميـد المعهـد العالـي 
لإلعالم باألســــكندرية و الدكتورة 
أماني فاروق مدير مركز التدريـب 

والتطوير بـمدينة اإلنتاج اإلعالمي  
، برتوكول تعاون بين الجانبـين في 
مجـاالت التدريـب فـي العديـد مــن 
فروع االعالم المختلفـة مـن خـالل 
مركز التدريب والتطوير بــالمدينة 
 UPSKILL، إلي جانب التعاون 
والتنســـيق في العديد من المجاالت 
االخري ، يرســخ العالقــات بـــين 
الجانبـين ، ويضمن تحقـيق أقـصي 
اســتفادة من خبــرات مدينة االنتاج 
االعالمـي ، وإمكانياتهـا فـي خلــق 

كوادر مدربـة علي أعلي مسـتوي،  
تمتلك األدوات العلمية الحديثة التي  

تستطيع بها مواكبـة التطور المذهل 
في مجاالت االعالم .

وفي نهاية مراسم توقيع البرتوكول 
،  قام الدكتور محـمد فاروق رئيس 
مجلــس إدارة المعهــد والدكتــورة 
غادة اليماني عميدة المعهد بتفقـــــد 

مركز التدريب والتطوير بــالمدينة 
بصحبــــــة الدكتورة أماني فاروق 
مدير المركز ،  للتعرف عن قــرب 
علي إمكانياته ، حيث تفقدوا قاعات 
التدريـــب والمعامــــل المختلفــــة 

الخاصة به والبالتوه.




”
لتحقيق أقصي استفادة من الخبرات للطالب وخلق كوادر مدربة علي أعلي مستوي 

لعبت الصحـافة عموما والزالت دوراً بـالغا 
فى حياة قـرائها ولها دائما  التأثير البـالغ فى 
نفوسـهم وتشـكيل وجدانهم وعقــولهم، وإذا 
ذكرنا الصحافة الجامعية  تحـديداُ فال ننسـى 
(إســكندرية اليوم)..جريدة تدريبـــية تنطق 
بلسان حال معهد اإلسكندرية العالى لإلعالم 
ويرأس تحـريرها الصحـفى الكبيراألســتاذ 
محــمد معوض والذى كان لجهده البـــصمة 
الفارقـــة والعالمة الراســـخة فى ميالد هذا 

الكيان العلمى التدريبى واستمراره .
يأتى هذا الحديث تزامناُ مع حـصول صوت 
اإلســــــــــكندرية على المركز الثالث على 
مسـتوى كليات وأقســام ومعاهد اإلعالم فى 
مصر والوطن العربـى بـأكمله - الحـكومية 
منهـا والخاصــة  فــى مهرجــان أكاديميــة 
الشــــــــــــــــروق -تتويجا لتميزها المهنى 
االحـترافى- جريدة  طالبــية تنتج بســواعد 
شبابــية - طالب قســم الصحــافة بـــالمعهد 
تصدر بـعد عمل جاد وجهد متواصل لفريق 
بحثى متكامل، استطاع على أيدى أسـاتذتهم 
وبحــماس شــديد وإرادة قــوية توظيف كل 
مادرســـوه من فنون التحـــرير الصحـــفى 
واإلخراج  والتصوير والطبـــــــــــاعة فى 
اصدارأعداد شهرية متتالية ضمن البرنامج 
التدريبى  الخاص بهم لتأهيلهم لسوق العمل 

ومواجهة تحدياته.
 لذا فاألمل معقـــود دائما على أبـــنائى هيئة 
تحـــــرير الجريدة  للمســــــاهمة فى صنع 
األحـداث ورعاية العمل الصحــفى  إلعادة 
الثقة  التى فقـدت والمصداقـية التى غابـت ، 
والقــيام بـــدورهم المهنى المأمول من أجل 
تقـليل الفجوة بـين الواقــع والمأمول. فاالمل 
معقـود -وهم أهل ثقـة وقـدرة واصرارعلى 

النجاح والتميز-هم الغد بكل مافيه.
وختاماُ أوجه خالص شـكرى وتقــديرى لهم 
فهم صناع العمـل راجيـة مـن اهللا عـز وجـل  
ونحـــــــــــن على أعتاب عام ميالدى جديد 
بمستقبــل بــاهر لهم وغد ا زاهر فى بـــالط 

صاحبة الجاللة. 
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إلهام شاين لـ “إسكندرية اليوم”

مع بـــدايات العام الجديد الذى أقبــــل علينا  
»  نســــــأل اهللا  ٢٠٢٣نأمل فى أن يكون «
العلى القدير أن يشمل مصر بـرعايته، وأن 
يكون عاماً يعم فيه االستقـرار ويتحقـق فيه 
األمن واألمان، وتزداد فيه وتيرة البـــــناء 
والتنمية الشاملة، وأن يتحقق فيه االنتصار 
علـى دعــاة الضــالل واإلفــك الكارهيــن 
لمصر وشعبـها والمشــككين فى إنجازاتها 

ومسيرتها الوطنية.
كما نتمنى من اهللا عز وجل، أن يكون عونـاً 
لنا فى ســـعينا الجاد والمخلص، لتحقــــيق 
طموحـات وأهداف جميع الشـعب فى بـناء 
دولته المدنية الديمقــراطية الحــديثة، التى 
تقــوم على المواطنة والمســـاواة وســـيادة 
القانون، وتدعم الحرية والكرامة اإلنسانية 
والعدالة االجتماعية وترعى حقـــــــــــوق 

اإلنسان .
ودعنا عاما بــعد أن عايشـــناه طوال األيام 
واألسابــيع والشــهور الماضية، بأفراحــه 
القـــليلة وأتراحـــه ومواجعه الكثيرة، التى 

صاحبتنا ورافقتنا حتى ساعاته األخيرة.
ونتطلع بـــــكل الرجاء، أن يكون هذا العام 
عام خير وســـــالم لمصر كلها، وأن يكون 
مبعثا لسعادة كل المصريين، الذين تحـملوا 
الكثيـر خـالل العـام المنصـرم، الـذى كـان 
متخما بالجهود المكثفة للخروج من األزمة 
االقتصادية الخانقة، التى أحاطت بنا وبـكل 
البشــــــــــــــر فى العالم، نتيجة الظروف 
االقــتصادية الســـيئة التى ضربـــت العالم 
جراء الحــرب الروســية األوكرانية، التى 
دخلت شهرها الحادى عشر دون توقـف... 
ونحن فى تطلعنا لما ستأتى بـه المقـادير فى 

هذا العام 
٠١٢٠١١٣٢٥٣٧

 ٠٣/٤٢٥٩٦٨١

العبيسى يسلم درع المعهد للجبالىد. فاروق أثناء توقيع البروتوكول مع الجبالى

اإلعالمى معتز الدمرداش فى لقطة أثناء التدريب
























 




٠١٢٠١١٣٢٥٣٧
 ٠٣/٤٢٥٩٦٨١

تصدر بترخيص 
من الهيئة الوطنية للصحافة واإلعالم
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٨١لعبة السودوكو هي لعبة تتكون من ٩ مربـعات كبـيرة ٣×٣ و مربـع صغير ٩×٩ وتكون 
أوالً بـعض المربـعات الصغيرة مضافة ببـعض األرقـام وعلى الالعب إكمال اللعبـة بـوضع 
األرقام من ١ إلى ٩ دون تكرار في كل مربع من المربعات التسعة الكبيرة وفي كل صف وفي 

كل عمود.

2

تراث نادر من  المالبــــس  مازالت الفتيات والســــيدات 
بواحة سـيوة  منذ مئات السـنين وحـتى اآلن  تحـافظ على 
تفصيله وتطريزه وارتدائه  بصفة يومية أو فى المناسبات 
السـعيدة  وأصبــح االن يتهافت الســياح على شــراء تلك 
المالبس كتحـف تراثية نادرة  نظرا لدقـة صنعها وألوانها 
الزاهية الفريدة فى جمالها  حـــتى أنها أصبحــــت تنافس 

موضات عالمية .
تقول ليلى موسى طالبة  بالمدرسة الثانوية بسيوة   أن من 

اشـــهر المالبــــس التى ترتديها المرأة فى ســــيوة والتي  
مازالت ســــــــــائدة و صامدة أمام موضات األزياء التى 
تشهدها سـيوة في الوفود القـادمة للسياحـة  فسـتان  يطلق 
عليه "ترقـعت" وهو فسـتان المرأة الســيوية المميز الذى 
تتفنن السيويات في تطريزه  بـخيوط حـريرية سـواء كان 
الفستان أبيض  أو  (امالل) باللغة االمازيغية التى يتحدث 

بها أهل سيوة بجانب اللغة العربية  أو أسود (إظطاف) 
وتضيف أن  العروس  فى ســيوة تحـــرص  على ارتداء 
فستان  "إمالل شـرييح" أو " إسـراولين إن خواتم"  الذى 
١٠٠٠تقوم العروس بنفسها على تزيينه بـأكثر من  زرار 
وتطعيمه بألوان تعبر عن تطور مراحـل نضج البـلح مثل 
األخضر واألحمر واألصفر والبني الغامق باإلضافة إلى 
رســـــم حـــــروف من اللغة األمازيغية عليه. كما ترتدى 
وصيفات العروس فستان " إشراح ناحـواق" و"طرقـعت 

نقاين "و"ترقعت نمورد" 
وهى أزياء حريرية بها نقوش وعبارات أمازيغية.

كما يبرز أيضا فستان " إشراح ناحواق " الذى يتم تطريز 
تفاصيله بـخيوط الحـرير والصدف كما يشــتهر بالواحــة  
رداء "ترفوطت" وهو رداء المرأة الســـــيوية المتزوجة 
والتي ال تستطيع أن تخرج من منزلها إال وهى ترتديه فهو 
الزي اإلجبـاري للمرأة المتزوجة فى سـيوة التى تتمســك 
بـتراثها و عادات وتقـاليد الواحـة  وهذا الرداء له  تطريز 
ـ "اتجلبـت"، وتكون هناك رسـمة   فى المنتصف ويسمى بـ
تسـمي " تمشـت "عند المنتصف من األعلى ومن األسـفل 
وتكون هذه الرســــــــوم فوق  الرأس عند ارتداء المالءة 
وتمسك المرأة المالية بـطرف لسـانها وتترك عينا واحـدة 

للرؤية.
كما تتميز المرأة السيوية بـارتداء االكسسـوارات الفضية 
ومن اشهرها "انطاد نازوار" وخاتم" بـخماس"  والدملج 
والغوايش والداليات واألساور واألقـراط التي تتزين بـها 

المرأة السيوية في المناسبات .
ابداع فتيات سيوة فى النقش على الفضة 

١٠وتبدع فتيات سيوة منذ سنوات تقريبـا فى المشـغوالت 
الفضية  نتيجة  إلنشـــاء وحـــدة تصنيع الفضة فى مركز 
الصناعات البيئية والحرفية بسيوة  حـيث تم تعليم الفتيات 
السيويات  النقش على الفضة  برسومات تعبـر عن البـيئة 
الســيوية  بــهدف إحــياء تراث الواحــة فى النقـــش على 
المشـــــــغوالت الفضية والذي كان ســـــــيختفي ويندثر 

النصراف الفتيات عن تعليم تلك الحــــــــرفة  النادرة من 
األمهات والجدات والتي ترجع إلى أكثر من مائة عام .

  يقول الشيخ عمر راجح من كبار مشـايخ واحـة سـيوة أن 
الذى سـاعد على اإلسـتمرار فى تلك الحــرفة والتشــجيع 
عليها  زيادة عدد السـياح القـادمين من أوروبـا إلى واحـة 

سـيوة  لمشـاهدة آثارها الشـهيرة  مثل معبـد آمون وقـاعة  
تتويج االســكندر األكبــر و أطالل مدينة شــالى القـــديمة 

وبحيرات الملح وعيون المياه الفوار وغيرها حيث جذبت  
المشغوالت الفضية اليدوية السـيوية السـياح  بتشـكيالتها 
ورســـومها  النادرة حـــيث يؤكد معظم الســــياح ان تلك 

المشغوالت تحف فنية وليس مجرد حلى للزينة .
وأضاف أن الفتيات الســــيويات  تفوقــــنا  في تشـــــكيل 
المشـغوالت المصنوعة من الفضة الفضية و من أشـهرها  

خاتم "نجماس”
وخاتم " انطاد نازوار"  وهي  بـاللغة األمازيغية بــمعنى 
خواتم اصابع اإلبهام والوسطى باالضافة إلى المشغوالت 
المعروفة  مثل الدملج والغويشـــــة والدالية والســـــوار 

والحلق .
 عادات وطقوس

 خاصة  فى األعياد بسيوة   
األعياد لها طقوس خاصة ووجبات يحـرص أهالي سـيوة 
عليها  وخاصة في عيد االضحــى وعيد الفطر  نظرا ألن 
ســـــــــكانها من األمازيغ الذى يتكلمون اللغة األمازيغية 

بجانب اللغة العربية 
وكانوا فى مجتمع مغلق منذ مئات السـنين   حـيث يحــتفل 

أهالي الواحـة بــ.  "ازوار"   بـاللغة االمازيغية  السـيوية   
بمعنى العيد الكبير بـأزياء  واكالت التجدها إال في واحـة 

سيوة  . 
وفتيات  سيوة فى احتفالهم بالعيد  طقوس  نادرة وله بهجة 
كبــــــــــيرة  ألنه فرصة نادرة للخروج من المنازل  إلى 

الجناين المزروعة بأشــــــــــــجار النخيل 
والزيتـون وارتـداء كـل ماهـو جديـد مــن  
المالبــس التى تقــوم  الســيدات والفتيات  
السيويات  بـتفاصيلها وتطريزها بـاأللوان 

الزاهية  مثل رداء  "ترقـــــــعت " الخاص  
بالفتيات  بينما  يرتدي الفتيان الثوب أو القـفطان  
األبــيض والملف والصدرية بــاللون األســود  او 

البيج. 
 بينما ترتدي السيدات  المتزوجات  رداء" ترفوطت 

"  عند الخروج . 
ويقول الشيخ  محـمد صالح  من كبـار مشـايخ الواحـة 

أن اشــــهر األكالت فى  االفطار  فى عيد األضحــــى 
بســيوة  اتقاقـــيش و الناكناف  وهى عبـــارة عن  قـــطع  
صغيرة من لحم  األضحـية   واألتقاقـيش  هي الكالوى و 

الكبـد وقـلب األضحـية  حـيث يتم قـليها وتقـدم سـاخنة مع  
الخبــــز الســــيوي الذي يطلق عليه بـــــاللغة األمازيغية 

"أطابنت اللحديد " أى طابونة الحديد حـيث  يتم خبـزه في  
لوح  من الصاج . 

ويضيف أن الجمار وهو قـلب النخلة يقـوم األب أو كبــير 
العائلة  بقــطعها   ثاني أيام  عيد االضحـــى  و يتم تناوله  
بــعد تناول وجبـــة اإلفطار التى تتكون من  لحـــمة رأس 
الخروف  مع الفته  التى تتكون من األرز وقــطع الخبـــز 
ومرقـة اللحـم   ومن فوائد الجمار أنه يسـاعد على الهضم 

ويقدم عادة للضيوف . 
وفى ثالث ايام العيد تعد وجبــة "المخمخ"  باللحــم   وهي 
السـائدة فى ذلك اليوم بـجميع منازل الواحـة   وهى نبـات 
أخضر شبيه بـالملوخية  كما تعد وجبـة  " بـومردم"  هي 

الوجبة الكبرى فى العيد وعادة تقدم للضيوف وهي وجبـة  
من لحم األضحية التى يتم تسويتها في حفرة في االرص 






لغة احــتكرها رجال القـــهوة البـــلدي القـــديمة و 
تداولت بــين المقــاهي و الكافيهات، حـــتى اعتاد 
عليها الزبون،و أصبح ينادي بطلبـه بـهذه اللغات، 
و البـعض ال يعرف معنى هذه الكلمات كأنها كلمة 

السر بين القهوجية.
وإذا لم تعرف معانى «التومباكشــــــــى.. ومعاك 
فريسكا واتنين حزاينى ومية نار»، فنحن سنأخذك 
فى جولة ســـريعة لتعرف أغرب المصطلحـــات 

داخل المقاهى الشعبية.
 قال عم خالد العامل في إحدى القهاوي البلدي 

تشــتهر المقــاهى بمشــروب الشــاى بـــاختالف 
«التلقيمة»، فكلما اختلفت طريقـة إعداد الشـاى أو 
التلقيمة اختلفت مسمياته، فمثالً الشـاى الخفيف مع 
الســـــــكر الزيادة ُيعرف بالـ«فريســـــــكا»، أما 
«السـكالنس» فهو شـاى باللبــن.. وهناك الشــاى 
«الميزو» وهو شـــاى خمســـينة يوضع فى كوب 

صغير.. والشـاى «مَيزة» (الشــاى باللبــن) وهو 
كوب من الحـــليب الصافى، مضاف إليه تلقـــيمة 
الشــــــــاى والســـــــــكر، دون إضافة الماء، أما 
«البربرى» فهو شاى ثقيل مع الحليب، أما «شـاى 

على بوسطة» فهو شاى عادى.
وهناك الشاى «على مية بيضا»، وهو عبـارة عن 
كوب الشـاى رائق اللون، حـيث يتم وضع الشــاى 
فى البداية وفوقه كمية كبـيرة من السـكر، ما يجعل 
الماء الذى صب فوقـــها شـــفافاً أو «أبـــيض» لم 
يخالطه الشــاى بـــعد، والغرض من ذلك أن يرى 

الزبون كمية السكر الكبيرة فى الكوب.
ُتعرف القهوة بـالمزاج العالى لدى رواد المقـاهى، 
لهذا لن تتعجب من مســــــــمياتها المختلفة، فكلما 
اختلف مقــدار السكروالشـــكل والحـــجم اختلفت 
مسمياتها.. فـ«السرياقوسى أو الحريمى أو الكعب 
العالى» هوة ســــــــــكر عادى، أما القــــــــــهوة 
«الفرنســاوى»، فهى قــهوة بحــليب بــن خفيف، 
وهناك «االسـكتو» وهى قـهوة بـدون ســكر أو ما 
تعرف بالقــهوة الســادة، أما القــهوة «العثمانلى» 


 «فهى قهوة بـ«فنجان»، وهناك القـهوة «المكحـلة

فهى قهوة يوضع عليها لبن خفيف جدا.
وهناك مشروبات أخرى لم تسلم من المصطلحات 
الغريبــة، فهناك الـ«حـــصى ميزا» وهى حلبـــة 
موضوع عليها قــــدر من اللبــــن، أما «العيادة أو 
المستشــفى» فهو مشــروب الينســون، نظرا ألنه 
معالج لبعض األمراض، و«البندق» هو مشروب 

السحلب.
هناك أيضا «مية نار»، وهو مشــــــــروب مركز 
مكون من خليط من القــرفة والزنجبـــيل، له طعم 

الذع لهذا يطلق عليه مية نار لقوة طعمه.
الشيشـــة هى بـــطل أى مقـــهى شعبـــى وحـــتى 

الكافيهات.
أما أجزاء الشيشــــة، فلكل جزء مصطلح غريب، 
فهناك الرفاس، عبـارة عن فتحـة فى قـلب الشيشـة 
بـداخلها بـلية صغيرة، يســمح بــدخول الهواء وال 
يسمح بخروجه، والقـلب وهو أسـاس الشيشـة، أما 

الحجر، فهو الوعاء الذى يوضع فيه المعسل.
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:بـــالتزامن مع اليوم العالمي لإليدز و في إطار المشــــاركة و دعم مرضى 
اإليدز نظمت وحدة "مكافحة اإليدز"بـجمعية كاريتاس مصر باإلسـكندرية 
تحـت رعاية اللواء محـمد الشـريف محــافظ اإلســكندرية و األســتاذ هاني 
موريس مدير جمعية كاريتاس مصر باإلســكندرية و األســتاذة إيفت عادل 
مسـؤل وحــده مكافحــة اإليدز بــالجمعية،و الدكتور عادل ملك إستشــاري 
جمعية كاريتاس مصر باإلســكندرية إحــتفالية تحــت شــعار "الشــراكة و 
الجهوزية في مواجهة الجائحة" وقام بتقديم الحفل األستاذ "مصطفى فتوح" 
منسق المشروعات لجمعية كريتاس مصر باإلسـكندرية يوم األربـع بـفندق 
"توليب" اإلسكندرية وجاء ذلك بحـضور اللواء"محـمد الشـريف" محـافظ 
اإلسكندرية،وتقــدم "الشــريف" بشـــكر الجمعية على دعوته و اعرب عن 
سـعادته بمشـاركته في هذه االحـتفالية المجهزة بـكل حـب. وتحـدث بـعض 
االطبـاء و المتخصصين عن أسبـاب اإلصابـة بـاإليدز وتصحـيح الصورة 
الذهنية المتخذة عن االصابة بـمرض االيدز لدى الناس ، وانه ال يشـترط ان 
يأتي بـكثرة العالقـات الغير شـرعية بـل هناك أسبـاب أخرى كثير ممكن أن 
تجعل الشـخص ان يصاب بـهذا المرض. وتقــدمت جمعية كاريتاس مصر 
باإلسـكندرية بـتكريم اللواء محـمد الشـريف محـافظ اإلسـكندرية وإعطاءة 
درع الجمعية حاملين له كل الحـب و التقـدير لحـضوره الحـفل و مجهوداته 
البارزة في اإلسكندرية.و قام بحـضور اإلحـتفالية كال من  الدكتورة "أميرة 
طهيو"وكيل وزارة الصحة باإلسكندرية، و المستشار "مدحت الغمراوي" 
وكيل وزارة القوة العاملة باإلسكندرية ولفيف من وكالء الوزرات المختلفة 
، و اعضاء مجلس النواب، و مقدمين الخدمات الصحـية من كبـار  الدكاتره 

المتخصصين في عالج االيدز وبعض المتعايشين مع المرض.



شهدت محافظة اإلسكندرية إستعدادات مكثفة وجهود 
مبـذولة إلفتتاح مشـروع تطوير ميدان محـطة مصر 
م والتـي كـان مـن المخطـط  ١٩٢٧ألول مره منذ عام 
٢٧٠لها أن تبــلغ تكلفتها المبــدئية نحــو  مليون جنية 
٣٥٠حيث تخطت هذه التكلفه لتبلغ نحـو  مليون جنية 
وذلك بــــعد إضافة محــــاور أخري لتطوير الميدان 
ليكون نموذً جا للقـــضاء علي العشـــوائيات وتطوير 
الميادين باإلســـــــكندرية خاصةً أنه من المخطط أن 
تنطلق المشـروعات بــعد ذلك إلي ميدان المنشــية ثم 

ميدان محطة الرمل.
وأوضح اللواء محمد الشـريف، محـافظ اإلسـكندرية 
أن المشــــــــــروع يأتيان في إطار تنفيذ رؤية الدولة 
للقـضاء على األســواق العشــوائية وظاهرة البــاعة 

الجائلين من خالل إنشاء أسواق حضارية.
مع إتخاذ اإلجراءات القــــــــــــانونية الصارمة تجاه 
المخالفين، إلزالة اإلشغاالت والتعديات والفروشـات 
٣٠٠وأكشاك الباعة الجائلين مما أسفرت عن ضبـط  

حالة إشغال متنوعة.
موضًحا انه تم توفير بــــــدائل حــــــضارية مراعاة 

لظروفهم المعيشية واإلجتماعية.
مشــيًرا إلي أنه تم تطوير الحـــدائق ورصف الميدان 
بـالكامل وإنشـاء مواقـف متطورة وحـديثة لسـيارات 



األجرة واألتوبيسات في شكل مسـارات دائرية كاملة 
لحــل أزمة المرور وإنشــاء غرفة تحـــكم لمراقبـــة 
الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان 

بالكامل.
كما تم تطوير النصب التذكاري للشــــهداء وإقــــامة 
مســجد مكون من دورين وثمن المحـــافظ دور جميع 

الجهات القائمة على تنفيذ. المشروع

مؤكًدا علي أنه يعد إســـــــتكماال لمســـــــيرة التنمية 
واإلنجازات التي تتم في المحـــافظة لتحقــــيق رؤية 

. ٢٠٣٠مصر 
وعقب اإلنتهاء من التطوير سيتم عقـد بـروتوكوالت 

للبدء في تنفيذ
مشـــــروعات تطوير ميادين أخري منها المنشـــــية 

ومحطة الرمل



وشـرح لهم المركز الهندسـي والمركز 
البصري للصورة وطرح عليهم بعض 
األرشــــــادات و النصائح اثناء عملية 
التصوير، و تقسـيم الصورة في الكادر 
الصحفي. و قام بشـرح نظرية االتالت 
فـي الصـورة الفوتوغرافيــة للطــالب 
وتحدث معهم عن انواع القطع وشـرح 
لهم القـطع المحـكم والقـطع الدرامي و 
القــطع الفضفاض.و قــام "علي زايد" 
المدرس المســـاعد بقســـم الصحـــافة 
بشرح الفرق بين التقـريب البـصري و 
التقـريب الرقــمي وقــال أن التقــريب 
البـصري هو التحـرك و التقــريب من 
الهدف المراد تصويره و البعد الرقـمي 

 

يتم من خالل تقـــــريب العدســـــة من 
المصدر و هذا الشـئ يؤدي الى بكسـله 

وقله جوده الصورة. و نوه عن متى يتم  
إسـتخدم التقـريب الرقـمي و البـصري 
ونصح الطالب بعدم إستخدام التقـريب 
الرقـمي إال في الضروره القـصوى ،و 
إسـتخدام التقـريب البــصري بــدالً من 
الرقمي،وقـــال"زايد" أن الجرأه يجب 
ان تكون جزء ال يتجزأ من شــــخصية 
الصحــفي أو المصور الصحـــفي ذلك 
إلســتخراج الموضوع بشــكل جيد، و 
قـــــال لهم أن التدقــــــيق في الصورة 
وخلفيتها شـئ اساسـي للصورة لتجنب 

أي شـــئ يتلف الصورة الصحــــفية ،  
وأضاف أن اإلضاءة شـئ أساســي في 
التقــــــاط الصورة ســــــواء اإلضاءة 
الطبـــيعيه أو اإلضاءه الصناعيه و أن 
اإلضاءه الطبيعيه تنقسم الى "اإلضاءه 
األماميــة و اخــرى خلفيــة و أخـــرى 
جانبية"، وتحـدث معهم بشـرح مفصل 
عن زوايا التصوير وقـال لهم أن هناك 
خمس زوايا للتصوير و هم "جانبــية و 
جانبية يمنى و جانبية يسرى و علويه و 
سفلية" ، و أضاف أن يجب علينا إبراز 
البــــعد الثالث للصورة ويجب التركيز 

على االضاءه أكثر شئ.
 وتقدم "الدكتور احمد الرفاعي" بشـكر 
إدارة المعهد على العمل الدائم من أجل 
التقدم و أعرب عن سعادته البالغه على 
تواجده مع الطالب وقـــام بتحـــفيزهم 
بالكثير من الكلمات، وشـرح لهم أهمية 

الصورة الصحفية

في إطار حــــرص مجلس إدارة معهد 
اإلسكندرية العالي لإلعالم و األسـتاذة 
الدكتـورة غـادة اليمانـي عميـد المعهـد 
علـــى تعزيـــز الجانــــب العملــــي و 
األكاديمي نظم قسم الصحـافة بـالمعهد 
برئاسة د.محمد عثمان ورشة تدريبـية 
مجانية في "أساســــــــــيات التصوير 
الصحــفي"، وإتاحــة االشـــتراك فيها 
لجميع الطالب وجميع الفرق الدراسية 
بــالمعهد، وحــاضر في هذه الورشـــة 
د.محـمد عثمان رئيس قسـم الصحــافة 
بالمعهد ، ود. أحمد الرفاعي أستاذ قسم 
الصحــــــــــافة، و علي زايد المدرس 
المســاعد بقســم الصحــافة، وذلك يوم 
الثالثاء بقـــاعة المؤتمرات بـــالمعهد، 
وحــرصاً من د. أحــمد إبـــراهيم على 
تشجيع الطالب قام بحضور جزء كبير 

من ورشة التصوير. 
و بــدأ "د. محـــمد عثمان"  بـــتعريف 
الصـورة و تعريـف المصـور وأهميـة 
كل منهم ، و عناصـر تكويـن الصـورة 
الصحــــفية ،والجوانب الفنية للصورة 
الصحـــــــفية، و أهمية توافر عناصر 
ومعايير الحيوية و التلقـائية و يجب أن 
تكون الصورة الصحـــــفية لها صله و 

إرتباط  بالموضوع.
وتحدث"عثمان"معهم عن األعتبارات 
و األرشــــادات األساســــية للتصوير 
الفوتوغرافي و أهما بـــــــــعد اليد عن 
الفالش أو عدســة التصوير ، وتحــديد 
الهدف داخل الكادر، وبـعض النصائح 
الخاصة للمصور حــيث ان يجب على 
المصور أن يكون في مســتوى الهدف 
الذي يريد تصويره ، و قــــام بشــــرح 
الفرق بـين التصوير الفردي وتصوير 
الجماعات مثل تصويـر المؤتمـرات و 
األجتماعات ألن يكون فيها حشد كبـير 
من الناس.و نوه الدكتور "أحــــــــــمد 
الرفاعي" عن وجود خلفية مناسبــــــة 
للصورة الصحـــــــفيه ألســـــــتكمال 
الموضوع، وأســـــتكمل د."محــــــمد 
عثمان" شرحـــه للطالب قـــائالً يجب 
على المصور ترك فراغ في الصورة، 

   

 


حـــرًصا من مجلس إدارة معهد اإلســـكندرية 
العالي لإلعالم و الدكتورة غاده اليمانـي عميـد 
المعهـد علــى تعزيــز الجانــب العملــي لــدى 
الطالب من أجل تأهيلهم لسـوق العمل، و بـناءً 
على اإلقبــال الشـــديد من الطالب على ورش 
"الصحـافة"مع الصحــفي "محــمد معوض"، 
نظم المعهد ورشة مجانية تتحدث عن "أشـكال 
الكتابــة الصحــفية" ألقــاها الكاتب الصحــفي 
"محــــــمد معوض" رئيس تحــــــرير جريدة 
"إســكندرية اليوم"و ذلك يوم األحــد بـــمدرج 
(?)بالمعهد ، و ذلك بحضور األسـتاذ الدكتور 
"محـمد عثمان" رئيس قسـم الصحـافة بــمعهد 
اإلسـكندرية العالي لإلعالم و الدكتور "أحــمد 
إبــــراهيم"، و الدكتور "أحــــمد الرفاعي"، و 
"علي زايد"المدرس المساعد بقسم الصحافة. 

وبدأ الصحفي "محـمد معوض"رئيس تحـرير 
جريدة إسـكندرية اليوم بشــرح ما هو "الخبــر 
الصحـــفي" من حــــيث التعريف و التكوين و 
شــــروط كمال الخبــــر وطريقــــة الصياغة 
الصحيحه وذلك من خالل طرح األمثلة عليهم 

لكي يوثق لهم المعلومة داخل أذهانهم. 

و قــام "معوض" بشــرح الفرق بــين الخبـــر 
البســيط والخبــر المركب و ما الفارق بـــينهم 
وشرح الفرق بين الخبر و التقـرير الصحـفي، 
وطرح على الطالب الكثير من أســــماء كتب 
لعمالقـة في كتابـة فن "الخبــر الصحــفي"مثل 
الدكتور فاروق أبـو زيد  لكي يتطلعوا عليها و 

يستفادوا أكثر. 
و شرح للطالب بإسـتفاضة عناصر الخبـر، و 
كيفية توثيق الحـدث، حـيث قـام بحــضور هذه 
الورشــــة جميع الفرق الدراســـــية الموجودة 

بالمعهد من جميع االقسام .
وقال" رئيس تحـرير إسـكندرية اليوم "بـعض 
النصائح للطالب لتجنب بعض التحـديات التي 
سـوف تقابــلهم في وجودهم بســوق العمل في 

بداية طريقهم. 
بـاإلضافة الى كلماته التحـفيزية و التشــجيعية 
التي ألقاها على الطالب لكي يعزز فيهم ثقـتهم 
بأنفسـهم ويدفعهم الى حـب المهنه و االمتنان و 

األخالص لها.
و حــرًصا من جريدة "إســـكندرية اليوم"على 
رصد بـــــــعض آراء الطالب في ورشـــــــة 
الصحـــافة، وقـــالت الطالبــــة" مي محــــمد 
بسيوني"المقيده بالفرقة الثانية بقسـم الصحـافة 

أن الورشة كانت ممتعة و دسـمة تحـتوي على 
المعلومات الجديدة التي لم تسمع عنها من قبل.

وقـالت الطالبـة "شـهد محـمد عبـاس" المقـيدة 
بالفرقـة الثانية بقسـم الصحــافة انها اســتفادت 
بـــالكثير من المعلومات ووجهت الشـــكر الى 
الصحـــفي "محـــمد معوض" على مجهوداته 

التي يبذلها مع الطالب. 
وقــالت الطالبــة"االء الســـيد كامل" المقـــيدة 
بالفرقـة االولى أن الورشـة مفيدة و موفرة لهم 
الكثير من األموال بــــــاإلضافة الى اختيارهم 
لمحاضر الورشـة كان اختيار موفق النه قـامة 
كبـــــــــيرة وعمود من اعمدة الصحـــــــــافة 

باإلسكندرية.
وقـال الطالب" عمرو إيهاب" المقــيد بالفرقــة 
الرابـعة بقســم اإلذاعة والتلفزيون أنه إســتفاد 
بــــــالكثير من خالل هذه الورشــــــة ويتمنى 

تكرارها إسبوعياً للمزيد من اإلستفادة.
وقـالت الطالبـة "دولت ايمن" المقـيدة بالفرقــة 
الثانية بقسـم الصحـافة أن الورشــه التدريبــية 

كانت مفيدة و تأهلنا للعمل الميداني.
و قام المونتير هشام سامي بالتغطية اإلعالمية 

لنشرة أخبار معهد اإلسكندرية العالي لإلعالم


إقبال كبير من الطالب على ورش الصحافة مع الصحفي "محمد معوض" 
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ظهرت في الســـــــنوات األخيرة تكنولوجيا متطورة 
جاءت لتؤدي خدمه لالنســان وتســـاعده علي انجاز 
مهامه. ولكن بــــــــعضا من االفراد ضعاف النفوس 

قرروا جلب المال بطرائق غير مشروعه. 
فأســاؤا اســتخدام هذه التكنولوجيا وألحقـــوا الضرر 

بـــــاألفراد االخرين من خالل القــــــيام 
بابتزازهم إلكترونيا. حيث يؤثر االبتزاز 
االلكتروني سلبـــــا علي المجتمع.  فماذا 
يعني االبــــــتزاز االلكتروني؟  وما هي 

انواعه؟  وكيف يجب التعامل معه؟
قالت دكتور رانيا محمود الكيالني اسـتاذ 
علم اجتماع بــجامعه طنطا ان االبــتزاز 
االلكتروني هو تهديد بالتشهير بمشـاركه 
معلومات تخص شـخص ما بــما في ذلك 
الصـور والفيديوهـات، علـي االنترنــت 
مالم يستجيب لمطالب المبتز، والتي تكاد 
تنحـــصر ف طلب المال او االســـتغالل 

الجنسي. 
ثم اضاف علي ذلك المستشـار القــانوني 
صالح جاد الكريم ان االبـــــــــــــــتزاز 
االلكتروني من الجرائم الحــــــديثة التي 

نشأت مع التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل االتصال 
الحديثة و يمكن تعريفه بالتهديد للحصول علي مقابـل 
مادي من الضحية و في حاله عدم االستجابة لمطالبه، 

فيقوم بفضحه ونشر المعلومات التي ف يده. 
وأوضحـــــت دكتور رانيا محـــــمود أن البـــــتزاز 
االلكتروني له انواع متعددة منتشـــــــرة في المجتمع 

وهي
االبــــــتزاز في مجال العمل:  غالبـــــــا ما تتعرض 
الشـركات من االبـتزاز االلكتروني،  حــينما يخترق 
المبتز موقع الشركة ويحصل علي معلومتها السـرية 
الهامه من خالل احــدي عمليات القـــرصنة،  لتبـــدأ 

بعدها سلسله التهديدات
التشـهير: هو نوع من انواع االبـتزاز الذي يقــوم فيه 
المبــتز بـــطلب المال او خدمه اخري. وذلك منعا من 

نشر االخبار للعلن تساهم في تشويه سمعه الضحية. 
وقالت لكي يتجنب الشـخص هذا االبـتزاز يجب عليه 
عدم إعطاء اي بـــيانات شـــخصيه لمصادر مجهولة 

بالبريد االلكتروني او الهاتف 
تجنب محادثات الفيديو مع االشخاص المجهولين. 

عدم مشــاركه المعلومات الشــخصية عبــر مواقـــع 
التواصل. 

دور األســرة في تحقــيق االمن االلكتروني  لجوانب 
متعددة،  ومنها االلعاب اإللكترونية حـــــيث ينجذب 
االطفال الي عالم االلعاب االلكترونيه لترفيه انفســهم 
وفي هذا العالم يتربـــص بـــهم دعاة العنف والجرائم 

المختلفة ليغذو بهم بالسلوكيات السلبية. 
وأكدت أن الدافع وراء هذا االبـــتزاز هو انه ســـلوكا 
متكررا متعمدا عدوانيا، يقوم به المبتز بهدف تخويف 
واثاره غضب الضحـية وفي الوقـت نفسـه الســيطرة 
عليها وقد يسـتطيع المبـتز الوصول الي الضحـية في 

اي وقــــت من خالل مواقــــع التواصل االجتماعي، 
عكس ما يحـدث في الواقـع، وصعوبــة الوصول الي 

الضحية 
واوضحت علي كيفيه التخلص من هذا االبتزاز، فإنه 
من التعاون بين المبتز الكترونيا واالهل او االصدقاء 
في االبـالغ سـريعا. حـيث افضل طريقـه هي ابــالغ 
الجهات الرســـمية والحـــكومية كخطوه اولي. وهي 
المفتاح الرئيسي للحـل كما يجب 
التعامل مع كل حــــاله بشـــــكل 
مختلـف وذلـك الختـالف انـواع 
االبــــتزاز. واختالف طبــــيعة 
الشـخص التي يقـوم بــعمليه االبــتزاز.  

واختالف الهدف ف كل مره. 
وأكدت علي ان هذا االبـتزاز يؤثر علي 
نفسـيه الضحـية حــيث يؤدي العديد من 
االضرار الجسـمية علي حــياه االفراد، 
من بينها الميل الي العزلة، عدم الرغبـة 
في التعامل مع االخرين، تفويض الثقــة 
بـالنفس، وعدم الشـعور بــاألمان، عدم 
الرغبــــــــــة في التعامل مع االخرين، 
واإلصابـــة باإلضرابـــات النفســــية، 
كالقـلق، التوتر، الخوف وجنون الشــك 

واالضطهاد. 
كما يتحول بعض الضحايا للسـلوك االنحـرافي وعدم 
الالمبـاالة بالقــيم المجتمعية واألخالقــية انتقــاما من 
انفسـهم والمجتمع كله. لكن النتيجة االخطر هي اتجاه 
الضحية لألذى  النفسي من خالل محـاوله االنتحـار، 
نتيجة للضغط الشديد والخوف من الفضيحـة والتهديد 
الذي تقع الضحـية فريسـه له. فان اغلب الضحـايا من 

صغار السن او المراهقين. 
دور القانون

أكد المستشـار القــانوني صالح جاد الكريم علي دور 

الدولة في حـمايه االفراد من هذا االبــتزاز علي ان لم 
تغفل الدول عن حـمايه افراد المجتمع.  فقــد تم النص 
في القــــوانين الجنائية علي  االبــــتزاز في صورته 
العادية، أما في الوقت الحالي ومع التقـدم التكنولوجي 
فقــد تدخلت دول العالم  في ســـن القـــوانين الخاصة 
٢٠١٨بـالجرائم رقـم  لسـنه وهي قـانون مكافحـه  ٧٥
جرائم تقـــنيه المعلومات وانشـــأ جهة مختصه وهي 
(وحــــده الجرائم اإللكترونية) ولديها كل االمكانيات 

في محاربه الجرائم والقبض علي مرتكبيها. 
اوضح لنا النصيحـــــــة لتفادي الوقــــــــوع في تلك 
المشــكالت، يجب ان يكون هناك توعيه من األســرة 

والمدارس واألجهزة اإلعالمية. 
عدم قبول طلبات الصداقة من المجهولين 

-التقليل من مشاركه المعلومات بـس الشـخصية علي 
االنترنت 

_تجنب اقـــامه محـــادثات الفيديو اال مع اشـــخاص 
تربطك بهم عالقه وثيقه 

-عدم مشـاركه الصور الخاصه او الفيديوهات عبــر 

١٨٠فدان بــــــجانب المحــــــاصيل الزراعية 
االخرى

وتشـهد محـافظة البحـيرة فى عهد الرئيس عبـد 
٣٦الفتاح السيسـي إنشـاء  جمعيه زراعيه على 
مستوى محافظه البحيرة ومشروع حـياة كريمة 

ومشاريع أخرى كثيرة
وقال دكتور ممدوح السيد محمد إن سبب ترجع 
القـطن في الســنوات الماضية إلى زيادة نسبــة 
األجور واألعبــاء على الفالحــين مما أدى إلى 
إتجاه الفالح إلى زراعه المحـــاصيل الزراعية 
االخرى كالقــمح واألرز ولب عبــاد الشـــمس 
وغيره من المحـاصيل التى تلبـى حـاجاته وأكد 
على وجود تنسـيق كبــير بــين الدوله والوزارة 
لتلبــية حــاجات الفالحـــين وأعاده مصر ألول 

الدول فى العالم لزراعه القطن .
من جانبه أكد نقيب الفالحـين حـمدى 
منصـــور الطويــــل 
لكفـــر الـــدوار 
محافظه البحيرة  

ان محصول القطن هو المحصول رقم واحـد في 
مصر وكان المحـــصول القـــومي و أن زراعه 
القــطن تشــكل عبء كبــير  وزياده تكلفته على 
الفالحين و  من ناحيه تسويقـه وقـله أسـعاره من 
جانب مزادات الشـــركات الخاصه التى تفرض 
أســعار ضئيله جداً فى  قــنطار القـــطن وهذا ال 
يتناســـب مع التكاليف الزراعيه للفالح وكل هذا 
أسباب رئيسيه قد تمنع الفالح من زراعه القـطن 
في مصر عموماً واتجاه إلى محـــــاصيل أخرى 
حـــيث تتميز محـــافظه البحـــيرة بــــالعديد من 
الزراعات مثل األرز والذرة و بــنجر الســكر و 

القمح .
وقال رئيس الجمعية الزراعية بكفر الدوار

إن خلط البــذور وفســـاد المبـــيدات  وعجز فى 
االســـــمده الكيماويه وقـــــله الخامات وارتفاع 
أســــــــــعارها أضعاف وزياده تكاليف األجور 
العامله على الفدان الواحـــــد لدى الفالح من أهم 
أسبــــاب تراجع الفالح عن زراعه القــــطن في 

مصر بشكل عام
٨٦ويوجد العديد من البـذور المتوفرة مثل جيزه  


٩٤ـ/٩٢التى تزرع فـى الدلتـا و جيـزه  مـن أهـم 
أنواع البــــذور المســــتخدمه وتدخل فى الغزل 
والنسيج ويعد الوجه القبلى من أهم المناطق التى 

تتم زراعته وتصديره إلى الخارج
ويواجه الفالح معانات كثيرة فى محــــــــصول 
القـطن بــعدما كان المحــصول الرئيســى له مر 
العصور ومصدر رزقه وقال أحـد الفالحـين أنه 
يواجه صعبه فى زراعه القطن من ناحيه تسويقه 
وتحـديد سـعره الذى ال يتناسـب معه فى ظل هذه 
الظروف وارتفاع األســعار ومن مشــكالت فى 
الرى ومن أهم مطالبهم زياده سعر قنطار القطن 
وعدم إعطاء الشركات الخاصه احـتكار السـوق 
لصالحــهم وتدخل الدوله فى هذا األمر إلرضاء 

حاجه الفالحين 
ومن الجانب االخر عند السؤال ألحدي أصحاب 
األراضي الزراعيه في منطقـــه كفر الدوار عن 
المشاكل التي تواجه أصحـاب األراضي في عدم 

الزراعه الكافيه لمحصول القطن:
سبب نقص زرع القطن في األراضي بسبب قـله 
التسويق ودخول الشـركات الخاصه في مزادات 
للحــــــصول علي المحــــــصول من األراضي 
الزراعيه وذكر ســعر القــطن في العام الماضي 
٥٦٠٠حسـب البــورصه العالميه  جنيه مصري 
أما االن حدث نقص في السـعر بسبـب أعتراض 
الشــركات الخاصه علي الســعر فكان الناتج هو 
تقليل سعر القطن لتسويقه لعدم تعرض أصحاب 
األراضي للخسـارة في سـعر المحـصول، وكان 
النظام القديم لتسلم الحكومة القطن من الفالحين، 
عن طريق تحـديد الحـكومة لسـعر الضمان وهو 
سعر ثابت لمحـافظات الوجه القبـلي وسـعر اخر 
٢٠١٨لمحـــافظات الوجه البحــــري، ففي عام  
٢٧٠٠أعلنت الحكومة عن تسعير القطن، بقيمة  
جنيه للقـــنطار لمحــــافظات الوجه البحــــرى، 
٢٥٠٠و جنيه وجه قبــــلى، وهى القـــــيمة التى 
اعترض عليها الفالحــون، ووصفوها بـــ"غير 

العادلة" ألنها لن تعود عليهم بتكلفة الزراعة





يعتبـر القــطن المصري 
احــــــد المحـــــــاصيل 
االســــتراتيجية الهامة 
نظــــرا لكونــــه مـــــن 
الدعامات الرئيســــــية 
للبـــنيان االقــــتصادي 
القــومي ، حــيث تقــوم 
عليــــه العديــــد مـــــن 
الصناعات المحــــلية ، 
مثــل صناعـــة الغـــزل 

والنســــــيج وغيرها 
بــــــــاالضافة الي 

استيعابــــــه ما 
يزيد عن مليـون 

عامل ما بــــــــين 
الزراعــــــــــــــة 

والتصنيع ، فضـال 
عـــــــن اهميتـــــــه 

التصديريـــــــــة ، 
وللقــــــطن مكانه 
هامـة فـي التاريـخ 

المصري 

 

قــال المهندس بــدر محــمد بـــدر : وكيل وزارة 
الزراعه بمحافظة البحيرة

إن الدوله تســعى جاهدا إلى توفير جميع السبــل 
العاده مصر إلى وضعها الرئيســـى فى زراعه 
القــــطن وخاصه فى عهد الرئيس عبــــد الفتاح 
السيســـــي الذى يعمل على اســـــتصالح 
األراضي الزراعية وانشــاء المشــاريع 
الكبـــــــــرى وتزويد االالت والمعدات 
الزراعيه لزياده اقـــــــــــــتصاد الدوله 
والنهوض بـها ووضع مصر في الرياده 
بـين دول العالم ألن مصر تعتبـر من أكبـر 
الدول زراعه للقـطن حـديثآ حـيث بــلغت 
عدد األراضى المزروعه هذا العـام 
٢٣٠إلى  الف فدان مـن إجمالـى 
األراضى المزروعه وتشــهد 
الدوله زياده مســــــتمرة فى 
اآلونــة االخيــره العـــاده 
مصر إلى السـوق العالمى 

.
وأكــد الدكتــور ممــدوح 

السيد محمد :
 مديــــــر عـــــــام اإلدارة 

الزراعيه بكفر الدوار
إن نسبـــه زراعه القــــطن في 
البحيرة وأبو حـمص تزداد عام 
تلو اآلخر حـيث بـلغت نسبــة 

كبيرة هذا العام بأجمالى  





االنترنت والمواقع المجهوله 
-يجب تحصين الحساب علي مواقـع التواصل بـكلمه 
سـر قـويه وفي حــاله التخلص من الهاتف يجب عمل 

فورمات كامله. 
وتابع كما نص قانون العقوبـات وفقـا لنص الماده ٢٥ 
من قــانون مكافحـــه جرائم تقـــنيه المعلومات رقـــم 
٧٥/٢٠١٨/ يعاقب بالحبس مده ال تقل عن سته اشهر 
وغرامه ال تقل عن خمسين الف جنيه وال تجاوز مائه 
الف جنيه واحــدي هاتين العقوبــتين من ارتكب فعال 

من االفعال االتيه: 
/1االعتداء علي اي من المبادي او القـيم االسـريه من 

المجتمع المصري 
/2انتهاك فرصه الحـيه الخاصه وارسـال بــكثافه في 

الرساله االلكترونيه لشخص معين دون موافقته. 
/3نشــر عن طريق الشبــكه المعلوماتيه او بإحـــدي 
وســــائل تقــــنيه المعلومات او اختيار صور وما في 
حـــكمها تنتهك خصوصيه اي شــــخص دون رضاه 
سـواء كانت المعلومات المنشــوره صحيحــه ام غير 

صحيحه. 
٢٦اما الماده  من القــانون فإنها تنص علي العقـــومه 
١٠٠بالحبـس مده سـنتين وبــغرامه ال تقــل عن  الف 
٣٠٠جنيه وال تتجاوز  الف جنيه وبإحــــــدي هاتنين 
العقوبتين كل من تعمد استعمال بـرنامج معلوماتي او 
تقــنيه معلوماتيه شــخصيه للغير لربــطها بمحــتوي 
الداب العامه او الظهارها بطريقــــه من شـــــأنها او 

شرفه. 
وأخيررا فإنه ان كانت القوانين وضعت لحمايه افراد 
المجتمع من تلك الجرائم فإن الشريعه االسـالميه اول 
من حرم  تلك االفعال، فمن قـيم االسـالم عدم تخويف 
المسـلم او تهديده، وقــد جاء عن الرســول (صلي اهللا 
عليه وسلم)  ال يحل المسلم ان يروع مسلما. وبـالتالي 
فإن تلك الجريمه تعد من المعاصي في الشــــــــريعه 

االسالميه.
وبعد تدشين حملة «ندعمك» تلقت المؤسسة أكثر من 
١٠ بـالغات قـضايا ابـتزاز إلكترونى، تعاملت معها 
وفًقا لرغبــــة الفتيات- على ِحدة، وتابــــعت: «هناك 
فتيات تخترن التفاهم الودى مع الشـــخص المبــــتز، 
وترفضن التدخل القــانونى حــتى ال يصل األمر إلى 
األهل، وبــالفعل تتواصل المؤسســـة مع الشـــخص 
المبتز وتحـاول إرهابـه بـاتخاذ اإلجراءات القـانونية 
ضده فيتراجع عن ابـتزازه، وهناك حـاالت أخرى تم 
التواصل فيها مباشرة مع عائلة الشخص المبـتز، لكن 
بـعد حـادثه انتحـار بســنت خالد التى شــغلت مواقــع 
التواصل االجتماعى قــــررنا عمل حـــــماالت دعم 

وتوعية من الجانبين القانونى والنفسى».
وأشار إلى أن المؤسسة تجهز ورقة لمشـروع قـانون 
جديد، بهدف تغير قانون العقوبـات لقـضايا االبـتزاز 
اإللكترونى، خاصة أن عقوبــــته تصل لـ٦ أشـــــهر 
فحسب، بـاإلضافة إلى عقـد جلسـات للتأهيل النفسـى 
مّرة أخرى؛ ليس للفتيات فقــــــط؛ بـــــــل ألهاليهن، 
لتوعيتهم بـكيفية التعامل فى مثل هذه الحـاالت، حـتى 

ال تتكرر «حاثة بسنت» مّرة أخرى.
أكد النائب أحـــــمد بـــــدوى رئيس لجنة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات بـــــمجلس النواب، أن اللجنة 
تعمل على الخروج بتشـــــــــريعات جديدة لمواجهة 

االبتزاز االلكترونى.
وقـال ان قـانون تقـنية المعلومات سيحــد من الجرائم 
اإللكترونية، موضحا اننا في مجلس النواب نحـرص 

على المتابعة، وهناك تنسيق مع كل الجهات المعنية.

واضاف بــــدوى أن مجلس النواب حـــــريص على 
مجاراة التطورات التكنولوجية على مســتوى العالم، 
مضيفا ان هناك تنســـيق مع الجهاز القــــومي لتنظيم 
االتصاالت للتعامل مع المحـتويات المخالفة للمعايير 
والتقاليد المصرية، وسيتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة 

لمواجهة ما يضر المجتمع.
ودعا رئيس لجنة االتصاالت وســــــائل االعالم الى 
الحـــرص على فتح ملف مخالفات منصات التواصل 
االجتماعي وتجاوزاتها األخالقــــية، مؤكدا أن هناك 
حـــــــــرصا أيضا من مجلس النواب  على الخروج 
بصياغة صحيحة لتعديالت تشريعية جديدة لمواجهة 

االبتزاز اإللكتروني والمحتويات المسيئة.



 






صالح جاد الكريم د. رانيا محمود الكيالني 










النائب أحمد بدوى 

 المهندس بدر محمد بدر

د.ممدوح السيد محمد

حمدى منصور الطويل





5

 فنار اإلسكندرية القديم
 -الذي قــام ببــناؤه ( بـــطليموس األول ســـوتير) ضمن 
األعمال االولي التي أنشائها في عهده ، وقـد تم اسـتكمالها 
في عهد ابنه (بطليموس الثاني) الملقب ب (فيالدلفوس) .

-ويوصف المنار بأنه يتكون من ثالث طوابق:
-الطابق األول: يبـلغ ارتفاعه ?? متر ويضم ثالث غرف 
ويوجد به العديد من النوافذ وبه أيًضا صهريج للماء (كان 
مخصص لشـرب الماء) وكان أعلي هذا الطابــق نقــوش 
اغريقية  يعتقـد أنها لآللهة ويعتقـد أنها ترجع لبـطليموس 

األول تخليًدا لذكراه.
-ومن المعروف إن هذه المنارة كانت تعمل حـتى النصف 
األول من القرن السابع الميالدي، وبدأت تتأثر باألحـداث 
التاريخيـة والـزالزل فتـم ترميمهــا فــي عصــر الدولــة 
الطولونية ، وفي عام ???? حــدث زلزال قــوي أدي إلي 
تهدم الطابـق الثاني ولم يبقـي ســوي الطابــق األول الذي 
أصبح فيما بعد مسجًدا ثم برج للمراقبة في القرن الخامس 

م . ١٨٤٠عشر ثم تحول إلي أنقاض عام 

المسرح الروماني(اإلسكندرية) 
اكتشف هذا المبـني عن طريق الصدفة أثناء إزالة التراب 
للبحـث عن مقبــرة االســكندر األكبــر بواســطة البــعثه 

١٩٦٠البولندية في عام 
أطلق عليه األثريون اسم المسرح الروماني عند اكتشـاف 
المدرجات الرخامية، ولكن حـــصلت إثارة جدل كبـــيرة 
حـول وظيفه هذا المبـنى األثري واسـتغرق التنقــيب عنه 

٣٠حوالي  سنه.
-تصميم المبني:


المبـــني مدرج على شــــكل حــــدوة حــــصان أو 
يتكون من١٣صفاً من المدرجات   (uحـــــــــرف(
الرخامية مرقـمه بحــروف وأرقــام يونانية لتنظيم 
٦٠٠عملية الجلوس تبدأ من أسـفل ويتسـع لحـوالي 
شـــــــخص وهي مصنوعة من الجرانيت الوردي 
ويوجد أعلى هذه المدرجات خمس مقــصورات لم 
يتبقى منها إال مقصورتين وسقف هذه المقصورات 
كان ذو قبـــاب تســــتند على مجموعة من األعمدة 
وتسـتند المدرجات على جدار ســميك من الحــجر 
الجيري يحـيط بــه جدار آخر وقــد تم الربــط بــين 
الجدراين بـمجموعه من األقـواس واألقبـيه حــيث 
يعتبر الجدار الخارجي دعامة قوية للجدار الداخلي 

كما يوجد صالتان من الموزاييك بــــــزخارف 
هندسية في الموقع الذي يوجد جهة الغرب.

كان للمواطن الســكندري مكانة عالية وقـــال 
الباحــثين أن المواطن الســـكندري له ثقـــافة 
مختلفة وينظر لآلخرين بنظرة تكبـر عليهم ، 
واشـتهروا أهالي اإلسـكندرية بـالصيد وذلك 
ألنها مدينة ساحـلية وكان للصيادين مالبـس 
مميزة كان يرتدي الصياد ســــــروال طويالً 
فضفاضا يحـده من أعلي يحـده من أعلى عند 
الوسـط "كمر" يقـفل بــأزار أو تكة، وتحــت 
الكمر ينسدل "السروال" باتسـاع عن طريق 
طيات أو كشكشـــة، وينتهي عند الكاحــــلين 

بأساور تقفل بـأزرار. أما من أسـفل المنتصف 
فله حـجر واسـع يتيح للصياد الحـركة الســهلة عند 
العمل، وتحدد ألوانه بـين األسـود أو األبـيض ومن 
أعلى الصديري وهو ثوب قصير ال يتعدى الخصر 
ليس له أكمام وله فتحـــة عنق مربـــعة ومفتوح من 
األمام، ويقــفل بــأزرار وقــيطان وله ثالثة جيوب 
خارجية، ويحاك وجه الصديري من قماش الشاهي 
الالمع المخطط، أما الظهر والجيوب فمن قــــماش 
الدمور، وتتنوع أشــكاله ويختلف من منطقـــة إلى 

أخرى، ويلبــس من تحــته فانلة من القــطن بـــأكمام 
طويلة ورقبة عالية.

أما النساء ف اشتهروا بالبرقع والماليات اللف كانت 
ـ التزييرة الطبقة األولى  تتكون من ٣ طبقات يسموا ب

اسـمها السبـلة وهى جالبــية واســعة وكمامها 
طويلة تلبسها فوق مالبـس المنزل كي 

تغطيها تماًما والطبقــة الثانية قــطعة قــماش من 
التفتا تغطي بها رأسها وأكتافها اسمها الحبـرة أما 
القـــــــــطعة الثالثة واألخيرة التي أخدتها المرأة 
المصرية من األتراك هي اليشــمك وكانت تخفي 
بـه وجهها والذي تطور فيما بــعد على يد بــنات 
بحــري للبرقــع فوق ماليات اللف التي تبـــرز 

جمال قوامهم.
ونكمل رحلتنا للتعرف علي ثقـافه أهالي اسـوان 
(النوبــه) بــالد األلوان ، الذهب، كان القـــدماء 
المصريين يســــــمون  النوبــــــه (ارض 
االقواس) نسبه لمهاره اهلها في 
الرمايــــــه ارض الخيــــــر 
والحضاره ، هنا االنسـان له 
مزياه الخاصه والفريده مـن 
نوعها ، اهل اســوان عنوان 
الكــرم ،فالمكــان هـــاديء 
واالنســـان ايضا  كل متعته 
في الحـياه تامل والنظر علي 
زرقــه النيل ،فالبـــيوت مثل 
اللوحـــــه الفنيه وااللوان لها 
قـصص وحــكايات رســمتها 
أنامـل مـن ذهـب وهنـا الفنانيـن 
رسمو التاريخ واالحالم ووضعو 
طابــــــــعهم الخاص علي جدران 
بـيوتهم البسـيطه بـفطره فنيه سـليمه 
استمدها من الطبيعه ، فالنوبي مغرم 
بـــــااللوان مثل االخضر ، االييض ، 
االزرق واالصفر النها بالنسبـه للفنان 
اللوان الحياه ومن خالل حديثنا مع احد 
الرســــاميين النوبـــــيين الذين تميزو 
بالرسـم والنقـش علي البــيوت يدعي ه 
كارم، فنان احــب الرســم علي جدران 
البــيوت  البســيطه والكثير من الفنادق 
الموجوده بغرب سـهيل ، عشـق الرسـم 

واأللوان منذ 

الصغر وبــــرع في اختيار األلوان واتخذها مهنه له ولم 
يكتفي بـذلك بــل افتتح ورشــه صغيره له لتعليم األطفال 
فنون الرسم وكيفيه تدريج األلوان و عبـر عن مدي حبـه 
لمهنته وانها ليســت مجرد مهنه لكســـب المال بـــل هي 
شـغف وحـياه بالنسبـه له وان األلوان بالنسبـه له الحــياه 
وانه يستمد طاقته وشغفه من األلوان والرسم. وااللحـان 
كان لها طابـع خاص وفريد من نوعه جدا جعلتها عالقــه 
في األذهان واآلذان ايضا ، يضرب الفنان النوبــي الدف 
بايقــاعات منتظمه ، فاالغاني النوبــيه اعتمدت علي اله 
الدف والدف بــاللهجه النوبـــيه تعني (التار)، ثم ادخلت 
علي الدف اآلالت االيقـــاعية الحـــديثة لتدخل وتضيف 
ايقـاع جديد للموسيقـي النوبــيه بــجانب الموسيقــي كان 
الرقــص بالنسبــه الاهالي النوبــه جزء من شـــخصيته 
استوحـــاها من البـــيئه الفطريه مثل تمايل امواج النيل. 
تميزت المراه النوبيه بحبها للحلي والمجوهرات والحنه 
الي تنقــش علي يديها لتزيدها اناقـــه واختالف ، وكانت 

اضافه االلوان للمالبس من االشياء المهمه 
بالنسبه للمراة النوبيه ف كان ثوبها التقـليدي والمعروف 
يســمي (الجرجار) الذي كان من اهم المورثات التراثيه 
والنوبيه للنساء ، ارتداته المتزوجه والفتاه والطفله ايضا 
، فالجرجار قديما كان ترديه النساء بكل االلوان لكن بعد 
وفاه الملك الكوشــي  النوبي(ترهاقــا ) اصبــح بــاللون 
االسود حـتي وقـتنا هذا، ايضا ارتدت المراه النوبـيه ذي 
اخر يسمي (اليي) وكان عبـاره من قـطعتين من القـماش 
اول قــطعه تلف حــول صدرها والقــطعه الثانيه باقـــي 
جســــدها، والذي اضاف تميز وجاذبــــيه ايضا قــــطع 
المجوهرات ،الذهب التي اعتمدته النوبـــــيه ارتدائه مع 
مالبسها التقليدية لتضيف طابع االناقه والتميز واختلفت 
اسماء الحلي والمجوهرات ايضا مثل الزمام و الزيتوني 

والجكد
،الحجل . كل هذه السـمات والعادات والتقـاليد تميز بـيها 
اهالي الجنوب وكانت بـصمه وتراث لهم متمسـكين بــه 

الي هذا الوقت الحالي





واحـــــــدة من أجمل وأهم المعالم 
الطبـيعية في مصر. فقـد أنشـاءها 
٣٣٢"األســـكندر األكبـــر" عام  
ق.م لتكـــون عاصمـــة لدولتــــه. 
فتمتاز المدينة بشواطئها الجذابـة 
ومناظر البحر الساحرة. كما يوجد 
بــها أكبــر مواني مصر البحـــرية 
وهو "ميناء األسكندرية". وتضم 
العديد من المعالم المميزة أبـرزها 
: فنار االســــكندرية _ المســــرح 

الروماني 



,

مؤتمر المناخ هو من أهم االحـداث في العالم كل عام 
، تجتمع الدول األطراف في بـــــلد جديد لمناقشـــــة 
الخطط والسياسـات لمعالجه آثار تغير المناخ ، وهذا 
العام أقــيم مؤتمر المناخ في مصر في مدينة "شــرم 
الشـيخ" الواقـعة في شــمال شــرق افريقــيا ، ولذلك 
يعرف المؤتمر هذا العالم بإســــــم " قــــــمة المناخ 
االفريقــية " ويتم في التركيز علي مشـــاكل التمويل 
والتكيف والخســــــائر واألضرار ، تؤثر التغيرات 
المناخية على صحــة البــيئة المحــيطة، حـــيث من 
المحتمل أن ترتفع وتيرة حـدوث الكوارث الطبـيعية 
كالجفاف والفيضانات وغيرها، والتي قـــــــــد تهدد 
سـالمة وصحــة اإلنســان بــصورة مباشــرة وغير 
مباشــرة، حـــيث أوضح عدد من الهيئات الدولية أن 
للتغيرات المناخية آثاًرا صحــــــية محــــــتملة على 
اإلنســان، من ضمنها انتشــار األمراض المنقـــولة 
بالنواقــل، وعدد من األمراض المعدية، واألمراض 
المنتقـــلة عن طريق تناول الماء، أو الغذاء الملوث، 
وقــــد تؤثر في صحــــة األشــــخاص الذين يعانون 
األمراض المزمنة كمرضى القـــلب والربــــو مثًلا، 

وتفاقم الحالة الصحية لهم. 
و قال د. خالد عثمان أستاذ الكمياء وسـمية المبـيدات 
بـكلية الزراعة جامعة االسـكندرية :  يعتبـر الحـدث 
الذي قــام في الشــهر الماضي ان التغيرات المناخية 
ومؤتمر الطيارات المناخية أنه من أهم االحـداث في 

مصر هذا العام . 
 حضر المؤتمر  اكثر من ٥٠ رئيس دوله و اكثر من 
١٩٣ دوله مشـتركه في هذا المؤتمر و مؤكداً ان هذا 
المؤتمر سوف يكون له تأثيرات ايجابـيه علي سـكان 

العالم ليس علي مصر فقط. 
وقـــــال ان ال يوجد شـــــك في الكالم عن التغيرات 
المناخيه وان يجب ان نعرف الفرق بــــــــين المناخ 

والطقس 
المناخ: في ما معناه هو قــياس التغيرات في درجات 
الحـــراره في التغيرات الجويه لفصل او لشــــهر او 

لسنه 
اما كلمه طقس هي عباره عن قياس التغيرات الجويه 

ليوم او يومين 
وقـال ان المبـادرات التي اطلقـها الســيد الرئيس هي 
تشـجيع الدول الكبـيره بـأن تقـدم حـلول فعاله وتقــدم 



التمويالت الالزمه
وقــال ان عند النظر علي البــصمه الكربـــونيه التي 
تسببـها الدول االوربـيه هي حـوالي من ٤ ل٦ مرات 

عن الدول الناميه. 
وان نحـــــن كدول ناميه نأثر تأثيرا كبـــــير جدا في 
التغيرات المناخيه ولكن الدول الصناعيه الكبــــري 

مثل امريكا وفرنسا وانجلترا والصين. 
والملوث االول فـي العالـم كلـه هـم الصيـن وامريكـا 
ويجب علي الدول ان تجد حلوالً ايجابـيه لجميع دول 
العالم وتقـدم قـروض لتســاهم في خفض االحتبــاس 

الحراري الذي يسبب في الكثير من المشاكل 
واضاف ان هذه الدول في الفتره الحاليه بأن المبادره 
التي اطلقــها الســـيد الرئيس ســـتكون فرصه للدول 
االجنبيه المتقـدمه بـأنها توفي بـعهدها للدول الفقـيره 
وخاصه دول منطقـه الشـرق األوســط وأكد أن اكثر 
منطقـه سـوف تتأثر بـالتغيرات المناخيه هي شــمال 
افريقيا وجنوب اوروبا ولكن الدول األوروبية سوف 
يكون لصالحـها ارتفاع في درجات الحـرارة سـوف 

يكون عندها اكثر اعتداال عن دول شمال افريقيا
و أكد ان رئيس الجمهوريه اطلق مبـــــادره انتاج ما 
١٥يعادل  الف طن من الهيدروجين االخضر كما أن 
الهيدروجين االخضر ســوف يكون له فائده كبـــيره 

جدا للعالم كله
وان الهيدروجين االخضر هو عباره عن تحـلل مائل 
المياه فينتج من تحــلل االكســـجين فيطلق في الهواء 
ويزيد من نسبـــه االكســـجين في الهواء وبــــالتالي 
نســــتخدم الهيدروجين  كطاقــــه خضراء في انتاج 

الطاقه وفي تشغيل المصانع الكبيره.
و من اهم القـرارات خفض االنبـعاثات الكربــونية و 
االنبعاث الحراري المسؤول عنه بصفه أساسـية هي 
الثوره الصناعيه واالعتماد علي الكربـون التقــليدي 
أو الكربون االحفوري ، واضاف ان يوجد ما يسـمي 
بالكربون االزرق يوجد علي السواحل الشمالية وفي 
المدن ويقــوموا بــوضع ما يســمي ب" االعشـــاب 
البحـرية " التي تمتص الرواسـب الكربـونية بمقـدار 
٥٣حـــــوالي مايعادل  ضعف مرة عن النبــــــاتات 
األخري وبـالتالي تحـتفظ بـثاني اكســيد الكربــون و 

أكاسـيد النيتروجين ، واضاف ان القــطاع الزراعي 
% من انبـعاث ثاني أكسـيد الكربـون  ١٣مسئول عن 
% من  % من الميثان وحـــــوالي  ٨١وحــــوالي  ٤٠

أكاسيد النيتروجين. 
و قال إن كل دول أوروبا في العام الماضي عانت من 
ارتفاع درجات الحرارة و أدي الي اشتعال الحـرائق 
في الغابـات و هذا يعني أن ســوف يقابــلها زياده في 
ثاني أكسيد الكربـون ألن النبـاتات الخضراء تفيد في 
أنها تمتص ثاني أكســـــــــيد الكربـــــــــون وتكون 
الكربوهيدرات التي تدخل في بناء المواد الغذائية في 

األشجار.
و أضاف أن من المهم أن نعيد تأهيل الغابـــــات التي 

تدهورت و نعيد زراعتها . 
و صرح أن مصـر هـي الدولـه األولـي فـي تصديـر 
الزيتون و في العام الماضي تناقـص االنتاج بــمعدل 
% من انتـاج الزيتـون ، واضـاف ان  ٦٠من  إلي  ٤٠
الطماطم من النباتات الحساسـه جدا الرتفاع درجات 
الحرارة و أن ارتفاع درجه الحراره بمعدل درجه أو 

نصف درجه مئويه سيقابـــــــــله انخفاض في انتاج 
الطماطم حـــــــوالي ١٤% وإذا ارتفعت ٣ درجات 
مئوية ســوف ينخفض معدل إنتاج الطماطم حــوالي 
%٥٠ و سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعار الطماطم في 

السوق المصري .
و ايضا يوجد تقارير عالميه تتحـدث عن ان بـأرتفاع 
درجه الحـــراره والتغيرات المناخية ، المحـــصول 

الزراعي العالمي سينخفض بنسبه ٣٠% 
ولكن هذا يختلف بأختالف المحصول ف علي سبـيل 
المثال اذا القـمح ارتفعت فيه درجه الحـراره حـوالي 
درجه او درجه ونصف مئويه انتاج القمح سوف يقل 
حـوالي ٩% ، و سـينتج عن ذلك ازمه غذاء وارتفاع 
اسعار واستهالك كميه كبـيره من الماء الن بـأرتفاع 
درجه الحراره يحتاج النبات للماء اكثر ، واذا زادت 
درجه الحراره الي ٣ درجه مئويه االنتاج سيتناقص 
ال ٣٤% وايضا محـصول االرز هيتناقـص بـمعدل 
%١١ اذا ارتفعت درجه الحـــــراره درجه ونصف 
مئويه وايضا محاصيل قصب السكر من المحاصيل 
المستهلكه بشكل ضخم للماء وسينخفض بشكل كبير 
جدا اذا ارتفعت درجه الحــــراره الي درجه ونصف 

مئويه. 
ومن االجراءات التي اتخذتها الدوله المصريه للحــد 
من هذه االخطار وانخفاض االنتاج الزراعي بشـكل 

عام 
ومنها اوال توفير االصناف المقــــــاومه و منع انتاج 
بــعض المحـــاصيل المســـتهلكه للماء مثل االرز و 
تغيير بـــعض المحــــاصيل مثل التغيير من زراعه 
قــصب الســكر المســتهلك للماء الي زراعه بــنجر 
الســكر النه أقــل اســـتهالكاً للماء ، توفير البـــذور 
المناسبـه التي تنمو في فتره قـصيره عن المحـاصيل 
التي تنمو في فتره طويله ، توفير السـالالت المهجنه 
الستهالك مياه اقل وتتحمل درجات الحـراره العاليه 
والرطوبـه والملوحــه و الجفاف واآلفات ، ومن اهم 
االخطار التي من المحـــــتمل ان تحــــــدث لكوكب 
االرض وللـدول المجـاوره مـن التغيـرات المناخيـه 
غرق بعض المدن وان يوجد بعض التقارير تقول ان 
مدينه االسـكندريه والمدن الساحـلية وشـمال أفريقـيا 

تحـديداً قـد تغرق كثير من المدن و في رشــيد وادكو  
ارتفع مسـتوي الماء بشـكل ملحـوظ ولكن الحــكومه 
قامت ببناء بعض المصدات علي السواحل للحـد من 

هذه االخطار
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مدير جمعية تحسين الصحة:  



تحـثنا جميع األديان السـماوية، واإلنسـانية على الرأفة 
بــــــكل من هو ضعيف،وقــــــال اهللا تعالي {ِفي الدُّْنَيا 
َواآلِخَرةِ َوَيْسَأُلوَنكَ َعنِ اْلَيَتاَمى ُقلْ ِإْصالــــَحٌ لَُّهمْ َخْيرٌ 
َوِإنْ ُتَخاِلُطوُهمْ َفِإْخَواُنُكمْ َوالّلهُ َيْعَلمُ اْلُمْفِسدَ ِمنَ اْلُمْصِلحِ 
َوَلوْ َشاء الــّلهُ ألْعَنَتُكمْ ِإنَّ الــّلهَ َعِزيــزٌ َحِكيــٌم}.. فــإن 
نبـــينا،وخاتم المرســــلين يتيما، وهو أعظم خلق اهللا، 
وولد عيسـى عليه السـالم دون أب، ورفع اهللا قــدره 
بــين قــومه، وجعل أمه مريم (عليها الســالم) من 
العشر المبشرين بالجنة،فإن الجبـر بـخاطر طفل 
يتيم دون أب، أو أم، أو كليهما، يعتبر واحـداً من 
أعظم األعمال اإلنســـانية، كما أن كفالة الطفل 
اليتيم تعد أحـــد أســـمي األهداف اإلنســــانية 
عظيمة األثر التي لها ثواب وأجر كبــــير في 

الدنيا واألخرة.
قال الدكتور حـاتم سـلطان، األسـتاذ بـجامعة 
االســكندرية كلية التجارة قســـم المحاسبـــة 
مديرالجمعية النسائية لتحسـين الصحـة الذي 

يتواجد بداخلها دار األيتام. 
تقــــــــدم الدار لألطفال اليتامي؛ عدة خدمات 
منها؛ أنها دار إيواء تضم البـــــــنات واألوالد 
الذين يكونوا من أســـــــــر مفككة أو مجهولين 

النسب، 
وأضاف أن نســــــب أعداد الحــــــاالت التي يتم 

۱٥٠استقابـلها، متوســط شــهريا فيما يقــرب من  
۳٥حاله مساعدات، طفل وطفله،وإجمالي الحـاالت 

۱۲٠٠السنوية حوالي  حاله مساعدة. 
وتابـــع أن الشـــروط التي يتم من خاللها دخول الطفل 

الدار يكون عن طريق وزراة التضامن والنيابــــــــــة  
العامة، وأصعب مرحــــله  للتعامل مع االطفال يكون 
۱۳بعد سن ۸ سنوات إلي سـن  سـنة،ألن االوالد الذين 
دخلوا الدار في هذا السـن تحـديدا، يكونوا قـد اكتسبــوا 
صفات معينة من البــــــــــــــيئة الخارجية  التي كانوا 
متواجدين فيها، ولكن عند دخلوهم الدار يكون بــــــيئة 

مختلفة اطالقا عن الخارج. 
وأضـــاف أنـــه ال يوجـــد أي دعـــم مـــن أي هيئــــة 
حـــــــــكومية،ولكن يتم الدعم من خالل جهات خيرية 
أخري، وأن المعاملة داخـل الـدار تكـون علـي أفضـل 
وجه ممكن ، وذلك بسبــب  توفير لهم رعاية صحـــية 
شـــــاملة، وأفضل رعاية معيشـــــية، وأفضل رعاية 
تعليمية، وتربــــوية وهي رعائه شــــاملة من مختلف 

اإلتجاهات التي يحتاجها الطفل اليتيم. 
وتابع أن اللقيط؛ يكون طفل مجهول النسـب،أما اليتيم؛ 
يكون طفل معلوم النســـب، وأنه يوجد تبـــني خارجي 
،ويتم التبــــــــني من خالل وزراة التضامن وذلك عن 
طريق الدخول إلي  الدار وإختيار الطفل الذي يناسبــه 
ويتم التعاقــد والتفاوض مع وزارة التضامن في جميع 
إجراءات التبـــــني،ويتوافر لهم مدارس، ويتم نقـــــل 
األطفال إلي المدارس الخاصة بــكل فئة عمرية،وذلك 

بما يناسب سنه التعليمي. 
 وقــال يتم خروج اليتيم من الدار بــعد بــلوغه الســـن 
۱۸القــانوني وهو ســـن  عاما،ويخرج وهو معه دفتر 
توفير والتبــــرعات الذي يتم إدخلها للطفل طوال فترة 
اقـامتة داخل الدار، وأيضا يتم مســاعدة الفيتات األيتام 
المقبــلين علي مرحــلة الزواج، ويتم تجهيزهم بقـــدر 
المسـتطاع من جميع المسـتلزمات التي تحـتاجها الفتاة 

المقبلة علي الزواج.
  وصرح أنه يتواجد داخل الدار مسابقـــات لتحــــفيظ 
القرآن الكريم،  ومسابقـات ترفيهيه،وثقـافية، وتتوافر 
لهم حق الرعاية الصحية، والشروط االمن والحـماية، 
ويتم التعامل معهم جمعيهم بمبــدأ أنهم أســرة واحــدة، 

ويتم التعامل أيضا فيما بينهم أنهم إخوة واحدة. 
من جانب الطب النفســــي؛ صرح الدكتور إبــــراهيم 
مجدي حسين اإلستشاري الطب النفسـي بـجامعة عين 
شـمس،أنه من المهم مصارحـة الطفل الذي فقـد والدته 
أو والده أو كليهما  بــالوفاة،وإن أفضل طريقــة مثالية 
إلخبار الطفل بالوفاة  هى قول الحقيقـة له مهما تعددت 
صعوبـاتها، واالبـتعاد التام عن األكاذيب التي تعد حـًلا 
مؤقًتا للمشكلة، وأن الطفل سيعرف بالحقيقة في يوم ما 

وبطرق كثيرة. 
وعندما يحدث ذلك يتعرض الطفل لصدمة شديدة  جدا 
وعند ذلك سوف يفقد ثقته في اآلخرين وخاصة إحـدي 
والديه المتواجد معه علي قـيد الحـياة أو المســئول عن 

رعاية الطفل. 
وأضاف؛ إلـى أن الطفـل اليتيـم يعانـي مـن العديـد مـن 

المشـكالت النفســية إثر تعرضه لهذه األزمة الشــديدة  
منها الخوف، والرغبـة في العزلة، االنطوائية، القـلق، 

والصعوبة في التعامل مع اآلخرين. 
من المهم جداً إخبـــار الطفل اليتيم بقــــصص عظماء 
كانوا أيتام مثله، فهذا ســــــوف يخفف من أثر الصدمة 
عليه وعلى رأس هؤالء رســولنا الكريم محــمد صلى 
اهللا عليه وسـلم، وكثير من القـادة والصالحــين ورجال 
التاريخ ، فالهدف من وراء كل ذلك هـو 
جعل اليتيم يســـتعيد الثقــــة بــــذاته 

وإمكانياتــه وأال ينظــر 

إلى اليتم على أنه عائق يحول دون حـياته حـياة عزيزة 
كريمة تستحق كل التقدير. 

  يجب علي الطرف المتواجد مع الطفل سواء كان أحد 
والديه أو أحـــد أقاربـــه أو أنه داخل دار األيتام،أن يتم 
تدعيم الطفل معنويا ونفسيا،الن ذلك يلعب دورا مؤثرا 
وهاما في تحســين نفســية الطفل ، حــيث يصبــح ذلك 
الطرف المرافق للطفل كل شــــئ في الحــــياة ويكون 

مصدر قوته. 
وأكد استشـاري الطب النفسـي، إن المشـكلة األساسـية 
التـي يتعـرض لهـا الطفـل اليتيــم تظهــر مــع دخولــه 
الحـضانة والمدرسـة ألن هناك أطفال يخبـرونه بـذلك 
بقـصد أو بـدون قـصد ، لذا يجب تحــصين الطفل ذاتيا 
وإخباره أن اليتم ليس ضعفا وتهيئة جو ودي بينه وبين 

زمالءه. 
 يجب إيجاد بــــديل يمثل له مصدر أمان ودعم وثقــــة 
سواء كان من أحد عائلته أو من داخل دار األيتام، وفي 
هذه الحالة ينشأ الطفل بصورة سـوية وسـليمة إذا أتقـن 

البديل لعب دور الجزء المفقود. 
 وأشار إلي الجمع بين الحـزم والحـنان، ال بـد أن يتسـم 
الطرف المسـؤل عن الطفل بـالذكاء في المعاملة معه، 
ألنه إذا اعتمد على أغراق الطفل بالحــــــــنان المفرط 
فســـوف ينعكس ذلك سلبـــا على شــــخصيته ويجعله 

مستهترا عابثا بدون ردع. 
من جانب رأي الدين:- قـال الدكتور محـمد عبـد الفتاح 
محـمد عبـد الجليل،  إمام وخطيب بــوزارة األوقــاف 
بمصر، وإمام مركز إسالمي بـإيطاليا،أن رعاية اليتيم 
في حـالة إذا توفي الزوج،تقـوم المرأة بـرعاية أبــنائها 
وإذا لم يوجد لديهم أحــــــد 
يكفلهم في حــالة وفاة األم 

واألب.
 فوجب علي أقـرب الناس 

أن يقـوموا بـكفالتهم مثل ما حـدث 
مع الرسول صلى اهللا عليه وسـلم عندما توفي 
أبــــيه كفلته أمه وعندما توفت أمه وهو عمره ســـــت 
ســنوات، قــام  جده بـــكفالته، وعندما توفي جده وهو 
عمره ۸ سـنوات، قـام عمه أبـو طالب بـكفالته،وتكون 

الكفاله من أقرب الناس إليه.
وأضاف أن كفالة اليتيم داخل دار األيتام،هي كفالة مـن 

ليس لهم أحد يكفلهم، فتكون دار األيتام بمثابة
المؤسســـة التي تكفلهم، وينبـــغي في هذه الحــــالة أن 
يعاملوا بتقدير واحترام حتي يخرجوا للمجتمع أسـوياء 

بدال أن يخرجوا وهم لديهم امراض نفسية. 
وأشار إلي أن من يدخل الفرحة علي قلب طفل يتيم 

يكون مع الرسول في الجنة. 
وقال رسـول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم "أنا وكافل اليتيم 
كهاتين ف الجنة وأشــار بالسبابــة والوســـطى وفرج 

بينهما". 
وأكد علي مكانة الطفل اليتيم وأن الطفل اليتيم له مكانة 
عظيمة عند اهللا، وحــثنا الرســـول الكريم علي كفالته، 
ومن قـول اهللا تعالى" فأما اليتيم فال تقــهر"، ونصحــنا 
بالمسح على رأس اليتيم ألن ذلك يكون الشخص رقيق 
وسليم القلب، وتجعل من اإلنسـان شـخص غير قاسـي 

علي اليتيم. 
وأضاف أن حقـوق اليتيم في اإلســالم تكون من خالل  
كفالته ورعايته عن طريق أحـد أقاربـه وفي حـالة عدم 
كفالة اليتيم من أقاربه،تكون الكفالة من خالل الدولة أو 

مؤسسة رعاية اليتيم. 
وأكد علي أن كفالة اليتيم ليســـت في المال فقـــط، ألن 
اليتيم يحــتاج إلي الرعاية واالحــتواء والحـــنان ومن 
يسـمعه ويوجهه ويحـتاج الي التربــية الســليمة وعلي 
حســب احــتياجاته، وإذا كان اليتيم فقــير فيجب كفالته 

وإخراج له الزكاة.
وقال الفرق بين اليتم والتبني، أن اليتيم من توفي أبـويه 
أو أحدا منهم ، وأن التبني محرم في االسـالم، حـرم أن 
امرأة تأخذ طفل وتنسبـه إلي زوجها وهو ليس ابــنهم، 
ولكن أن يكفلوا طفل ويرعوه، يجب إخبــاره أنهم ليس 

أبواه الحقيقين حتي ال يكون هناك خلط لألنساب. 
وفي نهاية حـديثه أضاف ال يجوز ضرب اليتيم بـهدف 
تأديبـه ولكن يتم توجيهه إلى الخير من خالل الحــديث 
اللطيف إليه وســــماعه والتعامل معه الجيد، وكل هذا 

ينعكس أن يكون الطفل جيد وحسن الطباع. 
من جانب علم اإلجتماع:- قالت الدكتورة نهله إبـراهيم 
محــــمد، األســــتاذ الجامعي، بـــــكلية األداب جامعة 
االسكندريه قسم االجتماع، أن دور الخدمة اإلجتماعية 
في مجال رعاية األيتام، يتواجـد لخدمـة أدوار متعـددة 
ومنها؛ أدوار خاصـه لرعايـة خدمـة الفـرد والجماعـة 
ويتم تدريس كل هذا لطلبـــــة علم إجتماع منذ دخولهم 
الجامعة، ومن ضمـن خدمـة الفـرد والجماعـة، خدمـة 
تام، وتنقسم علي ثالثة فئات، الفئة  األي
األولي األطفال المتواجدين دخل 
أسـر ويحــتاج من يكفلهم وهنا 
يظهـــــر دور األخصائــــــي 
اإلجتماعي من خالل متابـــعته 
لألســــــر المتواجدة في المجتمع 
الـذي يعيـش فيـه، والفئـة الثانيـة 
األطفـال الذيـن لـم يكـن لديهــم 
أسر ويكونوا متواجدين دخل 

أســر بــديلة ويتم رعايتهم داخل تلك األســر، 
والفئــة الثالثــة األطفــال المتواجديــن دخـــل 

المؤسسات التي تعمل علي رعاية األيتام. 
وأضافت أن دور الخدمة اإلجتماعية في وقـــاية 
األيتام من اإلنحــــــــــراف من خالل تفعيل دور 
األخصائــي اإلجتماعي،ويجـــب تعليـــم هـــؤالء 
األطفال حــرفة معينة مثل؛ أن يأخد الطفل المنتجات 
التي تقوم الدولة بـصناعتها ويقـوم بتسويقـها من خالل 
المعارض أو في الحـــــي الذي يعيش فيه أو من خالل 
حــي آخر في محـــافظات أخري واذا تم تحقـــيق ذلك 
يسـاعد الطفل علي حــمايته من اإلنحــراف وإكسابــه 

حرفة من خالل اإلعتماد علي نفسه. 
وأضافت أنه يتواجد بـــــرامج في مجال رعاية األيتام 
واألهم من هذه البـــــــــرامج "تفعليها،" وتضع الدولة 
البـــــــرامج الكثيرة ضمن الخطة العامة لتنمية الدولة 
۲٠۳٠ ومن ضمن هذه البـــرامج، اإلهتمام بـــالطفل، 
بـــرامج ألطفال األيتام والتي تضعها وزارة التضامن 
اإلجتماعي، واذا تم تفعيلها بشــكل جيد داخل المجتمع 
الذي نعيش فيه يرتقــي المجتمع ويتقــدم، ويجب عمل 
ربــطة وصل بــين الفئات القــادرة علي تمويل الفئات 

الغير قادرة. 
وأكدت علي التعامل الجيد مع اليتيم بشــــكل عام وهذا 
ليس متوقف علي إسعاده في يوم واحـد فقـط وهو "يوم 
اليتيم"،ويجب التعامل مع اليتيم وإسعاده دائما وفي كل 
األوقات،ويتم ذلك من خالل أن نرعي اليتيم وتوفير له 
كافة إحـــتياجاته من خالل توفير له المكان المناســـب 
الذي يعيش وفيه وتوفيـر األمـن واألمـان والطمأنينـة، 

وتعليمه من خالل دخوله المدراس. 
وأن نهتم بــاليتيم من كافه النواحــي من حــيث حــالته 
النفســية والتربــوية والمادية، يتم ذلك من خالل إيجاد 

للطفل اليتيم أسـرة بــديلة تعمل علي رعايته وحــمايته  
من خالل توفير رعاية صحية ونفسية وتعلمية وثقافية 
وإقـــتصادية  وإجتماعية متكاملة ألســــر األصلية أو 
األسر البـديلة أو من خالل المؤسسـات التي تعمل علي 

رعاية األطفال األيتام. 
ويجب الرقابة الشديد علي متابـعه ما يحـدث داخل دار 
األيتام إلطمئنان علي الطفل أنه يعيش حـياه كريمة ولم 
يتعرض ألي نوع من أنواع العنف أو اإلسـتغالل ويتم 
ذلك من خالل عمل اختبارات نفسية وتثقـيفية وتعليمية 
ودينية لجميع األســر أو المؤسســات التي تقـــوم علي 

رعاية هؤالء األطفال. 
وأشـــــارت إلي أن المهارات التي يتم إكتسابـــــها من 
التدريب الميداني لدور األيتام، أنه يجب أن يتم التعامل 
مع تلك المهارت ويتم تطبيقــها ليس فقــط نظريا بـــل 
وأيضا عمليا، حــــــــتي يتخرج الطفل من دور األيتام 
ولديه قـوة وقـدرة علمية حقيقـية ويعتمد علي نفسـه في 

مواجهه صعوبات الحياة الشاقة. 
وأضافـت أن مـن أهـداف الخدمـة االجتماعيــة لــدور 
األيتام، هي العمل علي تقليل كل الصعوبـات والمعاناة 
التي يواجها الطفل اليتيم، ومحــاولة اإلرتقــاء بــه من 
حــيث المســتوي اإلقـــتصادي واإلجتماعي والفكري 

والثقافي والديني والنفسي. 
قـــال حـــازم المالح خبـــير حقــــوق المرأة والطفل، 
والمستشار اإلعالمي السابق للبرنامج القومي لحـماية 
األطفال والكبـــــار بــــــال مأوي في وزارة التضامن 

االجتماعي. 
۲٠۱٤قال طبقـا للمسـح الذي تم في عام  أظهر المسـح 
۲٠أن هناك  ألف طفل بـــــــــال مأوي ويتمركزوا في 

العشر محافظات األكثر كثافة. 
لكن يوجد دور مهم جداً للمجلس القـــومي لألمومة من 
۱٦٠٠٠خالل الخط الســـاخن لنجده الطفل ورقــــمه  

ويكون له دور مهم وفعال. 
وأضاف حــتي تســتطيع ممارســة دورها في حــماية 
األطفال،ومن المهم ايضا أن المجلس القـومي لألمومة 
والطفولة أنه تم نقــل تبــعيته من وزارة الصحــة وأنه 
أصبـح كيان اعتبـاري يتبـع رئاسـه الجمهورية  حـتي 
يستطيع التمتع بالصالحيات ويستطيع خدمة األطفال. 
وألن مركز األمومة والطفولة هو المســــــــــئول عن 
األطفال، ومن المهم جـداً دور المجتمـع المدنـي هنـاك 
العديد من الجمعيات تعمل من أجل تقـــــــــديم الخدمة 

لألطفال بـال مآوي سـواء في أماكن تقـدم االســتضافة  
مثال دور رعاية أليتام او مراكز االستقبـــــــــــــال أو 

المؤسسات المسؤلة عن دار األيتام. 
وأكد علي دور الدولة، شـــــــمل العديد من 
البرامج المختلفة وأهمهم بـرنامج أطفال 
بـــــال ماوي تحـــــت رعاية ســـــيادة 

الرئيس/عبد الفتاح السيسي. 
وتم بـــالفعل تنفيذه من خالل الدولة، 
۱۷وشمل  أتوبيس ووحدات متنقـلة 
وست دور رعاية، ثم تطوريهم من 
أجل انقــاذ األطفال، وأيضا يتواجد 
فريق إدارة حـــــــالة للتواصل مع 
األســر من خالل قـــيام جلســـات 
توعية ونفســـية لألطفال لضبـــط 

سلوكهم وصحتهم النفسية. 

د. محمد عبد الفتاح محمد عبد الجليل حازم المالح د. نهله إبراهيم محمد

على قرابة الشهر من الزمان تابع العالم 
أكبــــر فاعلية كروية عالمية وأقــــصد 
بـــــكروية هنا كأس العالم لرياضة كرة 
القدم معشوقـة الجماهير في العالم؛ لكن 
ما الداعي الي الحــديث عن كأس العالم 
فـي هـذه الــدورة؛ فهــذه الــدورة دورة 
اســـــتثنائية بـــــكل ما تعنية الكلمة من 

معاني.
نسـتهلها بالبـلد المسـتضيف قــطر التي 
أبـــــهرت العالم كله بحســــــن التنظيم 
وبـراعته واثبـتت للعالم أن بـلد عربــي 
صغير من حــيث المساحــة والســـكان 
أصبح كبـيراً في اسـتضافة هذه الفاعلية 
العالمية على إعتبار أنها اول بلد عربـي 

ينال شرف استضافة هذه الفاعلية.
قامت قطر بـإعادة هيكلة البـنية التحـتية 
لها لتتكيف مع الجمهـور الخارجـي مـن 
شــــتى بقــــاع الدنيا، كما انها قــــدمت 
مؤسسات واستادات لم يسبق ان شاهدنا 
فيها بـطوالت عالمية كبـيرة منها اسـتاد 
٩۷٥ والمكون من نفس العـدد هـذا مـن 
الكونتينـر والـذي يمكــن ان يعــاد فكــة 
وتركيبة مرة أخرى، وقـررت أن تهدية 
إلى أحـد الدول بـعد انتهاء البـطولة وقـد 
وقـع االختيار على دولة تونس الشقــيق 

لتأخذ هذا االستاد.
شـــــاهدنا وألول مرة على شاشــــــات 
التلفزيون منع المشــــــجعين من تناول 
الخمور داخل االســـتادات والمنشـــأت 
الرياضية ومن هنا قل التحرش والعنف 
داخل المدرجات وأيضا محاربــــــــــة 
اللفتات العنصرية سواء من الالعبين أو 
المدربـين او الجمهور والتي تدعوا إلى 
انتهاك القـــيم االنســـانية واإلســـالمية 
لتحـــافظ قـــطر على هويتها العربـــية 

واإلسالمية.
وأيضا كان المشـــهد الجميل في حـــفل 
الختام عندما اهدى أمير قـــطر الشـــيخ 
تميم العبـاءة القـطرية لالعب كرة القـدم 
األرجنتيني أفضل العب في البــــطولة 
ليونيل ميســـــــــي كنوع من االعتزاز 
بـالتراث والثقـافة العربــية، ولم تختلف 
هذه الروح أيضا في حـفل االفتتاح الذي 
أوضح الكرم العربي بـالهدايا التذكارية 
التي تركت للجمهور على مقــــــــــاعد 

االستاذ.
كل هذا وأكثر كانت مـن المظاهـر التـي 
تدل على ان اختيار قــطر لم يكن عبـــثا 
لتنظيـم هـذه الفاعليـة العالميـة، ونأتــي 
على صعيد مختلف وهو ظهـور الفـرق 
العربـية ظهورا مشـرفا وغير مسبــوق 
وأتحدث عن الفرق العربـية العتزازي 
بالعروبة وبالقـومية العربـية التي نادت 
بــها الكثير من الحــكومات والشــعوب 

العربية على مدار عقود طويلة.
لـم أكـن اتخيـل فـي يـوم مـن األيـام مـع 
احــترامي لكل الدول العربـــية وأخص 
باالحــــترام والتقـــــدير لدول المغرب 
العربـــــــــي وخصوصا دولة المغرب 
الشقــــيق أن يشـــــجع مواطن مصري 
وبحـماس المنتخب المغربـي ويتمنى له 
النصر وأصبــح العالم العربــي كله من 
المحــيط |إلى الخليج يتمنى ويحـــلم أن 
يكون المنتخب المغربــي أحــد أطراف 

المبارة النهائية.
لم يأتي هذا من فراغ ولكن بـتعب وجهد 
العبي المنتخب المغربي الشقيق فتحـية 
تقـــــــــدير لهذا المنتخب ومديرة الفني 
الوطني وليد الركراكي وشــــكرا النكم 
أســعدتم الماليين من بــلعب كورة قــدم 

حديثة ومختلفة.
وال انسـى أيضا لحــظات الفرحــة التي 
حققــها المنتخب الســعودي لكرة القــدم 
عندما فاز على منتخب األرجنتين الذي 
توج في نهاية البــــطولة بـــــطل لكأس 
العالم، وايضا فوز تونس الشقــــيق علة 
۲٠۱۸منتخب فرنسـا بـطل كاي العالم  
ووصيف كأس العالم الحــــــالي وأيضا 
فـوز منتخـب المغـرب علــى كــل مــن 

منتخبات أسبانيا والبرتغال.
كلها انتصارات غير مسبوقـــــة وأيضا 
غير متوقــــعة على الصعيد العربـــــي 
واألفريقـــي؛ كل هذا جميل لكن دار في 
بـــالي ســـؤال لما لم تكن مصر في هذه 
البطولة وبدأت أحلل وأفكر هل األحالم 
وحدها قادرة على ان تتحقق ام البـد من 
التعب واالجتهاد للوصول إلى تحقـــيق 
الحـــلم ســـواء كان الحـــلم على صعيد 
التنظيم أو حـــــــــــــــتى الوصول إلى 

المونديال.
ولم أجد في خاطري إلى إجابــة واحــدة 
عن هذه التســــــأوالت الكثير وهي اننا 
بحــــــــــاجة إلى الكثير من المخلصين 
والمحبـــــــين والوطنيين للوصول إلى 

الكثير من اإلنجازات.
وهذه دعوة إلي إعادة النظر والتأمل!!











من المالحـــــــظ في الفترة األخيرة في مجتمعنا مع اإلنفتاح 
الثقـــافي واندماج المجتمعات وتفكك األســـر تزايد عزوف 
الشبــاب عن الزواج ولزوم حــالة العزوبـــية وهذا األمر له 
مساوئ وآثار سلبية على الفرد والمجتمع، ولعزوف الشـاب 
عن الزواج واســتمراره على العزوبـــية مفاســـد كثيرة من 
أخطرها تعرضه للفتن والفواحـش وانتشـار العنوسـة وعدم 
استقراره النفسي ويعيش حـالة من الفوضى والالمسـؤولية. 
فتراه يصبـح ويمســي وليس له هم إال البــطالة واللهث وراء 
نزواته واتبــاع خطوات الشـــيطان فاإلعراض عن الزواج 

سبب قوي إلنتشار المنكرات واختالل األمن االجتماعي.
*مشكالت عائالت.

قال "عمر عصام" إن حل هذه المشـكلة يكون لدى أهل الفتاة 
في التســـاهل والتســـامح واالســـتغناء عن األشـــياء الغير 

ضرورية.
وأوضح "أحــــمد الديب" أن يكون هناك عدم إجبــــار على 
الشـاب أن يأتي بـهذه األشــياء وعدد جرامات معينة للذهب، 

ونقوم االستغناء عن األشياء الغير ضرورية.
وأضاف "معتز مجدي" طالب بــــــكلية اإلعالم، أن الذهب 
ليس شيء أساسي للزواج النه غير مقدس مثلما يحـدث فقـط 
مجرد خاتم سوف يتم الزواج به، وغالء األسعار فهذا شـيء 
من الدولة ال دخل لشــــخص فيه، ولكن يجب أن تتســـــاهل 

األهالي فيه على قدر المستطاع. 
وقـال "محـمود حسـن" مهندس مساحـة، أن رأيي كشـاب ال 
يضر وال ينفع، ولكني مقـــتنع دائما "أن اهللا ال يكلف نفًسا إال 
وسعها" على قدر المستطاع يجب أن أسعى ألحصل على ما 

أريد ألن ذلك واقع حتمي ال مفر منه.
وذكر "محمد أحمد" إن كثير من الناس أكدوا أن أرزاقهم قـد 
تضاعفت بـعد خطبـتهم أو زواجهم وزاد أكثر عندما أصبـح 
لديهم أطفال، فهذا يجعلنا نسعى أكثر من أجل تلبـية التكاليف 

لتكوين هذه االسرة والرزق بيد اهللا. 
وأضاف "محـــــمود الجوكر" إن الحــــــل في يد أهل الفتاة 
ومطالبة الضروريات وعدم االشتراط بـعدد جرامات معينة 
من الشـاب ألن الذهب يؤخذ في االعتبـار أنه مجرد هدية من 
الشــاب للفتاة، وعدم المغاالة في المهور يكفي باقــي تكاليف 

الزواج. 
وذكرت "أميرة أبوهاشــم" عمل المتاح والمســـتطاع فعله، 

وتأجيل الغير ضروري لحين االستطاعة لشرائه. 
وقال "محمد جمال" إن سيدنا علي بن أبـي طالب تقـدم لبـنت 
النبـي صلي اهللا عليه السـيدة فاطمة، وال كان لديه أي شـيء، 
وعندنا سـأله رسـول اهللا عن أي شـيء معه ليفرح ابـنته وجد 
معه درعه المســـتخدم في الحــــروب وكان هذا الدرع مهر 
السـيدة فاطمة، فلماذا نعسـر الزواج على الجميع، لم المغاالة 
في المهور، من يسـر زواج فقـد عسـر زنا ومن عسـر زواج 

فقد يسر زنا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين".
*غالء الذهب.

قال الصايغ "طارق كيالني" أن الذهب أمر واقـع، أي أسـرة 
تأتي وتأخذ، كان منذ زمن يأخذوا بمبــــــــالغ صغيرة ولكن 
الجرامات كثيرة، إنما اليوم المبـــــــالغ صغيرة وأيضا عدد 
الجرامات أقـل، فيأخذ على قـدر مقــدرته، وبــعض األســر 
تعرض أن يأتي بــخاتم وباقــي المطلوب يكتب في القــايمة، 
إضافة لذلك أن الذهب لم تعد قــيمته مثل قبــل، فلم يعد يعتمد 
عليه أحـد كثيرا، وكمسـتوى عام  أصبحــوا يعتمدوا شــراء 

جزء صغير من الذهب ويأخذ شيء من ملتزمات الفتاة. 
وبــعض األشــخاص يستبــدلون الذهب بـــالفضة أو الذهب 
الصيني، وبــعضهم يأتي بــخاتم ويكمل بـــالذهب الصيني، 
وأيضا األشياء المادية لن تضمن سعادة الفتاة، وتقـتل الروح 

من داخل نفس األسرتين.
*رأي رجال الدين.

قـال الشـيخ "مرسـي العمروســي" مســئول في فتوى أزهر 
مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، قـال اهللا سبحـانه وتعالي 
"اليكلف اهللا نفسا اال وسعها" فإن الشرع ألزم الشاب بـجميع 
تكاليف الزواج ولكن كال حسـب اسـتطاعته، وأن الشـرع لم 
يحدد األمور التي على الشاب المتزوج أن يلتزم بـها، فعندما 
أتى شـاب إلى رسـول اهللا قــال له إلتمس ولو خاتم من حــديد 
وهذا ال يعني أن المتزوجة ليس لها حقوق ولكن إمتثاال لقـول 
رسـول اهللا إنَّ هذا الدين يسـٌر، ولن يشـادَّ الدينَ أحـدٌ إال غلبـهُ 

فإن الدين بالنسبة لتكاليف الزواج دين ميسور جدا.
وأننا كرجال دين ودعاء نتحـــــدث في هذا الموضوع كثيرا 
وهناك من يستجيب ومن ال يستجيب، فاإلسالم لم يحـدد شـئ 
في هذه المســـــأله ولكن كال على حســـــب اســــــتطاعته، 
الضروريات وأن ما فوق الضروريات مبــــــاح إذا كان في 
اسـتطاعته أتى بـه، و إن لم يكن فليس عليه حــرج في شــئ، 
ونحـن كرجال دين نمر بـأمور في الفتوى صعبــة جدا فمثال 
الشاب الذي أدت تكاليف الزواج به إلى التفكير في االنتحـار 
أو الطريق اآلخر طريق الرذيله، إن مثل هذه األمور يحـدث 
كثيرا ونتعرض له كثيرا يوميا بــل أكثر من ذلك فمنذ وقــت 
قريب أتت فتاه تقول أنها فكرت في أن تتناول تلك الحبوب أو 
ما تسمى بحبـوب الغلة لتنهي حـياتها ولكننا تحـدثنا معها وتم 

إقناعها وخرجت بنفس راضية.
وكذلك أيضا تأتي شباب في هذه المسألة ونحن نقـوم بـتوعية 
الناس بأن المجتمع يسـير في هذه المسـأله في طريق خاطئ، 
فاألم مثال تنظر إلى اآلخرين من الجيران وغيرهم، وبالتالي 
األب يذهب للشـراء ويكلف نفسـه ما ال يطيق وهذا ألنه ليس 
هناك وعي فإذا نظر كل شـخص إلى نفسـه واسـتطاعته فهذا 
أفضل بـكثير فإذا سـألنا فتاه من الفتيات ماذا اســتخدمتي من 
أطقم الصيني و البايركس والغساالت وغيرهم ال نجد إجابة.

أضاف نحــن نعاني من هذه المشــكلة على مســـتوى الدولة 
الشــــــاب وصل لحــــــالة من اليأس فهذا موضوع من أهم 
الموضوعات في وقـــتنا الحــــالي ونحــــن لدينا رجال دين 
يتوجهون للمدارس ووحـدات الصحـة وغيرها للتحــدث مع 
الطلبه والمدرسات والممرضات ونشـر الوعي ونقـوم أيضا 
بالتوعية فهناك من يأتى متحدثا أن لديه خمسـة أوالد أو أكثر 
فأين تنظيم األســـرة، فاألمر هنا ليس مقـــتصرا على رجال 
الدين فقـــط بــــل على أمثال الناس من اإلعالمين من خالل 
القــنوات الفضائية والجرائد والمجالت وقـــنوات اليوتيوب 
وإذاعة الراديو ومواقــــــــع التواصل االجتماعي، وغيرها 

فهناك من سيستجيب وهناك من يقوم بالنقاش. 
فعلينا جميعا أن يكون لدينا الردود من ناحــية الثقــافة الدينية 
والمجتمعية ومن ناحـية علم النفس ومن ناحــية الدين فيكون 

لدينا جميع المعلومات الكافية للرد.
ورأيي في مطالب أهل الفتاة للرجل أن كال على حســــــــب 
مقــدرته، لم يحــدد اإلســالم المهر ولم يحــدد عدد جرامات 
الذهب، ولكن في هذا الوقــــت أصبحـــــت الناس تنظر لمن 

حولهم وما جاء لغيرهم.
فلم يعد هناك وازع ديني لدى الناس، وال علم بثقـافة الزواج، 
أصبحـوا يأخذوا مفهوم الزواج على أنه قــضاء مصلحــة أو 
قـــضاء شـــهوة فقـــط، فلم يأخذوا على أنه مودة ورحــــمة 
واستقرار واحترام وتقدير وعطف وحب بل فقط أخذوه على 
أنه قـضاء مصالح وشـهوات وأصبــح الزوج يعامل زوجته 
بأقصي وأشـد أنواع القسـوة، فلم أكن أتخيلها فقـط كنت أقـرأ 
عنها ولكن رأيتها بــين أصحــاب العلم وحــملة الماجســتير 



والدكتوراه واللينسانس والبـاكرليوس، فأصبـح لديهم غياب 
للثقافة الزوجية، ال يعرفوا كيفية التعامل مع بعضهم البـعض 
وسياســــــة تعامل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. فهناك 
أيضا من يقـــول أننا في عصر التنوير وهناك من يقـــول أن 
اإلسـالم ظلم المراة ويسـتفهمون بـأنه كيف أن اإلسـالم كرم 
المرأة وهو جعل لها نصف ما للرجل وغيرها من المســـائل 
فعلى الجميع القـــراءة في علم النفس واالجتماع والتثقــــيف 

الديني.
يجب التنسيق بين رجال الدين والطلبة للتوعيه، و إن ُجل كل 
هذه المشــاكل عند الشبــاب والفتيات وما يؤدي لإللحـــاد أو 
االنتحـــــار هو غياب الوازع الديني، فإن هذا هو السبـــــب 
الرئيسـي في االنتحـار، فالشـاب يقـول أنه ال يوجد مستقبـل، 
فمن يصنع المستقبـل؟ هل المستقبـل يصنعه أم هو من يصنع 
المستقبـــل، وبــــالتالي أهم شــــيء الوازع الديني أن يكون 
اإلنســان متديًنا وأن يكون لديه ثقــافة دينية، فعندما تأتي إليه 
فكرة االنتحار فإنه يضع لنفسـه حـلوال مناسبـة بـكيفية البـعد 
عنه، واإلعالم ينظر للموضوع على أن الداعية هو المسئول 
فقط عن هذه المسالة ولكن في حقيقـة األمر قـد يكون اإلعالم 
أهم من الداعية، ألن اإلعالم قائم بـصفة مسـتمرة ولسـاعات 

عمل طويلة.
*عزوف الشباب ومغاالة المهور.

قالت الدكتورة "أسماء إدريس" بـكلية اآلداب قسـم االجتماع 
بـجامعة دمنهور، في الحقيقـة المجتمع في الفترة األخيرة قـد 
ظهرت فيه مجموعة من الظواهر التي أصبحــــــــــــت تهم 
المجتمع بطريقــة كبــيرة جدا خاصة المشــكالت المتعلقـــة 
بالشبـاب وخصوصا الشبـاب المقبـلين على الزواج، في ظل 

إرتفاع معدالت الطالق.
قـــــد يتوجه الشبــــــاب للعزوف عن 

الزواج، بـــدايتهم زيادة أســــعار 

الذهب وكل يوم له سـعر متغير إما في الزيادة أو النقــصان، 
الشــــيء الثاني هو المغاالة في المهور، بــــعض األســـــر 
المصرية تغالي في المهور، يجب أن يكون هناك وســـطية، 
أن يكون هناك اعتدال، يجب مراعاة الظروف وعـدم النظـر 
لألقـارب والجيران والغربـاء، وعدم وجود إحـتواء للشــاب 
ســوف يؤدي للعزوف عن الزواج، الفتاة أيضا ســـتتعرض 
للعنوسة، فمن كل الجهات األهل عليهم الخسـارة، ويمكن أن 
يتوجه الشاب لطرق غير مشـروعة لتغطية تكاليف الزواج، 
وهذه الطرق يعاقـب عليها القـانون، وهذه األشـياء المادية ال 

تضمن سعادة الفتاة وال سوف تحقق االستقرار.
ذكرت أيضا أن الشاب أمامه شيئين إما العزوف عن الزواج 
والمرور بأزمة نفسية سيئة تؤدي لمشاكل أخرى إما أن يلجأ 
لطرق غير مشروعة مثل التجارة في المخدرات أو السرقة، 
األهم بالنسبــة له أن يصل لحــلول يغطي بـــها تكلفة الزواج 
المطالب بــها، لذلك يجب أن يكون هناك اعتدال ووســطية، 

البد من وجود تبادل في النقاش واالتفاق.
وقـالت ومن آياته قــال تعالي "أن خلق لكم أزواجا لتســكنوا 
إليها وجعل بـينكم موده ورحــمة" تم إختصار قــيمة الزواج 
بأنه شيء مادي، تم اختصاره بمفهومه العام أو األسـرة ككل 
في شـيء واحــد من األشــياء المادية، أين المودة والرحــمة 
والحـب واالستقـرار واالحــترام والســكينة وجميع المعاني 

الجميلة الذي ذكرها القرآن الكريم.
لذلك سيحدث فجوة بين الحفاظ على استقـرار االسـرة وبـين 
تلبـــــــــــــية مطالب أخرى، ولكن يجب أن يكونوا األهالي 
متفاهمين، يجب تغيير بـــعض العادات الخاطئة من ناحـــية 
المغاالة في المهور ألن لكل عصر وقـت معين فحــاليا هناك 

أزمة عالمية.
وأوضحــت أننا نريد الحــفاظ على كيان االســـرة المصرية 
مثلما ينادي "الســيد الرئيس عبـــد الفتاح السيســـي" في كل 
خطابــــاته، وعند بــــناء االســــرة المصرية يجب المعرفة 
بالعادات والتقاليد الصحيحة والمعتدلة وكيفية أن يكون الفرد 

نافع ولديه مباديء متماشية مع اإلطار الطبيعي الموجود. 
وأضافت أيضا أنه في السـنة األولى من الزواج وصل معدل 
% بين الشبـاب حـديث الزواج، وفي الثالث  ١٨الطالق إلى 
%، أحــدث معدالت الطالق  ٣٨ســنوات األولى وصل إلى 
٢٥٢وصل إلى  حـالة طالق، ليسـت الضحـية هي السـت أو 
الرجل ولكن الضحية ُهنا ليست فقـط األم أو األب، الضحـية 
هي األطفال سيصبحــوا فريســة للشـــوارع، ســـوف يتجه 
لإلجرام أو السرقــــة أو االتجاه ناحــــية جماعات متطرفة، 
وسوف يكون فرد ناقم على أسرته والتي هي كانت سبـب في 
تطرفه وإجرامه، فيجـب عـدم المغـاالة فـي المهـور ويكـون 
هناك وسـطية واعتدال لمنع مشــكالت العزوف عن الزواج 
والعنوســة واالتجاه لطرق غير مشــروعة لتغطية التكاليف 
المطلوبة، ومن الممكن أن نقـوم بـالتوعية ونسـتهدف توعية 
األهالي، هم السبــب الرئيســـي في هذه المشـــكلة، ألن أخذ 

القرار يكون منهم أوال، وعدم النظر للغير والمقارنة بهم.
*الذهب ليس الضامن.

وقــالت بالنسبــة ألهل الفتاة فهل ضمان ابــنتي هي األموال 
وجرامات الذهب، الضامن هو عالقـة سـليمة وحـياة سـليمة 
ووصول ســفينة األســرة لبــر األمان، ووجود أطفال جديدة 
ومجتمع جديد، فحــصار الزواج في المهور غير صحـــيح، 
تأمين الحياة هو االختيار الصحيح، وأن يكون مفهوم الزواج 
لدى الجميع هو كيان متماســــك أن يكون الشــــاب مع الفتاة 
يكونوا وحدة واحدة، وتأسيس الحياة بالمبادئ واألخالق ألن 
القيم المادية مستهلكة لن تستمر ولن ُتأسس كيان أسـرة سـليم 

يخرج أطفال أسوياء.
أيضا يتوقف نجاح األسـرة والزواج على االختيار السـليم، 
وعلى أسس محددة ويكون هناك تقـارب فكري واجتماعي 
ومادي لو تم اإلخالل بأحد منهم ستحدث مشكالت عديدة، 
ويجب القضاء على مفهوم الفتاة التي لم تتزوج مبكرا أنها 
عانس، ألن الطبـيعي والصحـيح طبقـا آلراء األطبـاء هو 
٢٥ســن  عام فيما فوق، وهذا يكون إكتمال لها من ناحــية 
الصحة الجسدية ومن ناحـية بـيولوجية ومن ناحـية نفسـية 

ومن ناحية فكرية.
وأوضحـت أن الزواج المبـكر ســوف يؤدي فجأة لتحــمل 
طفلة مسـؤولية أطفال فكيف ذلك؟ سـوف يحـدث حــينها 
عنف أســـــــــــري يؤدي للطالق، وهذا يكون نتيجة 
االختيار الخاطيء، وإجبـــار األهالي على زواج 
بـناتهم مبـكًرا، ونظر الفتاة أن تتزوج مبــكًرا 

مثل زمالئها وأقاربها.
وكما قال رسـول اهللا صلي اهللا عليه 
وسـلم: "إذا جاءكم من ترضونه 
دينا وخلقـــــــا فزوجه، وتنكح 
المرأة ألربـع لمالها وحسبـها 
وجمالهــا ودينهــا فاظفـــر 
بضربـت بــين يداك" ففي 
مجموعة من األخالقـيات 
والمبــادئ يجب أن تعود 
مثلما يقـولون كل شــيء 
بـــــــالخناق إال الزواج 

باالتفاق.

    





 




رأي رجال الدين.



















سـؤال طالما سـألناه وســمعناه. ومازال 
الجدال قـــــائماً بـــــين من يرى ان علم 
االعالم قــــــد خرج من عبـــــــاءة علم 
االجتماع فهـو علـم نظـري وهنـاك مـن 
يرى ان علم االعالم من العلـوم العمليـة 
نظراً ألن الممارسـات داخل المقـررات 

أكثر من األجزاء النظرية.  
اري نفســـي متقبـــال لهذا الجدال قبـــل 
ثالثون عاماً اما حين اسـمعه االن فإنني 
اتعجب ممن طرح هذا الســـــؤال. فعلم 
االعالم أصبح علما منفردا ال يتبـع علماً 
اخراً ولكنه علما بـينياً يتقـاطع ويتشابـك 
مـع كافـة العلـوم األخـرى وخـرج مــن 
عبـــــاءته علوم فرعية اخري كاإلعالم 
العلمـي واالعـالم الرياضـي واالعــالم 
السياســـــــي وغيرها من التخصصات 
الفرعية الى تتيح لممارســيها ممارســة 

االعالم بشكله الدقيق.
وبـمراجعة لوائح بـعض كليات ومعاهد 
واقســــــام وُشعب االعالم داخل مصر 
وخارجها، أجد ان المقــررات المتاحــة 
فـي هـذه اللوائـح تدعـم الجانـب العملـي 
والمهني والجانب النظري. بــل أجد ان 
الكثير منها يكرث وقــــتا أطول للجانب 

العملي والمهني في لوائحه. 
وبالنظر الى متطلبـات سـوق العمل أجد 
ان خريجــــــو كليـــــــات االعـــــــالم 
والمتخصصون في الصحــــــافة إذا ما 
حـاولوا االلتحـاق بإحــدى المؤسســات 
الصحـفية يجرون مقابــلة عمل ويطلب 
منهم احضار ارشيفهم الصحفي ويطلب 
منهم كتابــة اخبـــار او عمل تحقيقـــات 
صحــفية كاختبــار قبــل الموافقــة على 
تعينهم وال يطلب منهم تعريف الصحافة 
او تحـــديد عناصر الخبــــر او وظائف 
التحقيق او أنواع التقارير الصحـفية بـل 
يطلب منهم ممارســـــة ما تعلموه خالل 
ســـنوات الدراســــة. كما أرى خريجو 
اقســـام الراديو والتليفزيون يطلب منهم 
اعداد بـرامج في مقابــلة العمل او عمل 
اختبـار امام الكاميرا لقـراءة النشــرة او 
غيرها من اثبـات لمهارتهم العملية التي 
اكتسبـــوها خالل دراســـتهم بــــكليات 
االعالم، وكذلك االمر لخريجي قســـــم 
العالقـات العامة واالعالن فيطلب منهم 
وضع تصور لحـــــــــمالت إعالنية او 
إعالمية او للعالقـــــــات العامة وكيفية 
استخدام القنوات االتصالية المختلفة في 
الوصول للجمهور المسـتهدف. وهو ما 
يتكرر مع خريجي األقســـــــــــــــــــام 
والتخصصات الحــــــديثة مثل االعالم 
الجديـــــد واالعـــــالم اإللكترونــــــي 
واالتصاالت التسويقــــــية وغيرها من 
التخصصات التي ظهرت في السـنوات 
األخيــــرة، فخريجوهــــا يواجهـــــون 
اختبـارات للتحقــق من مدى تمكنهم من 
المهـــارات العمليـــة والمهنيـــة التـــي 

اكتسبوها خالل سنوات دراستهم. 
وبناء على ما سبـق أجد ان تعامل كليات 
ومعاهد واقســـــــام وُشعب االعالم مع 
متطلبـات ســوق العمل بــزيادة الجانب 
العملي هو تطور طبــــيعي ومنطقــــي 
ومطلوب إلعداد الطالب قبــــل تخرجه 
واكسابه المهارات الالزمة للمنافسة في 

سوق العمل. 
بـــل أجد نفســـي اطرح تســــاؤال، هل 
األفضل اختبـــار طالب كليات ومعاهد 
واقسام وُشعب االعالم تحـريراً ونظريا 
ام اختبـــارهم عمليًا؟ وال اتحــــدث عن 
تطبـيق االختبـارات العملية على بـضع 
مقـــررات من عشـــرات المقــــررات 
بــاللوائح، بــل اتحــدث عن ان تصبــح 
القــاعدة هي االختبــار العملي وتتبقــى 
بــضع مقــررات لالختبــار النظري او 
على األقـل تتحـول اختبـارات منتصف 
الفصل لتصبـح اختبــارات نظرية على 
ان تكون اختبارات نهاية الفصل عملية. 
على الرغم من ان إجابـتي على السـؤال 
الذى طرحــــته في البــــداية " هل كلية 
االعـالم كليـة عمليـة ام كليـة نظريـة؟" 
محـددة ان كلية االعالم كلية عملية ، اال 
إنني أرى انها مازالت في حـــــاجة الى 
دعم الجانب التطبيقــــــــــي والمهارى 
والعملي والمهني اكثر من الذى يتـم فـي 
الوقــت الحــالي وعلى اللوائح ان تتغير 

وفقاً لهذا المنظور. 
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يلجأ البـعض سـريعا إلى مســكنات األلم فور 
شـعوره بــالمرض، وذلك من أجل تجنب يوم 
مرهق، أو مـن أجـل عـدم تأجيـل أيـة أعمـال 
طارئة يتصادف وجودها مع الشـــــــــــعور 
بـــــــــــــأعراض المرض. إال أن العديد من 
الدراســـــات تؤكد على أنه من غير المفضل 
اإلســراع بــتناول هذه المســكنات، حــتى لو 

شعرنا ببعض األلم. 
الدكتور محمد جالل نائب مدير  مستشفى ابو 
حــــــــمص المركزي والحـــــــــاصل على 

بـــــــــــكاولريوس في علم الصيدله  أوضح  
اضرار المسـكنات الطبـيه وكيفيه تناولها من 

خالل هذا الحوار :
ماهي المواد الفعاله في المسكنات الطبيه؟

-من أشـــــــــهر المواد الفعاله التي تدخل في 
المســكنات هي ماده "الباراســيتامول" وهي 
تخفف  األلم بشـكل ضعيف نسبـيا وآمن على 
الحــــــــــوامل والمرضع ومرضى الضغط 
والمعده، ويوجد ماده األسبـرين وهو مســكن 
قوي وآمن من الثلت األول من الحـمل ويضر 
الذين يعانون من ضيق الشـــــــــعب الهوائيه 

ويزيد من سيولة الدم وممنوع أيضا من
 الذين يعانون من قـصور الكبــد وايضا الذين 

عام. ١٨تحت سن 

ماهي اضرار المسـكنات الطبـيه على صحـه 
الكلى؟

-عالقتها بالكلى هي ان طبيعه الجسم البشري 
وتتمثل في خروج المســــــكن من عدة طرق 
منها الكلى والمشـــــكلة هنا تتمثل في التناول 
الخاطئ المســــكنات مما يؤدي إلى الفشــــل 

الكلوي أو الضمور الكامل للكلى. 
ماهو المعدل الطبيعي لتناول المسكنات؟ 

-يوجد مواد فعاله كثيرة مثل مادة البــــروفين 
والباراســــــيتامول  تكون الجرعه الفعاله له  
١٠٠٠مللي جرام والذي اشـهرها "بـنادول" 
٥٠٠بــــتركيزه  فالجرعه ثالث مرات يوميا 

اكثر من هذا الحــد يضر الكبــد ويكون بـــعد 
الطعام وان مدة تناوله ال تزيد عن شـــــــــهر 
وتؤخد بإشــــــراف الطبــــــيب وعدم تعدي 

الجرعات الملزمة وفي مواعيدها.
هل المسـكنات الطبـيه تزيد من سـيوله الدم؟ 

وماهي توابع سيولة الدم؟
-نعم، فإن ماده األسبرين تؤدى الي سيولة في 
الدم،وتوابـع سـيولة الدم حـدوث تجلطات في 
الدم عند توقــــفها وايضا االزمات القلبــــية، 
ويسبـــب أيضا امراض لجدار المعده ولجوء 
حـــــــــاليا لتركيز منخفض لتجنب اضراره 
٢٠ـ٣وأكثرهـا  وعـدم اخـذ أدويـة معـه لعـدم 

 قـال تعالى: (اْقَرأْ ِباْسمِ َربِّكَ الَِّذي 
َخَلق* َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن َعَلٍق* 

اْقَرأْ َوَربُّكَ اْلَأْكَرُم).
عندما نتحـدث عن النهج النبــوي 
للثقة بـالنفس ، نقـول إن الشـخص 
الواثق من نفسـه لديه القـدرة على 
إدارة نفسه بشـكل جيد ، ومواجهة 
المواقف الحـرجة ، لذا فإن تكوين 
الذات أو الهوية الذاتية أو البــــنية 
الذاتية ، هو مجموع المعتقــــدات 
واألفكار حول الذات ، بشـكل عام 
، يجســد مفهوم إجابـــة الســـؤال 

الذاتي؛ "من أنا؟”
إذا كنت ال تعرف من أنـت ، فهـذه 
المقالة لك ألنها رحلة البحـث عن 
نفسك وسـالمك الداخلي للوصول 

إلى قيمتك .
عزيزي القـارئ ، ابحـث بنفســك 
عن مزاياك ، فالرحـــلة صعبــــة 
ومزعجـة ومثيـرة لالهتمـام وُجه 
نفسـك لتصل إلى نهاية تليق بـك ، 
ومن خالل المثابــرة على فشــلك 
سـتصل للَوجيهُ و أشــياء ال يصل 

إليها إال العظماء.
إضافة إلى نظرية كارل روجـرز  
عالم نفس أمريكي ، أسـس التوجه 
اإلنســــــــــــــاني في علم النفس 
السـريري، والعالج النفسـي غير 
الموّجه الذي ســـــــــماها العالج 
المتمركز حــول العميل ليؤكد أن 
نظريته يمكن تطبيقـــــــها في كل 
التفاعالت بـين األشـخاص وليس 
على التفاعل بــــــــــــين المعاِلج 

والزبون.
تؤكد أن أســـاس الشـــخصية هو 
رغبة اإلنسان في إدراك إمكاناته. 
يقــول: "يتضح أن الفرد يكشــف 
الحقيقـة بــإخضاعه للعالج ، فهو 
في المقام األول جسد بشري بـكل 

ما ينطوي عليه ذلك من ثراء.
وأشــارت  جين موريس-جودال 
المتخصصة في علم الســـــــلوك 
واألنثروبولوجيا، و سـفيرة لألمم 
المتحدة للسالم. قائلة إن "ما تفعله 
يحــــدث فرًقا ، وعليك أن تعرف 
الفرق الذي تريد إحــداثه. وكذلك 
ألبـرت أينشــتاين "ال تحــاول أن 
تكون ناجًحا ، بـــــــل أن تكون ذا 

قيمة.
بــاإلضافة إلى الرئيس الراحـــل 
محـــمد أنور الســــادات ، يروي 
قـــــــصة طويلة من تاريخ مصر 
سجلها في كتابه الشـهير "البحـث 
عن الذات" ، حيث بـدأ في مقـدمة 
كتابــه يقــول"أنا أنور الســـادات 
فالح نشــأ وترعرع على ضفاف 
النيل هدية للقــــارئ في كل مكان 
وعندما كانت قــصة حـــياتي هي 
قـــصة حـــياة مصر" ، وجد ذاته 

وأصبح رئيًسا لمصر.
بــاإلضافة إلى مسرحــية "بــيت 
الدمية" التي كتبـها هنريك إبســن 
١٨٧٩عام  وعرضت ألول مـرة 
في المســــرح الملكي الدنماركي 
في كوبـــــنهاغن ، انتهت الرواية 
بــــــترك البــــــطلة نورا زوجها 
وأطفالها للبحـث عن نفسـها ، ولم 
تتحمل مسـؤولية األسـرة ولم تجد 
نفســها ، كانت مثل دمية يســيطر 
عليها هؤالء. من حــولها ،لم تكن 
تعرف قـــــيمة نفســـــها وجوهر 
شـخصيتها ، البــطلة نورا لم تكن 
نوراً لنفسـها ، فإذا وجدتها بشـكل 
صحـيح لم تترك زوجها وأطفالها 
، وتعتقـد إبسـن أيًضا مع فكرة أن 
المرأة ال تستطيع اكتشـاف نفسـها 
في العصر الحــديث ، هو مجتمع 
يتم فيه تقــــييم ســـــلوك اإلناث ، 
ويمكـن أيـًضا النظـر إلـى أفكــار 
المسرحـــية من منظور أوســـع: 
يقـــــول مايكل ماير أن موضوع 
المسرحـية ال يتعلق فقـط بحقــوق 
المرأة ، ولكن حول حاجة كل فرد 
، ذكر  كان أم أنثـى ، لتجـد الـذات 
الحقيقــية وتســعى إليها ، أضاف 
إبســــــن أمام الجمعية النرويجية 
لحقــــــوق المرأة أن مهمته كانت 

رسم صورة واقعية لإلنسانية.
هناك أيًضا أشخاص يبحـثون عن 
أنفسـهم بشـكل خاطئ ، إذا لم تكن 
نوًرا لنفســك ، فلن تســـاعدك كل 
أنوار الكون ، وما زلنا في رحــلة 
البحث عن أنفسـنا ، لذلك يجب أن 
تعرف جيًدا "من أنت "لتصل إلى 
جوهر شــــــخصيتك التي لم تكن 

تعرفها حتى اآلن ..

ســـــــــــــرطان الرئة  هو ثاني أكثر أنواع 
الســرطانات شــيوًعا علي مســتوي العالم، 
ويحـدث نتيجة إلنقسـام الخاليا وتكاثرها في 
الرئتين لتشــكل ورًما خبــيًثا قــد ينتشــر في 
أجزاء أخري من الجســــــــم، ويعد التدخين 
المسبب الرئيسي واألول لإلصابة بـه حـيث 
تزداد خطورته مع إزدياد عدد السجائر التي 
يدخنها الفرد يومًيا، فتحـتوي الواحــدة  منها 
علي ما ال يقـــل عن خمســـين مادة كيميائية 
مســــــرطنة مســــــئولة عن إتالف الخاليا 
الرئوية، فهو المســـــــئول عن ثلث الوفيات 
الســرطانية إال أن وفيات النســـاء جراء هذا 
النوع من السـرطان فاقـت ســرطان الثدي، 
ومن هنا كان البــــــــــــد من اإلضاءة علي 

مخاطرسرطان الرئة وإمكانية الوقاية منه.
التدخين وخطر اإلصابة بسرطان الرئة

كشف د. ماهر سليمان، "أسـتاذ وإستشـاري 
عالج األورام" بــــكلية طب األســــكندرية 
و"عضو الجمعية األوروبـــــــــــــية لعالج 
األورام"، أن السبـــــب الرئيســـــي واألول 
لإلصابـة بسـرطان الرئة هو التدخين حــيث 
٩٠يشكل % من الحاالت سواء كان إيجابـي 
أو سلبـي من خالل تعرض األشـخاص غير 
المدخنين لجو مليء بــــالدخان ســـــواء في 
المنازل أو المطاعم أو المقـاهي فهم عرضة 
لســــــرطان الرئة، ولذالك ننصح المدخنين 
باإلقــــالع عن التدخين، كما أن أستنشــــاق 
بـــعض المواد الســــامة والخطرة يمكن أن 
يؤدي لإلصابة بسرطان الرئة خصوً صا إن 
كان هذا التعرض بشـــكل يومي أو بـــطرق 

مستمرة.
إكتشـاف المرض في وقـت مبــكر يقــي من 

خطر إنتشاره
% من حاالت اإلصابة بسـرطان  ٧٠قال أن 
الرئة ال تكتشـــف المرض إال في مراحــــلة 
األخيرة ألن طبـــــــــــيعة المرض ال يظهر 
بـــأعراض واضحـــة يســـتطيع من خاللها 
المريض إكتشافه مبـكًرا مما يصعب الشـفاء 
منه ما يجعل إمكانية نجاح العالج محـــدودة 

ويرجع لذالك حسب حجم الورم ومكانه.
أعراض تدل علي اإلصابة بسرطان الرئة 

مشيًرا إلي أن البـصاق المدمم هو من إحـدي 
عالمات اإلصابـــة بــــه وتتمثل األعراض 
األكثر شــيوًعا لســرطان الرئة في الســعال 
المســتمر أو فقــدان غير مبــرر في الوزن، 

وبــعض األعراض قــد تظهر مبـــكراً على 
الجهاز التنفســـي مثل نوبــــات متكررة من 
إلتهاب الشـعب الهوائية أو اإللتهاب الرئوي 
والذي يعد مؤشـًرا لإلصابـة بسـرطان الرئة 
وأالالم فــي الصــدر وضيــق فــي التنفــس 
ويرافقـه بحــه في الصوت وفي هذه الحــالة 
تكون األورام السرطانية قد بدأت في إغالق 

المجاري التنفسـية، لتصبـح عملية التنفس 
أصعب.

الفًتا أن كورونا جعلتنا نكتشف حـاالت 
كثيرة من سـرطان الرئة في مراحــلها 
المبكرة بفضل األشـعة المقـطعية التي 
كانت تطلب من مريض كورونا للتأكد 

من التشخيص
وأضاف إلي أن نســــــب اإلصابــــــة 
بســــرطان الرئة تصل إلي ١،٨ مليون 

حـالة سـنوً يا، وتصل نسـب الوفيات إلي 
١،٦ مليون حالة وفاة سنوًيا ومن المتوقـع 

أن تقـل في السـنوات األخيرة بـعد إســتخدام 
العالج المناعي.

عالج سرطان الرئة
وقـــال أنه بـــعد إكتشــــاف المرض وعمل 
الفحـــــــوصات الالزمة يتجه المريض إلى 
رحـلة العالج والتي تشـمل أنواع مختلفة من 
العالج منها العالج الموجه لمنع نمو الخاليـا 
السـرطانية والحــد من إنتشــارها، والعالج 
بــالكيماوي من خالل إســـتخدام أدوية تعمل 
على التقـليل من الورم الســرطاني أو قــتله، 
والعالج اإلشعاعي وهذا من خالل إسـتخدام 
األشـعة عالية الطاقـة التي تعمل على قــتله، 

والعالج بالجراحـــة والذي يتم عن طريقـــة 
إســــــــتئصال الورم الموجود في الرئة عن 
طريق عملية جراحـية يتم فيها إزالة منطقــة 
النســيج التي يوجد بــها الورم الســرطاني، 
وأخيًرا العالج الدوائي علي حسب تشخيص 

حالة المريض.

وذكر طرق الوقـــاية 
من ســــــــرطان الرئة 
والتـي تتمثـل فــي تجنــب 
التدخين تماًما وتناول األغذيـة 
الصحـية الغنية بــالعناصرالغذائية 
الهامة مثل الخضروات والفواكه بــجانب 
ممارســـــــة الرياضة بـــــــإنتظام وإجراء 
الفحــــــوصات الطبــــــية الالزمة مع عدم 
التعرض إلى المواد التي تسبــب الســرطان 

ومنها األدخنة وغاز الرادون
مراحل تطور مرض سرطان الرئة

وأوضح مراحــل ســرطان الرئة ذو الخاليا 
الصغيرة ومنها المرحــلة المحـــدودة والتي 

يكون السـرطان متواجد في إحـدى الرئتين، 
وقـد يصل إلى الغدد الليمفاوية القريبــة التي 
توجد بــين الرئتين ويليها المرحــلة واســعة 
النطاق والتي ينتشــــر الســـــرطان في هذه 
المرحـلة إلى خارج الرئة المصابـة، ويصل 
للرئة األخرى كما أنه مـن الممكـن أن يصـل 

إلى بعض األعضاء مثل الدماغ.
ثم تأتي بــعدها مرحـــلة ســـرطان الرئة ذو 
الخاليا الغير صغيرة وتتمثل المرحـــــــــلة 
األولى في ســــــرطان الرئة المبـــــــكر أو 
الموضعي ويوجد الســــــــــــرطان في هذه 
المرحــلة في الرئة فقـــط ثم تليها المرحـــلة 
الثانية ويكون الســـــرطان موجود في الرئة 
وقد ينتشر في العقد الليمفاوية القريبة ثم تأتي 
المرحـلة الثالثة وهي مرحـلة سـرطان الرئة 
الموضعي المتقــــــــــدم، ويكون فيها الورم 

بأحجام مختلفة، وتنقسم هذه المرحلة إلى:- 
المرحـلة أ: ويوجد السـرطان فيها في العقــد 
الليمفاوية الموجودة في نفـس الجانـب الـذي 

بدأ منه نمو الخاليا السرطانية.
المرحلة ب: وهي المرحـلة التي ينتشـر فيها 
الســــرطان إلى الغدد الليمفاوية من الجانب 
األخر من الصـدر إلـى أن يصـل إلـى الغـدد 

الليمفاوية التي توجد فوق عظمة الترقوة.
وأخيًرا المرحــلة الرابــعة التي ينتشــر فيها 
الســـرطان في الرئتين وبــــعض األعضاء 

البعيدة مثل الدماغ والعظام والكبد.
وهنا تجدر اإلشــارة إلى أن ســـرطان الرئة 
ينقسـم إلى قسـمين رئيســين النوع األول هو 
%  من  ٢٠سـرطان الخاليا الصغيرة ويمثل
الحاالت، والنوع الثاني هو سـرطان الخاليا 

% من الحاالت. ٨٠غير الصغيرة ويمثل 
مؤكًدا علي أن الدعم النفســــــــى والمعنوى 
لمرضى السـرطان يسـاهم بشـكل كبــير فى 
نسبة الشفاء وتقـوية جهاز المناعة ومقـاومة 
المرض بــجانب الطرق العالجية الكيماوية 
ألن المريض يكون فى أشـــد الحـــاجة إليها 

حتى ال يشعر بأنه يحارب بمفرده.
مضيًفا علي أن الدعم العاطفي واإلجتماعـي 
قد يسـاعد المريض على التعامل مع اإلجهاد 
النفسـي حـيث يقـلل من مســتويات االكتئاب 
والقـــلق واألعراض المصاحبـــة للمرض، 
مثل حـــضور دورات تثقــــيفية عن مرض 

السرطان.

وجود اضرار من زياده مفعول السـيوله ومن 
أشهر هذه المواد "الكاتفالم”

ماهو معدل اســتهالك المرضى المســـكنات 
الطبيه من وجهة نظرك كصيدلي؟

% من المرضى يطلبـون المســكنات  ٧٠-إن 
بشكل  مباشر وصريح و"الروشتات" بشـكل 
% يوحــــد بمحــــتواها مســـــكنات  ٥٠عام 
خصوصا روشتات أطبـاء  األسـنان والعظام 

% من المسكنات. ٩٠فايشكل تقريبا 
ما هو الحـــل من وجهة نظرك اإلبـــتعاد عن 

المسكنات الطبية؟
-هو معالجه المشكلة من أساسها سواء أسـنان 
او عظام او جراحه الن معظم األلم ناتج عنهم 
بشـــكل اساســـي وخصوصا انها مســـكنات 

مؤقتة.
اضرار المسكنات على األطفال؟

-نفس اضرارها مع الكبـــار ويوجد بــــعض 
المســـــــــــكنات التي لها تركيز وفاعلية مع 
األطفال لكن المعظم غير مســـموح بـــه التي 
تؤدى الي الفشـــــل الكلوي ودمور الكبــــــد 

ومشاكل بالقلب. 
خطوره المســكنات على كبــار الســن الذين 

يعانون من أمراض مزمنة؟
-تناول المســــكنات بشـــــكل دائم يؤدي إلى 

احتفاظ
 الجســـــم بالســـــوائل والصوديوم مما يمثل 
ضغطا على القــــــــلب كما أنها تعوق فاعليه 
أدوية الضغط المرتفع  وتجعلها اقـــــــــل 
تأثيرًاعلى الجســـــــم ويزيد من 
ارتفاع ضغط الدم وربـــــــما 
يصـل األمـر إلــى الجلطــات 
واألزمات القلبية الحاده وربما 
الوفاه او حـــدوث خلل بـــوظائف 
الكلى مما يؤثر على القــــــلب أيضا 

بشكل صريح ومباشر. 
هل يمكن تصنيف المســكنات ضمن 

فاعليات اإلدمان؟
 -اليوجد عالقـه بـوجود المسـكنات بــكميتها 
مهما بلغ الحد األقصى داخل الجسم بـاإلدمان 
بــــل يمكن انقــــالب الظاهره انه يســــتخدم 
المســـكنات للعالج من مراحـــل انسحــــاب 

اإلدمان الظاهره عن المخدرات
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فنانة من أهم فنانات جيلها، عشقـــــت الفن و لها رصيد 
فني كبــــــــير، لمعت في عالم الفن لمعت في الدراما و 
السينما و دائًما تحب أن تقدم أدوار مختلفه، فهي تعشـق 

التنوع و تحب الثقافه.
 لمعت هذا العام من خالل بطولتها في مسلسل " بطلوع 
الروح" الذي عرض فـي الماراثـون الرمضانـي، إنهـا 
الفنانة "إلهام شاهين". أوضحت الفنانة" إلهام شاهين " 
أن بـــدايتها في عالم الفن كانت من خالل دراســـتها في 
المعهد العالي للفنون المسرحية بـاالكاديمية المسرحـية 
قســـــــــــــم التمثيل و اإلخراج، و كان الدكاترة هم من 
يرشحوها لألعمال الفنية، و قام الدكتور" كامل ياسين" 
بترشيحـها ألول عمل لها و هي مسرحــية" حــريه من 

المريخ" و ذلك خالل السنة األولي من دراستها.
 انتقــــــادات كتير حــــــول "أم جهاد " في الماراثون 
الرمضاني مسلسل بطلوع الروح، ما الذي جذبك لدور 

أم جهاد؟ و كيف واجهتي هذه االنتقادات؟
في الحقيقــة أنا مقــرأتش انتقــادات ألن أنا مش بتابـــع 
السوشيال ميديا، و النقد اللي جالي من النقاد كتبوا أحلي 
كالم و اعتبـروه من أهم أدواري، أما اللي يهاجموا ألنه 
طبـعا بـيفضح المتاجرين بـالدين و الفكر المتطرف فهم 

ضد إننا نفضحهم و طبيعي انهم يهاجموا الدور. 
هل ترك آثر في حياه "إلهام شاهين" الشخصية؟

حسـيت إني قـدمت رسـالة مهمة و فخوره إني اشـتغلت 
في عمل هادف زي ده، ألنه دور كبــــير و له رســــالة 
عظيمة في الحرب علي اإلرهابـيين و المتطرفين ذهنًيا 
و أخالقـًيا. و الدور جذبــني كممثلة ألن محــدش قــدمه 
قبـــلي، و يمكن اإلرهاب أتقـــدم في أعمال كتير و لكن 
اإلرهابــي رجلوا لكن يبقــي في إرهابــية امرأة و مش 
إرهابـية عادية ال دي زعيمه الجيش النسـائي لداعش و 
قاده كتيبـه لواء الخنسـاء الجيش المحـارب في داعش و 
دا جديد و أول مره يتقـدم علي الشاشـة و أنا أول واحـده 

أقدمه و أعتقد مش يتقدم مره تانية. 
١٠١الفيلم  في تاريخ الفنانة الكبيرة " إلهام شاهين" 
ماذا يمثل لها و هل تواجهك صعوبة في اختيار األدوار 

بعد النجاح الكبير في مسيرتك الفنية؟ 
بـتواجهني طبـعا صعوبــة في اختيار األدوار و بــكون 
مترددة جًدا و ســاعات كتير بــيتكتب أخبـــار عني إني 
بشــارك في أعمال و بــكون فعال مترشحـــه ليه و لكن 
بـخاف و اعتذر و انسحـب، مش بسـهوله بقبـل علي اي 
عمـل ألنـي عملـت الكثيـر مـن األدوار و مـش عــاوزة 
أكرر نفســـي مره تانية و عايزة دايما يكون في شـــيء 
جديـد يفاجـئ الجمهـور و يفاجئنـي أنـا كمــان، زي" أم 
جهاد "أنا فاجئت نفســـي قبـــل الجمهور، دايما عاوزة 
موضوعات جديدة و مختلفة. اخر فيلم ليا كان موضوع 
جديد تماًما اول فيلم بــــيتكلم عن زينا المحــــارم و دي 
قــضيه محــدش طرحـــها قبـــلنا، دور صعب و مهم و 
الحــمدهللا اخدت عليه ٨ مرات جائزة أحســـن ممثلة، و 
٢٠الفيلم نفسه اخد أكثر من  جائزة و دي حاجه مشـرفه 
ليا و للفن، و مش هشــتغل أعمال أقـــل من كدا الزم اي 

عمل أقدمه يكون عالمة و قيمة مهمة. 
تصريح مهم "إلهام شــــــــــــــاهين" خالل مهرجان 
اإلســــكندرية الســــينمائي لدوره الفنان" محـــــمود 
حميده"، ما هو سبب إصرارك علي التبرع بـأعضائك 

بعد عمر طويل؟ 
التبرع بـاألعضاء دا عمل خير و عمل إنسـاني جًدا، لو 
عندي أعضاء لسـه سـليمة و أتبـرعت بـيها بــعد وفاتي 



هيعيش ناس كتير بـــــال ألم، و هوفر فرص كتير لناس 
تعيش، و كل شـخص هيعيش بــجزء مني، دي صدقــه 
جارية علي روحي، يعني أنا بفيد و استفيد بعمله خير و 

بعمل لنفسي خير. 
هل ممكن شخص يغير رأيك و متتبعريش بأعضائك؟

ال طبعا مفيش حد ممكن يغير رأي. 
ممكن تساعدي اآلخرين بمقابل مادي بـدل من التبـرع 

بأعضائك؟ 
المقابل المادي مش هيسـاعدهم يرجعوا صحـتهم لو هم 
محـتاجين عضو من األعضاء دي، هيبقــوا محــتاجين 
العضو أهم من الفلوس دي، الفلوس مش بـتعيش و لكن 

العضو هو اللي هيعيشهم.
 هل دا بسبب وفاه والدك رحمه اهللا عليه؟

 بابا اتوفي ألنه كان محتاج نقل كبـد و ماما كمان أتوفت 
ألنها كانت محـتاجة نقـل قـلب، لو كان في وقـتها ممكن 

كان ينقذ حياتهم. 
من كوميدي إلي تراجيدي و اجتماعي و تألقــــــــــــت 
الفنانه"إلهام شاهين" بكالهما ما النوع األقرب لقلبك 

و تتمني االستمرار في تقديمه بشكل أساسي؟
 أنــا يهمنــي أعمــل كــل النوعيــات و كـــل األدوار و 
محصرش نفسي في نوعية معينه مهما كنت ناجحة فيها 
ف أنا المهمة العمل دا بيقـدم ايه؟ فيه متعة مشـاهده و ال 

ال؟ و األهم فيه رسالة للناس و ال ال 
"الكوميديا أصعب أنواع الفن"تداول هذه الجملة علي 

مدار السـينما المصرية مع أم ضد هذه المقـولة؟ و هل 
واجهتك صعوبات أثناء تقديمك للكوميديا؟

أنا اشــتغلت في أعمال فيها كوميديا الموقـــف، مش أنا 
اللي بخلق األفيه اللي يضحك و لكن الموقف نفسـه االي 
بيضحـــــك، دا صعب بالنسبــــــة للكاتب ان هو يكتب 
الموقف اللي بيضحك ولكن مش صعب بالنسبة للممثل.

 ما الدور الذي قدمتيه و كان بمثابـة نقـلة في مسـيرتك 
الفنية؟

فيلم" الهلفوت" كان نقله في بداية حـياتي الفنية النه كان 
أول بطولة كبيره قدام نجم كبـير "عادل إمام" و الكاتب 
"وحــيد حــامد" و المخرج "ســمير ســيف"، يعني انا 
بشتغل مع أكبر و أهم ناس في البـلد و طبـعا نقـلة كبـيرة 

ليا، و كان أول جائزة كأحسن ممثلة في حياتي.
 تصريح الفنانه"إلهام شــــــــــــاهين" مع اإلعالمية 
"لميس الحــــديدي" عن فيلم "موت ســــميره" ليه 

ندمتي علي تقديم الفيلم؟
 فعًلا أنا قـولت اني بــكره فيلم "موت ســميره" ألنه فيلم 
ممكن يكون بـيزيف حقـائق و يســئ إلى فنان كبــير انا 
بحبه الملحن الكبير "بليغ حمدي" اللي طور الموسيقـي 
و غيرها و امتعنا بــفنه العظيم، منكش الزم أبــدا نقــدم 
الفيلم ده، ثانًيا كنت صغيرة و مش مدركه اوي و اخـدت 
وقت عشـان اعرف اني منكش الزم اقـدم الفيلم الن دي 

جريمة يتعمل فيلم حدث عن فنان و يسئ له.
 ما هو الكاركتر الذي يعطي مساحة كبـيره من االبـداع 

و المتعة في العمل و يجعلك تقول"راجعين يا هوا"؟

كل كاركتر جديد اكون مقدمتهوش علي الشاشة و بيقدم 
قـضية مهمه بــكون متحمســة جًدا له، المهم يكون مش 
تكرار لعمل قـــدمته قبـــل كدا او حــــد عملها، أحــــب 

موضوعات تبقي جديدة، أنا أول حد بيتطرف لها. 
من وجهه نظرك من هم النجوم العائدون بقــــــوة إلي 

الساحة الفنية؟
 بصراحــه مش عارفة مين اعتزل و هيرجع بقـــوة، و 
لكن كل اللي وصل لنجوميه كبـــــيره من الشبـــــاب و 
الشابـــــــــات هيتركوا آثر، هم مش نجوم جديدة و لكن 
موجودين علي الساحــة دلوقــتي "كريم عبـــدالعزيز، 
أحـمد السقـا، أحــمد عز، مني ذكي، هند صبــري، منه 

شلبي" كلهم نجوم مهمين و غيرهم كتير.
 ما نصيحــة الفنانة "إلهام شــاهين" للوجوه الجديده 

في مجال التمثيل؟
اختيار نوعية األدوار مهمة، و إن أي فنان ميحـصرش 
نفســــه في فئه معينه من األدوار حــــتي لو ناجح فيها، 
يتمرد و يشــــــــــترك في نوعيه مختلفة مد، الصدق و 

اإللتزام 
ماذا عن السينما مع الفنانة الكبـيرة "إلهام شـاهين"، 

ما هي اعمالك للفترة القادمة؟
السـينما عندي أعمال كتير، بـس موقـفين كله عشـان لو 
حد هيشتغل أعمال رمضان، و لكن أنا لسـه مش عارفه 
هعمل اي الفترة الجاية او هبـدأ بـايه و مش عاوزة أنزل 

أخبار دلوقتي غير لم نكون علي بداية العرض.



حـضرتك طبـًعا غنية عن التعريف، ولكن ممكن تعرفينا 
ـ "دنيا عبدالعزيز" وبدايتها في عالم الفن؟  أكتر ب

بــــــــدايتي كانت في فيلم "صراع الزوجات" مع الفنان 
"محمود حميدة" والفنانة" دالل عبدالعزيز"، ورشحتني 
للدور الفنانة "دالل عبــــدالعزيز" ألنها كانت صديقــــة 
مقربـــه لوالدتي، وهي تعرف أن أنا بحـــب أمثل وأغني 
وأرقـص، الموضوع بالنسبـالي زي الطفلة اللي بـتلعب، 
مش حــريفة أوي، لحـــد فيلم" الجراش" ده كان النقـــلة 

والبداية الحقيقية ليا. 
منال في الماراثون الرمضاني  مسلســـــــل المداح، ما 

الذي جذبك لدور منال؟ 
دور "منال" في الجزء األول شــــــــــدني فيه العمل كله 
مختلف، نوعيه الورق مختلفة، شخصية "منال" غريبـة 
وعندها مشاكل نفسية زرعها جواها أبـوها خالل تربـيته 

ليها، يكون عندها إحساس بالنقص طول الوقت. 
في الجزء الثاني شخصية منال واتغيرت جًدا، اتكسـرت 

وحست بنقص بس بشكل مختلف. 
ما الصعوبـــات الذي واجهتك أثناء تحـــضير و تصوير 

مسلسل "اللي ملوش كبير"؟ 
الصعوبــة اللي واجهتني إن ده أول عمل أمثله بــعد وفاة 
أمي، أقنعني المؤلف "عمرو محـمود ياسـين" بـالدور و 
إني أنا ارجع للشغل، عملت الشـخصية دي عشـان مرت 
عليا حقيقـــي في حـــياتي، اتعرضت للغدر من واحـــدة 
صحبــتي بــس مش بــنفس التفاصيل، وأنا بــعمل الدور 
الشــخصية دي كانت قــدامي ومكنش صعب عليا أعمل 

الدور ده.
كيف كانت كواليس العمل؟

كواليس العمل كانت جميلة والفنانة "ياســـــــــــــــــمين 

عبـــدالعزيز" جميلة ودمها خفيف ودايًما عامله روح من البـــهجة في 
اللوكيشن. 

ماذا عن "زقاق المدق"؟ 
عمل مهم جًدا في مشــواري الفني، ألن أغلب األعمال اللي عملتها في 
المسرح باستعراض متصورتش زي مسرحية "شبـاب روش طحـن" 
للمخرج"جالل الشرقــاوي" كانت من بـــطولتي وكلها إســـتعراض، 

ومسرحية "رئيس جمهورية نفسه" مع "محمد رمضان"
"زقاق المدق "حققلي حلمي إني أرجع المسرح. 

من كوميدي إلي تراجيدي واجتماعي و تألقـــــــــــــــت الفنانة "دنيا 
عبـدالعزيز" بـكالهما ما النوع األقـرب لقلبـك وتتمني اإلسـتمرار في 

تقديمه بشكل أساسي؟ 
بحب كل األدوار الحلوة، ولكن بحب األعمال االستعراضية أكتر. 

"الكوميديا أصعب أنواع الفن"تداول هذه الجملة علـي مـدار 
الســـينما المصرية مع أم ضد هذه المقـــولة؟ و هل واجهتك 

صعوبات أثناء تقديمك للكوميديا؟
بخاف من الكوميديا وبتوتر، وهو  لكني قدمته علي المسرح
ما الدور الذي قدمته وكان بمثابة نقلة في مسيرتك الفنية؟ 

كل األدوار اللي قـدمتها هي نقـلة في حــياتي مثل:" فيلم أميرة 
الظالم، الجراش، كلم ماما، المرأة والســـــاطور، مسلســـــل 
يوميات ونيس، البــنات، المال والبـــنون، فارس بـــال جواد، 

البرنس، المداح، األب الروحي"، وغيرهم. 
ما الدور الذي تطمحي في تقديمه الفترة القادمة؟ 

بـطمح أقـدم كل ما هو جديد ويسـتفز طاقــتي التمثيلية وأتمني 
أقدم استعراض تاني. 

ما هو الكاركتر الذي يعطي مساحة كبيرة من االبداع والمتعة 
في العمل ويجعلك تقول"راجعين يا هوى"؟ 

الدور اللي بـيعطي أبــداع للمثل هو الدور المركب بــيكون له 
متعه مختلفة. 

من وجهه نظرك من هم النجوم العائدون بقــوة إلي الساحــة 
الفنية؟ 

األستاذة "سـماح أنور" في مسلسـل"الليلة و اللي فيها" قـدمت 
دور مميز وعادت بقوة. 

ما هي "جزيره غمام" التي تهرب إليها بــعيًدا عن ضوضاء 
العمل والسوشيال ميديا؟ 

أسافر برا مصر عند قرايبي. 
ما الذي وصلت له بطلوع الروح؟ 

أواجه الصدمات بشكل قوي ومنهارش وال أتوتر، تحـديًدا 
بعد صدمتي بوفاة أمي  وده كان أقصي وجع أنا وصلتله. 

ما هي أعمالك الفنية للفترة القادمة؟
مسلسل المداح الجزء الثالث


واحدة من أهم الفنانات متعددة األلوان، متميزة في الظهور، جمعت بـين الموهبـة والخبـرة، متواجدة علي الشاشـة من 
زمان مثلت أمام كوادر فنية كبيرة مثل "محمد صبحي، فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، دالل عبـدالعزيز وغيرهم من 
الفنانين. لعبت دور الشر بـتألق وأقـنعتنا بشـرها وحقـدها اللي عكس شـخصيتها الحقيقـية إنها الفنانة الموهوبـة "دنيا 

عبدالعزيز".
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ممثلة مصرية شابـــة ولدت في أســـرة فنية والدها الفنان 
الراحل "طلعت زكريا" خريجة من كلية سياحة و فنادق، 
اســـتطاعت جذب الجمهور إليها من خالل تألقــــها  من 
خالل أعمالها، شــاركت في الكثير من األعمال المهمة و 
التي كان لها صدي واســــع و منهم" عودة األب الضال، 
الزوجة الرابعة، لحم غزال، ورا كل باب، أحـلي أيام " و 

غيرهم الكثير. 
تشـــــــــارك الفنانة "إيمي طلعت زكريا" في الماراثون 
،دور ســـــماح في مسلســـــل "عودة  ٢٠٢٣الرمضاني 
بـارون"، ذكرت أن شـخصية سـماح بسـيطة جًدا ليسـت 
شعبـية و ال مودرن، و يلعب دور والدها الفنان" صبـري 
عبدالمنعم" و هو صاحب محل أقمشه، تحب ابـن خالتها، 
أكدت أن شــخصية ســماح تشبــه كثيًرا شـــخصيه إيمي 

الحقيقة في شجاعتها و ال ترجع في قرار اخذته. 
ذكرت الفنانة "أيمي طلعت زكريا "أن مسلســــل "عودة 
األب الضال" برغم أنها ضيفة شرف  و لكنه من األدوار 
المحببــة إلي قلبــها مع الفنان "بـــيومي فؤاد"، ألنه دور 
كوميدي جديد و مختلف لها، و أشادت بحبها الشديد لكرو 

العمل و الكواليس المبهجة. 
جسـدت الفنانة" إيمي "شــخصية "سحــر "في مسلســل 
"لحم غزال "و قـالت:" اتقابـلت  مع مخرج العمل أحـمد 
سـالمة و هو شـخص محــترم جًدا و الفنانة الجميلة غادة 
عبـدالرازق كان بـينا مكالمه تليفون و كانت بــتديني دافع 
لقـدام بـرغم ان مفيش مشـهد بـينا في المسلســل  بــس انا 

مبسوطة جًدا من المسلسل و كان دور جديد عليا". 
أكدت الفنانة "إيمي طلعت زكريا "أنها تحـــــب الغناء و 
بشدة وقالت'" انا بحـب الغناء جًدا بـس لنفسـها، تركيزي 

• في البــــــداية حــــــدثنا كيف جاءت لك فكرة 
الفديوهات على السوشيال ميديا؟ 

-منذ صغري و أنا غاوي للتمثيل و لكن بـــدايتي 
على وســـــــــائل التواصل اإلجتماعي كصانع 
محـتوى كنت أقــوم بــعمل فيديوهات مع والدي 

"أحمد شيبة".
• إين ترى مكانتك مستقبًال؟ 

- أرى نفســي ممثل كبــير وله شعبـــية كبـــيرة 
وجمهور عريق في المستقبل بإذن اهللا. 

• هل حصلت على دورات تدريبية في التمثيل؟ 
- نعم، حـــــــــــصلت على الكثير من الدورات 
التدريبــــية و العديد من ورش العمل لكي أطور 

من ذاتي و أحصل على خبرات في التمثيل. 
• في بــــداية ظهورك على وســـــائل التواصل 

اإلجتماعي كان عليك إقبال مثل هذه الفتره؟ 
- في البـداية كان هناك الكثير لم يتقبــلوني ولكن 
مع مرور الوقــــــت أصبـــــــح لدى الكثير من 
المعجبــــين بــــاإلضافة إلى أن جدتي كانت لها 
الفضل الكبير على إقبـال الناس على فيديوهاتى 
وذلك لمشــاركتها معي معظم تافيديوهات الذي 

أقوم بتقديمها.
• كيف إستطعت أن تحقق هذا النجاح؟ 

- ألنني أكون غير متصنع وعلى طبـــــــــيعتي 
باإلضافة إلى إنني أحـرص على تقـديم محـتوى 
غير خادش للحـياء أو مخله للعادات  و التقــاليد 

التي تربينا عليها.
•لماذا تحـرص على مشــاركة األطفال و كبــار 

السن معك في فيديوهاتك؟ 
- من أجل إدخال البــــهجة والســــرور عليهم و 
تهويًنا عليهم لما عاشـــــــوه من صعوبـــــــات 
وضغوطات ف إسعادهم و إبتسـاماتهم تعني لي 

الكثير.
 • ما أمنيتك التي تتمناها دائمًا؟

 - أتمنى عندما أصل لسن الشـيخوخة أجد شـاب 
يجعلني أبتسـم وأضحـك من كل قلبــي كما أفعل 

مع كبار السن أتمنى هذا الشئ يدوم لي.
•هل تقوم بحذف التعليقـات السلبـية التي كانت 

تكتب لك؟
 - ال، لم أقم ذات مره بمسـح أي تعليق وكنت أرد 

برد الئق و مهذب

• كيف كنت تتقبل األراء السلبية و إنتقادك؟
 - كنت أتقبـلها بـصدر رحـب و أحـاول التطوير 
من نفســي و من شــأني و تصليح األخطاء التي 

كنت أقع فيها لتخطيها في الفتره التالية. 
•كيف تختار فيديوهاتك التي ســوف تنشـــرها 

على السوشيال ميديا؟
 أشــاهد الفيديوهات أكثر من مره،و هناك ســته 
أفراد أثق فهم جيداً أرسـل لهم الفيديوهات  قبــل 
أن أقـوم بنشـره و أسـمع رأيي كل شـخص منهم 
للتطوير من نفســــي أو إذا إحــــتاج الفيديو إلى 

تعديل، و أقوم بإخذ رأيي األغلبية. 
• ماذا تفعل عندما ترى أنك نشــــــــــرت فيديو 

محتواه ال يعجب الناس؟
- أقــوم بمســـح الفيديو في الحـــال ألنني أصنع 
الفيديوهات من أجل إعجاب الناس التي تقـــــوم 

بمتابعتي.
 • ما األشـــياء التي تحـــرص على توافرها في 

تقديم محتواك؟ 
- أن تكون الفيديوهات ألقه بالذوق العام و خالية 
من أي لفظ وأي فعل أو قـــــــــــــــــــــول غير 
مستحبمستحــــب و دائماً أضع أســـــرتي مكان 
المشاهد و أرى هل هذا المشـهد مناسـب هل هذه 

الكلمه مناسبه وبعدها أقوم بتنزيله.
• هل شاركت من قبل في التمثيل الدرامي؟

 - نعم شــاركت في مسلســل "األخ الكبــير" مع 
الفنان "محمد رجب”

•هل لديك أعمال قادمه؟ 
- نعم، حــــــــــالًيا إنهيت من تصوير العديد من 
المشــــــاهد في مسلســــــل "الونش" مع الفنان 
القدير"محــــــمد رجب"، وهناك أعمال أخرى 

ولكني لم أفضل أن انوهه عنها إال بعد إنتهائها.
• هل تعتمد على شهرة والدك أم تصنع طريقـك 

بنفسك؟ 
- أنا أحــب والدي كثير و لكني أحـــب أن أصنع 
شهرتي و أقـوم بشـق طريقـي بنفسـي والصعود 
إلى السـلم سـلمه سـلمه دون الوصول بأسنســير 
وذلك األمر ألن من يصل ســريًعا دون مشاقـــة 

يقع على جدور رقبته. 
•من مطربك المفضل؟

- انا بســـــمع كل االلوان و معظم المطربـــــين 
اصدقائي و اخواتي و بسمع رومانسي و راب و 
شعبـــــــــي و مهرجانات لكي أعاصر الجيل و 
أشوف الشباب كيف تفكر و ما تحب وهذا الشـئ 

يجعلني أختار  معظم اغاني والدي.
•مين قدوتك في مجال التمثيل؟ 

- محمود المليجي ،و يوسـف الشـريف ،و عادل 
امام ،و أحمد زكي. 

• كلمة تقــدمها كشــخص صانع محــتوى ولك 
جماهيرية لصناع المحتوى الهزلي أو السئ؟

 - ال أفضل تقـــديم الكثير من المحــــتويات مثل 
محـتويات الرقـص و التحــديات التي أحــكامها 
تقـــلل من شـــأن الشــــخص ولكن أنا لم أعرف 

الظروف التي إتضطرتهم لتقـديم هذا المحـتوى 
بـــهذا الشــــكل و لكن كلمتي لهم ربــــنا يهديكم 

ويصلح حالكم.
• هل تفضل األموال أم الشهرة؟ 

- حب الناس بالنسبالي أهم شئ هناك فرق كبـير 
عن المشهور و المحبوب فالمشهور من الممكن 
أن يكون مشهور بالسـيئ أكثر من الحـلو، ولكن 

المحبوب يكون مكانه وسط القلوب. 
• هل أنت متخذ صناعة المحـتوى على وسـائل 

التواصل اإلجتماعي وسيلة للربح؟
 - ال ابـــدًا، أنا متخذها من أجل إدخال البــــهجة 
والسرور على مشاهديني و متابعيني ومن بـاب 
التسـلية لي و لوقـتي ولكن لدي كافية خاص بـي 
أعتمد عليه في تغطية إحــــــتياجاتي مصاريفي 

ومصدر روقي. 
• كيف تســتطيع الفصل بــين حــالتك المزاجية 

وأنت حزين في التعامل مع جمهورك؟
- الجمهور ليس لديه ذنب في مشــــاهدة الجانب 
المظلم، ومن كثره إبتســـامتي الدائمه البـــعض 
يعتقد إنني بأخذ مصروفي من والدي وأن الحياة 
كلها جيدة و ملونه 
ولكن الواقـع غير 
هكذا فأنا شـخص 
مثل أي شـــخص 
أحـــــزن و أفرح 
ولكن أنا تعودت على إعطاء الناس طاقــــــــــة 
إيجابــية و أرى أن ليس لديهم ذنب في مشــاهدة 

السلبيات. 
• كيف تستطيع الحفاظ على مكانتك داخل قلوب 

الناس؟ 
- مبخرفش بـمعنى إنني لدى الكثير من المبـادئ 
الذي لم أتخلى عنها و الحــــديث بتلقــــائية دون 

تصنع.
 • رأيك في المواقــع و الصفحــات التي تســلط 
الضوء على األشــياء الغير صالحــة للحـــديث 

عنها من أجل صناعة "التريند" ؟
 - من وجهه نظري ک "محـــــــــمود" أرى أن 
الجمهور و متابـــعين هذه الصفحـــات هم الذين 
يقـومون بــصنع التريند على كل االشــياء الغير 
هادفة و إعطاء األشـياء أكثر من حـجمها و ذلك 
من خالل مشــــاركتهم لهذه المحــــتويات ألنها 
تؤدي الى وصولها للكثير من األشــخاص وهذا 
األمر يســاعد على تحقـــيق األهداف التي تريد 
تحقيقــها الصفحــات و المواقـــع من أجل صنع 

"الترند" و الحصول على األموال. 
• هل فكرت ذات مره أن تقوم بتقـديم فيديوهات 

هادفه؟ 
- نعم من ضمن خططي الفتره القــادمة ، ولكني 
أرى أن المحـــتوى الكوميدي يكون أصعب من 
أي محـتوى ألن من الصعب أن تجعل المشــاهد 
يضحـك ولكن من السـهل أن تجعله يبـكي، لذلك 

أرى أن المحتوى الكوميدي أصعب بكثير.

دلوقـــتي علي التمثيل و الغناء خطوة مؤجلة شـــوية". و 
تتمني أن تقدم عمل به استعراض و غناء. 

 و أكدت أن وجودها في عائلة فنية أضاف إليهـا الكثيـر و 
أكدت أنها دراسـة في الحـياه أكثر من الدراسـة المعهد او 

اي مكان اخر. 
و صرحـت أن والداها الفنان الراحـل "طلعت زكريا" لم 
يســاعدها في مســـيرتها الفنية و أنها معتمده اعتماًدا كلًيا 
علي قـــــدراتها و عالقـــــتها الخاصة و لكن والدها كان 

مشرف عليها من بعيد. 
و كانت نصيحــــة والدها لها "التمثيل أن ال تمثل" يطلب 

منها أن تكون طبيعية و تلقائية كي تصل لقلوب الناس. 
بـرغم من تعدد األدوار الذي قــدمتها الفنانه"إيمي طلعت 
زكريا " و لكنها أشادت أن مسلسل  "الزوجة الرابـعة" و 
مسلسل "ورا كل بـاب" من النقـالت المهمة في مسـيرتها 

الفنية. 
و ذكرت الفنانة "إيمي طلعت زكريا" أنه ال يوجد ســـــر 
مخفي عن جمهورها و أنها دائًما تشــــارك حــــياتها مع 
الناس. و أن بــــــيتها هو جزيزه غمام الذي تهرب له من 

مشقه العمل و السوشيال ميديا
أكدت الفنانة "إيمي طلعت زكريا"أن الشـئ الوحـيد الذي 
وصلت له بـطلوع الروح هو إسـتكمالها لمسـيرتها الفنية 

بعد وفاة والدها الفنان الراحل" طلعت زكريا". 
و أشــارت أن الشــئ الذي ال نختاره و لكنه مكتوب علينا 

هو الفراق. 
أكدت أن أعمالها للفتره القـــادمة، هي تكثيف بــــروفات 
مسرحية" كازينو بـديعه" لكي يتم عرض المسرحـية في 
شــهر ديسمبــر القــادم، و مسلســل "عودة بــارون" في 

٢٠٢٣رمضان 









إيمي طلعت زكريا: 



"محمود شيبة" نجم صاعد ورث النجومية من والده الفنان"أحمد شيبـة" ولكنه إختار مجال 
التمثيل ، و إسـتطاع أن يكون صانع محـتوى كوميدي له مكانه وسـط قــلوب ماليين الجماهير 
وذلك بـتميزة و خفه روحــه دون أن يخرج عن المألوف أو يفعل شــئ مخل للقــيم و المبــادئ 
وحـــرص على عدم إســـتخدام االلفاظ الغير مرغوب فيها، ولذلك نجح في تحقـــيق جماهيرية 
كبيرة في الشارع السكندري ووسـائل التواصل اإلجتماعي لذلك حـرصت "إسـكندرية اليوم" 
على إجراء حـوار صحـفي مع "محـمود شيبـة" أو "الكوميديان السـكندري" كما يطلق عليه 

البعض..و إلى نص الحوار. 
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 بـداية العام الجديد ُيعد بـداية العام الجديد مناسبـة يمكن 
من خاللها للشـــــــــخص النظر إلى الماضي، والنظر 
للمستقبـــــــل واأليام الُمقبـــــــلة عليه كذلك، والتفكير 
بـــــاإلنجازات واألمور التي يرغب بتحقيقــــــها فيه، 
والقـرارات والخطط التي سيسـير عليها؛ لتطبــيق هذه 
التغييرات على أرض الواقــع ومن أهم أحــداث ســـنه 

٢٠٢٢هى 
الطفل ريان... ٥ أيام هزت العالم

هزت قـضية سقـوط الطفل المغربـي ريان العالم، على 
الرغم من أنها ليسـت القـصة الوحـيدة لسقـوط طفل في 
أعماق بـــئر عميق، لكن قــــصة ريان أخذت أبــــعادا 
عالمية، ربما بسبب التغطية الواسعة التي حـصل عليها 
الطفل الراحل عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، 

ليتحول الحقا إلى حديث الصحف العالمية.
بدأت القصة عندما سقـط ريان (٥ سـنوات)، ١ فبـراير 
في بــئر جافة بـــعمق ٦٢ مترا بقـــرية أغران بإقـــليم 

شفشاون شمالي المغرب.
وبـــعد عدة أيام من عمليات الحـــفر والجهود المضنية 
التي شـــاركت فيها مؤسســـات مختلفة من الحـــكومة 
المغربـية، تم إخراجه في السـادس من فبـراير/ شبــاط 
٢٠٢٢، ميتا، ليخيب أمل الماليين حـــول العالم، الذين 
تابــعوا الحــدث منتظرين لحــظة خروج ريان وعودة 

الطفل إلى أسرته حيا.
عروس اإلسماعيلية:

انشـــغل رواد مواقـــع التواصل االجتماعى بقــــضية 
«عروس اإلســماعيلية»، عقــب نشـــر مقـــطع فيديو 
لعروسـة يضربـها رجل في الشـارع، وكان هذا الرجل 
هو زوجها الذي بدأ حياته معها بـالضرب في الشـارع، 
حيث انشغل رواد مواقـع التواصل االجتماعى بقـضية 
ـ «عروس اإلسـماعيلية،  هذه العروسة التي أشتهرت بـ
وانتشـــر الفيديو في وقـــت قـــليل على جميع مواقـــع 
التواصل اإلجتماعى، األمر الذي أصبـــــح حــــــديث 

المواطنين.
بعد ٨ أشهر عادت عروس اإلسماعيلية لتتصدر الترند 
للمرة الثانية بعد أن حررت محضرا ضد الزوج متهمة 
إياه بــــاالعتداء عليها وتهديدها وإحـــــداث بـــــعض 
اإلصابـــات بـــها في أماكن متفرقـــة بالجســـم وكذلك 
احـــتجازها ١٥ يوم في غرفة بـــمنزله ومنع أهلها من 

رؤيتها أو االطمئنان عليها أوالتواصل معها.
مقتل نيرة أشرف:

لقـــت نيرة أشـــرف التي اشــــتهرت بطالبــــة جامعة 
٢٠٢٢المنصورة، مصرعها صبــــاح االثنين ٢٠-٦- 
على يد زميلها بـالجامعة المنصورة، الذي قـام بذبحــها 

وطعنها بالسكين أمام بوابة الجامعة.
ولشـهور عديدة تالية نالت محـاكمة قـاتلها محـمد عادل 
اهتماما كبــيرا بــين مطالبــات بــاإلعدام وصفحـــات 
تتعاطف معه، ثم كان حـكم محـكمة جنايات المنصورة 
بالحــكم عليه بـــاإلعدام شنقـــا. ومن المنتظر أن تنظر 
محكمة النقـض بجلسـة ٢٦ يناير المقبـل أولى جلسـات 
نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم لحين الفصل 

في الطعن أمام محكمة النقض.
وبدوافع االنتقام والعاطفة؛ تكررت واقعة نيرة أشـرف 
مع مقــتل «طالبــة الشرقــية» ســلمي بــهجت على يد 
صديقها، بعد أن سدد لها عدة طعنات نافذة أنهت حياتها 
على الفور، وبنفس السيناريو قـتلت «طالبـة المنوفية» 
أمانى الجزار، في قــرية طوخ طنبشــا التابــعة لمركز 
بركة السبع بالمنوفية، على يد حبيبها الذي انتحر بـنفس 

السالح الناري الذي قتلها به.
العملية العسكرية الروسية الخاصة

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، صباح الخميس 
٢٤الموافق لـ فبــراير، في خطاب وجهه إلى الشـــعب 

الروسي، إطالق عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وأشــــار بــــوتين إلى أن: "هدف العملية هو حــــماية 
األشخاص الذين تعرضوا للتنمر واإلبادة الجماعية من 
قبــل نظام كييف لمدة ثماني ســنوات، ولهذا سنســـعى 
جاهدين لنزع الســـالح وتقـــديمهم إلى العدالة، وكذلك 
أولئك الذين ارتكبــوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين 

بمن فيهم مواطنون روس".
وتبــــع إطالق العملية الروســـــية مجموعة من ردود 
األفعال الغربــية، على رأســـها اإلعالن عن مجموعة 
واسـعة من العقوبـات االقـتصادية التي تسببـت بتقـطع 
قــنوات التجارة العالمية. بــاإلضافة إلى تفجير خطوط 
التيار الشـمالي لنقـل الغاز الروســي. وتم ضم أراضي 
٣٠جديدة إلى روسيا بتاريخ  سبتمبر/ أيلول، بعد القـيام 
بــعملية تصويت في جمهوريتي لوغانســك ودنيتســك 
الشعبيتين ومقـاطعتي زابـوروجيه وخيرسـون، حـيث 

قرر المواطنون باإلجماع االنضمام إلى روسيا.
رحيل الملكة إليزابيث... بداية فك عقد "الكومنولث"

أعلن قــصر بــاكنغهام في الثامن من سبتمبــر / أيلول، 
ـ  وفاة ملكة بــريطانيا إليزابــيث الثانية عن عمر ناهز ال

٩٧ عاما، بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية.
وبـعد وفاة الملكة البــريطانية، أصبحــت هيمنة النظام 
الملكي أقــل اتســاًعا ووالء رعاياها أكثر تراجعا. ففي 
غضون أيام من وفاة إليزابــــــيث، أعلنت دولة أنتيغوا 
وبربودا عن خطط للتصويت على عزل الملك تشـارلز 

الثالث من رئاسة الدولة.
وكانت جامايكا قد أعلنت سابقا أنها تريد االنتقـال بـعيًدا 
، وبــدورها  ٢٠٢٥عن الملكية الدسـتورية بحـلول عام 
كشـــفت مصادر إعالمية عن تحـــركات في نيوزيلندا 

وأستراليا وكندا عن تراجع شعب
رصد أول حالة جدرى قرود في مصر:

رصدت أول حـالة إيجابــية مصابــة بــفيروس جدري 
، في مصر في ٧ سبتمبــــر ٢٠٢٢،  Mpoxالقـــردة 
لمواطن يبـلغ من العمر ٤٢ عاما، من الحــاصلين على 
اإلقـامة بإحــدى الدول األوروبــية والمترددين عليها، 
وذلك وفقــــا لما أعلنته وزارة الصحـــــة والســـــكان 

المصرية.
كما أطلقـت عليه   -Mpoxويعد فيروس جدري القرود 
منظمة الصحة العالمية – فيروسـا معديا، والوقـاية من 
جدري القـــــــرود تتطلب االلتزام بــــــــمجموعة من 
اإلجراءات االحترازية، ويعتبر جدري القـرود عدوى 
فيروسـية يسببـها فيروس جدري القـرود، والذي يمكن 

أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر.
والنتائج الذى توصل إليها ٢٠٢٢اقامه مؤتمر المناخ 

االنطالقة الجيدة بـداية من اسـتضافة قـمة بـهذا الحـجم 
١٠٠ومشــــــــاركة ما يزيد على  من قـــــــــادة الدول 
والحكومات، والنجاح التنظيمي، واستعادة مدينة شـرم 
الشـــيخ وجهتها السياحــــية واســــتضافة المؤتمرات 

والفعاليات الدولية.
وضع أجندة واضحــة للمؤتمر، والخروج بمقـــررات 
قـــــــــــوية تخدم أهداف الدول النامية، مثل الصندوق 

الخاص بالخسائر واألضرار.
القـمة جاءت في وقــت صعب على المســتوى الدولي، 
فمن الناحــــية االقـــــتصادية يظل التضخم مرتفعا منذ 
جائحـة كورونا، ومن الناحـية السياسـية هناك خالفات 
كبيرة بسبب الحرب الروسـية األوكرانية، ووجود عدد 

من الدول المتحيزة للطرفين.
 الوعود التي قـدمها الرئيس األميركي جو بــايدن لدعم 

القارة األفريقية ولمصر.
مساهمة مؤتمر شرم الشـيخ في 
حــل مشــاكل قـــائمة منذ اتفاق 
 ، ٢٠١٥بــــــاريس للمناخ عام 
علــى غــرار وضــع المـــادة 
السادسة الخاصة بإنشاء ودعم 
ســــــــــوق دولية لتعويضات 
الكربــون، التي تعد أهم بـــنود 
التفاوض في قـمم المناخ، وهو 
ما يمثل نجاًحا للنســـــخة التي 
احـــتضنتها مصر. وُيقــــصد 
بــتعويضات الكربــون خفض 
انبعاثات ثاني أكسـيد الكربـون 
وغــازات الدفيئــة لتعويـــض 
االنبعاثات في منطقة أو بلد ما.

ما يمثله اتفاق مؤتمر شــــــرم 
الشيخ، في شأن إنشاء صندوق 
"الخســــائر واألضرار"، من 
عالمة فارقة لتأمين دعم الدول 
النامية -خاصة األفريقية- التي 
تعانـي مـن تداعيــات ظاهــرة 

االحتباس الحراري.
منذ توقيع اتفاق بـاريس قبـل ٧ 
سنوات، لم تنجح الدول النامية 
في وضع ملف الخســـــــــائر 

واألضرار على األجندة الرئيسـية إال في مؤتمر شــرم 
الشيخ.

نجحـــت مصر في وضع الملف وخرجت بقــــرارات 
حوله، مع استمرار التفاوض للوصول إلى حل يرضي 
الدول النامية واألفريقـــية، وهو ما لم يكن يحــــدث في 

الغالب سابقا.
، فإن مؤتمر شـرم الشـيخ لم تكن له انعكاســات سلبــية 
على مصر، لكن كان هناك طموح لحـــل كل مشـــاكل 

المناخ، واصطدم ببعض الصعوبات، وأهمها:
التعامل مع عشرات األطراف الدولية.

وجود توازنات وتوجهات وصراعات بــــــــــــين من 
يمتلكون الطاقـــــة المتجددة، ومن يمتلكون الوقــــــود 

األحفوري.
إضافة إلى ارتبــاط ملف تغير المناخ بـــكل قـــطاعات 

التنمية في العالم.
مشــيرا إلى أن عقــد قـــمة المناخ في مصر كان له أثر 
إيجابــي كبـــير في هذا التوقـــيت على كافة النواحـــي 
بـمصر، و أبـرز االنعكاسـات اإليجابــية للمؤتمر على 

المستوى االقتصادي تتمثل في التالي:
انتعاش حركة السياحة بشكل كبير، ليس فقط في منتجع 

شرم الشيخ بل في مختلف محافظات مصر.
ارتفاع نسب إشغاالت الفنادق المصرية.

توقــيع مصر مجموعة من التعاقــدات تزيد على ١٠٠ 
مليار دوالر في مجال إنتاج الهيدروجين األخضر مـن 

الطاقة النظيفة.
من المتوقــــع أن تستحـــــوذ 
أفريقـيا على نحــو ١٠% من 
ســــــــوق إنتاج الهيدروجين 
األخضر عالميا بحـــلول عام 

.٢٠٥٠
نجاح مصر في تنظيم المؤتمر 
أعطى رســــــالة إيجابـــــــية 
للمستثمرين األجانب ليس فقط 
في مجال الطاقة، بـل أيضا في 
مختلف القـــــــــــــــــطاعات 

االستثمارية.
وعن طبــــــيعة االتفاقــــــات 
االقـــــتصادية التي وقـــــعتها 
القـاهرة على هامش المؤتمر، 
وما إذا كانت ستنفذ على أرض 
الواقــع خاصة أن أغلبــها كان 
"إطاريا"، مرتبــطا بالطاقــة؛ 
قال الخبير االقـتصادي إن أهم 
االتفاقــــات كانت االتفاقـــــية 
اإلطارية بـين تحـالف عدد من 
الشـــركات الخاصة المحـــلية 
واإلماراتيـــة، وعــــدد مــــن 
الهيئات الحــــكومية في مصر 
يتم بموجبــها تطوير بــرنامج 
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طموح إلنتاج الهيدروجين األخضر بقــــدرة تصل إلى 
٢٠٠٠ ميغاواط في المنطقة االقتصادية لقناة السويس

وفي ما يخص واقــــع الطموح المصري من المؤتمر، 
قـال إنه لم يكن خاصا بــمصر فحســب، بــل كان هناك 
طموحا عالمي كبـير لم يتحقـق، حـيث كانت هناك آمال 
أن يتحــمل العالم المتقــدم المســؤولية ويقـــدم التمويل 
الالزم لتخفيف أضرار التلوث والتغيـر المناخـي، لكـن 
من الواضح أن االتفاق النهائي لم يحقــــق هذا الطموح 

أيضا
٢٠٢٢مونديال قطر  وتتويج األرجنتين وميسي

توجت األرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بـــــــــكأس 
١٨العالم، بـتاريخ  ديسمبـر/ كانون األول، بـعد فوزها 
في النهائي على فرنسا بـركالت الترجيح، عقـب انتهاء 
الوقـــــــت األصلي واإلضافي بـــــــالتعادل ٣-٣، في 

المونديال الذي استضافته قطر على أراضيها.
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بـن حـمد آل ثاني، "الشـكر 
إلى كل المنتخبـــات على اللعب الرائع والجماهير التي 
 ،" ٢٠٢٢شـجعت بــكل حــماس في كأس العالم قــطر 

وأضاف "
اسـتطاعت قـطر تحقـيق نجاح كبــير في المونديال من 
حــيث البـــنية التحـــتية والتنظيم الجميل وتوفير جميع 
الظروف المناسبة والمثالية للمشـجعين على الرغم من 
الهجمة غير المبررة التي تعرضت لها من قبـل وسـائل 
إعالم وشخصيات غربية التي شككت بنجاح البـطولة، 

لكن هذه المزاعم دحضت على أرض الواقع.
ومن احــــدث االخبــــار هي  شــــروط جديدة للزواج 

والطالق
وواصل الرئيس السيسـي حـديثه حـول مســألة الزواج 
والشـروط المنظمة لعملية اختيار شـريك الحـياة تجنبـا 
للمشكالت التي تترتب عليها مستقبال حال حـدوث عدم 
توافق صحـــي، وذلك خالل افتتاح مصنعين بـــمجمع 
الصناعات الكيماوية بأبو رواش في الجيزة، كاشفا عن 
أهم شروط عقد الزواج في القانون األحوال الشـخصية 

الجديد.
وقال الرئيس السيسي: "في ناس سمعت مني الكالم ده، 
قـــولتلهم فكروا أنكم متخلفوش في أول ســـنتين تالتة، 
فالناس فكرت إني بقـولكهم كدا عشـان أنظم النســل، ال 
الشـاب والشابـة كانوا في بـيوت أهاليهم في أب بيشــيل 
وبيراعي سواء للشاب أو الشابة، وهم بقى راحـوا بـيت 
تاني خالص، شـكل تاني خالص، أديهم فرصة يعيشـوا 
بس يتفقوا مع بعض ويقدروا يتحملوا مسار الحـياة لمدة 
سـنة وال اتنين، إن القـوا نفسـهم قــادرين يخشــوا على 
المرحـــلة إللي بـــعدها اإلنجاب، ولو ال قـــدر اهللا مش 

قادرين يبقى التكلفة عليه وعليها أقل ما يمكن".
وأشـار الرئيس إلى إجراءات الكشــف الطبــي ما قبــل 
الزواج، قــائال: "ده ســالمة عقــد والعقــد مبــني على 
الشفافية والمصداقية وبالتالي كل ما العلم يتقـدم ويديني 
فرصة أقـدر احقـق في ســالمة العقــد دي، لو معملتش 
يبقى أنا كدولة قصرت"، مضيفا: "ده منظور آخر مش 
منظور طبي أو عشان اإلعاقة أو عدم اإلنجاب أو كالم 

من هذا القبيل".
وتابـع: "ده أنا هخلي اللي يوافق لجنة برئاســة قــاضي 
وتروحلها النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة إلى 
القـاضي ده اللي هيدي تصرح ســالمة التحــاليل، حــد 
هيقـولي انت بتعقــدها وال إيه ال واهللا ده أنا بــطمن األم 

واألم اللي عندهم أبناء".
وقــالت نهاد أبــو القــمصان، عضو المجلس القـــومي 
لحقوق اإلنسـان، إن توثيق  الطالق الشـفهي في صالح 

الرجل والمرأة واألطفال.







لألمانة معاني ومفاهيم كثيرة وهي صفة يتحــلي بــها اإلنســان 
الصادق األمين لكونها أحدى األخالق الفاضلة التي أوجبـها اهللا 
جل جالله علي عباده بالفطرة ليتحـمل مسـئوليتها األنسـان أمام 
ربـــه مصداقــــاً لقــــول اهللا تعالي:  " إنا عرضنا األمانة على 
السـماوات واألرض والجبـال فأبـين أن يحـملنها وأشفقــن منها 
وحملها اإلنسـان إنه كان ظلوماً جهوال" لذلك كانت األمانة تقـع 
علي عاتق اإلنســـان من خالل تعامالته مع الناس بالمحـــافظة 
علي حقوق الغير سـواء كانت مادياً أو معنوياً ويؤديها بـأعطاء 

كل ذي حق حقه فأداء األمانة مفتاح للرزق
كذلك تمتد صفة األمانة في عالقـة اإلنسـان بربـه بالحـفاظ علي 
كل ما وهبـه اهللا من النعم التي ال تعد وال تحـصي وعدم التفريط 
فيها لذلك يتضح لمفهوم كلمة األمانة شــــــمولها الي العديد من 

األمثلة التالية
-

يجب الحـفاظ علي كل شـئ يؤتمن عليه اإلنســان من مال أو أي 
شئ ذات قيمة وال تتعدى علي اسـتخدامه أو اسـتعماله مالم يأذن 
له صاحبها بذلك مع وجوب ردها عند الطلب لقول اهللا عز وجل 
" ان اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلي أهلها إذا حـــكمتم بــــين 
الناس أن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان سميعاً 

بصيرًا”
كما يجب الحــذر من التفريط فيها وعدم ردها لقــوله تعالي " يا 
أيها الذين أمنوا ال تخونوا اهللا والرسـول وتخونوا أماناتكم وأنتم 

تعلمون”
-

فمن صار وصياً علي يتيماً يحـذر قـول اهللا تعالى " وال تقربــوا 
مال اليتيم إال بالتي هي أحسـن" وقـوله تعالى " إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بـــطونهم ناراً وســـيصلون 
ســـــعيرًا" كما يجب علي األوصياء بــــــأن يردوا إلي اليتامى 
أموالهم إن رأوهم قـادرين علي تنميتها وحـفظها لقـوله تعالي " 
وابـتلوا اليتامى حــتي إذا بــلغوا النكاح فإن انســتم منهم رشــداً 

فأدفعوا إليهم أموالهم”
-

يجب المحـافظة علي بـناء األسـرة الصالحــة في المجتمع فهى 
أمانة أمام اهللا رب العزة فنحن مسئولون عنها فاألمانة األسـرية 
هي مسـئولية الرجل والمرأة لقـول رسـولنا الكريم علي الصالة 

أمانة الودائع :-

أمانة أموال اليتامى:-

أمانة رعاية األسرة

والسالم " الرجل راع في أهله وهو 
مســـئول عن رعيته والمرأة راعية 
في بـيت زوجها وهى مســئولة عن 
رعيتها فكلكم راع وكلكم مســــئول 
عن رعيته " فالرجـل مؤتمـن علـي 
زوجته بـأن يحسـن معاملتها وتأدية 
حقوقها وال يؤذيها لقـول اهللا تعالي" 
وعاشـروهن بــالمعروف" وقــول 
رســـول اهللا صلي اهللا عليه وســــلم 
"فإتقــــــوا اهللا في النســـــــاء فأنكم 
أخذتموهن  بــأمانة اهللا واستحـــللتم 
فروجهن بـــــكلمة اهللا" فيجب علي 
الزوج المؤتمن علي شئون األسـرة 
بـاإلنفاق عليها بالحــالل في الطعام 
والكســــوة والحــــفاظ علي امرأته 

وحــــمايتها والزوجة أيضا مؤتمنة علي 
رعايـة ميثـاق الـزواج الـذي وصفــه اهللا 
تعالي بـالميثاق الغليظ في قـوله " وأخذن 
منكم ميثاقـــاً غليظا" بـــمعنى أن عقــــد 
الزواج أمانة عظيمـة اليجـوز خيانتـه أو 

التفريط فيه ويجب علي الزوجة المؤتمنة حفظ نفسها وعرضها 
وحـــفظ مال زوجها وعدم االســـراف في المأكل والمشــــرب 
والزوجان مؤتمنان علي تربية أبـنائهم التربـية الصالحـة بـأداء 
الصالة منذ الصغر وتعليمهم ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهـم 

كما يجب علي الزوجان حفظ البيت من كل منكر أو إساءة

أي عمل يسند لإلنسـان فهو تكليف سيسـأل عنه يوم الدين فيجب 
أن يؤدي اإلنسان ما عليه من أعمال بـإجاده وإتقـان وأمانه دون 
تقـصير أو ضياع وقـت العمل والكسـل والحــفاظ علي أســرار 
الكيان الذي يعمل بـه وإتبــاع التعليمات الخاصة بــمكان العمل 
والسعي لإلخالص في نجاح الكيان الذي يعمل به واالبتعاد عن 
الرشـوة وتجنبـها فهي من أعظم المحـرمات فالبـركة في األجر 
الذي يحــــصل عليه االنســــان من عملة ال يأتي إال بــــاألمانة 

وااللتزام بها يتحقق له الخير 

-األمانة في العمل:-

-
العمل بالتجارة من الكسب الحالل 
للبـــركة فيه لقــــول اهللا عز وجل 
(وأحل اهللا  البيع وحرم الربا) فمن 
عمل بالتجارة يسـعي الي الكسـب 
الطيب والبـعد عن الغش والخداع 
والتدليس والبــعد عن اإلتجار في 
المحــــــرمات التي نهي عنها اهللا 
وقــال تعالي (يا أيها الذين أمنوا ال 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن 
تكون تجارة عن تراضي بــــينكم 
وال تقـتلوا أنفسـكم أن اهللا كان بـكم 
رحـيماً ) قـال ص اهللا عليه وســلم 
(التاجر الصدوق يحشــــــــر يوم 
القيامة مع الصدقـين والشـهداء) ، 
كذلك هدد اهللا الذين يتالعبـــــــون 
بــــالمكيال والميزان بـــــعذاب أليم يوم 
القــيامة  لقــوله تعالي ( الســماء رفعها 
ووضع الميزان أال تطغـوا فـي الميـزان 
وأقــيموا الوزن بالقســط وال تخســروا 
الميزان)   وقـــوله تعالي ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا علي 
الناس يســــتوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخســــرون أال يظن 
أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين) 

-
هي إلتزام األنسان بالتكاليف التي أمر بها اهللا عز وجل فيقـضي 
فروض الدين كما ينبغي ويحافظ علي الصاله والصيام والزكاة 
وبر الوالدين وغير ذلك من الفروض التي يجب علينا أن نؤديها 
بــأمانه وإخالص فعندما يصل اإلنســان يجب إتقـــان الوضوء 
والطهارة واستحــــضار النية و اســــتخدام المياه في المواضع 
المحــددة للوضوء بقــوله تعالي (َيا َأيَُّها الَِّذينَ آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتمْ ِإَلى 
الصــــــــــالة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ َوَأْيِدَيُكمْ ِإَلى اْلَمَراِفقِ َواْمَسُحوا 
ِبُرُءوِسُكمْ َوَأْرُجَلُكمْ ِإَلى اْلَكْعَبْيِن) وعندمـا تصلـي وجـب عليــك 
إتقــان الصالة والخشــوع فيها والطمأنينة في كل موضع كذلك 
الصيام  فاألمانة توجب عليك  ليس اإلمســــــاك عن الطعام أو 

األمانة فالمعامالت التجارية : -

األمانة في العبادات :-  

 












بقلم


الشــــراب في نهار رمضان فقـــــط ولكن اإلمســـــاك عن كل 
المحــــرمات والشــــهوات وكذلك أيضا األمانة في أداء الزكاة 
فيجب علي األنسان أن يتحري المال الحـالل في أداء زكاته كما 
يجب عليه أن يتحرى علي من يستحـق مال الزكاة فقـد حـدد اهللا 
تعالي مصارف الزكاة بقــــوله سبحــــانه ( ِإنََّما الصََّدَقاتُ ِلْلُفَقَراءِ 
َواْلَمَساِكيـنِ َواْلَعاِمِليـنَ َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفةِ ُقُلوُبُهمْ َوِفي الـرَِّقابِ َواْلَغاِرِميـنَ 
َوِفي َسِبيلِ اللَّهِ َوِاْبنِ السَِّبيـلِ َفِريـَضةً ِمنَ الـلَّهِ َوالـلَّهُ َعِليـمٌ َحِكيـٌم)  كمـا 
يجب علي األنسان األمانة في بر الوالدين فإن البر أمانه يحـملها 
االوالد علي عاتقهم ما داموا أحياء بـالطاعة وتلبـيه احـتياجاتهم 
وزيارتهم ومرافقتهم ومصاحبتهم واإلنفاق عليهم  فانت ومالك 
ألبيك وبر الوالدين يكفر الذنوب كما ان البر للوالدين بعد وفاتهم 
من خالل الصدقـات والدعاء لهم وزياره وبـر اقــارب الوالدين 

من االحياء  
-

حــيث أنه  للنفس البشــرية جوارح وأعضاء كلها أمانات يجب 
علي اإلنســان يحـــافظ عليها وال يســـتعملها في ما يغضب اهللا 
سبحـانه الحـفاظ علي صحـه البـدن أمانه فال يعرض نفســه إلي 
التهلكه والعين أمانه يجب غضها عن الحرام واللسـان أمانه فال 
يتكلم إال طيبــاً وال يلغو وال يغتب وال ينم فالكلمة الطيبـــة تدخل 
صاحبــها الجنة وتجعله من اهل التقــوي لقــول اهللا تعالي  ( ألم 
تري كيف ضرب اهللا مثال كلمه طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء) والكلمة الخبيثة تدخل صاحبـها النار لقـوله 
تعالي ( ومثل كلمه خبثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق االرض 

مالها من قرار) 
-األمانة من أجمل القـيم  التي بـنيت عليها الشـريعة اإلســالمية 
تصان بـها حقـوق اهللا عز وجل وحقـوق عبـادة حـتي ألزمها اهللا 
علي العباد وحث عليها واوجبـها عليهم وجوبـاً ودعا إلي أدائها 
في كل االمور التي تتصل بـالفرد والمجتمع قـال اهللا تعالي (فأن 
أمن بعضكم بـعضاً فليؤد الذي أوئتمن أمانته )  وقـل رسـول اهللا 
صل اهللا عليه وســــــلم ( ال إيمان لمن ال أمان له وال دين لمن ال 

عهد له )  
-حفظ األمانة وحسن أدائها دليل علي صدق إيمان العبد  وخيانة 

األمانة دليل علي نفاق العبد  
-من ضيع األمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة

األمانة في حفظ الجوارح :- 



احتفل معهد اإلسـكندرية العالى لإلعالم بـاليوم العالمي 
لذوي الهمم بمشـــــــاركة مجموعة من أعضاء مجلس 
النواب و الشـــــــيوخ و راعين ذوي الهمم من المجتمع 

المدني.
جاء ذلك بحـــــــــــضور الدكتورة غادة اليماني عميدة 
المعهد، و االسـتاذ محـمد العبيســي نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، و النائب إيهاب زكريـا عطـاهللا عضـو مجلـس 
الشيوخ، و النائبـة دينا هاللي عضو مجلس الشـيوخ، و 
النائبـة سـارة النحـاس عضو مجلس النواب، و النائبــة 
سوسـن حسـني حـافظ عضو مجلس النواب و االســتاذ 
محـب شــفيق و الذي ينوب عن الدكتور نشــأت متري 

صليب عضو مجلس الشيوخ.
و شارك من المجتمع المدني الدكتور هاني موريس 

رئيس جمعية كاريتاس باإلسكندرية و الوجه البحـري، 
و المستشــار مينا يوســف مســؤل الوحــدة القـــانونية 
بكاريتاس، و االستاذ رجب جودة رئيس رابـطة شبـاب 
اهل التحــــدي لخدمة ذوي الهمم باإلســـــكندرية هدية 
السـعيد، و جمعية زهور الحـياة، و األسـتاذة تريزه إيليا 
رئيس الجمعيه المصريه لتنمية إبــــداعات متحـــــدي 
اإلعاقـة، و األسـتاذة اماني عبـاس رئيس جمعية القـلب 
األبـيض، و االسـتاذ رامي يســري رئيس جمعية خليك 

إيجابي. 
قـــــام المدعون بــــــزيارة لمعرض المنتجات اليدوية 
الخاصة بأصحـــــــاب ذوي الهمم، مما أثارت إعجاب 
الحـاضرين، و بـدأت االحـتفالية بقـراءة القـرآن الكريم 
بصوت الطالبة تسنيم سعد و الكلمة االفتتاحـية للدكتور 
مصطفي زيدان، و كلمة الدكتورة غادة اليمانـي عميـدة 
المعهد الذي بـدأت بترحـيب بــالضيوف و بــينت مدى 
سعادتها باالحتفال بـذوي الهمم تحـت شـعار "قـادرون 
باختالف"، كما وعدت بـتكرار االحـتفاالت بـهم و هذا 

واجب علينا تجاهم.
قــدمت الدكتورة غادة اليماني عميدة المعهد الترحــيب 
بالحـضور، و اعربـت عن مدى سـعادتها باالحــتفال و 

بـــالعروض و المنتجات اليدوية التي ُصنعت بــــأيدي 
األطفال، مضيفة انه سـيتم تنظيم هذه االحـتفالية سـنوياً 
مع عمل الندوات و ورش خاصة بـذوي الهمم و إطالق 
حـملة "فيها حــاجة حــلوة" لعرض نماذج ناجحــة في 

المجتمع. 
و أشـاد الدكتور إبــراهيم الجمل امين عام بــيت العائلة 
المصرية، بأهمية هذا اللقاء، و أن الدين ال يتوقـف على 

التكاليف الشرعية فقـط و إنما هي أوامر و نواهي الثار 
و انعكاسـات البـد أن تظهر على اخالق الفرد، و أشـار 
الي ان افضل اآلثار هو مقام الشكر، لذلك ربـنا قـال "و 
قليل من عبادي الشـكور"، و هي تعنى االعتراف بـنعم 
ربنا فهي شـكر، و أن نسـتعمل ما آتنا لنرضيه، و نحـن 
نجتمع اليوم كدولة على تقديم التهنئة و االعتزاز بأبنائنا 

فهو مقام محمود. 
و أكد االب يوحنا رمزي المنسق العام لبـيت العائلة، ان 
اللة رحيم وال يأتي بشئ ضار الي احد، و اللة ُيرينا مثل 
هذه النماذج و هذا واجب علينا أن نشــــــكر اللة في كل 

وقت. 
و أوضح الدكتور طارق جمال وكيـل وزارة التضامـن 
االجتماعي باإلســـكندرية سابقـــًا، ان عالمياً يســــموا 
معاقين و البـعض يعتقـد ان هذا وصف غير آدمي، لكن 
كلمة إعاقة في الحقيقة ال تسـيئ الي اي شـخص، و إنما 
اذا بحثنا في أنفسنا سـنرى انه يملك إعاقـة ما، حـيث أن 
اذا فسـد يوم لشـخص فانها إعاقـة له، فال احـد يخلوا من 

العوائق. 
و أشار اللواء حافظ حسـن الي وجود قـامات كبـيرة في 
المجتمع المصري سواء كان الدكتور مصطفى صادق 






نستقبـل العام الجديد ونحـن نجدد اإلرادة 
ونتمسك بـالعزيمة ونثق فى قـدرتنا على 
تحقـيق المستحـيل ..مصر القـوية عادت 
وفرضت كلمتها وبرؤية قيادتها وعزيمة 
شعبـها قــادرة على أن تتجاوز العقبــات 

وترسو على شاطئ المستقبل بأمان.
كل ســنة وأهل مصر الجدعان طيبـــون 
وبـــــــخير.. كل ســـــــنة وجيش مصر 
وشرطتها وأجهزتها ومؤسساتها طيبون 
٢٠٢٣وبـــخير.. نستقبـــل العام الجديد  
بـــــاألمل والعمل ..وبـــــأيدينا يتواصل 
المشوار وتتحقـق األحـالم.. تعلو رايات 
الوطن، وبلدنا ألحـالمنا هاتفضل أرض 

وسكن.
تعلمن ا  والحــديث  القــديم  التاريخ          دروس 
عل ى  قــادر  مصر  األهم  شـعب  ..        الدرس    
ر ب  من  محــــــــــفوظة  مصر  ..         النجاح 
الصعوبا ت  تجاوز  على  وقادرة           العالمين 
نستقبــ ل  ونحـن  لنتفاءل  تلين  ال       ..      بـإرادة 
عل ى  قــــــــدرتنا  فى  ونثق  الجديد             عامنا 
لواقـ ع  األحـالم  وتحـويل  النجاح           تحقـيق 

قلوبنا  قبل  بأعيننا  .  نلمسه        
انفراج األزمات قــــــريب بــــــإذن اهللا، 
وتحـركت الدولة بـكافة أجهزتها مبــكراً 
لتأمين السلع الغذائية لشهور قـادمة، بـما 
يبشر بـأن رمضان القـادم سـيكون بـداية 

الخير وتوفير احتياجات الناس.
هناك دول تستيقظ كل صباح، فتمطر لها 
السماء بـتروالً ودوالرات، دون تعب أو 
عرق أو مجهود، وهناك دول تشقى وتكد 
وتعمل ليل نهار من أجل لقـــــمة العيش، 
مصر دولـة مـن النـوع الثانـى، والدولـة 
القـوية هى التى تبحـث عن أوراق قـوتها 
وتحــاول أن تســتثمرها بأقــصى درجة 

ممكنة.
اللهم اجعل هذا البـلد آمناً من أهل الشــر، 
الذين يتربــصون بالبــالد، ويســتهدفون 
نشـــر الخوف والدمار والخراب وكأنهم 

شربوا ماء النيل سماً وعلقمًا.

قـــــــامت جمعية "إتجاه" للتأهيل و الدمج المجتمعي 
بإحتفالية  بنادي المعلمين، و ذلك لتكريم الشخصيات 
العطـاءه التـي لهـا دور فعـال فـي المجتمــع، و كــان 
لألستاذ "محمد العبيسـي" نصيب من هذا التكريم ، و 
ذلك نظراً لدوره الفعال الذي يقـــــوم بــــــه في الدعم 
المعنوي لمبـادرة "قــادرون بــإختالف"، و نشــاطه 






المبذول من أجل اإلرتقاء بمستوى المعهد و ما يقـدمه 
له من عطاء، و أعرب " العبيســــي" عن ســـــعادته 
البـالغه بـهذا التكريم، و قـال أن وجوده بــين أبــنائه و 
بـــناته من ذوي الهمم أكبـــر تكريم له، وأضاف أنهم 

يحـملون الكثير من الصفات الجيدة مثل صفاء القـلب  
و خفه الظل، و أنه يراهم ذوي قدرات فائقة ميزهم اهللا 
بها دون غيرهم، و أختارهم اهللا لكي يرسل لنا البـهجة 

من خاللهم.
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