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بقلم 

مادام في الجســـــــــد َنَفسٌ فالفرصة 
قائمة، وما دام في القلب روح فاألوان 
لم َيُفْت. لذلك علينا  أن ال يتضايق مـن 
أخطاء الماضي، وأن ال يحــــزن على 

سقطات األمس.
 فاألخطاء تلقـــــن لمرتكبـــــها درس 
النجاح، والسقطات تعلم صاحبـها فن 

النهوض.
 لذلك، على المسلم أن يسـتغل نفحـات 
شــهر رمضان لبــدء صفحـــة جديدة 
طاهرة ونقية مع اهللا أوال، ومع نفسـه 
ثانيا، ومع أهله ثالثا، ومع الناس مـن 

حوله رابعا وخامسا وعاشرا.
وألننا بشٌر، تارةً نخطئ وتارةً نصيب 
! فالمسـلم مهما بــلغت درجات إيمانه 
معــرض للخطــأ، والمؤمـــن مهمـــا 
وصلت درجات تقـــواه قابــــل ِللزََّلِل. 
ومن حسـن حـظ العبـاد أن اهللا رحــيم 
بــــــــهم، يصفح عنهم ويغفر لهم وال 
يآخذهم بـــأخطائهم ان اعترفوا بـــها 
وندمـوا عليهـا. لذلــك، يتعيــن علــى 
المسلم أن يستقبل رمضان وكله عزم 
على ترك اآلثام والسـيئات، والتوبــة 
الصادقة من جميع الذنوب، واإلقـالع 
عنها وعدم العودة إليها كي يتوب اهللا 
عليه، ويخرج من رمضان نقيا طاهرا 

كيوم ولدته أمه.
وكل ســــنة ونحـــــن وكل العالم وكل 

البشر بخير وسالم . 
٠١٢٠١١٣٢٥٣٧

 ٠٣/٤٢٥٩٦٨١


















 
 







 

تحـدث الرئيس عبـد الفتاح السيسـي، مع إحـدي سـيدات محــافظة 
المنيا قـائال: "انتى بـتتكلمي عن الرقابــة.. الرقابــة من مين وعلى 
مين.. اللى شـــغالين دول احـــنا.. ومش معناه أنه مفيش رقابـــة.. 
انتبهوا.. اللى بيشتغلوا دول أهالينا وإن قصروا.. الحكومة مش في 
الناحــية التانية.. وده أمر خطير اتعمل خالل الســـنين اللى فاتت.. 
وهو أدى إلى مشكلة في ٢٠١١.. محاولة تصدير أن الحـكومة فى 
حتة وبقـية الشـعب فى حـتة.. وعمل الحـكومة عدو.. فالعدو نعمل 

فيه ايه.. نهده.. الحـــــــكاية اتعملت كده.. لو مش خدنا بـــــــالنا".   
وأضاف الرئيس السيســي، خالل تناول اإلفطار مع أهالي قـــرية 
المعصرة، حـيث حــرص الرئيس السيســي على التواجد مع أهل 
القرية: "الجهاز اإلداري فيه ٦ ماليين يعني ٦ ماليين أسـرة يعني 
٣٠ مليون مواطن.. لو األسـرة ٥ أفراد أب وأم من ٢ – ٣ أطفال.. 
٣٠ مليون.. طب النهاردة هنا في موظفين قــاعدين معانا طبــعا.. 
مش كده.. وفيه هنا مسئولين أكيد.. انتى تقولي بقي هنتهز الفرصة 
أنك موجود وأكد على كل مســـئول معانا في المنيا يخلي بـــاله من 
شـغله.. يبقــي احــنا كده بــنتكلم كالم مناســب للظروف الحــياتية 

بتاعتنا.. واسمع منك يارب أقدر أسمع وأعمل".



افتتح الدكتور أيمن عاشـور، وزير التعليم العالى والبحـث العلمى، فعاليات 
« ٢٠٢٣الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب «إديوجيت 

٢٠٢٣تأتي الدورة الثانية عشـرة من ملتقـى إلديوجيت  تحـت رعاية وزير 
التعليم العالي والبحـث العلمي، ووزير التربـية والتعليم، وأمين عام اتحــاد 

الجامعات العربـية، وبمشــاركة 
مصرية ودولية واســعة، حــيث 
يستضيف الملتقـى ممثلي ما يزيد 
٠٠ــ١عــن  جامعــة مـــن أهـــم 
الجامعـات المصريـة والعالميــة 
تتقـدمهم جامعة القــاهرة، جامعة 
عين شـــمس، جامعة حــــلوان، 
وبنها، وأفرع الجامعات األجنبية 
بـــــــــــــالعاصمة اإلدارية مثل 
الجامعـــات الكنديـــة، جامعــــة 

هيرتفوردشير، الجامعات األوروبية.
ويســتضيف المعرض عدد من الجامعات المصرية الخاصة واألهلية منها 
الجامعة البــــريطانية، األكاديمية العربــــية للعلوم والتكنولوجيا والنقــــل 
البحري، جامعة اسلسـكا، جامعة المستقبـل، جامعة مصر للمعلوماتية ونيو 
جيزة والجامعة الفرنســـية والوكالة الفرنســـية للتعليم الجامعى، والمجلس 
البــريطانى، كما تشــارك الجامعات األهلية الجديدة وعلى رأســـها جامعة 

الجاللة وجامعة العالمين.


 

د.أيمن عاشور
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اليوم ما تمر بــه الصحـــافة المصرية 
والعالمية من ظروف بالغة الحساسية 
أصبــــــح لزاما على كل الصحـــــــف 
بــــاختالف توجهاتها وايديولوجيتها 
وانتماءاتها ان تعيد النظـر فـى الـدور 
الذى تلعبــه على الساحـــة اإلعالمية 
حــتى تتناغم كل الجهود للعبـــور إلى 
المستقبـل األرحـب والمستقـر فى أمة 

تظلها رايات الحرية والديمقراطية.
وأحســــب أن الدور الذى تطلع بـــــع 
الصحــف الجامعية يأتى فى المقــدمة 
لتشــــكيل وجدان الطالب وتعبــــئتها 
لمواجهة التحـــديات الراهنة بشـــكل 
كبير، اننى اتطلع وطالبى إلى صحافة 
ـ ومسؤولة تسهم بـدور  ـ صادقة  حرة 
أساسـى وفعال فى بـناء نهضة ورقـى 
معهد االســــــــكندرية العالى لالعالم 
لتصبــح بحــق لســان حـــالها ومرآة 
صادقـة تنقــل انشــطة وخدماته وأهم 
أدواته  للتعبـير عن طموحـات طالبـه 

وىمالهم..
وقـــد انشـــغلت لفترة طويلة بــــاألن 
اإلعالمى ومستقبــــــل الصحـــــــافة 
واإلعالم وباشــــــــكالية دور اإلعالم 
الصحـفى المحــلى فى الوقــت الراهن 
بـالتصدى لقــضايا المجتمع ومعالجة 
مشـكالته وإدارة أزماته وما يصاحبـه 
فى االعالم الشبابــــى عامة الســــيما 
الجامعى ليصبــــح على مســــتوى ما 
تتطلبــــه هذه المرحــــلة العمرية من 
المهنية أو الشــــــــفافية فى اتجاهات 
تخدم جمهور قــراء الطالب وتحقـــق 
اهدافها الســـامية التى انطلقــــت من 

أجلها.
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القســاوه تؤدي إلي أبشــع الجرائم ســيظل التاريخ 
يذكر اســم ريا وســـكينه كمثال النعدام االنســـانيه 

وللشفقة وغياب الضمير  والجراءه الفادحه
تاريخ ريا وسكينة منذ البداية

ولدت ريا ١٨٧٥ في الكلح التابــــــعه لمركز ادفو 
الواقع بمحـافظة أسـوان وكانت ريا تكبـر سـنا عن 
سـكينة بعشـر سـنوات التي ولدت ١٨٨٥ في مكان 
آخر مختلف عن مولد ريا ولـدت فـي كفـر الزيـات 
توفي رب اسـرتهم في سـن صغير تزوجت ريا من 
حسـب اهللا مرعي وأنجبـت بـديعة وتوالت انتقـلتهم 
حــيث انتقــلوا لبــي ســويف ثم عادو لكفر الزيات 
وكانت مهنتهم فتلك الفترة في جمع الذهب األبيض 
حتي انتهت انتقلتهم باالستقـرار في عروس البحـر 

المتوسط
بداية إنشاء البدروم

١٩١٣ في افقر أحياء اإلسكندرية حـي اللبـان امام 
قسم للبان قرر الشقيقـتان باالستقـرار هناك وبـدات 
سـكينه بـالدعارة حـتي عشـق قلبـها ؛عندها شــرع 
الشقيقتان والزوج والحبيب بمسـاعدة اثنان آخرين 
عرابـي حسـان ، عبــدالرازق يوســف باســتدراج 

النساء
طريقه استدراج الشقيقتان للنساء

المعروف والمتداول بــــــــين الناس أن ريا تذهب 
للسـوق وتحـديدا سـوق "زنقــه الســتات" بــميدان 
المنشــية وتختار بــعنايه ودقــة ضحـــيتها ويقـــع 
اختيارهم على الضحيه التي ترتدي المجوهرات و 
والحــلي وتتحــدث اليهم لتكســب ثقــتهم بـــالكالم 
المعسول حتى تقع الضحيه في فخوم وتذهب معهم 

المنزل لتلقى مصيرها المفجع
ضحايا ريا وسكينة 

١٩٢٠ شـــرعه التحـــريات في  عن طريق زينب 
حسـن التي تقـدمت ببـالغ عن اختفاء ابــنتها نازله 
٢٥التي تبــلغ من العمر  عاما واضافت انها تختفي 
١٠منذ  ايام وتخشى ان تكون قد قتلت بدفع السرقـه 

وذلك النها كانت تتزين ب حلي في معصمها اما
ثاني البـــالغات جاء جاءت في منتصف الشــــهر 
الثالث من العام نفسه تلقاه رئيس نيابـه االسـكندريه 
من محمود مرسي الذي افاد باختفاء شقيقته زنوبـه 
وذكر اسم ريا وسـكينه انهما اخر من كانت شقيقـته 

برفقتهم ولكن حلفهم الحظ واستبعدتهم
السـلطات بسبـب ظاهره هروب الســيدات بسبــب 
الفقـر او العشـق وتوالت البــالغات مما اثار الفزع 

في قلوب؟ 



سكان المدينه حـتى عصر احـدى عسـاكر الدوريه 
في ديسمبر على بقـايا جثه امراه بالقـرب من منزل 
ريا وســكينه وتقــدم رجل ببــالغ عن عثوره على 
عظام بشريه عند الحفر االستمرار المياه في منزله 

الـــذي اجـــره لرجـــل 
اسـتعمله كبــيت دعاره 
يدعى محــــمد احــــمد 
الســــــــــــــمني وعند 
التحـريات تبـين ان هذه 
الغرفه كانت تستاجرها 

سكينة
تحريات الشرطه

حقــق في هذه الجريمه 
ســـــليمان عزت وكيل 
النيابـه وبـدل قـصارى 
جهد وقام باستدعاء ابنه 
رايه بـــديعه وتحـــدث 
اليها باســـلوب مطمئن 
بان ال تخشى من خالتها 
وروت له القصه كامله

الحكم بالقصاص
عند التحقــيق مع عبــد 
العال اضاف انهم كانوا 
يقـتلون النسـاء بـالخنق 
وكان دوره شـــل قـــدم 

الضحـيه واالخر ذراعيها والثالث تثبــيت راســها 
وتطابقت اقواله مع تقارير الطب الشرعي

٧:٠٠ تم الحـكم على ريا في تمام السـاعه  صباحـا 
بـاالعدام شنقـا والتي اسـتمر نبـضها لمده دقيقــتين 
٨:٠٠وفي الساعه  حكم على سـكينه والتي اسـتمر 
نبضها اربع دقـائق وفي التاسـعه حـكم على حسـب 

اهللا واســتمر نبـــضه لمده ثالث دقـــائق وفي اليوم 
الثاني استكمل الحكم على رجال ريا وسكينه وكان 
في مقــدمتهم عبــد الرزاق يوســف والول مره في 
تاريخ القــضاء المصري يتم الحـــكم على امراتان 
بــاالعدام وتحـــولت جرائمهم 
لروايـات واعمـال فنيـه كثيـره 

للتوعيه و التوثيق
تحـــول بـــدروم الجثث لمزار 
سياحي ومقهى يحمل اسـمائهم 
ومن ثم تحول قسـم اللبـان بـعد 

الهدم لبازار ريا وسكينة
 ولكن هنـاك اراء اخـري منهـا 
البي بي سي التي نشرت حكايه 
صادمه بـــــــــــــــانهما كانت 
منضالتين و عبـــــــــــد العال 
وحســــــب اهللا ماهم اال مجرد 
وطنيـــن يصطـــادوا جنــــود 
االحـتالل و يسـتدرجهم لمنزل 
ريا وســكينه ليالقــوا حـــتفهم 

بوصفهم محتلين كما 
اثار السيناريست احمد عاشور 
الجدل من خالل فيلم براءه ريا 
وسكينه بانهم ليسـت سفاحـتان 
بــل مناضلتان ضد االحــتالل 
البــــريطاني وانهم اســــتغلوا 
سذاجه الطفله بديعه ابنه سكينه و وعدوها بـاطالق 

سراح ولدتها 
 ولكن هذا لن يغير حقيقه انه امراتان تالشت منهم

 رائحـة االنوثه وانعدمت من قلوبـهم الرحــمه ولن 
ينســـى التاريخ هذه الجريمه على مر االجيال ومر 

العصور



يعد عبـــد اهللا النديم واحـــدا من الشـــخصيات 
المهمة ذات التأثير الواسـع والعميق على بـناء 
الرأي لدى المصريين في مختلف طبقــــــاتهم 
ومســـــــتوياتهم االجتماعية، في تاريخ مصر 
الحـديث، كان خطيبـا للثورة العرابـية، وكانت 
خطبه الحماسـية وقـودا شـديد التأثير في وعي الناس، وكان 
لها  أثر كبير في الثورة، كما كان النديم شـاعرا مجيدا يكتب 
الشـعر الفصيح في محبـة الوطن واالنتماء إليه والدعوة إلى 
حمايته والذود عنه والنضال من أجل حـريته وكرامته، كما 
عرف عن عبـــد اهللا النديم أنه كان يكتب الزجل أيضا، وهذا 
الزجل قربـــه من عامة المصريين وجعلهم يلتفون حــــول 
آرائه وأفكاره، ولقـــد عاش حـــياته مطاردا من ســــلطات 
االحـتالل اإلنجليزي في مصر ، وظل متنقـال من مكان إلى 
آخر بين يافا في فلسطين والقاهرة واألسـتانة بـتركيا، وظل 
يبـــــــث في نفوس الناس روح الجهاد والثورة إلى أن مات 
١٨٦٩غريبا عن وطنه، ودفن في األستانة، وذلك في سـنة  

وكان عمره أربعة وخمسين عاما.
مولده ونشأته:

١٨٤٥وقد ولد عبد اهللا النديم في اإلسكندرية في  ، وذلك في 
منطقة شعبية قريبة من حـي القبـاري تسـمى كفر عشـري ، 
ولكن الدكتور عبد المنعم إبراهيم الدسوقـي يشـير في كتابـه 
عن النديم ودوره في الحركة السياسـية واالجتماعية إلى أن 
١٨٤٣مولد النديم كان في حــــي الجمرك ســـــنة  للهجرة،  
ويشــــير الكاتب نجيب توفيق إلى أن مولده كان في يوم عيد 
١٨٤٥األضحــــى ســــنة  هجريا الموافق  ميالديا،  ١٢٦١
وذلك في كتابــه عن النديم خطيب الثورة العرابـــية، ومهما 
يكن األمر فإن النديم عاش حــــــــــياته منذ مولده في مدينة 
اإلسكندرية، واختلط بطبقـات المجتمع المختلفة في أحـيائها 
الشعبية وتأثرت روحه تأثرا كبيرا بمناخها وبحرها والحياة 

بين أهلها ، كما تأثر بالحياة الثقافية فيها.
 تعليمه ونشاطه االجتماعي

 بـــدأ عبـــد اهللا النديم رحـــلة التعلم كما كان يبــــدأها عامة 
المصريين من الطبقات الفقيرة، فقد التحق بـالكتاب القـريب 
من مسكنه، وتعلم في هذا الكتاب القـراءة والكتابـة ومبـادئ 
الحساب، كما حـفظ كثيرا من القـرآن الكريم ( وقـد بـدا على 
الصبــي الصغير من الذكاء ما جعله يبــز رفاقــه في حــفظ 
القـرآن الكريم واسـتيعاب ما يتلقـاه في الكتاب قبـل أن يبــلغ 
التاسـعة من العمر، األمر الذي شـجع والده أن يتابـع تعليمه 



في مدرسة أرقى من هذا الكتاب وهي مدرسـة جامع الشـيخ 
١٨٥٥إبراهيم باشا  ) 

وتلقـى النديم في هذا المسـجد قـدرا كبــيرا من علوم النحــو 
والصرف والتوحيد والفقه الشـافعي والمنطق ، ولكن النديم 
لم يتفاعل مع طبـــيعة الدراســـة في المعهد بسبــــب خطط 
الدراسة العقيمة والجامدة والكتب التي تزدحم بـالمتون التي 
تشبــه األلغاز والحواشــي والشــروح التي ال تتعدى معاني 
األلفاظ، ولذلك هجر الدراســـة في المســــجد ، وانطلق إلى 
ميادين الحــياة، وراح يتلقـــى علوما بـــطرق مختلفة وهي 
االختالط بـــــجماعات الشـــــعراء والزجالين واألدبـــــاء 
والمفكرين، ويشــير نجيب توفيق إلى أن هذه الطريقـــة من 
اكتســـــاب العلم عن طريق المخالطة المســـــتمرة للعلماء 
والكتاب كانت تناسـب طبـيعة النديم المتحـررة( والحـق أن 
القـــارئ لحـــياة هذا الرجل ليؤمن إيمانا ال ريب فيه بــــأن 
مالبسة الحياة نفسها ومخالطة الناس على اختالف طبقـاتهم 
ربـــــما كانت أقــــــوى تأثيرا في النفس وتكوينا للخلق من 

المدرسة أو الجامعة) 
على أن النديم لم يستمر طويال في اإلسكندرية حـتى بـعد أن 
رجع إليها، فانطلق إلى القاهرة، واستطاع أن يلتحـق بـعمل 

في مكاتب التلغراف ، ثم تنقل بـين عدة مكاتب حـتى استقـر 
في مكتب للتلغراف ببــــــــــنها، وخالل العمل اختلط النديم 
بطبقات من البشـر، كما عرف قـدرا كبـيرا من التبـاين بـين 
األفكار واآلراء، وكل ذلك أكسبــه بـــصيرة ثاقبـــة لحـــياة 
المصريين من جميع الطبقـات، ثم انتقـل بـعد هذه الفترة من 
العمل في بنها إلى القاهرة، والتقى بكثير من مشاهير الكتاب 
والشـعراء ومنهم محـمود سـامي البـارودي وعبـد اهللا باشـا 
فكري والشيخ أحمد الزرقاني ومحمود صفوت( وقد جالس 
النديم هؤالء األدبـــاء وأخذ عنهم ، وشــــاركهم فيما هم فيه 
يتنافســون من صنوف األدب، كما تردد على حلقــات العلم 

باألزهر فحضر دروس الشيخ محمد االنبابي ) 
على أن التأثر األكبـر الذي تعرض له النديم بقــوة كان تأثير 
جمال الدين األفغاني، وقــد انضم النديم إلى تالميذ األفغاني 
وبــدأ يحــضر الحلقـــة العلمية التي كانت تنعقـــد في منزل 
األفغاني بالقـــاهرة، وقـــد الحـــظ األفغاني أن النديم يتمتع 
بحافظة قوية ومقـدرة كبـيرة على المناظرة والجدل ، وتعلم 
النديم من األفغاني حـرية البحـث والدفاع عن الحـق، واهتم 
اهتماما كبيرا بنشر أفكار األفغاني حـول مقـاومة االستبـداد 

والظلم في الميدان السياسي والميدان االجتماعي.

نشاطه السياسي واالجتماعي
كانت الخطابة هي وسيلته األكثر انتشـارا وتأثيرا، واشـتهر 
بـــها في مختلف أقــــاليم مصر، ومن الخطوات المهمة في 
، ثم بدأ  ١٨٨٠تاريخ النديم أنه أنشأ جمعية المقاصد الخيرية 
اهتمامه بالتوسـع في إنشـاء الجمعيات الخيرية ، لما كان لها 
من دور كبــــــير في نهضة األمة وبـــــــناء الرأي ( واتجه 
بمشــروعه إلى القــرى والمدن فأخذ يطوف بـــها ويخطب 
الناس في المســــاجد والمجتمعات ، يدعوهم إلى االتحــــاد 
والتعاون والتعليم، وذلك بإنشــــاء الجمعيات ، فتألفت على 
يديه جمعيات بـــــدمنهور وميت غمر ودمياط والمنصورة 

وشبراخيت وغيرها في أنحاء البالد) 
وعلى الرغم من أن الخطابـة كانت سالحـه األول في نشــر 
الوعي ، فقـد كانت الكتابـة أيضا واحــدة من أقــوى أسلحــة 
النديم في نضاله الوطني ، ولذلك بـــادر بإنشـــاء صحـــيفة 
التنكيت والتبــكيت ، ومن خالل هذه الصحــيفة صار النديم 
واحدا من قادة الفكر والرأي ، واتخذ من السـخرية ومهارته 
في التهكم سالحــــا فعاال في نقــــد أوضاع اجتماعية كثيرة 
ومواجهة أمراض المجتمع المزمنة ، كما أنشـــــأ النديم مع 
بـعض أصحابـه ومريديه فرقـة مسرحــية ، وكان يؤلف لها 
المسرحيات ويشرف على ظهورها للناس، كما كان يشارك 
في التمثيل أيضا، وكان لهذا العمل في ميدان المســرح دور 
ال يقل أهمية عن دوره الصحفي في التنكيت والتبـكيت، وال 
دوره في الخطابة،ولقــد اســتغل النديم طاقــاته األدبــية في 
الشعر والزجل في نشـر الوعي بـالثورة العرابـية ودورها ، 
بـل فعل ذلك حـتى بـعد فشــل الثورة العرابــية أيضا، وظل 
يؤمن أن لمصر أصالتها الفكرية والروحــــــــية، وأن على 
المصريين إعادة قراءة تاريخهم وأصولهم الثقافية والفكرية 

ليحافظوا على الهوية ويحسنوا للدفاع عنها.
وهكذا كان النديم ثروة أدبـــــية وفكرية كبــــــيرة تتمثل في 
روايتين وعدد من الكتب مثل االحــــــــــتفاء في االختفاء ، 
والآللئ والدرر في فواتح الســور وغيرهما ، كما تتمثل في 
آالف األبيات التي تضمنتها مئات القصائد سواء في الشـعر 
الفصيح أو الزجل، غير أن القــــــدر األكثر من هذا اإلنتاج 
العقـلي واألدبـي لم يصل منه شــيء للورثة، فقــد اضطرته 
سنوات النفي والتشريد واالعتقال إلى إهمال كتبـه ومؤلفاته 
فضاع أكثرها، ولكن بقي ما كان يحتفظ به أصدقـاؤه سـرا ، 

وما احتفظت به الذاكرة الشعبية العامة في مصر .
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تتوسع محافظه االسكندريه في اقامه معارض 
"اهال رمضان" باالسكندريه احدثهما"محطه 
الرمل" و"محـــــمد نجيب" ويتكون مضمون 
المعرض بـالعديد من السـلع االساســيه لتصل 
خصوماتها ٣٠%ســــلع فرعيه ٦٠% وذلك 
يتعمم على ١٣ معرضا في االسكندريه بـنفس 

األسعار والمنتجات.
 في إطار اهتمام الرئيس عبــدالفتاح السيســي 
رئيـس الجمهوريـة وتوجيهـات دولـه رئيــس 
مجلس الوزراء بإطالق مبادرات تهدف لسـلع 
اساسيه واستراتجيه بجوده عاليه للمواطنين. 

قـام سـياده اللواء"محــمد الشــريف" محــافظ 
االسـكندريه "مهرجان التسـوق تحــت رعايه 
رئيس الوزراء  "مصطفى مدبـــــــــــــولي" 
والدكتور" على المصيلحــــي"وزير التموين 
والغرفه التجاريه باالسكندريه،قـام الشــريف 
بتفقـد المعرض واألســعار الغذائيه بحــضور 
المحاســـب" محـــمد ســــعداهللا"مدير مدريه 
التموين واللواء" محـمد سحـلول" رئيس حـي 
منتزه اول، وذلك بتفقـد ألكثر من ١٠٠ســلعه 
غذائيه مختلفه ومنخفضه األسعار بشكل كبير 
عن األســــواق العاديه، من أبــــرز قـــــائمه 
العروضات اللحوم البلديه ١٦٠جنيه بـدال من 
بــــــــدال من  ٢٤٠١٥٠،والفراخ البـــــــانيه 
ملي  بـــدال من  ١٨٠٣٥وزجاجه الزيت  ٨٠٠
٥٠جنيه، وغيرها من بين العشـرات والمئات 
من السلع المنخفض المعروضه بـالمهرجان، 
وعند التحدث الي محافظ االسكندريه الدكتور 
"محـــمد الشـــريف" أكد على وجود مخزون 



كافي من الســلع وعلى اســـتمراريه متابـــعه 
وزاره التموين المنتجات بشــــكل دوري وان 
المعرض مســـــتمر من يوم العرض الموافق 
١٩فبـــراير الي اخر يوم في رمضان بـــنفس 
األســـــــعار والعروض الذي يتمنى ان توافر 
احــتياجات الزائرين وعلى اســـتمرار جهود 
الدوله على رفع العبئ على المواطنين في ظل 
المشـكله الروسـيه االوكرانيه التي أثرت على 

العالم باكمله.
وعند مقابـله احـد عارضين المنتجات"حـماده 
شـــاووش" بـــالمعرض قـــال"ان المعرض 
مختلف عن السـنوات السابقـه من حــيث الجو 
النفســـــي وروح التعاون بــــــين العارضين 
ووزاره التموين ومن ناحــــــيه األســـــــعار 
المنتجات بشـكل اساسـي وجودتها واسـتمدت 

فتره تجهيزات العرض لمده شــــهر متواصل 
لقيام المعرض على هذا الشــكل الذي يجذب 
أنظار الزائرين ويتمثل ذلك في انخفاض سعر 
جنيه والكركديه  ٦٠البـــــــــــــلح من ٨٠الي 
الــي  ٨٠من١٧٠الـي  والخــروب مــن  ٤٠ـ١
٦٠جنيه للكيلو، أكد  احــــد الزوار الســـــيده 
"عبير شعبان" قالت إن المعرض يوجد به كل 
ما يحتاجه اي مواطن سـواء سـلع اساسـيه من 
خضروات ولحــــوم وفواكه الي المالبـــــس 
واالكسســــوارات وان انشــــاء جو نفســـــي 
رمضاني روحـــاني ســــاعد اكتر على جذب 
الزوار وان األسـعار عادت الي ماكانت عاليه 
من قبـل تقريبـا وأضافت أيضا شـكرها للسـيد 
المحـافظ على مسـاعده ذو الهمم بــالمهرجان 

لرفع الروح المعنويه لكل الموجودين.



مازال حتي االن القـلوب الرحـيمه والحـنان 
متواجد

الرحمه والضمير شـيئان يولد بـهم االنسـان 
بالفطره ال تجلب بثمن 

وهذا ما وجدناه "بــــــــــــدار الهنا للرعايه 
للمســنات" يتواجد  بمنطقـــة زيزنيا ضمن 

"جمعية الهالل األحمر المصري”
دار بـــــــه خدمات متميزه ؛وما يميزه  عن 

غيره باالخص انة  لغير القدرات ماديًا  
يقوم بعمل بحث حاله للمسـنه التي ال يتواجد 
لديها اسـره و ال يتوفر لديها معاش تقــاعدي 
" اما من تمتلك معاش  ١٩٤ليكون المبـــلغ" 
٨٥٠يكون المبــلغ"  "يتم قبــول بـــه جميع 
المســنين فيما عادا المصاب بــالزهايمر او 
المسن القـعيد اال اذا كان قـادم بشـكل مؤقـت 
ويكون ايضاً علي أساس موافقة من اإلدارة 

من أسباب الشائعه لقـدوم المسـنين صعوبـة 
االعتناء بأنفســـــهم وعدم المقــــــدره علي 
التعايش مع  الوحده بجانب هناك سـيده تقـيم 
بـالدار منذ خمس ســنوات وقــام بــدعواتها 
أبـنائها للزياره ولكنها رفضت بسبـب حبـها 
للدار و العاملين بــــه وما تلقــــته من رعايا 
وحـــنان وهناك حــــاالت اخري تعاني من 
االكتئاب بسبـــــب أبـــــنائها فيقـــــدم الدار 
المســـاعدات لهن عن طريق استشــــارات 

نفســيه و ادويه "بـــوصف طبـــي "ولديهم 
طبيب خاص بالدار يأتي ثالث أيام ليفحـص 
كل فرد علي حـــــدي وان وجود حـــــاالت 
تستدعي البقاء في المشفي يتم تحويلها تلقائياً 
ســـواء بـــمعرفه االهل ان وجد وان لم يجد 
تصطحبــــهم مديره الدار األســــتاذة "امال 
فاروق" في سـيارتها وتبقـي بجانبـهم حـتي 

تطمئن علي حالتهم 
ومـن جانــب اخــري يوجــد ترفيهــه دائــم 
ورحالت حيث اخر رحله قـاموا بـها زاروا 
بـها رشـيد وقــدموا لهم وجبــات مثل خبــز 

الصاج و مشروبات واسـتمتع الجميع وظلو 
يهللـون و يدندنـوا األغانـي الــي ان عــادوا 

باسالم 
من ضمن السالمة للمسنين وجود حتي االن 
غرف عزل تحسباً ان وجد حاالت "كورونا 
جميع طاقــــم الدار يهتم بـــــاطعام و نظافه 

المسن بكل لطف و رعاية 
يجلبوا لهم الكثير من األشياء المبهجه والتي 
بـدورها تســاعد في تخفيف حــمل الوحــدة 
وقسوه األبـناء ومعرفتهم بـوجود اشـخاص 

اخرين يهتمون الجلهم 



وتســعي مديره الدار ذات القــلب الحـــنون 
أشعارهم دائمآ انها قـادمه من منزلها الجلهم 
وانهم ليس نزالء بل أصدقـاء واحبـه وتقـدم 
المحبـه الصادقـه والرعاية النفســيه وتقبــل 
بالزيارات والتحـدث للمرضي في األوقـات 

المالئمة والتي يفضلوها النزالء 
جميع هذه المميزات واإلنسانية مقابـل مبـلغ 
مادي اليذكر يستحــق التقــدير واالحــترام 
وتقـــديم المعوانات لهم بقـــدر اإلمكان لكي 

يستمر العطاء والسخاء علي مسنينا
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الحرب هي الحرب مهما اختلف أسبابها ودوافعها ومهما 
اختلف زمانها تسمي حـرب بـمعني نزاع قـتال بـين دولة 
ودولة أو مجموعة دول الشـــــتراك أو تضارب مصالح 
وتسمي. نزاع أو مشاجرة إذا كانت بين مجموعة أفراد أو 
فردين أو حـــــتي عائلتين تختلف المســـــميات والمعني 
والهدف واحد هو فرض السيطرة والهيمنة واسـتعراض 

مظاهر القوة###
ومن اول الحروب منذ بداية الخليقة

 الحـرب التي شـنها ابـليس وذريته علي ادم وذريته وهي 
نابــعة من الحقــد والحســـد والغيرة ومن جانب ابـــليس 
وسـاللته تجاه ادم وسـاللته الن ابــليس مقــتنع أن سبــب 
طرده من رحـــمة اهللا هو ادم ولكن نعلم جميعا أن سبـــب 
طرده غطرسته وتكبره  ومن بعده بدأت مطامع اإلنسـان 
ألخيه اإلنســان حــين طمع قابــيل فيما عند أخيه هابـــيل 
وتخلص منه بالقتل وكانت أول جريمة ع األرض وتتسع 
األرض ويملئها البشـــــر من كافة األجناس والعقــــــائد 
والشـــــرائع واأللوان وتتشـــــعب العائالت والقبـــــائل 
والجماعـات وتتفـرع المصالـح وتتضــارب  وتتصالــح 
وتتدور كل الدوائر علي خيرات الكون ومنابـــــــعه الن 

اإلنسان بطبيعته لن يقنع يرزقه ولكنه مقتنع جدا بعقله  
و ما يحـدث بـين األفراد نفسـه يحـدث بــين الدول واألمم 
فكانت القبـائل تهجم علي بـعضها البــعض للحــصول ع 
األرض ومافيها من منابـــع ماء وخيرات وكان القــــتال 
مواجهة بالسالح وجها لوجه بداية من الحجارة والسـكين 
والرمح والعربات الحربية حتي وصلنا الحروب البارود 

الديناميت والقنابـــل والصواريخ وغيرها من األسلحـــة  
النووية والذرية وهي حــرب من بــعد حـــتي وصلنا الي 
الحــرب الفكرية والســيطرة ع األمم والشــعوب بنشـــر 
الرذيلة والمخدرات واالباحـــيات وجميع وســـائل اللهو 
واذهاب عقـول الشبـاب وإضاعة وقــته ما بــين بــرامج 
التســلية واللهو أو بــرامج بــعيدة كل البــعد عن الفضيلة 
واألخالق فلو نزعت االخالق من أمة لظهر اسوء ما فيها 
وليس فقـــط ما يصدر ألطفالنا وشبابــــنا من العاب كلها 
عنف علي الفون والكمبيوتر بـل وصل األمر إلي ضرب 
الوسائل التعليمية فضرب المادة العلمية وضرب الصحة 
بــــــــجميع أنواع األطعمة الغير طبــــــــيعية من فواكه 
وخضروات وفاكهة وحبـوب ولحــوم وطيور وأســماك 
ماذا تنتظر من هذا اإلنســان سلبــناه الشــخصية والتعليم 
والصحـة فهل تحـتاج أمه أخري لحربــنا بالســالح لماذا 
تهلك نفسها وتهدر قطرة دماء لها في شـعب حـي ميت ف 
نفس الوقـت شـعب دمرنا جسـده ودمرنا عقـله فماذا يفعل 
عقل بجسد معتل حتي من نجا بنفسـه من كل ذلك اغرقـوه 
ف طاحـونة تسـمي السـعي ع الرزق ومكابـدة متطلبـات 

الحياه التي هي اقسي من الحرب نفسها 
يجب أن نعترف أن أعدائنا اذكياء ومن يتحكم في حروب 
الجيل الرابع وصل من العلم والخبـرة مسـافات بـعيدة هم 
يسبقـوننا بـزمن كبـير جعلت من القـوة العظمي ف العالم 
يتحـــكمون بمقـــاليد األمور وهم يعيشـــون رفاهية العلم 
والتكنولوجيا وذلك يحتاج لموارد وطاقه كبـيرة وثروات 
طائلة وهذا الموارد والثروات موجودة بكثرة ف أوطاننا 
مما جعلنا عرضه لمجتمع الغرب وهم مهتمون جدا أن ال 
نتقـدم صناعيا وال زراعيا وال تعليميا وصحــيا يريدونها 
دائما ف احـتياج لهم ودائما خلفهم ويجعل حـولنا حـصار 
اقتصادي جعل لقـمة العيش والسـعي على الرزق حـرب 
يوميا يشــنها اإلنســان كي ياكل ويعيش وتعيش أســـرته 
ويقـضي وقـت كبـير جدا خارج بـيته اليعلم عنه شـي كي 

يوفر جزء من احتياجته 
وفى النهاية يرجع حطام انسان يحتاج للنوم فقط ال يعرف 
شي عن زوجته وال أبناءه وال عن مشاكلهم لتصبح الحياه 
جافه بـــــينهم ومن الممكن أيضا أن تكون الزوجه عاملة 
أيضا اصبح الطرفان أعمدة البـيت محـملين بـما ال طاقـة 
لهم  يبقي األبـناء جيل ضايع ال يوجد من يسـمعه أو يتكلم 
معه يجد غرباء يتكلمون معه هم ليسو اصدقاء وال أقارب 
هم عالم افتراضي ع مواقــع التواصل االجتماعي ال نعلم 
عنهم شي وال نعلم ما دوافعهم اصبح السكن والرحـمة ف 
البيت ال سـكن وال رحـمه أصبحـت المودة بـغضاء وكره 
وال يتسع صدر طرف لآلخر وأصبـح األطراف تتحـدث 
فقط مع هذا الجهاز اللعين يسمي الفون هو جهاز مفيد جدا 
ولكن نحن شعوب عندنا مشـكله ف ثقـافتنا دائما نسـتخدم 
أسـواء مافي األشـياء اال ماعصم ربـي اصبــح البــيت ال 
يوجد فيه دفئ وال كلمه حـاميه وال مثل اعلي يحـتزي بــه 
وال قدوة فبـعد مفرمة الحـياة اليومية كيف يكون هناك أي 
نوع من السـعادة ! ظروف اقـتصاديه صعبــه + ظروف 
حــــــيوانيه غير مناسبــــــه ومالئمه ينتج أفراد ممتلئين 
بــالضغط العصبــي والنفســي وينتج أفراد غير أســوياء 
فاليتســع صدر طرف االخر ليصبـــح البـــيت الســـكن 
والرحـمة والمودة ملئ بالشحــناء والبــغضاء والكراهية 
والوحـدة كل فرد له عالمه الذي رسـمه لنفســه بــعيد عن 
االخرين فهل هذا البيت يخرج منه أي شـخص يذهب الي 

عمله سـيكون طبـيعي!  مستحـيل طبـعا ولن يتم العمل ع 
الوجـه األكمـل اينكـان نـوع العمـل فكـل هـذه الظــروف 
الداخليه تؤثر بالســـلب ع اإلنســـان فلماذا تحـــتاج دولة 
لتحـارب دولة بـالصواريخ يكفي كما قــلناه ليهدم دول لو 
هدمت البيت لهدمت الدولة لو زرعنا النديه والتحدي بين 
عصبي البيت أخري البيت وهذه نتيجه وصلنا لها ابحـث 
عن حاالت الطالق لتري العجب ابحث في المحاكم لتري 
مهازل فماذا يخرج من بـــيوت كهذه اال اجيال خربـــة ال 
تنتمي الي وطن وال قــدوة تنتمي فقــط لهواها واعجابــها 
بنفسها ورفقاء ع مواقـع السوشـيال ميديا ال يعلمون عنهم 
شي يحركو شبابنا كما يشاؤ وابـنائنا ليسـت لديهم الخبـرة 
لمعرفة االبيض واالسود الخبـيث والحسـن هم ال يحبـون 
من ينصح ولكن يحبــون من يجاريهم ف اهتمامتهم يجب 
أن تحــتوي ابــنائنا لكي ال يحــتويهم من ال يخاف اهللا وال 
يخاف عليهم ويجب أن تحتوي زوجتك مهما حـدث وانت 
ايها المرأة العظيمه احـتوي زوجك وبــيتك فأنت رومانة 
البــيت واحـــذري إن هويتنا تســـلب منا أعداءنا يريدون 
مسـخنا ومحـو شـخصيتنا وعقـيدتنا واعرافنا فإذا نزعت 
منا اصبح هناك جيل مسخ ال يعترف بـاي قـيم وال عقـيدة 
وال اعراف وال يعترف بكبيروال بولي امر وال يوجد لديه 

قدوة فيما عدا من يصدر له الموضة وغيره 
وايضا من أسلحـة الجيل الرابــع نشــر وســائل التســليه 
والترفيه والمبــالغة فيها أنا لســت ضد التســليه ولكن ؟؟ 
ساعة ف اليوم تسليه وبرامج توك شـو وتيك توك ودراما 
مع كثرة هذه البــرامج بــاإلضافة إلي جنون كورة القــدم 
جعل منا شـــعب غير منتج وغير مبـــتكر وغير مخترع 
جعل ليلنا نهار ونهارنا ليل أفسد عقولنا وضرب الحـكمة 
ف عقـول من لديه حـكمة أصبحـت العصبـيه هي الشــي 
العادي والسـرعة فى األمور التي ال تحــتاج ســرعة هي 
الطبيعي مع نشر ظواهر اآلن أن األفراد تسـير وتاكل فى 
الشارع االن أصبحت البنات تاكل وهي تمشي فة الشارع 
هذه ظاهرة فى خارجها ممكن أن يحس الشـخص العادي 
أنه ال شئ فى ذلك ولكن أهل الفطنة يعلمو جيدا انهاتمحـو 
شــخصية الفتاة المصريه من أدب وحـــياء الموضوع له 

أبعاد كثيرة
ومن حـروب الجيل النفايات الســامه ومخلفات الصناعة 
النوويه ومخلفات المستشــفيات والميكروبــات الســـامه 
ودفنها ف اراضي الدول الناميه مقابـل المال أو المصالح 

لبـــــعض األفراد معدومي الضمير وهذه النفايات معلوم 
عنها ضررها البـالغ ف التربــه التي تدفن فيها والكائنات 
الحـيه التي تعيش بــجوارها انســان وحــيوانات وطيور 
ونبات هل هكذا انتهت حـروب الجيل الرابـع كال واهللا يتم 
غمس الشــعوب في وســـائل اللهو والتســـلية ع مدار ؟؟ 
سـاعة ف اليوم وآالف المحــطات الفضائيه بــها الهادف 
وكثير جدا ليس بـــهادف وغيرها من التكنولوجيا المفيده 
النافعة وهو مصطلح يستغربـه القـارئ لكن هي الحقيقــه 
فعـال الفـون مـن االختراعـات الهامـة جـدا اذا وظـف ف 
مكانه لكن لالسـف اسـتغلت المنظمات والمؤسسـات هذا 
الجهاز العجيب لنشــر الرزيلة والفجوروال يغيب عنا كم 
من جريمة ارتكبـت بسبـب االسـتخدام السـئ لهذا الجهاز 
اسـرار بـيوت يتم فضحـها وأشـخاص تبتزويسـرق منها 
صورها وأســـــرارها من مســــــتغل وغيره وغيره من 
الجرائم كلنا نسـمع عنها ف كل األوسـاط وناهيك عن من 
يفسد طبع اوالدك وبناتك لتواصلهم مع أشـخاص غربـاء 
ال يعرفوهم ومن كثرة سماع ومشاهدة بـرامج التوك شـو 
والتيك توك اصبحــنا تقــلد تقــليد اعمى اصبــح معظمنا 
يتخيل أنه نجـم مـن النجـوم لمجـرد أنـه نـزل فيديـو علـي 
اليوتيوب وعندما نشاهد حتي الفيديو نجد أننا أمام تفاهات 
وتضيع وقت ونحن نعلم أن نعمتان مغبـون فيهم اإلنسـان 
الصحه والوقت أو الصحه والفراغ لقـد حـس رسـول اهللا 
صلي اهللا عليه وســلم ع المحــافظة عليهم الن الرســـول 
صلي اهللا عليه وسلم يعلم مدي اهميتهم هو صلي اهللا عليه 

ال ينطق عن الهوى انه وحي يوحي والغرب 

حجر علم أن قوتنا ف تماسـكنا فزرع الحقـد والغل بـين 
االخوان زرع النديه والكبــــر بـــــين الزوج والزوجه 
فأصبــح البــيت جحــيم وأصبــح األبــناء بــين اب وام 
متشاحنين الن هؤالء األبناء سناخذهم بعد خراب البيت 
وتدميره أو أثناء ذلك ع مواقــــع ال حـــــصر لها لنلعب 
بعقولهم كيف نشاء طبعا اقـصد أعداء وطننا ولكي تهدم 
أمه ماعليك اال إفســاد أطفالها وشبابــها ألنهم ثروة لمن 
يعقل ويفهم لقد تعمد من أعلن هذه الحرب أن يتحـكم في 
عقـليه الكبــار وتســفيه عقــليه الشبــاب ويجعله مفتون 
باالفالم والكورة وغيره نجح أن يضرب كل شعاع نور 
أو كل قدوة وجعل من منتجاته تصدر الينا لنلتف حـولها 
بدون تفكير جعلنا شعب استهالكي يجري وراء رغباته 
وشـــهواته ومن الغريب أن العرب سابقــــا ف عصور 
الجاهليه كان لهم صفات المرؤة والشـجاعة والشــهامة 
والوفاء بالوعود ونجدة المحـتاج والكرم والضيافة كلها 
صفات أصيلة كانت موجودة حتي قبل االسالم اين نحن 
اآلن بـعد ما اكتمل الدين وبـلغت الرسـاله لقــد تم فصلنا 
عن جميع معتقــداتنا اال من رحــم ربـــي ألنها حـــرب 
ضارية حــــرب اجندات كثيرة يتزعمها منظمات غاية 
في الذكاء والحرص واالبتكار فهذه الحـرب تعتمد علي 
دراســــة عدوك جيدا لكي تصدر له مايبــــعده عن نهج 
التقـدم والرقـي عندما تجد شــعوب تمجد وتعظم لدرجة 
الهوس العب كـورة او ممثـل أو مغنـي أو غيرهـم مـن 
المشاهير وال يهتمون بسماع عالم أو مخترع أو عبقري 
أو التشبه به أو انتهاج منهجه إذا نحن ف مرحـلة خطوة 
جدا مرحله تبعدنا عن مصطلح بشر نحن ننزل لمستوي 
أقل بكثير من مستوي البشر عندما تضرب رموز األمة 
وعلمائها واساتذتها ف كافة المجاالت هذا ناقوس خطر 
اللهم احـفظ شبابـنا وبـناتنا ورجالنا ونســائنا وشــيوخنا 

اللهم احفظ هذا البلد امنا مستقرا اللهم امين
ولو اعتبرنا الدول المستهدفة بحروب الجيل الرابع بيت 
كبـير فالدول التي تشـن هذه الحـرب أو المســتفيدة منها 
تضرب في جميع أرجاء البيت بدقه بالغة ودفعة واحـدة 
فهي اعتبرت الدولة أو البيت اجزاء وأقسام يتم ضربـها 
بـفن وحـرفيه ومهارة فائقـه من ضمن أعمدة هذا البـيت 
الهامه جدا جدا قانون االحوال الشخصيه ال احد يتعجب 
يمكن التدخل في قـــــانون دوله من خارجها عن طريق 
مساعدة أشخاص أو مؤسسات فاسدة لها مصلحه ما من 
داخل الدولة المستهدفة هذاليس بـغريب من زمن الزمن 
والمؤامارات تدبـر من الخارج وتنفذ من الداخل بـأيدي 
أشــــخاص من نفس الدولة المســــتهدفة فمن ينظر الي 
مشاكل األسر أمام محـكمة األسـرة واألقسـام الشـرطية 
يقول لسانه حاله ال يوجد بيت واحد سعيد أو حتي سعادة 
نسبـيه فمن يسـمع ويشــاهد كمية المســخرة ف قــانون 
الرؤية وطريقة تنفيذه وقانون النفقـة وغيره وغيره يعلم 
أنه لن يكون فيه زواج بــــــــعد االن خوفا من المجهول 
وكمية حاالت الطالق ارقام مرعبـه تدل أنه وجود خلل 
وتدل ع نجاح الدول التي تشن هذه الحرب وهناك ربـط 
واضح جدا بـين مشـاكلنا وبـين دول المشــنه لحــروب 
الجيل الرابع وجزء من مشاكلنا نحن ساعدنا فيها بجهل 
وتخلف وال مبااله انزع الود والرحمة من اي شعب تجد 
أســــوأ ما ف العالم تجد جهنم ع ســــطح األرض اللهم 

احفظنا وارحمنا اللهم امين
فنسأل اهللا أن يرزقـنا الصبـر ويعطينا االمل والحـلم أنه 

دائما يوجد شعاع نور بعد كل هذه الظلمات
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قـد تتعجب من الحـديث عن أضرار الشيشـة اإللكترونية، 
على الرغم من أنها تباع على أنها الشيشة الصحية التي ال 
خطر منها على اإلطالق نظرا ألنها ال تحــتوي على ثاني 
أكسـيد الكربـون كما يدعون، ولكن في الواقـع ما يطلقـون 
عليه الشيشـة الصحــية التي ال خطر منها على المدخن أو 
على من حـــــــوله، يؤخذ عليها العديد من السلبــــــــيات 
واألضرار، و ســـنتعرف ســـويا في هذا التحقــــيق على 
أضرار الشيشة اإللكترونية الذي تحـتوي على النيكوتين، 
كما توجد في  الســجائر العادية، فالنيكوتين مادة مسببـــة 
لإلدمان في أي ســن، ولكن تعرض المراهقــين لها يكون 
أكثر خطورة، ألنه خالل فترة المراهقـــــــــة تكون دماغ 
اإلنسـان أكثر حساسـية بشــكل خاص وبــالتالي يمكن أن 
يسبـــب النيكوتين اإلدمان ونقــــص االنتبــــاه و التركيز 
واضطرابـــات المزاج مثل االكتئاب وســـنتناول في هذا 

التحقيق كيف يمكننا تجنبها واإلقالع عنها.
صرح الدكتور وجدي أمين مدير األمراض الصدرية 

بـوزارة الصحــة وإستشــارى أمراض الصدر، إن تأثير 
الشيشة اإللكترونية بخالف الســجائر التقليدية،  فى الغدد 
الصماء والجهاز التناســــلي والرئة والشـــــعب الهوائية 
والقــلب والكبــد والكلــى ألنه من المعروف أن الســوائل 
المستخدمة فى الشيشة اإللكترونية تحـتوى على إضافات 
عطرية والغليسـرين والمركب العضوي ثنائى األســيتيل 
والنيكوتين وبروبيلين غليكول وعند  إشتنشــاق البـخــار 
تدخل معه إلــى الجســم أيونات المعادن الثقيلة مثل النيكل 

والقصدير وغيرهما.
وأكد أن معظم مدخنين الشيشـــــــــــة اإللكترونية من فئة 
الشــباب والمراهقين واألطفال حيث يعتقدون أن الترويج 
للشيشـة اإللكترونية كونها البـديل األفضل من الســـجائر 
التقـــليدية، ولتصميماتهــا األكثر جذابـــية وما توفره من 
نكهــات مختلفة ومتعددة، كما تحـــــــظي الســـــــــجائر 
اإللكترونية إقبـــاال شـــديدا عليها من المشــــترين،اإل أن 
منظمــة الصحـة تنبــه كثيرا علي مخاطرها المميتة دائما 
مشـــــيرا إلى أن الشيشـــة اإللكترونية تســبـــب أضرار 
صحـية مزمنــة فمثال علي ذلك تســبـب مركبـــات إيثير 
ثنائــى الفينيــل الخماســـى البــروم، المســئولة عن منــع 
تســـــــــخين الجهــاز، تعطيــل إنتاج هرمونــات الغــدة 

الدرقية التــى تنظم عمــل القلب والدماغ. 
وتابـــــــع "وجــدى" أن اإلكثار مــن تدخين الشيشـــــــة 
اإللكترونية يمكــن أن يــؤدى إلى تخفيض مســـــــــتوى 
التستوســتيرون في جسـم الذكر وكذلك عدد الحـيوانــات 
المنوية، كما أن هذا البــخار يؤثر تأثيرا ســلبـــيا فى عمل 
الجهاز التناســــلى في جســــم األنثي خاصــة فــى فتــرة 
الحـمل.ويــزداد خطر اإلدمان على مواد أخرى بــما فيها 
الكحــــوليات، كما أن المواد العطــرة تحــــفز ردود فعل 
تحسســية وقـــد تتطور وتؤدي إلى مرض الربـو، كما أن 
هباء الشيشة اإللكترونية خطير ألنه يحتوى على معــادن 
ثقــــــــــيلة مثــل النيــكل والرصاص وغيرها من المواد 
الســـامة، التى تؤدي إلي تلف الجهــاز العصبـــى والغدد 
الصمــاء والجهــاز التنفســــــى والهضمــى والقـــــلــب 

واألوعية الدموية في جسم اإلنسان. 
وأشــــار إلي أن أعــراض التأثيــر الســلبــــى للشيشــــة 
اإللكترونيـة، هـــى زيـادة فـــى إفـراز اللعـــاب وجفـاف 
تجويف الفــم، التى يكون سببـها المعادن الثقــيلــة،كما أن 
مدمنى الشيشــــة اإللكترونية يعانون دائما مــن العدوانية 
واآلالم فى البــــــــــــطن والصــداع والدوخة واالكتئاب 
واإلســـــهال والتهيــج وإنخفــاض مســـــتوي التركيــز 
والشـعور بـالغثيــان وضعــف الذاكرة، كمــا أن الشيشــة 
اإللكترونية تزيــد من خطر اإلصابــة بــالجلطة الدماغية 
وضعف عضلة القـــــــــــــــــــلب وتؤدي إلي أمــراض 

الســرطان،وتســبب تفاقم مرض السكري.
ونبــه "وجــدى" فئتي الشبـــاب والمراهقـــين من شـــدة 
خطــورة الشيشـــة اإللكترونية ألن أجســــــادهم فى هذه 
المرحلة العمرية تكون فى فترة النمو، والمواد المعطرة 

والمعادن الثقـيلة لها تأثير مســــرطن فى الهرمونات 
المســــــئولة عــن النمو والتطــور والتكاثــر كمــا 
يســبب تدخــن الســجائر اإللكترونية الحساســـية 
وإضطــراب العمل الوظيفي للكبد والكلى والقـلب 

وإضطرابات عاطفية.
قـال األسـتاذ الدكتور محـمود القبـاني المحــاضر 
بكلية الحقـوق جامعتي األسـكندرية وفاروس، أنه 

ال يوجد قانون ينظم تجريم الشيشة اإللكترونية حـتي 
اآلن، وتتواجد الفيب حاليا في منافذ كثيرة جداً ومنها؛ 

ماركات البنزينة تباع بكثرة وال يحـظر بـيعها، ولكن ال 
يوجد في مصر قـــــانون يمنع أو يجرم تناول الشيشـــــه 

اإللكترونية إال اذا كان يتعلق بجزء المخدرات. 
وأضاف أن الشيشـة اإللكترونية ال تندرج تحــت جزء 

المخدرات ويجوز تداولها، ما دامت الشيشـــــــة لم 
تضر أو يتوسع ضررها إلي نطاق المخدرات أو 
الممنوعات التي حـــــظرتها وزارتي الداخلية 



والصحـة، وفي هذه الحــالة يجوز تناولها وبــيعها، ولكن 
عند خلطها بـــزيت الحشـــيش أو إستبـــدالها بـــدل زيت 
النكهات،ويبـــدأ الشبـــاب في تناول زيت الحشــــيش في 
ال؟يب بدل سجيارة الحشيش التقليدية وفي هذه الحـالة يتم 

تجريم وحظر الشيشة اإللكترونية.
وشـدد أن زيت الحشــيش مجرم قــانونيا مثل المخدرات، 
وفي هذه الحالة إذا عرفت الشرطة يتم أخد الشـخص الذي 
يتعاطي زيت الحشيش ويتم القبض عليه ويعاقـب قـانونيا 
ألن زيت الحشيش ممنوع قـانونيا مثل باقـي الممنوعات؛ 

كاالستروكس، والترامادول، والشابو. 
 الفرق بــين مدة الجنحـــة والجناية والمؤبـــد في قـــانون 

العقوبات المصري:-
وأكد أن في حـــالة العثورعلي أشــــخاص يتناولون زيت 
الحشـيش أو يتم بـيعها، فعند ذلك يتم تحـويل الشـخص من 
جريمة تعاطي إلي جريمة إتجار، وهنا تكون العقوبة علي  
الشــخص الذي يتناول لنفسه"جنحــة تناول المخدرات"،  
ومدة "الجنحــة "أكثرعقوبــه فيها ؟ ســنوات ســجن، أما 
الشــخص الذي يبــيعها"جناية إتجار بــالمخدرات" ومدة 
"الجناية "تبـــــدا من٣ ســــــنوات وتصل إلي أكثر من٥ 
سـنوات، وفي حـالة القبـض علي شـخص إســتورد زيت 
الحشيش من الخارج الذي يتم إستبداله بدل نكهات الشيشة 
اإللكترونية، يكون مدة الحــــــــكم فيها ال تقـــــــــل عن" 

١٥مؤبد"ومدتها  سنة سجن. 
 " ٣٩صرح أن قانون العقوبـات المصري حـددت المادة "
عقوبــــة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالي:-

"يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة، وبـغرامة ال تقـل عن 
ألف جنيه، وال تتجاوز ثالثة آالف جنيه، كل من ُضبط فى 
مكان أعد أو ُهيـئ لتعاطـى المـواد المخـدرة، وذلـك أثنـاء 
تعاطيها مع علمه بـذلك، وتزداد العقوبــة بمقــدار مثليها، 
ســنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قــدم الكوكايين أو 

الهيروين.

كما حـــــددت كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبـــــيعة 
الجدول المدرجة فيه تحــدد العقوبــة الواجب إنزالها على 
المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطى، فعقوبة 
تجارة أو حــــــــيازة "الهيروين" و"الكوكاين" وهما من 
المـــواد المخـــدرة المدرجـــة ضمــــن الجــــدول األول 
للمخدرات، تختلف عن عقوبـــــة حــــــيازة أقــــــراص 
"الترامادول" التى فى الغالب ال تتجاوز عقوبــــــتها الـ٣ 

سنوات.  
وأوضح الدكتورعادل خطاب أسـتاذ األمراض الصدرية 
بـجامعة عين شـمس وعضو اللجنة العليا للفيروسـات في 
مداخلة هاتفية مع اإلعالمي الكبــــــــــير عمرو أديب في 

 mbcبرنامجه "الحكاية"  في حلقات سابقـة، عبـر قـناة "
مصر"، مساء الجمعة،أن الشيشة اإللكترونية أو الفيب أو 
التدخين اإللكتروني يؤدي إلى حدوث فشل التنفس وأيضا 
يطلقــون عليها  "رئة الفشـــار" وهو قـــد يؤدي إلى وفاة 

اإلنسان 
وتابع أن في النصف الثاني من عام ٢٠١٩ وجدوا حاالت 
التهابات رئوية "شحمية"  شـديدة تصل للرعاية المركزة 
وتحتاج إلي جهاز تنفس صناعي وإرتفعت نسبـة الوفيات 
في هذه الحـــــــاالت في العديد من الواليات المتحـــــــدة 
األمريكية، ولكـن خـالل أزمـة كورونـا غطـت علـى هـذا 
األمر، وأنهم توصلوا بـــعد ذلك إلى أن هذه االلتهابــــات 
بسبـــــب  "الزيوت الطيارة" التي توضع في الشيشــــــة 

اإللكترونية.
وأكد "خطاب" أن "الزيوت الطيارة" تسبـــب التهابـــات 
شديدة ومميتة تحدث في أطراف الشـعب الهوائية والرئة، 
والتي تؤدي إلي حدوث فشل تنفسي بشكل مفاجئ، ويعتقد 
بعض  األشخاص أن الشيشة اإللكترونية أقـل ضرًرا من 

العادية وهذا األمر غير صحيح إطالقا. 
وكشـف "عادل صبـري" أحـد بــائعي محــالت الشيشــة 
اإللكترونية أن الفئة السائدة في شراء الشيشـة اإللكترونية 
هي فئة الشــاب ولكن يوجد تنوع  بــين الجمهور المقبــل 
علي الشيشــة اإللكترونية من بــينهم رجال ونســاء، وأن 
الفئة المدخنة للشيشـة اإللكترونية تغنيهم عن تدخين 
السجائر العادية ألن يوجد بعض المدخنين إنقطعوا 
نهائيا عن السجائر العادية وبدأو بالفعل في تنظيف 

رأتهم ويوجد العكس أيضا. 
وتابع أن مكونات سـائل الشيشـة اإللكترونية 
يحـــتوي علي مادة البروبــــيلين جاليكول 
، وهذا هو المكون الرئيســـــي في  )PG)
السـوائل اإللكترونية وقــد يحــتوي أيضا 
، ويتم  (VGعلي مادة الجلسرين النبـاتي (
إنتاج هذا المكون الموجود في الســــــوائل 
اإللكترونية من الزيوت النباتية إضافة إلي 
النكهات،وهي مذاق يتم إســــــتخدامه في 
الســوائل اإللكترونية للفيب من الدرجة 

الغذائية.
وأضاف أن إســـــــــــتخدام أيضا مادة 
النيكوتين، وهو عنصر أساســـــــي في 

آليات إدمان التبـغ للمدخن ومع ذلك عند إعطاء الجرعات 
التي يقدمها الـفيب ال يشـكل النيكوتين أي مخاطر صحـية 
كبيرة  وعلى عكس المركبات شـديدة السـمية التي ينتجها 
احـتراق التبـغ، وأن الدولة الذي تشـتهر بـصناعة سـوائل 
الشيشـة اإللكترونية هي دولة الصين والواليات المتحــدة 

األمريكية وبــعض الدول األوربــية وأنه ال يوجد حـــاليا  
مصانع لتصنيع هذه الســـــــــوائل في مصر تصنع زيت 
الشيشــة اإللكترونية ولكن يوجد شـــركات تتعامل معاها 
محـــالت الشيشـــة اإللكترونية لتســــويق منتجاتها التي 

تستوردها من الخارج.
وقال محمد السيد "مدخن فيب"  أن الفيب أقل ضرر من 
السجائر لسبب ان ليكويد الفيب مكون من ٣ مكونات فقـط 
وهما كاآلتي جلســـــرين ونيكوتين والنكهة بحــــــيث ان 
٥٠٠السجائر تحتوي  على التبغ الذي يتكون من حـوالي  
مركب منها  والكربون المؤكسـد، ومن أخطر المواد التي 
تحـتوي عليها الســيجارة هي النيكوتين والقــطران وأول 

اكسيد الكربون والمبيدات الحشرية 
وأضاف ريمون سمير "مدخن فيب" إن رائحـة السـجائر 
تعطي فكرة ســــيئة عني وبالنسبـــــة للفيب يوجد نكهات 
وروائح مقبـولة و يمكن التحــكم في نسبــة النيكوتين التي 
تصل الي رأس اإلنســان عكس الســجائر التي يكون فيها 
النيكوتين موحـد بـاختالف النوع ومن خالل الفيب عندما 
تتحـــكم في النيكوتين مع مرور الوقـــت يمكن ان تقـــللها 

عكس السجائر العادية. 
وذكر مايكل عدلي "غير مدخن للفيب" رغم إعتقاد بعض 
الناس أن الفيب أقـل ضرراً من السـجائر التقـليدية إال أنها 
وجهان لعملة واحـدة وأنها إختراع فاشـل يؤدي إلي تدمير 
صحـة اإلنسـان فهي شـجعت الشبــاب علي التدخين أكثر 
وليس العكس، ونسبــة الشبــاب في اســتخدامها في تزايد 

مستمر. 
هناك دراســات تؤكد أن نسبــة المدخنين في مصر رجاال 
ـ  مليون مدخن سجائر وشيشة، منهم   ١٠ونساءً تصل ل ٣٥
مليون مصري مدخنين بشـــكل منقـــطع، كما أنه طبقــــا 
إلحـصائيات "منظمة الصحـة العالمية"  فهناك ٩ ماليين 
من المصريين مصابـون بـأمراض القـلب المختلفة، جزء 

كبير منهم يدخنون أنواع مختلفة من السجائر والشيشة.
طرق اإلقالع عن الشيشة اإللكترونية:-

* قل وداعاً للشيشة اإللكترونية بكل أنواعها.
* تحدث إلى مستشار متخصص في تقديم الدعم أو طبيب 

في عيادة مكافحة التدخين.
* اصرف عن ذهنك الرغبــة الشــديدة في النيكوتين التي 
تهاجمك، فإنها تدوم عشر دقائق وتتالشـى واشـغل وقـتك 

وذهنك بلعبة أو هواية تحبها، 
* ابحـث بـداخلك عن هوايتك ، مثل ممارسـة الرياضة أو 
التنفس العميق أو التأمل أو كتابـة يوميات أو التحــدث إلى 

صديق.
* يمكنك أن تحـصل على مسـاعدة وتشـجيع من العائلة أو 
األصدقـــاء الذين سبقـــوك إلى اإلقــــالع عن الشيشــــة 

اإللكترونية وتاخد بنصايحهم حتي تبعد عنها نهائيا. 
* اكتشـــف خيارات استبـــدال النيكوتين، مثل اللصقــــة 
والعلكة وأقراص االستحـالب وبـخاخ األنف، للتعامل مع 
أعراض االنسحاب، ويمكن للطبيب مساعدتك في اختيار 
طريقة ما، وتحديد المقدار الذي تتناوله في البداية، وكيفية 

تقليصه بمرور الوقت.
* حــدد تاريخ اإلقـــالع عن الشيشـــة اإللكترونية، اختر 
موعداً لإلقــالع عن التدخين، وفي الليلة السابقـــة، نّظف 

منزلك تماما، وسيارتك من أدوات التدخين اإللكتروني.
* أعلن عن عزمك بإخبار نفسـك والجميع أنك ستقـلع عن 
التدخين، خصوصا أصدقـاءك الذين يسـتخدمون الشيشـة 
اإللكترونية، واإلبتعاد عنهم نهائيا أثناء محاولتك اإلقـالع 

عن التدخين.
 
















  








اصبحت الحكومات والمكاتب الحـكوميه تتناول وتبحـث 
المشــكالت الخاصه بالبـــطاله  حـــيث ان الوصول الى 
البـــطاله الصفريه موضوع يشــــغل كثير من الدول منذ 
الحرب العالميه الثانيه والمقصود بالعماله الصفريه ليس 
هو صفر عماله كما اوضحـنا ان هناك بــطاله احــتكاكيه 
وهى ترك الموظف لعمله للبحــــــــث عن وظيفه اخرى 
وتكون هنا البطاله موقـته فى هذا الفتره الزمنيه بـين ترك 

العمل وانتظار التوظيف فى الوظيفه االخرى
السياسات المصريه لحل مشكله البطاله

القروض البنكيه التى تقوم الدوله بتقـديها للشبـاب لتمويل 
المشـروعات واوضح االســتاذ خالد اشــرف مدير بــنك 

مصر فرع ميامى باالسكندريه
ان الدوله تقدم تسهيالت وشروط مبسـطه للحـصول على 

قروض تمويل المشروعات من ابرزها
ان يكون نشـاط العميل داخل نطاق المدينه التى يقــع فيها 

فرع البنك المانح للقرض
ان يكون النشــاط قــائم منذ ســنه على االقــل ســواء كان 
العميل يزاول النشاط ومستمر فى مزاولته بمحـل اقـامته 

وسكنه او يوجد محل نشاط مستقل
يشــترط وجود ضامن متضامن مســتعلم عنه اســـتعالم 

شامل وجيد
ان يكون العميل صاحب النشـاط  مصرى الجنسـيه كامل 

االهليه حسن السمعه 
٢١اليقل عمر المتقـدم لطلب القـرض عن  عاما وال يزيد 

٦٥عن  عاما من تاريخ استحقاق القرض
٦٥وفى حـــاله زياده عمر المتقـــدم للقـــرض عن  عاما 
٦٠يشــــترط ان يكون عمر الضامن اقــــل من  عاما من 

تاريخ استحقاق القرض
يتم اصدار قـرض واحـد للعميل والمنشـاه معا وفى حـاله 
الشركات اليجوز الاكثر من شريك االقتراض على ذات 

المنشاه
اال يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرا او ضامنا 

لعميل اخر
i- فى حـاله تقـييم رقـمى فى تقـرير االســتعالم االئتمانى

 scoreيجب ان يكون مرضى كل من العميـل والضامـن 
والشركاء وجيد على االقل للمنشاه غير مدرجين بالقوائم 
السلبـية طرف أحـد البـنوك مع االلتزام بـمعايير االنتظام 

والمتأخرات.
أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسـب مع أربـاح 

العميل من النشاط.
أال توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

عدم حـصول العميل على قـروض مشــروعات صغيرة 
قـــائمة وذلك قبـــل الموافقــــة على منح التمويل متناهي 

الصغر
المشروعات القابله للتمويل.

كما اكد االسـتاذ خالد اشــرف مدير البــنك علي ان الدوله 
توفر جميع السبـل والقـروض لجميع المشـروعات للحـد 
من البطاله مثل:( فالتر - مبردات الهواء - أدوات منزلية 
- بقــاله - مالبـــس - كوافير - مواد غذائية - حـــلوى من 
عجين - ورش - مغســـــله - بـــــيع هواتف محــــــموله 
واكسسـواراتها - اكسسـوارات - مستحـضرات تجميل - 
منظفات -والتوك توك وغيرها من المشـــــاريع االخرى 

متناهيه الصغر)
اكد علي وجود اعداد متزايده مقـارنه بــاالعوام الماضيه 
الن الدوله وفره جميع الخدمات من خالل البـــــــــــنوك 
والتسهيالت وال يوجد صعوبات للحصول علي القـرض 

والدوله تدعم الشباب النهم مستقبلها والنهوض بها.
اوضح ايضا ان يختلف منح القــــرض الشــــخصي عن 
تمويل المشروعات حسب الفايده السنويه حـيث ان نسبـه 
العائد الشـهر للقـروض الشـخصيه تختلف حســب قــيمه 
المبلغ الماخوذ لالشخاص علي عكس  قروض المشاريع 

الصغيره اقل فائده لمساعده الشباب والحد من البطاله
وهناك ايضا بعض السياسات التى تتبعها الدوله للحـد من 

ظاهره البطاله
السياسه النقديه  

المقــصود بـــها تعمل الدوله على خفض اســـعار الفوائد 
والضرائب على الموساسات لزياده الطلب الكلى

سياسه التدريب
تعمل ايضا على توفير بــــــــعض المدارس المتخصص 
لتعليم وتدريب الشبــــاب على مواكبــــه ســـــوق العمل 

والمهارات المطلوبه
واكد ايضا عده مصادر من هايبــــر ماركت شــــهير ان 
الموسســــه تعمل دائما متكاتفه مع الدوله فى طلب المذيد 
من العمال للحد من البـطاله واوضح ايطا ان الموسسـات 
تســـــــــــتخدم االعالنات االلكترونيه للتاكد من وصول 

االعالن الى اكبر شريحه من الشباب
ويوجد ايضا وظائف لجميع الموهالت التعليميه بشـــرط  
حـــصول المتقــــدم للوظيفه على شــــهاده انهاء الخدمه 

العسكريه او موقفه من التجنيد 












فى بـدايه االمر يجب ان نتعرف على معنى كلمه البـطاله 
والمقصود بها 

المقـصود بالبـطاله هم الشبـاب او االشــخاص القــادرين 
على العمل والكســب ولكن ليس لديهم وظيفه ســـواء فى 
القـطاع الخاص او القـطاع الحـكومى بــالدوله ولنتعرف 
عدد العاطلين عن العمل يتم احتسابـــها بالنسبــــه المويه 
قسمه عدد العاطلين عن العمل على القـوه العامله بـالدوله 
والمقصود بالقوه العامله هى العماله القادره على الكسـب 
دون  مشكالت ويتم اثتثناء من البطاله كبـار السـن وذوى 
االحــتياجات الخاصه ويتم حســاب نسبــه البــطاله على 
االشـــخاص القـــادرين على العمل لكن اليبحـــثون عن 
وظائف او حـتى قـروض لتمويل او دعم مشـروعات لهم 

لسبب او الخر مثل الدراسه او رعايه اطفال الخ.......
وهناك ايطا انواع مختلفه للبطاله

البطاله الهيكليه
يحـــدث هذا النوع من البـــطاله نتيجه لتغيرات الســـوق 
ومتطلباته والحاله االقتصاديه وهنا يحدث عدم توافق فى 
المهارات الوظيفيه بـــمعنى ان تزداد احـــتياج الســــوق 
والحـاله االقـتصاديه الى مهارات وقـدرات معينه مقابـل 
ذلك يتم االستغناء عن مهارات وقدرات اخرى مثال على 
ذلك فى بــعض الشــركات تم االســتغناء عن المندوبــين 
المسافرين باسم الشـركه خارج البـالد لترويج المنتاجات 
وتم االعتماد على االعالنات االلكترونيه والبـــيع عبـــر 

منصات البيع االلكترونى
وهناك ايضا بـــعض المهارات تم االســــتغناء عنها مثل 
المهارات البــدنيه وتم االعتماد فى ذلك على التكنولوجيا 

واالجهزه الحديثه 
البطاله االحتكاكيه

المقصود بها ترك الموظف الوظيفه الخاصه بـه والتطلع 
لوظيفه افضل تسـاعد فى رفع مسـتوى المعيشـه الخاصه 
به وهى من انواع البطاله الموقته بسبب حـدوثها فى فتره 
زمنيه تتراوح بين القبول فى وظيفه جديده او ترك وظيفه 

والبحث عن اخرى 
البطاله الدوريه

هذا النوع من البــــطاله يحــــدث 
بشــــكل متكرر ويعتمد هذا النوع 
من البـطاله على احـتياج الســوق 
بـعنى شـركه تقـدم منتج معين فى 
السـوق وفى بـعض المواسـم يقـل 
اقبــال المســتهلكين على شـــراء 
المنتج تقوم الشركه بتسـريح جزء 
من العمال لتقــليل اعبــاء تحــمل 
الشركه من مرتبات بسبـب ركود 

المنتج فى السوق وقله المبيعات
موقـــــف حـــــكومات الدول من 

البطاله
تســـعى بـــكل تاكيد الحـــكومات 
التصدى والحد من ظاهره البطاله 
الن البـطاله موشـر لرئيسـى لنمو 

وصحه اى دوله فى العالم

أفكر منذ بــــــضعة أيام في موضوع يخص 
اإلذاعة وخصوصا إذاعة القــــــرآن الكريم 
معشوقـــــــــــة الجماهير في مصر والعالم 
اإلســــالمي من وجهة نظري نظرا لما اراه 

من اهتمام بها من قبل المحيطون بي.
لم أفكر بـــها على انها أفضل أو األقــــدم أو 
األوعى ولكن فكرت فيها بشــــــكل مختلف 
قليال؛ سألت نفسي سـؤال هل الصوت يطلع 
على المعاش أو يصل إلى السـن القــانونية 
كما طالعتنا وســــــائل اإلعالم المختلفة في 

األيام القليلة القادمة.
وأقـصد هنا صوت اإلذاعي الكبـير شحــاتة 
العرابـــــــــي فهو صوت عالق في األزهان 
ومميز منذ أكثر من ثالثون عاما فـي مجـال 
العمل اإلذاعي لبـرنامجة الشـهير والمتميز 
جدا "قـــطوف من حـــدائق اإليمان" فقـــد 
فهمنا الكثير من خالل هذا البــــرنامج ومن 

خالل هذا الصوت.
فهذا الموقف رجع بي إلى الوراء في الزمن 
عدة ســنوات عندما رأيت االســتاذ الكبــير 
واإلذاعي المتمكن صاحـــــــــــــب الصوت 
الجهوري ذي النبرة القوية واللغة السليمة 
محــمد أنيس المحتســب وعملنا ســويا في 
كلية اإلعالم جامعة اليرموك بــــــــالمملكة 
األردنية الهاشــمية وكان وقـــتها قـــد ترك 
اإلذاعـة وتفــرع للعمــل األكاديمــي وكــان 
رئيس قسـم اإلذاعة والتلفزيون بــالجامعة 

وكنت أعمل تحت رئاستة.
وقتها لم أكن أعلم من هذا الشـخص وما هو 
تاريخة بسبـب ضعف ثقــافتي اإلذاعية عن 
البلدان العربية لكن صوتة مميز جدا إلى أن 
اتيحـت لي فرصة للمعرفة وعرفت أنه بــدأ 
العمل في االذاعة االردنية في ســن مبــكرة 
مباشــرة بــعد الثانوية العامة وكان وقــتها 

األصغر ما بين مذيعي اإلذاعة األردنية.
حـيث عمل فيها مذيع ربـط وقــارئ أخبــار 
وتعليقـــات سياســـية بـــاالضافة الى مذيع 
إذاعات خارجية منقولة من مواقـع مختلفة 
وعمل أيضا معد لعدد من البـــــرامج منها: 
حــــــدث في مثل هذا اليوم، أخي المواطن، 
االذاعة في خدمتك، ركن الجيش والقــوات 

المسلحة، أين الخطأ.
ثم انتقـــــل للعمل في اذاعات بـــــعض دول 
الخليج العربــــي إلى أن استقــــر في العمل 
األكاديمي كما قلنا سابقا، كنت اقول لنفسـي 
دائما لماذا ترك االســتاذ المحتســـب العمل 
اإلذاعي فصوتة ال يزال معبـرا وقـويا وبــه 
نبــره تشــد االزهان خصوصا ان االســـتاذ 
المحتسـب كان يدرس مادة فن اإللقــاء وأنا 
االحـــظ مدى االســـتفادة التي يســــتفيدها 

الطالب من هذا المقرر الدراسي.
ولهذا المقـرر بــالذات اثر كبــير   
في نفسي حـيث ان االسـتاذ المحتسـب ترك 
الجامعة لبلوغة أيضا السن القانونية ووقع 
االختيار على في القسم لتدريس المقرر بعد 
االســــــتاذ فكان األمر صعب جدا أشبــــــة 
بالمستحـــــيل فكرت كثيرا في االعتذار من 
يسـتطيع أن يحـل محـل االسـتاذ في تدريس 
فن الإللقــاء الذي يدرســة الكثر من ثالثين 
عاما بـــتمكن رهيب لكن االســـتاذ هدء من 
روعي وارشــــــــــــدني الي افضل الطرق 
للتدريس رغم انني درسـت هذا المقـرر في 
مصر ولســـنوات ايضا لكن الصعوبــــة ان 

تكون وراء هذا ااذاعي المتمكن.
وما اشبة اليوم بالبارحة فقضية المحتسـب 
هي هي قـضية شحـاتة العرابـي ولن تنتهي 
من وجهة نظري بسبـــب لوائح وقـــوانين 
عمل المؤسســـات اإلعالمية في البــــلدان 
العربــــية لكن ما اســـــعدني أمران اهتمام 
المســـــتمعين بــــــاالصوات المميزة التي 
يسـمعونها في اإلذاعة ومطالبـتهم الجهات 
الرســـمية باســـتمرار هذه االصوات وهذا 
يوكد أيضا حــب الناس لإلذاعة وبــاألخص 
إذاعة القرآن الكريم كما وضحـنا سابقـا في 
بـــداية المقـــال على عكس ما يشــــاع من 
عـزوف النـاس عــن اإلذاعــة واهتمامهــم 
بوســائل ومناصات إعالمية أخرى، وأيضا 
استجابة الهيئة الوطنية لإلعالم بمناشـدات 

المستمعين لبقاء االصوات المميزة.









 تشـهد اإلسـكندرية  حــاليا  ارتفاع ملحــوظ فى 
أعداد الكالب الضالة التى انتشـــــــــــــرت فى 
شــوارعها ، وأصبحــت تثير الرعب فى نفوس 
المارة وخاصة األطفال ،حــيث حـــاالت كثيرة 
أصيبــت نتيجة عقــر الكالب  ،بـــاإلضافة إلى 
الضوضاء واالزعاج  الذي تحـــدثه  بالنبــــاح 
المتواصل طوال الليل، وفشل  الجهات الرسمية 

المســؤولة عن التعامل مع  الكالب الضالة ،فى  
إيجاد حلول وسط.

تقول نورهان شريف محـمد رئيس مجلس إدارة 
الجمعية المصرية لمعاونة ومســــــــــــــــاعدة 
الحيوانات، أن المارة بالشوارع التعامل الكالب 
معاملة حسنة، بل يتم معاملتها بقسـوة ،حـيث يتم 

ضربـها وتعذيبـها وأحـداث اإليذاء بـها  وقـتلها  
،وذلك النعدام ثقـافة الرفق بالحـيوان عند الكثير 
منهم ، حـيث أن الكالب لها مشـاعر وأحاســيس 
مثل اإلنســـــان ، وأن الكالب التى تهاجم المارة 
تهاجم  ألنها تعرضت لألذى أكثر مـن مـرة مـن 

تقـع قــلعة قايتبــاى في نهاية جزيرة فاروس بأقــصي 
غربـي االســكندرية القــديم الذي تهدم ســنه ١٠٢اثر 
الزلزال المدمر التي حدث في عهد السلطان محمد بـن 

قالون. 
وقد بدأ السلطان االشرف أبو النصر قايتباي بـناء هذه 

ه .  ٨٨٤القلعة في سنه ٨٨٢ه  وانتهي من بنائها سنه 
كان السـلطان قايتبـاي محبـا للفنون والعمارة وينسـب 
السـلطان قايتبـاي العديد من العمائر في مختلف بقــاع 

مصر وخارج اراضيها ايضا. 
ومن علي سواحل البحر االبيض المتوسط تظهر قلعة 
قايتباي غرب االسـكندريه والتي تم تشـييدها اكثر من 

٥٠٠عام. 
ويرجع أن القــــلعة شــــيدت في نفس موقـــــع منارة 
اإلســكندرية الشــهيرة كما يرجع انه قــد اســتخدم في 
انشاءها. احجار من المنارة وتعتبر منارة االسكندرية 
القديمه من عجائب الدنيا السبع التي ذكرها االغريق. 

قبـل الميالد  ٢٧٠وتم انشاؤها في عهد بـطليموس عام 
وبقيت القلعة تحت السيطرة البيزنطية الي ان حـررها 

العرب المسلمون. 
وصف القلعة: 

م  م  ٢٠٠تأخذ القلعة الشكل المربع تبـلغ مساحـته  ١٥٠
يحيط بيه البحـر من ثالث جهات وتحـتوي هذه القـلعة 

علي االسوار والبرج الرئيسي وتنقسم االسوار الي: 
سور داخلي واخر خارجي 

فالســـــور الداخلي: يشـــــمل لكنات الجنود ومخازن 
السالح. 

اما السور الخارجي: يضم في الجهات االربعة ابراجا 

دفاعيه ترتفع الي مســتوي الســور بإســـتثناء الجدار 
الشرقي الذي يشمل فتحات دفاعيه للجنود. 

ويتخذ البـرج الرئيسـي في الفناء الداخلي شــكل ظلمه 
كبــيرة مربــعة الشــكل طول ضلعها ٣٠م وارتفاعها 
١٧م وتتكون القــلعة من٣ طوابـــق، توجد في اركان 
االبراج االربـعة ابـراج نصف دائرية تنتهي من اغلي 
بشــرفات بــارزة تضم فتحـــات لرمي الســـهام علي 

مستويين
ويشـمل الطابـق االول مسـجد القــلعة الذي يتكون من 
صحن وأربـعة ابـواب وممرات دفاعيه تسـمح للجنود 
بــالمرور بســهولة خالل عمليات الدفاع عن القـــلعة 
وكان لهذا المســــجد مئذنة ولكنها انهارت مؤخرا أما 
الطابــــق الثاني فيحــــتوي علي ممرات وقـــــاعات 
وحجرات داخلية. ويضم الطابق الثالث حـجره كبـيرة 
مقعد السلطان قايتباي يجلس لرؤية السفن علي مسيرة 
يوم في االسـكندرية يغطيه قبـو متقــاطع كما يوجد في 
هذا الطابــق فرن إلعداد الخبـــز البـــر المصنوع من 

الشمع وكذالك طاحون لطحن الغالل للجنود المقـيمين 
في القـلعة وقـد جدد السـلطان قـانصوه الغوري القـلعة 

وزاد من حاميتها.
حال القلعة علي مر العصور: 

في العصر المملوكي: نظرا ألاهمية البـــالغة لقــــلعة 
قايتباي من الناحية العسكرية فقـد اعتني بـها سـالطين 

وحكامه منذ نشأتها حتي االن
في العصر العثماني: 

حـــيث أهملت هذه القـــلعة في فترة الحــــكم العثماني 
لمصر. 

ايام الحملة الفرنسية: 
عندما ضعفت الدولة العثمانية بـــدأت القـــلعة تفقــــد 
اهميتها االســـــــــــتراتيجية والدفاعية نتيجة لضعف 
حمايتها. ومع دخول الحـملة الفرنسـية بقـيادة الجنرال 
م)  اســتطاع الفرنســيون  ١٧٩٨نابـليون بونابــرت (

االستيالء علي مدينة االسكندرية والقلعة. 
حـيث ظلت قـلعة قايتبـاي محـتفظة بشـكلها وعمارتها 

وقد سقطت القلعة في ايديهم نتيجة لضعف حمايتها. 
خالل حكم محمد علي: 

تولي محمد علي باشا عمل تحصين السواحل الشمالية 
فقـام بتقـوية اســوار القــلعة وتجديد مبــانيها وزودها 
بــالمدافع الساحـــلية بـــاالضافه الي بـــناء العديد من 
الطوابـق والحـصون التي انتشـرت بــطول الساحــل 
م  ١٨٨٢الشـمالي لمصر. ولما قـامت الثوره العرابـيه 
بقـــيادة الزعيم احـــمد عرابـــي دخل االنجليز مصر 
وخربوا قـلعة قايتبـاي وأحـدثوا بـها تصدعات داخلية 

وخارجية.  
)م بـترميمها  ١٩٠٤قامت لجنة حف.  االثار العربية (
فأعـادا اليهـا رونهـا وتعــد اليــوم مــن معالــم مدينــة 

االسكندرية







اإلنسان، فأصبحت عدوانية واألصل أنها كالب 
أليفة شـــــديدة االخالص لإلنســـــان الودود لها 
.وتؤكد أن الحـل السـلمي لمشـكلة تكاثر الكالب 
الضالة فى شـوارع االســكندرية ،أنه يتم إجراء 
عمل  عقـــم لها بوســـائل حـــديثة، لتجنب عدم 
إنجاب المزيد منها ،وتكاثرها بشكل كبـير وذلك 

دون إيذاء لها .  
 يذكر أن بــيانات وزارة الزراعة المصرية عام 
١٥، تشـير  إلى وجود نحـو  مليون كلب  ٢٠٢١
ضال يجوبــون الشــوارع ،متسببــين بمشــاكل 
كبــــيرة للمارة ،كما توضح تقـــــديرات وزارة 
الصحــــة المصرية، أن نحــــو مليوني مواطن 
تعرضوا خالل العام الماضي، لحـاالت عقـر أو 
هجوم من كالب، ســواء كانت ضالة أو مملوكة 
ألشــــــخاص في مناطق مختلفة من أنحـــــــاء 
الجمهورية ، ممايدعو إلى تفعيل حل عاجل لتلك 
المشــكلة ،يضمن عدم  وقـــوع إيذاء للمارة من 
تلك الكالب الضالة ، أو التخلص الحيوانات بـما 

يتنافى مع القيم اإلنسانية .

"اللغة" في المعجم الوســــــيط ص ٨٣١ هى 
(َأْصَواتٍ ُيَعبِّرُ ِبَها كل قــــــــوم َعنْ َأْغَراِضهم)  
فاللغة هي أداة تســـتخدم للتواصل بــــين افراد 
المجتمع بـهدف تبـادل المعلومات والمشــاعر 
والمهارات والثقــــــــافة من اجل الوصول الى 
أرضية مشــــــــتركة يمكن من خاللها التعاون 
وتحقــيق األهداف الفردية واو الجماعية. وكل 
فردٍ ولد بــــمجتمع اكتســـــب لغة هذا الكجتمع 
وأصبحـــــــــت هذه اللغة هي لعته االم او لغته 
األولى. وهناك بــعض االفراد اســتطاعوا تعلم 
اكثر من لغة عن طريق الدراسـة او الممارسـة 
او المعايشة او الن الوالدين او احدهما يتحـدث 
اكثر من لغة. واتقــــان اللغة الثانية يكون عادة 

اقـل -ال يمكننى التعميم-  من اتقــان اللغة االم،  
فقد يشوب متحدث اللغة الثانية بـعض األخطاء 
في المعانى او جمع الكلمات او القـــــــواعد او 
النطق. وال يمكن ان ننســـي في هذه اللحــــظة 
األجانب الذين يعيشـون في مصر او يزورونها 
حينما يحاولون التحدث باللغة العربية فنصفهم 
بـانهم يتحـدثون "عربــى مكســر" نظرا لعدم 
اتقـانهم اللغة العربــية. اال اننا حــين نســمعهم 
يتحـدثون "العربــى المكســر" نضحــك معهم 
ونحــاول مســاعدتهم وال نحــكم عليهم انهم ال 
يصلحـوا الداء وظيفة معينة او مهمة محــددة. 
كذلك حــــينما نتحــــدث عن اللغة الثانية أتذكر 
اســــــــاتذتنا وزمالئنا في الجامعات المصرية 
الذين حــــــصلوا على درجة الماجســــــتير او 
الدكتوراة من الجامعات األجنبية األوروبـية او 
االمريكية وهم في اغلبـهم - ال اسـتطيع التعميم 
ايضًا- من قـرى وارياف مصر، فقــد اســتطاع 
هؤالء األساتذة القبـول في الجامعات األجنبـية 
والدراسة بها وتحـضير رسـائل الماجسـتير او 
الدكتوراة ومناقشــتها امام أســاتذة يتحــدثون 
اللغة االم لهذه البـــلد وفى التخصص الدقــــيق 
لهذا العلم ويحــــصل اســــاتذتنا وزمالئنا على 
الدرجة العلمية غالباً -ال استطيع التعميم للمرة 
الثالثة-  بتقــــدير ممتاز وكثيرا ما يطلب منهم 
البقــاء في هذه الجامعات للتدريس في مقابـــل 
مادى كبـــــير نظرا لتميزهم في هذا المجال من 
العلوم وعلى الرغـم مـن ان تمكنهـم مـن نطـق 
اللغة الثانية ال يكون بنفس جودة نطقهم للغتهم 
األولى العربـية وال بـجودة نطق اهل هذه الدول 
للغة بلدهم. اال ان إدارات هذه الجامعات التنظر 
على القـــــصور في نطق اللغة الثانية على انه 
عيب ال يمكن تداركه طالما ان يسـتطيع توصيل 
المعلومات بشـكل جيد. واجد ان هذه الجامعات 
تصر على ان يكون التدريس والحــــديث داخل 
أروقــتها بـــلغتها االم وال تســـمح بـــوجود او 
اســـــــــــــتخدام لغة أخرى خاصة فيما يخص 
المراسـالت الرســمية داخل اإلدارات المختلفة 
للمؤسسـة التعليمية بـل ان بــعض الدول تجرم 
اســـتخدام لغات أخرى او حـــتى مصطلحـــات 
اخري غير اللغة االم مثل فرنســــــا التي تجرم 
اســـــــــــتخدام مصطلح الحاســـــــــــب االلى 
   Computerبـل يجب اســتخدام مصطلح 
 Ordinateurوكذلك تجرب اســــــتخدام 
بـــل يجب   emailمصطلح البــريد االكترونى 

cاســـــــــــتخدام مصطلح      o u r r i e r  
 électroniqueوذلك بـهدف الحــفاظ على 
لغتها االم الفرنسـية. وبـينما افكر في هذا وذاك 
أرى حولى في مصر الكثير من أسماء المطاعم 
والمحــالت والشــركات والمجمعات الســكنية 
تكتب باللغة اإلنجليزية فقـط بـل ان هناك الكثير 
من الشــــــركات المصرية يكون معيار اختيار 
الموظفين هو مدة جودة تحـــــــــــــدثهم اللغة 
اإلنجليزية حـــــــتى وان كانت مهراتهم الفنية 
ضعيفة. بل وتصر هذه الشركات على ان تكون 
المراسالت داخل الشركة باللغة اإلنجليزية بـال 
مبــرر ســوى انه شـــكل من اشـــكال التظاهر 
واالدعاء بالتقــدم والحــداثة وتناســوا المعنى 
الرئيسى للغة. وكأن استخدام والتحـدث بـاللغة 
العربــية داخل مصر اصبــح عاراً او دليل على 
التدنى الطبقــى االجتماعى واالقــتصادي. فهل 
من رشـــيد َيفهم وُيفهم ان اللغة العربــــية من 
اجمل اللغات واكثرها ثراءا ودقة فلألسد وحده 
حوالى ٥٠٠ اسم اشهرها (قسورة - غضنفر - 

عروة - أسـامة - باسـل - سبـع - لبــؤة - شبــل  
.....الخ) ولكل اسـم معنى عن الحـالة المزاجية 
والنفسـية والمادية لالسـد طبقـا لكتاب أسـماء 
األســــد للكاتب ابــــن خالويه المتوفى في عام 
٣٧٠ هجريًا. فأى لغة أخرى يمكنها ان تعبــــر 

مثل هذا التعبير الدقيق عن حيوان واحد فقط. 





ما هو الدعم الذي يقــــــــــــــدمة مجلس اإلدارة للفرق 
الرياضية بنادي األتحاد ؟ 

يشـــارك نادي األتحـــاد في عدت مسابقــــات في العاب 
الجماعية مثل كرة القدم والسـلة والكرة الطائرة وغيرها 
،قد تكون الشعبية األكبـر هي لكرة القـدم ولكن يتم تدعيم 
جميع األلعاب الجماعية والفردية بــنفس المقـــدار ، وال 
يقـــتصر الدعم مدًيا فقـــط بــــل هناك أيضآ دعم معنوي 
،ونعمل علي توفير كافة متطلبـــات جميع الفرق الفردية 

والجماعية لخلق المناخ المناسب لتحقيق البطوالت.
كيف حقــق نادي األتحــاد تلك الشعبــية الكبـــيرة داخل 

وخارج اإلسكندرية ؟ 
األتحــــاد الســـــكندري من أعرق األندية المصرية وله 
شعبــــية جارفة ال تقــــل عن شعبــــية االهلي والزمالك 
،األتحـاد السـكندري هو معشـوق جماهير اإلسـكندرية، 
واكتسب تلك الشعبية من األداء المميز والالعبين الكبـار 
الذين لعبــــوا في صفوف زعيم الثغر وامتعوا الجماهير 
المصرية أمثال ،شحـته االسـكندراني ، وســيد كروان و 
بوبـو وغيرهم ،ولم تتكون تلك الشعبـية من محبــين كرة 
القـدم فقـط ولكن نادي األتحــاد يتملك فريق مميز بــكرة 
السلة ولهم شعبية كبيرة ايضاً ،وتكون تلك الشعبية خالل 
عقـود من الزمان و توارثت من جيل آلخر ،ألن األتحـاد 
يعد نادي من األندية المئوية بـعد اإلحـتفال بــمرور مائة 
عام علي تأسـيس النادي ،واقـيمت احــتفاليه كبــري عام 
٢٠١٤ وكنت أحـــــد المســــــاهمين والداعمين في تلك 
االحــــــــــتفالية رغم عدم تواجدي في اي منصب داخل 
األتحاد في تلك الفترة ،ولكني من عشاق زعيم الثغر قبـل 
أن اتولي أي منصب إداري لذلك وجب علي مســـــــاندة 

النادي .
ما هي خطة مجلس اإلدارة لتطوير نادي األتحاد  ؟ 

مجلس اإلدارة يعمل من خالل منظومة متكاملة والجميع 
يتكاتف لخدمة أعضاءالنادي وجماهيرة العظيمـة، وكـل 
عضو مجلس إدارة مســـــؤول عن ملف معين مثل ملف 
اإلنشـــــــــــاءات وملف األلعاب الرياضية وغيرها من 
الملفات الهامة لتطوير منظومة نادي األتحـــــاد، وهناك 
اجتماعات بشكل مستمر لمتابعة آخر التطورات ،وبحث 
سبــل توفير كافة متطلبـــات أعضاء الجمعية العمومية، 
وخالل فترة تولي المجلس شـــهد النادي طفره انشـــائية 
غير مسبوقــة ،من ضمنها تطوير المبــني اإلجتماعي و 
تطويـر الصـاالت الداخليـة والصالـة المغطـاه ،وتزويـد 
الجيم بأحــــــــدث المعدات الحــــــــديثة ليواكب األندية 
العالمية،وخالل الفترة المقبلة سيكون هناك خطه شـاملة 
السـتكمال ما بـدأناه من تطوير بـاإلضافة الي اســتكمال 
اإلنشـاءات بـالفرع الجديد بمنطقـة سموحــة، وسيشــهد 
الفرع الجديد طفرة انشائية ستكون مسـار إعجاب لجميع 

أعضاء الجمعية العمومية.
كيف يعمل نادي األتحاد علي ملف الناشـئين و اكتشـاف 

المواهب ؟ 
هناك أختبارات للناشئين بعد نهاية كل موسـم تحـديًدا في 
شهر يوليو من كل عام ،وال تقتصر  أختبارات الناشـئين 
علي أبناء اإلسـكندرية وحـدهم ولكن نستقـطب المواهب 
في نطاق أوسـع وفي  جميع المحـافظات ونوفر اإلقــامة 
وبــدال االنتقــاالت  للمغتربــين ،ويمتلك نادي األتحــاد 
قطاع ناشئين علي أعلي مستوي ومدربين علي قدر كبير 
من الكفائه و يمتلكوا الخبـرة الكافية للتعامل مع الناشـئين 
ألن األعب في هذا العمر يحــــــــتاج الي تعامل مختلف 
وتوجيـه ،ويعمــل مجلــس اإلدارة علــي توفيــر جميــع 
مطلبات فرق الناشـئين من مسـتلزمات و مالعب لم تكن 
متوفرة من قبـــل ،ففي بـــعض الفترات كان يعاني نادي 

االتحـاد من توفير ملعب خاص للناشــئين ،ويمتلك نادي 
األتحـاد قـاعدة كبـيرة من الناشـئين ،ويتم تصعيد بـعض 
الالعبـــــين  المميزين للفريق األول،  ونعمل علي تنفيذ 

خطة لتوسيع قاعدة الناشئين بالنادي .
أهم التحديات التي تواجه مجلس إدارة نادي األتحاد ؟

 تعتبــر التحــديات المادية هي أكبـــر أزمة تواجه جميع 
األندية الشعبـــية، وتحـــديًدا نادي األتحــــاد ألن مجلس 
اإلدارة يقــــــــدم الدعم المادي لجميع األلعاب الجماعية 
والفردية علي عكس أندية شعبـــية آخري يكون األهتمام 
األول بـفريق كرة القــدم ،خصوًصا أن نادي األتحــاد ال 
يتلقــي أي دعم مادي من الدولة ، وتعتبــر األزمة المالية 
هي الشبـــــح الذي يواجه جميع األندية المصرية، ولكن 
نعمل علي توفير المتطلبـــــــــات المالية الالزمة لجميع 
األلعاب الرياضية من أجل توفير االستقـــــــــــــــــرار 

واالستمرارية لتحقيق البطوالت. 
من هو أفضل العب في فريق كرة القـــــــــدم من وجهة 

نظرك؟ 
يضم فريق األتحاد العديد من النجوم ،ومن وجهة نظري 
أفضل العب هو الفريق بـــالكامل دون اســـتثناء ،جميع 
الالعبين يقـدموا أداء مميز ، وابـرمنا هذا الموسـم العديد 
من الصفقـــات المميزة لتدعيم صفوف الفريق وقـــدموا 
مردود جيد بأشـادة الجميع علي رأسـهم المهاجم أوســتن 
أوموتو قـــادًما من النادي المصري و المدافع محــــمود 
عالء قـــــــادًما من نادي الزمالك بـــــــاإلضافة المدافع 
الفلسطيني محمد صالح ،كرة القدم لعبـة جماعية وجميع 
الالعبـين يبـذلوا أقـصي مجهود لتقـديم أداء يليق بـزعيم 
الثغر وهدفنا هذا الموسم  هو التواجد في المربع الذهبي 

ماذا قدم مجلس إدارة نادي األتحاد في فترة واليته ؟
 هناك بـرنامج انتخابــي نعمل علي تنفيذة ،من ضمن هذا 
البــرنامج هو ملف اإلنشـــاءات، و بـــالفعل هناك طفره 
انشــــائية يشــــهدها نادي األتحــــاد في الفترة األخيرة، 
بــــاإلضافة الي األستقـــــرار المالي في جميع األلعاب، 
وتدعيم صفوف فريق كرة القــــدم كي يتواجد في المكان 
الذي يليق بـــنادي األتحـــاد العريق وشعبــــيتة الجارفة 
وبـالفعل الفريق يســير بــخطئ ثابــتة ويقــدم أداء مميز 
،بــاإلضافة الي تقــديم المادي والمعنوي لجميع األلعاب 
الجماعية والفردية ،نسابــــق الزمن ونعمل علي قــــدًما 

وساق لتحقيق تغير ملموس علي أرض الواقع بـعيًدا عن 
الشعارات إلرضاء أعضاء الجمعية العمومية. 

كيف يتم التعامل مع األزمات المالية داخل جدران نـادي 
األتحاد ؟ 

دائًما تواجه األندية الشعبــــية أزمات مالية  نظًرا لقــــلة 
الموارد علي عكس أندية الشركات ،ألن  أندية الشركات 
يكون الممول والداعم األول هي الشركة التابـع لها فريق 
كرة القــدم، ولكن مجلس إدارة األتحــاد يواجه األزمات 
المالية بتقديم يد العون من بعض رجال األعمال المحبين 
والمنتمين للنادي وبـــعض أعضاء مجلس اإلدارة أيضاً 
يكون لهم دور كبــير في حــل األزمة. أهم أنجاز حققـــه 
محمد مصيلحي لصالح نادي األتحاد علي مقـعد الرئيس 
؟ تحقــــيق كل ما يســــعد أعضاء الجمعية العمومية هو 
أنجاًزا من وجهةنظري، تحقيق ما يسعد جماهير األتحاد 
الســــــكندري يعد انجاًزا ايضاً ،اإلنجازات تتوالي علي 
نادي األتحــاد يوًما بـــعد يوم ، في كل يوم جديد هناك ما 
نستطيع تقديمه ألسعاد اعضاء النادي و جماهير األتحـاد 

العظيمة .
ما رأيك إختفاء  أندية ســــكندرية عريقــــة مثل النادي 
األوليمبي والترام وما الفارق بينهم وبين نادي األتحاد؟ 
من وجهة نظري سبـب إختفاء األندية الشعبــية الكبــيرة 
مثل النادي األوليمبــــــــــي و نادي الترام وغيرهم ،هي 
األزمات المالية ،نظًرا الي إرتفاع قيمة انتقـال الالعبـين 
من نادي آلخر،  في اآلونة األخيرة تتراوح قـيمة عقــود 
٥٠الالعبــين في مصر بـــين  الي  مليون جنية وتلك  ١٠
األرقـام المبـالغ فيها قــادرة علي إرهاق خزينة أي نادي 
،أما الفارق بـــين تلك األندية ونادي األتحـــاد،  أن نادي 
األتحـــاد يمتلك شعبـــية كبـــيرة وله محبـــين من رجال 
األعمال الذين يتحدون في كل أزمة ويقـفوا جوار النادي 
في أي أزمة مالية حــتي يعبـــر الي بـــر األمان، و علي 
األتحـــاد المصري لكرة القــــدم ولجنة األندية ضرورة 
وضع سقف وحد أقـصي لقـيمة انتقـاالت الالعبـين ،ألن 
سـوق انتقـال الالعبـين في مصر أصبـح مبــالغ فية وهو 
السبــب الرئيســـي في إفالس بـــعض األندية العريقـــة 

وإختفاء األندية الشعبية عن الدوري الممتاز
ما هي الخطة التي يتبـــعها مجلس إدارة نادي األتحـــاد 

لتطوير األلعاب الجماعية  ؟ 

هناك خطة مدروســـــة للعمل علي تطوير كافة األلعاب 
الجماعية بالنادي ألن نادي األتحاد ليس فريق كرة القـدم 
فقــط بــل هناك ألعاب آخري تستحــق الدعم من ضمنها 
فريق السلة والذي حقـق العديد من األلقـاب في السـنوات 
األخيرة ويتربــع علي عرش الكرة المصرية والعربــية 
،ونعمل علي دعم جميع الفرق بالالعبين المميزين لتقديم 
أفضل المســـــــــــتويات ووضع النادي في المكانه التي 

يستحقها بتاريخه الكبير و جماهيرة العظيمة .
هل فريق كرة القـدم بـنادي األتحـاد قــادر علي تحقــيق 

البطوالت؟ 
مجلس اإلدارة يعمل علي قدًما وساق من أجل تلبية جميع 
متطلبات الفريق األول لكرة القـدم بـنادي األتحـاد للعودة 
مرة آخري لمنصات التتويج وأســــــــعاد جماهير زعيم 
الثغر الوفيه ،ألن جماهير األتحاد هي األعب رقـم واحـد 
ونبذل أقصي مجهود ممكن ألسعادهم ،كان هناك بـعض 
األخفاقات في المواسـم الماضية ،ولكن نعمل علي تدعيم  
الفريق للعودة للمسـار الصحـيح ، يسـير الفريق بــخطئ 
ثابتة هذا  الموسـم نحـو تحقـيق البـطوالت أو التواجد في 
المربع الذهبي علي أقل تقدير ،وهذا أقل ما يقدم لجماهير 
األتحـاد العظيمة التي تســاند الفريق في جميع األوقــات 

الصعبة و في الخسارة قبل الفوز .
من وجهه نظرك كيف يتم تطوير كرة القدم المصرية؟ 

أوالً يجب وضع ضوابـط لسـوق انتقـاالت الالعبـين في 
مصر كي يكون هناك مســاواة بــين الفرق ، ثانًيا تطوير 
منظومة التحــكيم وعقـــد محـــاضرات دورية للحـــكام 
للوقــــــوف علي األخطاء التحـــــــكيمية ،ألن األخطاء 
التحــكيمية تكلف الفرق فقــدان النقـــاط واالبـــتعاد عن 
المنافســـة ، ثالًثا فتح بـــاب اإلحـــتراف أمام االعبــــين 
المصريين ألن مصر تمتلك العديـد مـن المواهـب أمثـال 
محــمد صالح و ترزيجية وغيرهم ، األعب المحــترف 
يكتســب خبـــرات دولية تعود باالســـتفادة علي منتخب 

مصر
رأيك في أداء لجنة األندية برئاسة أحمد دياب؟

 لجنة األندية المصرية هي منظومة ناجحة الي حد كبـير 
، تحــاول لجنة األندية برئاســة أحــمد دياب تطوير كرة 
القـدم في مصر وتربـطنا بــهم عالقــات جيدة تقــام علي 
األحـــــترام المتبــــــادل ونتمني لهم التوفيق والنهوض 

بمستوي الدوري المصري الممتاز .
ما رئيك في أداء منتخب مصر تحــــت قـــــيادة المدرب 

البرتغالي روي فيتوريا ؟ 
حتي اآلن لم يوضع في اختبار حقيقي نظًرا لعدم ارتبـاط 
منتخب مصر بمشـاركات رســمية شــاهدنا أداء منتخب 
مصر خالل المبارايات الودية لم يرتقـي للمسـتوي الجيد 
، ولكن نتمني التوفيق والنجاح لمنتخبـنا الوطني فيما هو 

قادم .
 مـن وجهـة  كيـف يتـم العمـل علـي وضـع خطـة لتأهـل 

٢٠٢٦منتخب مصر لكأس العالم  ؟
ـً يجـب إختيـار مـدرب لديـه فكـر ومنهــج وخطــط   اوال
مستقبــــــــلية ممكن من خاللها تطوير الكرة المصرية، 
ووضع الخطة الالزمة لتأهل منتخب مصر لكأس العالـم 

، ٢٠٢٦
 ثانًيا توفير كافة متطلبـــــــات المدير الفني وتوفير مناخ 

يساعد على تنفيذ خطته 
 ثالًثا انتقاء أفضل الالعبين المحـترفين ،ومشـاهدة أكبـر 
عدد من العبين الدوري المحـلي ألن مصر تمتلك العديد 
من الالعبين المميزين الذين يستحقوا اإلنضمام للمنتخب 
الوطني ،وعلي إتحـــــاد الكرة مســــــاعدة المدير الفني 
والفريق لنجاح التجربــة و إعداد فريق قــوي يســـتطيع 
المنافســـة واســـتعادة مكانة منتخب مصر في افريقــــًيا 

وعالمًيا .










8



9

  أطفال الشــوارع  مشـــكله من ضمن مشـــاكل 
عديده فـي المجتمـع المصـري تظـل فـي ارتفـاع  
متزايـد فـي كـل عـام، علـي الرغــم مــن جهــود 
الحكومه المصريه ومشاريعها فالمشكله ليس لها 
حل للقـضاء عليها بشـكل كامل ،أطفال الشـوارع 
هم مجرد أطفال غلبـتهم ظروف الحـياه وقســاوه 
االهل ليجدو نفسـهم مشـردين بـال مأوي او مكان 
امن يكفل حقوقـهم ويلبـي طلبـاتهم البســيطه  من 
تعليم وغذاء وحـــياه كريمه ، وال يقـــتصر االمر 
علي ذلك فقــط بــل انهم يتعرضو ل ابشــع أنواع 
الظلم واالبتزاز والعمل في مجاالت عمل تخالف 
االنســانيه والضمير في مقابــل الحـــصول علي 
بــــــعض الطعام او القـــــــليل من المال ، أطفال 
الشوارع سرقت منهم طفولتهم ليجدو انفسهم بـال 
بــيت  ال احــد يرعاهم وال احـــد يطعمهم ، مكان 
نومهم تحت الكباري ،األرصفة البارده والمبـاني 
القـديمه ، اليقـتصر االمر علي ذلك فقـط بـل انهم 
يعانون من امراض صحــيه ونفســيه ويتعرضو 
للعديد من اإلبـــتزاز من قبــــل العصابــــات الي 
تسـتخدمهم في العديد من األعمال المشبــهوه مثل 
السرقــــه وتجاره المخدرات والتســــول، ينتهي 
المطاف بـظهور فئه  تحــمل الحقــد والكراهيه ، 
مما يدفعنا الي االســتمرار في الحـــديث عن تلك 
المشــــكله لوضع حـــــل جذري لهؤالء األطفال 
األبــرياء،صرح (حــازم المالح )من خالل اخر 
إحـصاء رســمي ظهر ان هناك في كل محــافظه 

٢٠عدد  الف طفل بال ماؤي.
بـدات القـصه بـالطفل م.ج بـائع الليمون الصغير 
وجد نفسـه وسـط السـيارات واالشــارات يتجول 
باكياس الليمون لبيعها ، لم يبلغ من العمر سوي ٥ 
سنوات ولكنه بالرغم من قسوه الحياه وصعوبـتها 
كان مبستم  ،وحيدا بال اب او ام  ليهتمو بـه ، لديه 
اخت اصغر منه يرعاها، ويتجول يومًيا بـأكياس 
الليمون حـــتي يســـتطيع رعايه نفســـه و اخته ،  
اخبرني عن احدي امنياته وهي الذهاب للمدرسـه 
وشراء مالبس جديده الخته واللعب مع اصدقـائه 
،ولكنه ال يستطيع بسبب انشغاله ببيع حـصته من 
الليمون حتي يذهب للتاجر ويعطيه يوميته التي ال 
٢٠تزيد عن  جنيه يوميا ، بـالرغم من صغر سـنه 
وحياته الشاقه المليئه باالحزان وتحـمل مسـئولية 
ليســت من حقـــه كان يتحـــدث مثل رجل بـــالغ 
اسـتطاع مواجهة الحـياه بـكل مافيها علي امل ان 
تتغير حـياته هو واخته ويعيش حــياه كريمه بــال 

خوف.
أطفال بــــال مآوي .. والتضامن تبــــذل جهودها 

لحمايتهم من المجهول 
أوضح حازم المالح (خبير حقوق المرأة والطفل 
المستشـار اإلعالمي السابـق للبــرنامج القــومي 
لحــماية األطفال والكبــار بــال مآوي )بـــوزارة 
التضامن االجتماعي  العديد من النقـــاط عن هذا 
الموضوع مثل أسبــــــــاب وجود ظاهره أطفال 
الشـوارع وكان هناك اكثر من سبــب مثل التفكك 
االسـري وارتفاع نسبــه الطالق، والعنف فهناك 
بعض األسر لألسـف تمارس العنف علي أطفالها 
وهناك اسـر ال تسـتطيع ســد احــتياجات أبــنائهم 
بسبب أوضاعهم االقتصادية ف ترسلهم للشـارع 
للعمل ، و إن هذه النقـاط السابقــه هي الناتجه عن 
تلك الظاهره، فالمســـئول عن أطفال الشـــوارع 
الدوله  مســئولية كامله ويعاونها المجتمع المدني 
لكن من خالل الدوله والمجلس القـــومي للطفوله 
واألمومـــة ووزارة التضامــــن االجتماعــــي ، 
فالتشـــــــرد ظاهره اجتماعية موجوده في جميع 
المحافظات لكنها تتمركز بشكل كبير في القـاهرة 
الكبــرى تحـــديدا الجيزه والقليوبـــية وتقـــل في 
الصعيد وتزيد في اسـكندريه خصوصا في وقـت 

الصيف بسبب أدوات الجذب.
وأضاف ان الطفل الذي بـــــــــال مآوي هو طفل 
انقطعت وسـائل التواصل بـينه وبـين اسـرته  في 
كل الوقــت وكان مكانه فالشــارع فكيف نحـــمي 
الطفل من التشرد فكان يجب العثور علي المشكله 
الجوهرية مثل ارتفاع نســـــــب الطالق والتفكك 
األسـري ، فيجب تقـليل نســب الطالق وتماســك 
االســـره النه من تماســـك المجتمع ، والتربـــيه 

اإليجابيه لألطفال
وعدم ممارســــه العنف عليهم ووجود طريقــــه 
للتواصل والتفاهم والحـوار مع األبــناء ،وتعزيز 

نموذج التربيه اإليجابيه وأيضا من المهم
تحسين دخل االسر ونقل حياه االسـر الفقـيره الي 
حـياه افضل وهذا من خالل بـعض البــرامج التي 
تقــــــدمها الدوله مثل المشــــــروعات الصغيرة 

ومشروعات تكافل وكرامه.
طبقا للمسح الذي تم في سنه ٢٠١٤ اظهر المسـح 
ان هناك ٢٠ الف طفل  بــال مأوي ويتمركزو في 

العشر محافظات االكثر كثافه
والي وقــــتنا ذلك ال يوجد مســـــح تم منذ ٢٠١٤ 
لرصد األطفال، والطفل طبقـــا للقـــانون الذي لم 

يتعدي سن ١٨ سنه وهو السن القانوني.
لكن يوجد دور مهم جدا للمجلس القـومي لألمومة 
من خالل الخط الســـــاخن لنجده الطفل رقـــــمه 

١٦٠٠٠ ويكون له دور مهم وفعال
حتي تستطيع ممارسه دورها في حـمايه األطفال 
، ومن المهم ايضا ان المجلس القــــومي لألمومة 

والطفولة انه تم نقــل تبــعيته من وزارة الصحــه 
وانه اصبح كيان اعتباري يتبع رئاسه الجمهورية  
حـتي يســتطيع التمتع بالصالحــيات  ويســتطيع 

خدمه األطفال
الن مركز االمومة والطفوله هو المســـــئول عن 

األطفال.
ومن المهم جدا دور المجتمع المدني هناك العديـد 
من الجمعيات تعمل من اجل تقـــــــــــديم الخدمه 
لألطفال بــــال مآوي ســـــواء في أماكن تقـــــدم 
االســتضافه  مثال دور رعايه للبـــيات او مراكز 

ِالستقبال األطفال طول النهار  .
دور الدوله شـــمل العديد من البــــرامج المختلفه 
واهمهم بــرنامج أطفال بــال ماوي تحــت رعايه 

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
١٧ونفذته الدوله وشمل  اتوبيس ووحدات متنقـله 
وســت دور رعايه تم تتطوريهم حــتي نســتطيع 
انقـاذ األطفال  وأيضا فريق اداره حـاله للتواصل 
مع األسر وقـيام جلسـات توعيه وجلسـات نفسـيه 

لألطفال لضبط سلوكهم وصحتهم النفسيه  .

  طـــرق  التعامـــل مـــع األطفـــال مـــن الجانـــب 
النفسي..وخطوره التفرقه بين االبناء

اوضحـت  د. نهله ابـراهيم محــمد االســتاذة بــكلية 
االداب  جامعه اسكندريه  دور البـيئة 
العائلية في تشــرد االطفال قــد تســـاهم في تشـــرد 
األطفال، وقد تكون العائلة نفسها مفعول بها وليسـت 
فاعل، وذلك نتيجة ضغوطات الحــــياة من ظروف 

اقـتصادية، وإجتماعية، ألن  في كتير من األوقــات  
قــــــد يهاجر الزوج ويترك عائلته ويختفي، ويترك 
الزوجة هي المســـــؤلة عن أبــــــنائها أو يتم طالق 
الزوجة ولم يتكلف الزوج  بإحـتياجات أبـنائه، وكل 
هذا ينعكس بالســــــــلب علي األطفال ويؤثر عليهم 
ويسبـب ليهم تشـوه في حـالتهم النفســية ويؤدي الي 
تشردهم النهم ضحيه نتيجة سـلوكيات خاطئة ناتجة 
عن عدم تحمل أحـد الوالدين مسـؤلية أطفالهم وعدم 

توفير لهم بيئة أمنه. 
 دور المجتمع في حــمايه االطفال يبــدا من حـــماية 
االسرة، الن عند حماية الطفل يجب حـمايه األسـرة 
المسئولة عن الطفل أوًال، ويجب تدعيم كيان األسرة 
من جميع النواحـــــي االقـــــتصادية، االجتماعية، 
الثقافية، التعليمية، الصحـية، ويتم بـناء ثقـافي كامل 
يكون هدفه األساســي الحــفاظ علي األســرة، ومن 
المهم بـــناء فكر األســـرة من كال الطرفين ســــواء 
الزوجة أو الزوج، من حـيث كيفية تحــمل مســؤلية 
الزواج، وتربـــية اطفالها والحـــفاظ عليهم، وكيفية 
احترام كال من الطرفين من الزوج والزوجه وتقدير 
بعضهم البـعض، وتعليم الزوج والزوجة واجبـاتهم 
تجاه أطفالهم والحفاظ عليهم وتوفير لهم بيئة أسـرية 
ســعيدة خاليه من العنف ومليئة بالحـــب والحـــنان 

والرعاية االسرية الكاملة. 
ذكرت ايضا خطوره التفرقة بين الطبقـات وتاثيرها 
علـي المجتمـع ألن المجتمـع يختــزل فــي صــورة 
طبقـــتين اثنين ليس لهم ثالث، وهي الطبقـــة الثرية 
محــدود العدد بالنسبــة لباقــي الشـــعب المصري، 
وغاليية الشـعب المصري يعتبـر تحـت خط الفقــر، 

يكون من الطبقة الدنيا، وتم سحق الطبقة الوسطي. 
كان التعليم له دور مهم في حـمايه الطفل من التشـرد 
، اذا كان الطفل يؤخد تعليمه وحقــــــــــه الكامل في 
التعليم، ويتوافر ذلك من خالل شـــــــــرح المدرس 
بـــــــــأفضل امكانيه تســـــــــاعد الطفل علي الفهم 
والِالســتيعاب والتحـــصيل الدراســـي، واذا توافر 
شــرح المعلم بــافضل امكانيه داخل المدرســه فهذا 
ينطبــق علي عدم اخد الطفل او اللجوء الي الدروس 
الخصوصيه واالســــتكفاء بالشـــــرح المعلم داخل 

المدرسة. 
اضافت ايضا نقـطة مهمة وهي اي طفل في العالم له 
حقوق يجب أن يحظي بـها ويؤخد الطفل حقـه األول 
في أن يلعب ويضحـــك، قبـــل دخلوه إلي مرحــــله 
الدراسـة او مرحـلة الحــضانه ويجب االبــتعاد عن 
ضغط الطفل ضغطا كامال وتحـميله مسـؤلية اكبــر 
من سنه خاصه في سن ثالثة سـنوات والن هذا يفقـد 
الطفل حقـه في الطفوله، وفي ان يلعب ويمرح،  في 
االحــــــتواء،  في الحـــــــب، وعدم تخويف الطفل 
واالدعاء انه فاشـــل دراســـيا ولكن يجب تحـــفيزه 
وتشــجعيه علي الدراســة بـــافضل الطرق الممكنه 

وتدعميه دائما.

 قسم االجتماع
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ينتظر عشاق الدراما المصرية وجبـة " دسـمة " من األعمال 
التي تدور أحــداثها عن الصعيد ، تعرض بالموســم الدرامي 
٢٠٢٣المرتقب رمضان  ، بعد أن كشـف عدد من النجوم عن 
اسـتعدادهم لخوض غمار المنافســة " الصعبــة " في ســياق 
الدراما الصعيدية وعادة ما تكون المشـــــــــاركة في "دراما 
الصعيد " اختبـار صعب للفنانين، السـيما في ضوء السـمات 
الخاصة التي تتطلبها تلك األعمال، بـدءاً من اللهجة واألزياء 
والحبـكة الدرامية وغير ذلك .ويقـدم الفنان أحــمد العوضي ، 
والفنانة ياسمين عبدالعزيز  مسلسـل "ضرب نار" ويشـارك 
في بطولتة: سهير المرشدى ، ماجد المصري ، تامر مجدى ، 
وهدى اإلتربـي ، ايمان السـيد ، بــدرية طلبــة وعدد آخر من 
الفنانين ، وتأليف ناصر عبــد الرحـــمن ، وإخراج مصطفي 
فكري ، ويعتبـــر هذا التعاون الثالث بـــين احــــمد العوضي 
وزوجته ياسمين عبدالعزيز في الدراما ، وتوقـع العوضي أن 
يحقق رفقة زوجتة الفنانة ياسمين عبـد العزيز في مسلسـلهما 
الجديد " ضرب نار " نجاحـا يقـوف ما شـاهدناه للثنائي في " 
اللي ملوش كبــير " ، وذلك بسبــب األحــداث المقتبســـة من 
الحقائق والشارع المصري علي حد تعبـيره ، وأكد العوضي 
خالل مداخلة هاتفية عبر بـرنامج " كلمة أخيرة " أن "ضرب 
نار" سـيكون له بـين الجمهور " صدى واسـع وقــوى "؛ ألن 
طاقم العمل بذل جهده وقـدم موضوعات قـيمة ومختلفة عن " 
اللي مالوش كبـير" ، مشــيراً إلي أن الجمهور ســيندهش من 
األحداث ، وقـال إن شـخصية " جابـر الكومندا " أقـوى من " 
الخديوي " ويأتي في المنافســة ، مسلســـل " ِستُهم" بـــطولة 
روجينا ويشـاركها العديد من الفنانين منهم : نانســي صالح ، 
المنشد ياسـين التهامي ، أحـمد رفعت ، محـمد عبـد الحـافظ ، 
وإبــراهيم الســمان ، وهو من تأليف ناصر عبــد الرحـــمن، 
وتحـت قـيادة المخرج رؤوف عبــد العزيز ، وتدور أحــداث 
مسلسـل سـتهم في إطار اجتماعي مستوحـي من قـصص من 
أرض الواقـع، مسـتلهمة من سـيرة اربــع نســاء كافحــن في 
حـياتهن .ويأتي فيما بـعد مسلسـل " حـضرة العمدة " بــطولة 

الفنانة روبي ويشاركها في بـطولتة كل من : بسـمة ، سميحـة 
أيوب ، لطفي لبــيب ، صالح عبــد اهللا ، أحــمد بــدير ، دينا ، 
إدوارد، نهلة ســالمة وغيرهم من الفنانين ، وتأليف إبــراهيم 
عيســــي ، وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقــــار ، 
ومحـمد محـمود عبـد العزيز ، وتجســد الفنانة روبــي خالل 
أحداث المسلسل شخصية " صفية الفارس " أسـتاذة علم نفس 
في الجامعة األمريكية ، التـي يضغـط عليهـا أهلهـا مـن أجـل 
العودة لقريتها والترشـح للعمودية ، لتقـع العديد من المواقـف 

والتحديات في إطار اجتماعي مشوق .
 كما كشــــــــــــفت الفنانة نيللي كريم عن كواليس دورها في 
مسلسلها " عملة نادرة " الذي تخوض بـه السبـاق الرمضاني 
٢٠٢٣ والذي يشـاركها بـطولتة احـمد عيد ، أحـمد سـليمان، 
كمال أبــو رية ، جومانة مراد ، محــمد لطفي، فريدة ســـيف 
الدين ، وتأليف مدحــت العدل، إخراج محـــمد جمال العدل ، 

مشـيرة إلي ان أحــداثه تدور في إطار من الدراما الصعيدية، 
وللمرة األولي تخوض نيللي كريم تجربة تقـديم دور صعيدي 
التي تجسد من خالله شخصية ( نادرة ) صعيدية أرملة تدخل 
في صراع مع أهل زوجها من أجل الميراث ، وحصلت نيللي 
كريم علي كورسـات في اللهجة الصعيدية من أجل المسلسـل 
وينافس مسلســل " الكبــير اوى  " من أشــهر المسلســـالت 
الصعيدية الكوميدية ، حــيث يقــدم الفنان أحـــمد مكي الجزء 
السابع من العمل مع رحـمة أحـمد ويظهر ب ٣ شـخصيات ( 
الكبير ، جوني ، حزلقوم ) ، ويشاركهم محمد سـالم ، بـيومي 
فؤاد ، رحمة احـمد وآخرين ، وهو من تأليف مصطفي صقـر 
، وإخراج أحمد الجندى ، والذي يشـهد العمل وقـوع خالفات 
ومشـاكل زوجية بـين الكبـير ومربوحـة بـعد مرور عام علي 
زواجهما ، في إطار كوميدى مسلســـل " تحــــت الوصاية " 
للنجمة مني ذكي ، يشارك في سبـاق رمضان ٢٠٢٣ ، قـصة 
المسلسل مأخوذة من الواقع ، وتدور أحداثها في إطار الدراما 
االجتماعية، حـــول شــــخصية 
امرأة تدعي حنان ( مني ذكي ) ، 
وهي أم البــن بــعمر ٩ ســنوات 
وطفلة رضيعة، وترعاهم بــــعد 
وفاة زوجها وســـط صعوبـــات 
تواجهها بمفردها ، ويشـارك في 
بـطولة المسلسـل بـجانب مني ذكي، نسـرين امين، ورشــدى 
الشـامي، ودياب ، ومها نصار، وخالد كمال ، والمسلسـل من 
إخراج محـــمد شــــاكر ، ومن تأليف خالد وشــــيرين دياب.  
مسلســـل "العمدة" للفنان محــــمد رمضان ، وتدور قــــصة 
مسلســــل العمدة في حــــي الســــيدة زينب ، وذلك في إطار 
اجتماعي، حـيث يجسـد "رمضان" خالل العمل دور "جعفر 
العمدة" ويشــــارك في بــــطولتة محـــــمد رمضان، زينة ، 
هالةصدقي، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي ، أحـمد 
داش ، بــيومي فؤاد ، عصام السقــا  ، تأليف وإخراج محــمد 
سـامي وشـارك في السـيناريو والحـوار مهاب طارق .  ومع 
تعدد األعمال، هل تنجو" الدرامـا الصعيديـة " فـي رمضـان 
٢٠٢٣ من السقـوط في فخ التنميط الذي اتسـمت بـه عديد من 

األعمال السابقة؟.

 



دكتورة شـيماء إبـراهيم عبــد الوهاب، مخرج مسرحــي، 
حـاصلة علي الدكتوراه بـكلية األداب جامعة األســكندرية 
قسم المسرح، وموجه أول تربية مسرحية بوزارة التربـية 
والتعليم، وأعمل علي عرض الكثير من المسرحــيات في 
قصر ثقافة األنفوشي ولدي فريق مسرحـي خاص بـي من 

األطفال الصغار. 
كيف كانت بدايتك في الكتابة ؟

كانت البــداية منذ كتابــة رســالة الدكتوراه وهي " نظرية 
المسـرح الرقـمي وثقـافة ما بـعد الحـداثة "،  وظهر حبـي 
وشـغفي في الكتابـة من خالل األبحــاث العلمية، وكتبــت 
أيضا كتب علمية ونصوص مسرحية كثيرة، ولكن أول ما 
تم نشـــره هو رســـالة الدكتوراه الخاصه بــــي في الهيئة 

المصرية العامة للكتاب. 
هل لنا بنبـذة تعريفية عن كتابـك الجديد "نظرية المســرح 

الرقمي وثقافة ما بعد الحداثة" ؟ 
 يدور الكتاب حــــــول أن العالم اآلن أصبــــــح يتجه إلي 
التكنولوجيا بشـكل كبـيرجدًا، ويتحــدث الكتاب عن كيفية 
إستغالل وتوظيف التكنولوجيا في المسـرح مثل؛ األلياف 

البصرية،والهايبر تكست.
" والهولوجرام"، وهي خاصية عبـارة عن عرض مرئى 
يقــوم بــإعادة إنشــاء الصورة وعرضها بــصوره ثالثية 
األبـعاد، وذلك  بطريقـة عالية الجودة، لتطفو الصورة فى 
الهواء كمجسم هالمى ثالثـى األبـعاد و يظهر كطيف مـن 

األلوان يتجسد على الشكل المراد عرضه.
ويتحـــدث أيضا عن عرض المسرحــــية األونالين وهذا 
يكون بـتواجد المخرج المسرحـي مع المبــرمج وتعرض 

المسرحية عن طريق شاشة العرض
ومن أبـــــــــرز الكتب التي صدرت في هذا الجانب كتاب 
"المسرح والعالم الرقـمي الممثلون والمشـهد والجمهور" 
لمؤلفه أنطونيو بـيتزو الذي يؤكد أن هناك رهانات تشــير 

إلى أن المسرح مرشح لتحوالت جذرية في بنيته. 
وظهر المسـرح الرقــمي في العديد من الدول وخاصة في 
الدول األجنبـية، وكان حـازم كمال الدين مؤسـس تجربــة 
"مقـــهى بـــغداد"، وكان يجمع الناس  من خالل شبــــكة 
اإلنترنت من خالل الداتا شــــو، وشاشــــه العرض وكان 
يتواصلوان فيما بــينهم ويقـــيمون العروض المسرحـــية 
وهكذا عكس المســرح التقـــليدي  الذي كان عبـــارة عن 
جمهور، وممثلين يشـــترط أن يكونوا متواجدين  في نفس 
المكان ومباشرة في قاعة العرض المسرحـي ويشـاهدون 

بعضهم البعض. 
ما هي معاير نجاح الكاتب بنظرك ؟

معايير النجاح بالنسبـة للكاتب،أن تنجذب الناس والقــراء 
إلي فكرته، وأن تكون فكرته عليها الطلب. 

متي تم اكتشاف موهبتك في المسرح ؟ 
ظهر حبي الشديد للمسرح منذ مرحلة الثانوية

العامة فأختارت أن أدرس وأتعمق في المسرح
منذ سن دخولي الجامعة، وتفوقت خالل سنوات

 الدراسة الجامعية وأصبحت أكتب نصوص مسرحية. 
ما تعليقك علي غياب الحس الدرامي في المسرح ؟ 

في الوقــت الحـــالي لم تتخذ الدراما موقـــعها األساســـي 
والحقيقـي، ألنها لم تعد تناقـش وتعرض القــضايا بشــكل 
واقـعي والمتواجدة في المجتمع المصري الذي نعيش فيه، 
فنري أحيانا أن الدراما تمثل ثراء فاحـش في الديكور وأن 
المجتمــــع  الواقـــع الذي نعيش فيه غير ذلك، ألن 

المصري يتميز بالبساطة في معيشته. 
ما الذي يغريك في تجربـة اإلخراج؟ 
وما طبــــيعة اإلخراج الذي يشـــــد 
اهتمامك؟ بعبــــارة أخرى: أتفضل 
أن تكون مخرجا مؤلفـا أم مخرجـا 
منفـذا أم مخرجـا معـدا أم مخرجـا 

مبدعا ؟ 
اإلخراج من أحـــــــب األعمال 
المسرحـية إلي قلبـي، وأنه كان 
في البــــــــداية مرهق ومتعب 
وشــاق جداً بالنسبـــة لي،ألنه 
يجبــــرك علي أن تتعامل مع 
كافة أنواع البشـــر بـــطرق 
تفكيرهــم المختلفة،وعلــي 
المخرج المتميز أن يخـرج 
المسرحـية بـأفضل شـكل 
ممكـــــن، وأن تجـــــذب 
الجمهور ويقبـــلون علي 

مشاهدتها. 

يجذبــني في العرض المسرحـــي " الصورة المسرحـــية 
الكاملة "،ويظهر ذلك من خالل تحــــــريك الممثلين علي 
خشبــة المســرح وتري الصورة الفنية مثل اللوحـــة التي 
يرسمها الفنان من خالل التنظيم، وأفضل أن أكون مخرج 

مبدع. 
كيف تعلمت أصول الفن المسرحــــــي؟ من الدراســـــــة 

األكاديمية أم من الخبرة والممارسة ؟
إكتسابـــتها من خالل الدراســـة األكاديمية، وتم بــــالفعل 
تطبيقـها من خالل الورش المسرحـية التي كنت أقـوم بـها 
من تنظيم وإخراج واإلشــراف الكامل عليها من خالل 

التدريب علي التمثيل المسرحي. 
حدثنا عن أعمالك المسرحـية تمثيالً 
وإخراجًا، وعن أفضلها برأيك التي 
تركت أثراً طيبــــــــــــاً في جمهور 

المحافظة ؟
هما عرضين؛ األول في قـصر ثقــافة 

االنفوشي 
 تحـــت عنوان " الجميلة والوحــــش " 

والعرض الثاني يسمي " الساحر أوز "
ولقد نجح مسرحية " الساحـر اوز نجاحـا 
لم أكن أتوقعه، بسبب اإلقبـال الشـديد عليه 
من قبـل الناس وامتالء قـاعة المســرح في 
هذا اليوم، ولدرجة أن الناس أحبــــــــــــت 
المسرحـية ولم تكن تحـب المغادرة وطلبــوا 
بـإعادة المسرحـية مرة أخرى بسبــب حبــهم 

الشديد للعرض لها. 
وقــصه المسرحــية" الساحــر أوز" يقـــدمها 


األطفال وتحكي عن أهم سـمات الرواية  وهي "التناقـض 
الذاتي"، فالفزاعة يبحــث عن عقــل رغم أنه هو من يأتي 
باألفكار الذكية طوال الرواية، ورجل القصدير يبحث عن 
قـــلب رغم أنه يبـــكي متأثرا من أتفه األمور، أما األســـد 
فيبحــث عن الشــجاعة رغم أنه بشــجاعته ينقــذ البـــطلة 
دوروثي عدة مرات، وهذه الشـــــــخصيات الثالث ترمز 
للخصال البشـــرية الكالســــيكية وهي "الذكاء والحــــب 
والشـجاعة" غير أن التناقـض ونكران الذات الذي تعيشـه 
هذه الشخصيات قـلصت هذه الخصال إلى رموز يسـعون 

بحثا عنها.
كيف ترى مستوى المسرح في محافظة األسكندرية ؟ وما 

السبيل إلى تطوير الفن المسرحي في هذه المحافظة ؟
المسرح الثقافي أو قصور الثقافة جيد، ألنه يقـدم فكر رائع 
وصورة جميلة ويتميز بـــــــالديكور الذي يضيف المعني 
للمسرحــية المعروضة، وهذا متوافر ايضاً في المســرح 

الجامعي. 
أما المسرح التجاري؛ مستواه ردئ ولم يقـدم أي عمل فني 

مسرحي جيد. وال يوجد إنتاج وال يعطي صوره جميلة.
كيف ترى العالقة بين المسرح والحرية ؟

الفن المسرحـي يرتبـط إرتبـاط وثيق بالحـرية، ألن الفنان 
يعبر فيه تعبير كامل من خالل حـركته  وأدائه علي خشبـة 

المسرح. 
تتعاقـب على خشبـة المسـرح أجيال متعاقبــة من الممثلين 
والمخرجين والمؤلفين، ما توجيهك بحـــــكم تجربــــــتك 
الطويلة في المسـرح للجيل الحـالي الذي يقــف اليوم على 

خشبة المسرح؟
أن يتجهوا دائما إلي الحقيقــة، وأن يبـــعدوا عن كل ما هو 
زائف وغير حقيقــــــي،ويتعلمون الفن المسرحــــــي من 
أشخاص موثوق بيهم ومن تاريخهم ورحلتهم في المسرح 

بشكل كامل.
ما مشاريعك الفنية في المستقبل؟

حـاليا أقـوم بـتدرب فرقـتي الخاصة بـي من األطفال علي 
عرض مسرحـي بـعنوان "الفأر الطبـاخ" وذلك من خالل 
رؤية مختلفة، والرائع في الموضوع أن األطفال بنفســـهم 
هم من كتبوا النص المسرحي، فهو عرض بـرؤية وكتابـة 
األطفال وتم أيضا دمج فيلم "قلبـا وقالبــا" وهو من إختيار 
األطفال ويحــــكي النص عن خروج المشــــاعر الداخلية 
إلنسـان من الحـزن، والغضب والحـب والفرح علي هيئة 

بشر يتحدثون اليها. 
ما يالحـظ في العمل المسرحـي كما في الدراما التلفزيونية 
والســـــــينما واألغنية تداخل التخصصات الفنية، فالفنان 
المسرحــي يكون حــيناً ممثالً وحـــيناً مؤلفاً أو مخرجاً أو 

معّدًا؛ لماذا هذا التداخل؟ أتؤمن بالتخصص الفني؟
يحدث هذا التداخل بسبـب نحـن كفنانين لنا رؤية واضحـة 
وشـــاملة، وهو ان يكون الفنان لديه الموهبــــة الحقيقــــة 
إلظهارها، فالمخرج البد أن يشعر بـما يكتبـه حـتي يتفوق 
في إخراجه ويؤدي ذلك في النهاية لنجاح المسرحــــــــية 

وبالتالي يقبل عليها أكبر عدد من المشاهدين. 
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 حــرصاً على دعم وتشــجيع معهد 
االســـــكندريه العالي لإلعالم على 
دعم وتشجيع طالب قسم الصحـافة 
تحـت رعاية األسـتاذ الدكتور غادة 
عبـــــــد التواب اليماني عميد معهد 
اإلســـــــكندرية العالي لإلعالم ، و 
الصحـــفي محــــمد معوض رئيس 
تحـرير جريدة إســكندرية اليوم ، و 
الدكتور محــمد عثمان رئيس قســم 
الصحـافة بـالمعهد و الدكتور أحـمد 
إبراهيم مدرس الصحافة بـالمعهد و 
إستكماالً لمكافأة الطالب المتميزين 
بقسم الصحافة في المعهد تم ترشيح 
خمســـــة طالب من مختلف الفرق 
بـالمعهد المقـيدين بقسـم الصحــافة 
لحــضور منحـــة مجانية بـــعنوان 
"اإلعالمي الشامل"بــمدينة اإلنتاج 
اإلعالمي مع صرف بدل انتقـاالت 
لهم ذهاب وعودة ،وهم الطالبـــــــة 
ميرنا الخولي بالفرقـــه الرابـــعة و 
الطالب كيرولس جمال بالفرقــــــه 
الرابــعه و الطالبـــة بـــثينه صالح 
بالفرقه الثانية و الطالبة ميرنا ماهر 
بالفرقــــة الثانية و الطالبـــــة دعاء 
عصام بالفرقـة الثانية وذلك تقـديراً 
لمجهوداتهم في عملهم بـــــــجريدة 
المعهـد و تميزهـم فـي فـوز جريـدة 
"إســكندرية اليوم " التابـــعة لمعهد 
اإلســــــــــــكندرية العالي لإلعالم 
بـــــالمركز الثالث على مســـــتوى 
الجمهورية و العالم العربي بمسابقة 
الشـــروق ، حـــيث بـــدأت الدورة 
التدريبية بالدكتور "چورج لطيف" 
مـــدرس اإلذاعـــة و التليفزيــــون 
بــجامعة الجاللة بشــرح صحـــافة 
الموبــــايل و الفرق بـــــين التعليق 
الصوتـي و الصـوت الخارجــي، و 

قـام ايضاً بشــرح أهمية االلوان في 
اإلعالنــــات و تأثيرهـــــا علـــــى 
المشـــــاهدين، وكيفية التغلب على 
المشكالت التي تواجهه اإلعالمي ، 
و الشـــروط التي يجب توافرها في 
شـــــــــــخصية اإلعالمي الناجح، 
بـــــاإلضافة إلى عرض بــــــعض 
المشـــــــكالت التي تواجهه طالب 
مشـروعات التخرج وكيفية تجنبـها 
و حـــــــــــــــلولها، و أهمية وجود 
ميكروفـون فـي عمليـة التصويـر و 
شـرح زوايا التصوير و الفرق بـين 
و  out doorالتصويـر الخارجـي 
، و  in doorالتصويــر الداخلــي 
التنويه عن الوقــــــت المناســــــب 
للتصويـر الخارجـي، و االفصــاح 
عن اسماء المعدات المسـتخدمة في 
التصوير و شــرح وظائفها، وقـــام 
بشرح الشـروط التي يجب توافرها 
اثناء اللقـــــــــــــاءات االعالمية و 

الحوارات الصحـفيه بـاإلضافه الى 
بـــعد الجســـم عن الحــــائط يعطي 
صورة افضل و عدم قـطع الصورة 
الصحفية ووضع مسـافة في الرأس 
و الخلفية وعدم قــــــطع الصورة و 
يجــب علــى المصـــور تصويـــر 
الشــــــــــخض المراد تصويرة في 
مستوى نظره، و متى يتم التنقل بين 
اللقــــــــــطات التصويرية و زوايا 
التصوير، بـــاإلضافة الى شــــرح 
بــعض البـــرامج المســـتخدمة في 

االيدت و المحســنات، وعقــب هذا  
الشرح اخذ الدكتور جورج الطالب 
جولة الى اســــتوديوهات التصوير 
وقســــــمهم الى مجموعات لتكوين 
فرق عمل لبرامج تليفزيونية مكونه 
من مذيع وضيـف و معـد و مخـرج 
ومصورين وذلـك لتعزيـز الجانـب 
العملي بجانب الجزء االكاديمي، ثم 
تم تســـليم الشـــهادات والتقــــطاط 

الصور التذكارية.


 









اللسان علمياً هو عضو عضلي موجود داخل 
الفم قد يبدو عضواً بسيطاً إال إن لدية وظائف 
عدة فعندما يتناول اإلنســــان الطعام يقــــوم 
اللسـان بــالتذوق وتحــريك الطعام والمضغ 
والبلع ومن أهم وظائف اللسـان القـدرة علي 
الكالم والحــــــــــــديث فإن اهللا عز وجل كرم 
اإلنسـان على سـائر خلقـه وميزه بــكثير من 
النعم ومن أعظم هذه النعم القدرة علي الكالم 
والتعبــير باللســان فهو أول وأعظم وســائل 
اإلتصال بــاألخرين ومن كمال اإليمان حــفظ 
النعم وأداء شكرها  وحـفظ اللسـان من حـفظ 

النعم.
والمقصود بحفظ اللسـان صيانته عن القـول 
الفاحـــش والغيبــــة والنميمة والخوض في 
أعراض الناس وعن كل ما يغضب اهللا تعالـى 
وبالرغم من صغر حجمه إال أنه عظيم الخطر 
وقـد يؤدي بصاحبـه الي الهالك ويوقــعه في 
دائرة غضب اهللا فاإلنسـان مسـئول أمام ربـه 
عن كل لفظ يخرج من فمه كما جاء في قــوله 
تعالى "ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد”

وقـــــد جاء اإلســـــالم ناهياً عن كل الصفات 
الذميمة التي من شـــأنها أن تفســــد حــــياة 
اإلنســان وتهدم المجتمع وأغلبــها مرتبـــط 
باللسان فقـد نهى عن السـخرية من األخرين 
فقـــال تعالي " ياأيها اللذين أمنوا ال يســـخر 

قــوم من قــوم عســى أن 
يكونـوا خيــرا منهــم وال 
نساء من نساء عسـى أن 

يكن خيرا منهن”
- كما نهـى اهللا عـز وجـل 
عن الغيبة في قوله تعالى 
" وال يغتب بعضكم بعضا 
أيحب أحدكم أن يأكل لحـم 

أخيه ميتاً فكرهتموه”
- كما حـــــذر من النميمة 
والســب فقــال تعالى "ال 

يحـب اهللا الجهر بالسـوء من 
القــــول ِإالّ من ظلم وكان اهللا 

سميعاً عليماً "
- كما أرشــــدنا رســــول اهللا 

صلى اهللا عليه وســـــــلم إلي ضرورة صون 
اللســان عن الســيئ من القـــول كما جاء في 
الحـــديث الشـــريف " من كان يؤمن بــــاهللا 

واليوم األخر فليقل خيراً أو ليصمت”
- كما حـثنا رسـولنا الكريم على عدم الخوض 
في أعراض الناس وسبـــــــــهم كما جاء في 
الحـديث " المسـلم من ســلم المســلمون من 

لسانه ويده”
- ومن صفات المؤمنين الصادقــــين حــــفظ 

اللســــــان والترفع عن 
اللغو كما قــــال تعالى " 
وإذا مروا بـــاللغو مروا 

كرامًا”
-فيجب علي األنسان أن 
يجتهد في حــفظ لســانه 

وأن يسـلم من ســوءاته  
فال يتكلم ِإالّ علي قـــــدر 
الحاجة ويقتصر علي ما 
يحقــــــــــق الغاية دون 
تطويل أو تقصير وكذلك 
يتخير ألفاظه فكالمه عنوان 
عقله وأدبه وعليه أن يترفع 
عن الفحش والبـذاءة وقبـح 

األلفاظ 
-كما يجب علي المرء ِإالّ يسـتعمل لسـانه في 
قــول الزور والبــهتان والسبـــاب والقـــذف 
والتشـهير والسـخرية واإلســتهزاء والهزل 

وإال يتبع عورات الناس
-فكل ذلك من شـــــــــأنه غضب اهللا في الدنيا 

ويدخله النار في األخرة
-مصداقـاً لقــول رســولنا الكريم صلوات اهللا 
وســـــالمه عليه " وهل يكب الناس في النار 

علي وجوههم إال حصائد ألسنتهم”

 






بقلم

-فالكلمة تكون شاهداً لإلنسان إذا نطق بـخير 
وشاهدة عليه إذا نطق بسوء ويتحمل تبعاتها

-فقـد قـال النبــي صلي اهللا عليه وســلم " إذا 
أصبـــــح أبـــــن أدم فإن األعضاء كلها تكفر 
اللسان فتقول أتق اهللا فينا فإنما نحـن بـك فأن 

استقمت استقمنا وإن أعوججت إعوججنا "
-فاذا كان هذا حال أعضاء الجسم مع اللسـان 
فما بــــالنا بحـــــال الناس والمجتمع كله من 

صاحب اللسان الذي يؤذي األخرين
-فيجب علي الجميع االنتبـاه إلي ما تتفوه بـه 
ألسـنتهم حـتى ال يندموا في وقـت ال ينفع فيه 

الندم
-من أجل ذلك وجب علينا محاربـة الشـائعات 
والتـي مصدرهــا الكلمــة التــي هــي أمانــة 

ومسئولية 
-يقـــــــــــول اهللا تعالى " ال خير في كثير من 
نجواهم ِإالّ من أمر بصدقــــــة أو معروف أو 

إصالح بين الناس”
-فالقـلوب كالقـدور تغلي بـما فيها وألســنتها 
مغارفها والمرء مخبوء تحـت لسـانه وما في 

قلبه يظهر في فلتات هذا اللسان 
-فاتقـــــوا اهللا عبـــــاد اهللا وأعلموا أنكم غداً 
راحــــــلون وعلى رب العزة ســــــتعرضون 

وستعلمون أي منقلب تنقلبون





٢٤  شـــهد يوم الجمعة  فبـــراير مركز التعلم الشبابــــي 
واالبــتكار ، بــمعرض التعليم المدني بــالجزيرة ، وكان 
فعاليات المعرض األول للصناعات الشبابـــية اإلعالمية 
اإلبداعية والذي يقام على هامش فعاليات ملتقى القـيادات 
الشبابـية اإلعالمية العربـية تحـت رعاية الســيد الرئيس 
عبـد الفتاح السيسـي رئيس الجمهورية ووزارة الشبــاب 
٣٠٠والرياضة .شـــــــــــــارك في المعرض، أكثر من  
٢٥عارض، يمثلون  جامعة حــــكومية وخاصة وأهلية، 
بــــــــــاإلضافة إلى المعاهد العليا واالكاديميات، ويضم 
المعرض، قــــاعة ســــينما لعرض األفالم التســـــجيلية 
والمرئية الخاصة بــــــطالب قســــــم إذاعة وتلفزيون ، 
بــــاإلضافة إلى منطقــــة خاصة لعرض مشـــــروعات 
العالقــات العامة ، ومشـــروعات الصحـــافة الورقـــية 
واإللكترونية. تضمن المعرض أجنحــــة خاصة لعرض 
مشروعات قسم العالقات العامة واإلعالن وذلك لعرض 
الحـــــمالت الدعائية والتسويقـــــية  ،وقســــــم اإلذاعة 
والتليفزيون وذلك لعرض االفالم التســـــجيلية والمرئية 
والبـرامج التليفزيونية واإلذاعية والمطبـوعات الورقـية 

من مشـروعات قسـم الصحــافة مثل الجرائد والمجاالت 
والمواقع االلكترونية. 

وقـــد شــــارك معهد اإلســــكندرية العالي لألعالم أولي 
فعاليات معرض الصناعات الشبابـــــــــــية واالعالمية 

واالبـداعية ، بمشـروعات تخرج لثالثة اقســام لخريجي  
وعلـي    tagowerالمعهد ، جريدة رواق ، فيلم اللعيـن ، 
هامش المعرض تم تنظيم زيارة للمشـاركين الي معرض 
اكسبـــــو للصناعات الرياضية في مركز المنارة الدولي 
الطالع شبــاب اإلعالم على واحـــدة من أهم المعارض 
المتخصصة في المجال الرياضي. يذكر أن ملتقــــــــــى 
القيادات الشبابية اإلعالمية العربـية تنفذه وزارة الشبـاب 
والرياضة ممثلة في اإلدارة المركزية للتعليم المدني مـن 
خـالل اإلدارة العامـة للتعليـم المدنــي وتأهيــل الكــوادر 
الشبابــــــــية واإلدارة العامة للمكتب اإلعالمي واإلدارة 
العامة للعالقـات الخارجية والدولية وذلك ضمن أنشــطة 
وزارة الشباب والرياضة في عام الشباب العربـي والذي 
أعلن عنه الســـيد الرئيس عبـــد الفتاح السيســــي رئيس 

الجمهورية.




تمر األيام كالبــــــــــــرق وتمضي 
الســـنوات مســــرعة، فنضيع في 
زحـمة الحـياة وعتمتها، وَنِتيهُ في 
دروب الدنيا وفتنتها، وننشـغل في 
اقتناء الماديات وشـراء الكماليات 
وتوفير الشـــكليات، فال نعبـــد اهللا 
حـق عبـادته، وال نعتني بأرواحـنا 
حق عنايتها، وال نرعى قلوبنا حق 
رعايتها. وفجأة، يبـزغ فجر شـهر 
رمضان الكريـم، فتنفـرج الوجـوه 
وتهفو األرواح وتســعد القـــلوب. 
لذلك، نســتعرض فيما يلي بــعض 
الخطوات التي تساعد المسلم على 
استقبـال رمضان وأيامه، واغتنام 

أجره وثوابه.
رمضان بمثابــــة ورشــــة تدريب 
سـنوية ُيَقوِّي بـها المسـلم إيمانه، 
ويعزز بـــها تقــــواه، ويتعلم منها 
الصبر على الطاعة، واالبتعاد عن 
المعصية، واإلقبال على اهللا في كل 
وقـت وحـين. لذلك ينصح المســلم 
بـالتخطيط المسبـق لالسـتفادة من 
فضائل رمضان، وتحقـيق أقــصى 
المكاســـب الروحــــية فيه عبــــر 
بــــــــرنامج يومي ينظم من خالله 
مواقــــيت الطاعات والعبــــادات، 
ويعاهد نفســـه على االلتزام بـــها 
والسير عليها طيلة الشـهر الكريم 
كي تنشط همته، وتقـوى عزيمته، 

ويثبت األجر بإذن اهللا.
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