
الكاتب الكبير املرحوم شوقي عبد احلكيم 
.. سير واملالحم الشعبية العربية

اللواء اشرف فوزى  يكتب.. الطريق النتصارات أكتوبر.. املخابرات 
املصرية زلزلت حتصنيات املوساد بزرع اجلواسيس فى إسرائيل

استعدادات فى محافظة كفر الشيخ لالحتفال مبعركة البرلس والعيد القومى للمحافظه فى 4 نوفمبر القادم 

مجدي عبود يكتب..العنف األسري وتأثيره علي السلوك العدواني لدي األبناء
محمد اجلندى يكتب عن.. أستغاثة من أصحاب املعاشات باملسئولني

العدد١١ الثمن ٣ جنيهات١٢ صفحة     أكتوبر ٢٠٢٢السنة الثالثة 

السيسي: الدولة جنحت فىمواجهة اإلرهاب كما عبرت الكثير من األزمات

مؤسسات املجتمع املدني 
ودورها فىمبادرة حياة 

كرمية 
بقلم :

 محمد هاشم
ــيـــد مــــؤســــســــات  ــعـ ــتـ تـــسـ
ــا  املــجــتــمــع املـــدنـــى  دورهــ
املـــــــنـــــــشـــــــود مـــــــــن خــــــال 
مـــبـــادرة » حــيــاة  كــرميــة » 
فرصتها  تــعــتــبــرهــا  فــهــى 
منحها  الــتــى  احلقيقية 
ــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــرئــ الــ
الـــــــســـــــيـــــــســـــــي لــــلــــعــــمــــل 
الــــتــــطــــوعــــى احلـــقـــيـــقـــى 
ــة االســــــــــــرة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ فـــــــــى تـ
ثوبها  وتـــرتـــدى  املــصــريــة 
اجلمهورية  فــى  اجلــديــد 
العصر  لتواكب  اجلديدة 
وتــــغــــيــــرالــــصــــورة املــــشــــوة 
لــــدى املــواطــنــيــن وابــــراز 
التى  االيجابية  االعمال 
املجتمع  فــئــات  كــل  تفيد 
واستعادة دورهــا فى بناء 
وتنمية االسرة املصرية .

ولــــــــم تــــكــــن املــــشــــاركــــة 
ــة بـــل إنـــهـــا تــقــوم  ــاريـ ــبـ إجـ
بـــــــــــدورهـــــــــــا احلــــقــــيــــقــــى 
والـــفـــعـــلـــى فــــى مــســاعــدة 
ــذ  ــيـ ــفـ ــنـ الــــــــــدولــــــــــة فــــــــى تـ
ــا  ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ ــا وسـ ــ ــهــ ــ ــدافــ ــ أهــ
الــتــنــمــويــة بــحــيــث تــأخــذ 
النهاية شكل  فــى  األمـــور 
التنظيم سواء للمجتمع 
املدنى أو للقطاع اخلاص 
فــيــمــا يــخــص املــســئــولــيــة 
فرصة  وهـــذه  املجتمعية 
حقيقية لنجاح املجتمع 
ــقــــود مــن  ــعـــد عــ املــــدنــــى بـ
لصالح  والتشويه  الظلم 
عــــــــــــدد مـــــــــحـــــــــدود جــــــدا 
ــيــــات حـــقـــوق  ــعــ ــمــ مــــــن جــ
ــراه اآلن  ــ اإلنــــســــان فــمــا نـ
هــو طــاقــة نــور لتعبر عن 
نــفــســهــا فـــى ظـــل اهــتــمــام 
بدوره  السياسية  القيادة 

ــهــــام  املــ تـــــوزيـــــع  فــــقــــد مت 
عــلــى جــمــيــع اجلــمــعــيــات 
مــن  ــهــــم  ــنــ مــ ان  ــيــــث  بــــحــ
املالية  باملساعدات  يقوم 
واخــــــــرى تـــعـــمـــل وتــســعــى 
بــرامــج محو  تنفيذ  على 
ــة واخـــــــــرى تــعــمــل  ــ ــيـ ــ االمـ
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ بــــــالــــــنــــــدوات الـ
واملــــــــــبــــــــــادرات الـــصـــحـــيـــة 
وهـــنـــاك جــمــعــيــات قــويــة 
ــل كــبــيــر  ــكـ ــشـ وتــــســــاهــــم بـ
وحتـــــدد لــهــا مـــن اعــمــال 
ــــى  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــوعـــــــى االجـ
والــصــحــى واالقـــتـــصـــادى 
دورهــا  والتثقيف وحتــدد 
فى هذة القرى باملساهمة 
ــى املـــــهـــــارات احلــيــاتــيــة  فــ

وتشغيل الشباب .
فاملجتمع املدنى يطور 
مــــن مـــجـــهـــوداتـــه ويـــطـــور 
من اعمالة ليواكب عصر 
االعــــــام والــتــكــنــولــوجــيــا 
يتاجهل  الـــذي  فيالوقت 
هـــــــذة  دور  اإلعـــــــــــــــــــــام 
املــؤســســات  أعــلــن مؤخرا 
ــاق عــلــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ انـــــــه مت االتـ
فضائية  قــنــاة  اول  عــمــل 
تخص جمعيات املجتمع 
املدنى لتعرض املزيد من 
اجلـــهـــود املــبــذولــه بـــه فى 
مــصــر اجلــــديــــدة لــيــتــابــع 
مصداقية  مــدى  اجلميع 
ــذة املـــؤســـســـات  ــ أعــــمــــال هـ
ــلـــى الـــوجـــه  ولـــنـــقـــضـــى عـ
ــار  ــهــ الـــقـــبـــيـــح مـــنـــهـــا وإظــ

ايجابياتها للجميع

محافظ الفيوم يُصدر حركة تنقالت 
لرؤساء األحياء ونواب املدينة

الدكتور حمدي عرفة استاذ االدارة املحلية واستشاري البلديات 
مراكب املوت تبحر ١٧ ساعة وتذكرة املوت بـ٤٠٠٠ االف دوالر

الدكتور مصطفىمدبولي يعمل جاهدآ حلل مشكلة العشوائيات بطريقة علمية غير مسبوقة

مصطفىاحلداد يكتب.. اإلبتزاز 
اإللكتروني جرمية العصر

د .  ممــــدوح زايــــد يكتب.. بني مطرقة 
االصالح االقتصادي و سندان جشع التجار

د : أحمد رجب يكتب ) قانون ختان 
اإلناث وتعديل ال يحتمل التأخير (



طفل اتولد بطل  من اول يو م 
الطفل املعجزه فيلعبه   كنغوفو 
محمد  هو  بوكسنج  وكيك 
وشهرته  خميس  الناصر  عبد 
محافظه  إبن  بويكا  محمد 
كفر  قريه  طاميه  مركز  الفيوم 
كنغوفو  لعبه  بدء  محفوظ  
وكيك بوكسنج فيعمر 4 سنوات  
وهو اآلن عمره 9 سنوات شارك 
البطوالت  من  فيالعديد  بويكا 
مستوي  علي  بطوالت  منها 
علي  وبطوالت  اجلمهوريه 
وبطوالت   احملافظه  مستوي 

ملنظمات حكوميه واهليه
4٦بطوله  علي  بويكا  حصل  
مستوي  علي  ٥بطوالت  منهم 
منهم   بطولة   و4١  اجلمهوريه 
ومنهم  احملافظه  مستوي  علي 

منظمات  حكوميه واهليه 
عبد  اللواء  من  تكرميه  ومت 
اداره  مدير  شلش  الرحمن 
ومت  السابق  والرياضه  الشباب 
تكرميه من قبل محافظ الفيوم

الدكتوره  من  تكرميه  ومت 
الشباب  مديره  عثمان  مني 

والرياضه حاليا

السيد  قبل  من  تكرميه  ومت 
صبحي  أشرف  الدكتور  معالي 
ومت دعمه ماديا  ومعنويا ...ومت 
فينادي  بويكا   محمد  تسجيل 
بالقاهره  العسكريه  املؤسسه 

فيلعبه كيك بوكسنج
الشروق  بنادي  تسجيله  ومت   

بالفيوم فيلعبه  الكنغوفو
وزير  معالي  السيد  الي  نداء 
هذه  رعايه  والرياضه  الشباب 
املوهبه ليكون بكل فياألوملبياد .

شعب  مصر  عنوان  حتت   
مش  لينا  مصر  أمة  مصر 
جمعية  رعاية  وحتت  لغيرنا 
العربية  الثقافة  أعالم 
الكومي  وصالون  والتنمية 
اللقاء  إقامة  الثقافىمتت 
على  الثالث  للعام  الثالث 
الدولي  للمهرجان  التوالي 
املواهب  جمال  األول 
مبحافظة القاهرة وقد أعلن  
املستشار  املهرجان  رئيس 
اللقاء   أن  الكومي  أحمد 
بني  فىمحافظة  القادم 
سويف ويجمع نخبة متألقة 
ما  املواهب   من  ومتنوعة 
والغناء  واإللقاء  الشعر  بني 
التشكيلي  والفن  واإلنشاد 
والرياضة  والهاندميد 
وقد  واملبتكرين   واملخترعني 
نخبة  اللقاء  فىهذا  يشارك 
املجتمعي  العمل  جنوم  من 
يتم  الثقافىوكما  والنشاط 
املواهب  من  الكثير  تكرمي  

واإلبداع  التميز  بدرع 
تقدير  بشهادة  والبعض 
العربية  الثقافة  أعالم  من 
رئيس  وصرح  والتنمية 
أحمد  املستشار  املهرجان 
اللقاء   هو  هذا  أن  الكومي 
الثاني عشر للمهرجان على 

متتالية  أعوام  ثالثة  مدار 
بواقع أربعة ايام كل عام وقال 
الدولي  املهرجان  أن  الكومي 
من  هو  املواهب  جمال  األول 
أعالم  بجمعية  خاص  أنتاح 
والتنمية  العربية  الثقافة 
رسمي  بشكل  موثق  وذلك 
على  جهة  من  فىأكثر 
حيث  التضامن  وزارة  رأسها 
باملخاطبات  املوافقة  تتم 

املهرجان   إلقامة  الرسمية 
وإكتشاف  لدعم  وذلك 
أحمد  محمود  اما  املواهب 
الكومي نائب رئيس املهرجان 
أن  إلى  أشار  املهرجان   أن 
املتنوعة  املواهب  جميع  دعم 
كاملة  بتوجيهات  واملختلفة 
املهرجان  رئيس  السيد  من 
املواهب  بدعم  نقوم  حيث 
اجلمهورية  مستوى  على 

ذلك  وغير  العربي  والوطن 
الكومي  أحمد  املستشار  قرر 
العام  أن  املهرجان  رئيس 
القادم هو عام الوطن العربي 
املشاركات   فىكل  بالكامل 
أيضا  البحث  وجاري 
فىبعض  املهرجان  فىإقامة 

يتم  اللتي  العربية  الدول 
إقامة  على  معهم  التعاون 

املهرجان 
هاشم  محمد  د  ووجه  
اإلعالمي  املستشار 
التواصل  أن  للمهرجان  
فىالتواصل  املستمر 
الدولي  املهرجان  إلقامة 
اللقاء  املواهب  جمال  األول 
هو  الثالث  للعام  الرابع 
ثقافىحتت  حدث  أكبر 
الثقافة  أعالم  جمعية  رعاية 
فىالوطن  والتنمية  العربية 
رعاية  أن  قال  كما  العربي  
رئيس  بها  يختص  املهرجان 
أحمد  املستشار  املهرجان 
مجلس  رئيس  الكومي  
الثقافة  أعالم  جمعية  إدارة 
وصالون  والتنمية  العربية 
الثقافىواملستشار  الكومي 

الثقافىجلريدة مصر اليوم
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جريدة مصر اليوم نيوز 
ترخيص رقم١١823لندن

رئيس مجلس االدارة
 محمد هاشم 

نائب اول رئيس مجلس االدارة
 لواء اشرف فوزي 

اسرة مجلس االدارة والتحرير
رئيس التحرير 
محمد يوسف

نائب رئيس مجلس االدارة
لواء ا.ح سامي شلتوت 

نائب رئيس مجلس االدارة 
دكتور عبد الباسط عبد الصمد 

املستشار القانوني ـجمال عبد الناصر 
املستشار الثقافى: محمد عبد احلافظ

مستشار التعليم:  مجدي عبود 
 اعضاء مجلس ادارة 
رمضان ابو الفتوح 

ماجد ابو يوسف
السيد حجاب

رئيس التحرير التنفيذي
عبده حامد

مدير عام اجلريدة
 حماده عبد الفتاح 

مدير عام املوقع 
سمية أسامة 

نائب املدير العام  سميرة عماره
مدير التحرير فهيم سيداروس 

املدير التنفيذي 
محمد فواز

مدير عام املكاتب واالفرع
شعبان اجلمل 

مدير عام الديسك املركزي 
سومية أسامة

االخراج الصحفى: حسني فتحي
املشرف العام علي اجلريدة 

ومديرعام مكتب الفيوم 
محمد جالل

مدير عام العالقات العامة 
عادل عبداملنعم 

نائب رئيس التحرير التنفيذي 
مرفت ابو العز

مدير عام مكتب القاهرة هبة شاهني
مدير عام مكتب اجليزة

ابو بكر محمد احمد
مدير عام مكتب االسكندرية

اميرة القاضي
مدير عام مكتب البحيرة

 سمير الشرنوبي
مدير عام مكتب الشرقية 

رضا حسني
رئيس قطاع وجه بحري 

هن د أحمد
مدير عام مكتب القليوبية 

خالد شكري 
مدير عام مكتب السويس 

محمود أبو بكر 
النائب زيب محمود 

مدير عام مكتب كفر الشيخ 
فرحات الهواري 

مدير مكتب البرلس صالح املهدي 
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أكــدت الــدراســة فــى بحثى فى 
الدراسات العليا فى علم النفس 
وتأثيره  األســـرى  العنف  بعنوان 
عــلــى الـــســـلـــوك الـــعـــدوانـــى لــدى 
األبناء . أن  األسرة هى املؤسسة 
ينمو  الــتــى  األولـــى  اإلجتماعية 
فــيــهــا األبــــنــــاء ويـــكـــتـــســـبـــون  مــن 
خاللها معايير اخلطأ والصواب 
املؤسسة  حتــولــت  إذا  كيف  ولــكــن 
ــة  ــارسـ ــمـ ــى ســــاحــــة ملـ ــ ــ ــة إلـ ــامــ ــهــ الــ
مــخــتــلــف أنــــــــواع الـــعـــنـــف فــإنــهــا 
أشــبــه مــا تــكــون بــالــســالح الفعال 
ــور مـــــا يــســمــى  ــهــ واملــــنــــشــــط لــــظــ
اإلضـــطـــرابـــات الــســلــوكــيــة . فكم 
من التصرفات والسلوكيات التى 
متـــارس مــن قــبــل الــوالــديــن على 
األبـــنـــاء والـــتـــى تــتــرك أثـــــارا وإن 
كانت ال تظهر فى املــدى القريب 
تبدأ  ولكنها  تختفى  ال  إنــهــا  إال 
معرفة  وجهها  عن  الغطاء  برفع 
بنفسها بلغة رقمية رهيبة فبتنا 
نسمع كل يوم العجب من قصص 
مراحل  فــى  وتصرفاتهم  األبــنــاء 
فى  وحتــديــدا  املختلفة  التعليم 
والثانوية.  اإلعــداديــة  املرحلتني 
فــنــجــد الــطــالــب الــــذى يــتــطــاول 
ــى الـــــذى  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــلــــى مـــعـــلـــمـــه والـ عــ
يــعــتــدى عــلــى زمــيــلــه وبــاإلضــافــة 
والسلوكيات  الــتــصــرفــات  لــذلــك 
الشاذة  املعبرة عن نفسها بصور 

شتى. 
ركــــــزت دراســـــــة املـــشـــكـــلـــة عــلــى 
مفهوم العنف األسرى  ودوافعه.  
يشير هذا املفهوم  بوجه عام إلى 
ســـوء مــعــامــلــة شــخــص لشخص 
ــه عـــالقـــة وثــيــقــة  اخـــــر تـــربـــطـــه بــ
بــني الـــزوج والــزوجــة وبــني األبــاء 
واألبــــــنــــــاء وبــــــني اإلخــــــــــوة  وبـــني 
ــاء. أمـــا األبـــنـــاء فــعــادة ما  ــربـ األقـ
تقع عليهم ممارسات العنف من 
األب واألم أو ممن يقوم بدورهما 
ــا أو  ــمــ ــدهــ ــبـــة أحــ ــيـ فـــــى حــــالــــة غـ
الدوافع  تقسيم  وميكن  كليهما  
الــفــرد مبقتضاها  يــنــدفــع  الــتــى 
ثالثة  إلــى  األســـرى  العنف  نحو 

أقسام هي:- 
: وهى  الذاتية  الــدوافــع   أوال: 
تلك الدوافع التى تنبع من ذات 
اإلنسان ونفسه والتى تقوده نحو 
العنف األسرى وهذا النوع يقسم 
إلــى قسمني:  -1 الــدوافــع  التى 
تكونت فى نفس اإلنسان نتيجة 
ظروف خارجية من قبل اإلهمال 
وســـــوء املــعــامــلــة والـــعـــنـــف الـــذى 
تعرض له اإلنسان منذ طفولته 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــــظــــــروف الـــتـــى 
ــوازع نفسية  ــ أكــــدت إلـــى تـــراكـــم نـ
مختلفة ومتخضت بعقد نفسية 
ــأدت إلـــى الــعــنــف داخـــل األســـرة  فـ
الــتــى  ــع  ــدوافــ الــ  2- . وخـــارجـــهـــا 
تكوينه  مــنــذ  ــان  ــسـ اإلنـ يــحــمــلــهــا 
سلوكيات  نتيجة  نــشــأت   والــتــى 
ــان األبـــــــاء قــــد اقـــتـــرفـــوهـــا ممــا  ــ كـ
إنعكس أثر تكوينها على األبناء  
ــوراثـــى  الـ الـــعـــامـــل  إدراج  وميـــكـــن 

ضمن هذه الدوافع .
ثــانــيــا: الـــدوافـــع االقــتــصــاديــة 
تــشــتــرك معها  الــــدوافــــع  هــــذه   :
ضروب العنف األخرى مع العنف 
األســـرى وإمنـــا اإلخــتــالف يكمن  
فـــى األهــــــداف الـــتـــى تـــرمـــى وراء 
أســرتــه  إزاء  الــعــنــف  إســتــخــدامــه 
وإمنا يكون ذلك تعريفا لشحنة 
اخليبة والفقر الى تنعكس آثاره 
بعنف من قبل األب نحو األسرة 
أمــا فى غير العنف األســرى فإن 
الهدف من وراء إستخدام العنف 
ــول عــلــى الــنــفــع   ــو احلـــصـ ــا هـ إمنــ

املادى .
 : االجتماعية  الدوافع  ثالثا: 
يتمثل هذا النوع من الدوافع فى 
إعتادها  التى  والتقاليد  العادات 
هـــــذا املـــجـــتـــمـــع والــــتــــى تــتــطــلــب 
ــن  الــرجــولــة   ــدرا مـ مـــن الـــرجـــل قــ
بحيث ال يتوسل فى قيادة أسرته  
بغير العنف والقوة ألن ذلك هو 
خالله  مــن  ميكن  الـــذى  املقياس 
اإلنسان  به  الــذى يتصف  املقدار 
ــن الـــرجـــولـــة وإال فــهــو ســاقــط  مـ
مـــن عـــدد الـــرجـــال وأيـــضـــا طبقا 
للمجتمع الذى تربى فيه األباء 
فـــالـــشـــخـــص الــــــذى يـــنـــحـــدر مــن 
العنف  أفرادها  أسرة مارس أحد 
سوف  األحــيــان  أغلب  ففى  عليه 
ميــارس الــدور نفسه وكذلك األم 
الــتــى متـــارس العنف مــع االبــنــاء 
كونه مورس عليها وتفعل الشىء 
نــفــســه . وهــــذا يــرجــع إلـــى درجــة 
الـــثـــقـــافـــة األســــريــــة فــكــلــمــا كـــان 
ــة عــالــيــة من  املــجــتــمــع عــلــى درجــ
ــوعـــى كــلــمــا تــضــاءل  الــثــقــافــة والـ
دور هذه الدوافع حتى ينعدم فى 
املجتمعات الراقية وعلى العكس 
الــثــقــافــة  ذات  املـــجـــتـــمـــعـــات  ــى  فــ
املــتــدنــيــة تــخــتــلــف درجـــــة تــأثــيــر 
ــتـــالف انــحــطــاط  ــع بـــاخـ ــ ــدوافـ ــ الـ

ثقافات املجتمعات.
ــة أن الــســلــوك  ــدراسـ فــســرت الـ
الـــعـــدوانـــى هـــو ســـلـــوك مــقــصــود 
يستهدف إحلاق الضرر أو األذى  
بـــالـــغـــيـــر.  ويـــنـــتـــج عــــن الــــعــــدوان 
حتطيم  أو  إنــســانــا  يــصــيــب  أذى 
ــاء واملـــمـــتـــلـــكـــات ويـــكـــون  ــ ــيــ ــ األشــ
الدافع وراء العدوان دافعا ذاتيا. 
وهــــذا الــســلــوك يــظــهــر بــدرجــات 
ــرى  ــاء. ويـ ــنــ ــدى األبــ مــتــفــاوتــة  لــ
ينضج  لــم  الشخص  أن  البعض 
له  توفر  وكلما  وانفعاليا  عقليا 
العقلى  واإلدراك  الــنــمــو  فـــرص 

أصبح أكثر إتــزانــا. ويــرى آخــرون 
املصاحب  الــعــدوانــى  السلوك  أن 
للشخص إمنــا هــو ســوء التكيف 
به واملجتمع  البيئة املحيطة  مع 
ككل ممــا يـــؤدى الــى الــصــدام مع 

االخرين.
ــعـــدوان الــى  تــعــددت أشــكــال الـ
ــدوان  :-عــ أوال  مختلفة   أشــكــال 
ــال  ــعــ اجــــتــــمــــاعــــى: وتـــشـــمـــل االفــ
الــعــدوانــيــة الــتــى يظلم االنــســان 
ذاته مثل النفس واملال والعرض 
والعقل والــديــن.  ثانيا :-عــدوان 
مباح: ويشمل األفعال التى يحق 
ــيــــان بــهــا قــصــاصــا  لـــإنـــســـان اإلتــ
ــى نــفــســه  ــتــــدى عــلــيــه فــ فـــمـــن إعــ
أوعرضه أو ماله أو وطنه.  ثالثا 
:-عـــــــدوان لــفــظــى :عــنــدمــا يــبــدأ 
الــشــخــص فـــى مـــراحـــلـــه األولــــى 
فــقــد يــظــهــر نــزوعــه نــحــو العنف 
البذيئة  األقـــــوال  ثــم  بــاأللــفــاظ 
ــهـــديـــد  ــتـ ــل الـ ــ ــمـ ــ والــــشــــتــــائــــم وجـ
والوعيد. رابعا :-عدوان جسدى: 
يــســتــفــيــد بــعــض املـــراهـــقـــني من 
ــة أجـــســـامـــهـــم فــى  ــامـ قـــــوة وضـــخـ
ــن  ــ ــريــ ــ إســــــتــــــخــــــدام ضـــــــــرب اآلخــ
باألرجل والرأس وإلقاء احلجارة  
 . املـــعـــركـــة  لــكــســب  كــثــيــرة  وأدوار 
خـــامـــســـا:- الــبــلــطــجــة والــتــنــمــر: 
ويـــــــكـــــــون الـــــشـــــخـــــص املــــهــــاجــــم 
ــدة مــعــانــاة  ــاهـ ــشـ لـــديـــه تـــلـــذذ مبـ
يــســبــب للضحية  الــضــحــيــة وقـــد 
اجلــســمــيــة  مـــنـــهـــا  اآلالم  بـــعـــض 
والنفسية . سادسا:- عدوان نحو 
الــــذات : أن الـــعـــدوان عــنــد بعض 
سلوكيا  املضطربني  األشــخــاص 
قـــد تـــوجـــه نــحــو الــــــذات وتــهــدف 
إلـــى إيــــذاء الــنــفــس وتــتــخــذ صــور 
أشــكــاال مختلفة  الــنــفــس  إيــــذاء 
مــثــل متــزيــق ملــالبــســه أو كــتــبــه أو 
ضــــرب احلـــائـــط بـــرأســـه أوجــــرح 
ــرق جــســمــه بــالــنــار  جــســمــه أو حــ
العقاقير  شــرب  أو  بالنار  كيها  أو 
واملـــــخـــــدرات . ســـابـــعـــا :-عـــــــدوان 
جمعى:  يوجه بعض االشخاص 
العدوان ضد مجموعة أخرى فى 
بالقوة  مــا  عمل  مــن  استبعادهم 
الــســطــو  أو  ــق  ــابــ ســ إتــــفــــاق  دون 
وخاصة   عقابا  ممتلكاتهم  على 
ــن يــلــتــمــســون  ــذيــ ــــاص الــ ــخـ ــ االشـ
فيهم الضعف فيصبحون فريسة 
عــدوان عشوائى:   ثامنا:-   . لهم  
ــى  ــدوانـ ــعـ ــوك الـ ــلـ ــسـ ــد يـــكـــون الـ قــ
أهوجا وطائشا ذا دوافع غامضة  
وأهدافه  مشوشة  نتيجة أعراض 
ســيــكــوبــاتــيــة لـــدى املــعــتــدى مثل 
الــضــحــيــة  ــرى وراء  ــ ــرى اجلـ نــ ــا  مـ
وإســتــدراجــه  قليلة  ليس  مسافة 
ويأخذ  عليه  املعتدى  للشخص 

ما معه بالقوة .
ــفــــرت دراســـــــة الـــبـــحـــث مــن  أســ
نتائج بخصوص طبيعة العالقة 
بـــني الــعــنــف األســـــرى والــســلــوك 
املرحلتني  لــدى طــالب  العدوانى 
ــة. وميــكــن  ــويـ ــانـ ــثـ ــة والـ ــ ــداديـ ــ االعـ
تــقــدمي املــقــتــرحــات والــتــوصــيــات 
ــادة  كــاآلتــى :أوال الــعــمــل عــلــى زيـ
الوعى األســرى وذلــك من خالل 
تكليف البرامج املتعلقة باألسرة 
ــائـــل  ــتـــمـــع عــــن طــــريــــق وسـ واملـــجـ
اإلعـــــالم املــخــتــلــفــة.  ثــانــيــا  سن 
واألنظمة  والتشريعات  القوانني 
اخلـــاصـــة بــالــتــعــامــل مـــع حـــاالت 
األشــــخــــاص املـــعـــتـــديـــن وحـــقـــوق 
املعتدى عليهم دون هواده . ثالثا 
ــراد املجتمع  نــشــر الــوعــى بــني أفــ
خلطورة الظاهرة وسرعة االبالغ 
ــا. رابــــعــــا اتــــاحــــة الـــفـــرصـــة  ــهـ ــنـ عـ
للتأهيل  الــعــدوانــني  لألشخاص 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ الــــنــــفــــســــى داخـــــــــــل املـ
ــريــــغ طـــاقـــاتـــهـــم  ــفــ املـــخـــتـــلـــفـــة وتــ
ــة الـــريـــاضـــة  ــارســ عــــن طـــريـــق ممــ
دعم  خامسا  الفنية.   والهوايات 
اإلجـــتـــمـــاعـــى  األخــــصــــائــــى  دور 
والــنــفــســى كــمــعــالــج لــألشــخــاص 
املعنفيني.  سادسا تنظيم دورات 
تــوعــيــة لــلــطــالب وأولـــيـــاء األمـــور 
حــــول مــخــاطــر الــعــنــف كــوســيــلــة 
مع  والــتــعــامــل  عــمــومــا  للتعامل 
األبـــنـــاء .ســابــعــا عــمــل األبــحــاث 
والدراسات التى تستهدف معرفة 
حجم ظاهرة العنف عند األبناء 
إرشـــادى  بــرنــامــج  ثــامــنــا تنفيذ   .
لدى  العدوانى  السلوك  خلفض 
مع  التنسيق  تــاســعــا    . الــطــالب 
سبيل  فــى  املجتمعية  املــؤســســات 
األســرى  العنف  ظــواهــر  معاجلة 
ومــحــاصــرة أســبــابــه .عـــاشـــرا دور 
ــام بـــالـــطـــالب  ــمـ ــتـ املـــــدرســـــة لـــإهـ
للسلوك  وتبصيريهم  املعنفيني 
ــدوات  ــ ــنـ ــ ــن طــــريــــق الـ ــ ــومي عـ ــ ــقـ ــ الـ
إلـــى جــانــب تشجيعهم  الــديــنــيــة 
داخل  الفعلية  املسؤلية  لتحمل 
ــوار املـــدرســـة خلــلــق شخصية  ــ أسـ
ــة إجـــتـــمـــاعـــيـــا  ــولــ ــبــ ــقــ ــة ومــ ــ ــويـ ــ سـ

لالندماج مع أقرانهم الطالب.

كتب :
محمد املطراوي 

) بويكا (  مشروع البطل األوليمبي  فىلعبه كنغوفو وكيك بوكسنج

كتب:
 محمد املصري 

موعد  علي  نومها  من  افاقت 
وكانها  وتزينت  قامت  لدراستها  
تعلم  انها زينة الرحيل خرجت من 
لتوصلها  امها   فىصحبة  بيتها 
مدرستها  واالم ال تعلم  انها تذهب 

بها الخرتها 
عندما  بيها  تفخر  الطريق  طوال 
اكون  حلمي  المها  ملك(   ( تقول 
وهمو  السياره  اوقفت  مدرسه 
واالم  املدرسه   امام  بالنزول 
فىكامل  وهي  ملدرستها  تسلمها  
لها   وقالت  اليها  ونظرت  زينتها 
واالم  )ملك(   يا  بنفسك  اعنتي 
 _ االخيره  النظره  انها   تعرف  ال 

نظرة الوداع

مدرستها   داخل    ) ملك   ( جتولت 
بدايه  ومع  صديقتها   وبرفقت 
اليوم اصتفو ال اداء طابور الصباح 
فوصلهم  علي  الصعود  وبعدها 
حصه  اخر  ومع  دراستهم  لتادية 
الفسحه   جرس   تشغيل  وعند 
واقتراب )ملك( للحظات االخيره  
قامو بالنزول من علي سلم املدرسه 
خلظات  بعد  انها  تعرب  ال  ولكنها 

تكون اسفل اجلدران
قبل  فىالنزول  ملك  اسرعت 
كبير  تكدث  خلفها  ومن  الزحام 
زخام  الي  ادي  مما  الطالبات  من 
السلم  صوره  انهيار  ادي  بالسلم 
ومعها  ملك  اسفله  ومن  ليسقط 

كل احالمها  لتذهب عنا  الطفله 
كل  واخذت  ملك  رحلت  البريئه  
جميل وتركت لنا من االلم والوجع 
ما  كل  به  ليكفىويتاثر  الكثير  
اخذ  يعرفها  ال  ومن  ملك  يعرف 
من  اخرجوها  االلم   من  نصيبه 
االوان   فات  ولكن  اجلدران  حتت 

حملوها السعافها
 ونقلها الي املستشفىولكن 
)قضاء اهلل وقدره كان اسرع 
وفاضت روحها الي برائها(  
ورحلت ملك ورحل حلهما 

معاها    جميل  كل  واخذت  رحلت 
رحلت بروحها وجسدها  ولكن لن 
رحلت   ( الكثير   قلوب  عن  ترحل 

شهيدة العلم الي ربها  
بها  وارحم  منا   عليها  احن  فهو 

عنا( 
ووسع  وارحمها   لها  اغفر  _اللهم 
مدخلها واسكنه اجلنه مع األبرار 

والشهداء والرسل املنزلني،،،،

كتب _ عبده حامد 
7 من  املوافق  يوم اجلمعة  فىعصر 
أكتوبر بدأت قرية بر قاش فىانتظار 
فىحرب  شاركوا  من  القرية  أبطال 
السادس من أكتوبر املجيدة تكرميا 
العمدة  بدوار  االبطال  هؤالء  لدور 
وحضر  الدغوغي  رمضان  سمير 
ومت  املحدد  فىاملوعد  االبطال 
بالسالم  املقاتلني االحرار  استقبال 
الوطني بدأت االحتفالية املباركة ب 

ايات  من القران الكرمي
فىاستقبال  احلضور  ضمن  وكان 
عبده  املستشار  املصريني  املقاتلني 
مصر  جريدة  حترير  رئيس  حامد 
رمضان  سمير  والعمدة  نيوز 
بدر  فؤاد  أحمد  واالستاذ  الدغوغي 

واالستاذ احمد حسني عبد الفتاح 
بر  لقرية  املحلية  الوحدة  رئيس 
قاش واالستاذ عادل البنا و االستاذ 
جمعية  رئيس  نبيشي   حمدي 
بر  لقرية  املحلي  املجتمع  تنمية 
السوسي  اسماعيل  واالستاذ  قاش 
الزراعية  اجلمعية  صندوق  امني 
رموز  جميع  دعوة  ومت  بالقرية 
وحضر  بالقرية  السياسية  القوي 
وكانت  الشهداء  أبناء  من  كثيرا 
علي  نوعها  من  االولي  احلفلة 
مدار 49 عاما  علي تلك اللحظات 
االستماع  احلضور  وبدا  العصيبة  
من  العظيمة   احلرب  إلحداث 
مقاتل  ولكل  أنفسهم  املجندين 
جميعا  وضربوا  رائعة   حكاية 

للتضحية  االمثال   أروع  من  مثل  
تتعلم االجيال  الوطن حتي   وحب 
أجل  من  التضحية  معني  احلالية 

تراب الوطن
ضمن  التكرمي  حلظة  وكانت 
لهؤالء  التاريخية  اللحظات 
طويلة  سنوات  عاشوا  يوم  األبطال 
علي ذكري احلرب املجيدة  يحتفلوا 
القصص  بسرد  أبناءهم  مع 
احلضور  جتذب  التي  واملواقف 
السياسية  القوي  دعا  وعندما 
اليوم  لهذا  األبطال  هؤالء  بالقرية 
أحد  يتأخر  لم  باجلميل  اعترافا 
العرس  فىهذا  للمشاركة  وحضور 
ليهم اجلميع من هم أبطال أكتوبر

عرس  بل  عاديا  تكرميا  يكن  وم 

جميعا  فتحلوا  الكلمة  مبعني 
واحلماس  الوطنية  بالروح 
املقاتل  روح  وجتديد  عادي  الغير 
العربي  والوطن  مصر  ملشاركة 
لهم  وكانت  العاملي  االحتفال  هذا 
وأحداث  أحد  ينكرها  ال  مواقف 
املصري  فاملقاتل  للجميع  معروفة 
يحب الوطن  وعلى أمت االستعداد 

للتضحية من أجلة فىاي وقت
ذكريات األبطال حول احلرب كانت 
هي حديث االحتفال فاجلميع كان 
كل  لتقدمي  االستعداد  أمت  على 
هذا  أجل  من  وثمني  غالي  هو  ما 
مصر  حتيا  احلضور  وردد  الوطن 
لتراب  مخلصا  حبنا  مصر  حتيا 

الوطن هم فعال أبطال مصر

حافلة  وقصص  رائعة  حلظات 
حب  ومازال  كان  باإلجنازات 
وأبناءها  وقياداتها  وشعبها  مصر 
من  حالة  احلضور  فىعميق 
السعادة احلقيقية سادت االحتفال 
من  املصرية  األراضي  حترير  بعيد 
رموز  األبطال  هؤالء  الوطن  أعداء 
بقرية  املضيئة  والنماذج  القرية  
أيات  بذكر  احلفل  وانتهاء  قاش  بر 
اجلميع  وتبادل  الكرمي  القران  من 
احلرب  أحداث  حول  احلديث 
وحكايات املقاتلني  شديدة األهمية 
ضحوا  كم  اجلميع  املعرفة  ملعرفة 
مصر  أجل  من  األبطال  هؤالء 
مصر  حتيا  مصر  حتيا  وشعبها  

احلرة األبية

    العنف األسري 
وتأثيره علي السلوك 
العدواني لدي األبناء.

اإلعالمي/ مجدي عبود
مستشارالتعليم باجلريدة 

يكتب .. 



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر 
جنحت فيمواجهة اإلرهاب كما عبرت الكثير 

من األزمات.
كلمته فياحتفالية  السيسي، خال  وأضاف 
الكليات  طلبة  من  جديدة  دفعات  تخريج 
الكلية  مبقر  اخلميس،  اليوم  العسكرية، 
كل  من  يبذل  الذي  املجهود  أن  احلربية، 

مواطن مصري هو جهد مشكور.
وتابع الرئيس: »فيأمل فيبكرة.. كل املصاعب 
أقول  وأقدر  وبخير،  فيخير  وإحنا  هنعبرها 
إن إحنا واقفن على أرض صلبة ومعندناش 
عشان  أخرى،  باد  زي  أوي،  كبيرة  حتديات 
األمن واالستقرار نعمل علشانه أي حاجة«.

فينا  بيضرب  كان  اإلرهاب  »ملا  وواصل: 
ما  زي  هتعبر،  أنها  اهلل  بفضل  متأكد  كنت 
التاريخ  يقرأ  واللي  األزمات..  من  كثير 
املصاعب  كل  متابعن  كلنا  كتير،  هيشوف 
فيالدنيا  فقط  هنا  وليس  بيها  بنمر  اللي 
وستبقى  األزمات  عبور  من  وسنتمكن  كلها 

األوطان واالستقرار والسام«.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس 
اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة، 
دفعات  بتخريج  االحتفال  اليوم،  صباح 
مبقر  العسكرية  الكليات  طلبة  من  جديدة 

الكلية احلربية.
الوزراء  مجلس  رئيس  االحتفال  حضر 
أول  والفريق  مدبولي،  مصطفى  الدكتور 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  زكي،  محمد 
والفريق  احلربي،  واإلنتاج  الدفاع  وزير 
القوات  حرب  أركان  رئيس  عسكر،  أسامة 
رجال  وكبار  الوزراء  من  وعدد  املسلحة، 

الدولة. 
عبد  الرئيس  وجه  اخر  صعيد  وعلي   
كلية  خلريجي  رسالة  السيسي،  الفتاح 
مختصرة  رسالتي  »ميكن  قائا:  الشرطة، 
ألف  وبقولهم  نهنئكم  اخلريجن..  ألبناء 

مبروك.. ودي مرحلة جديدة من حياتكم.. 
مصر أمانة فيرقبتنا كلنا.. أمانها وسامها 
واستقرارها وتقدمها أمانة فيرقابتنا كلنا«. 
كلمته  خال  السيسي،  الرئيس  وأضاف 
كلية  من  جديدة  دفعة  تخرج  فيحفل 
وزارة  عاتق  على  »املسئولية  الشرطة: 
مشكلة  قابلتنا  لو  قوى..  كبيرة  الداخلية 
نسأل نقول فن الشرطة.. وحتي ملا األسعار 
الرقابة..  وفن  الشرطة  فن  نقول  تغلي 

ومصر  كلها..  الناس  من  مشهود  دوركم 
كلها تقدر هذا الدور.. طاملا يحترم إنسانية 

املواطنن وإنفاذ القانون«. 
وتابع الرئيس السيسي: »داميا عايزين وإحنا 
إننا  منتبهن  دائما  املواطنن  مع  بنتعامل 
حتديات  مع  ونتعامل  فيالشارع،  موجودين 
صح  ماشي  واللى  ممارسات  فيه  كتيرة.. 
مخالفة..  أي  معاه  اللى  املشكلة  خاص.. 
الراقي  أدائك  خال  من  وتعمله  بيه  ترفق 

من خال القدوة واملمارسة«. 
»امتني  للخريجن:  السيسي  الرئيس  وقال 
وأخاق  علم  شعاركم..  التوفيق..  لكم 
وواجب.. ولم ينتهى العلم بالتخرج فقط.. 

احرصوا على التطور«.
إن  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  واضاف   
الدولة املصرية بخير رغم كل الصعاب التي 

متر بها والتي ستتمكن من عبورها.
فياحتفالية  كلمته  خال  السيسي،  واكد   

الكليات  طلبة  من  جديدة  دفعات  تخريج 
اليوم  احلربية،  الكلية  مبقر  العسكرية، 
اخلميس: إحنا بخير وفيخير وكل املصاعب 
التي منر بها سنعبرها، واألمور داميا بتبقى 
متغيرة ولكن بإرادة اإلنسان وقبل منها دعم 
الصعبة يتم  ربنا ومشيئته كل األمور حتى 

التغلب عليها.
»دور  السيسي:  الفتاح  عبد  الرئيس  وتابع 
علشان  ويضحي  ويصون  يحمي  اجليش 
وآمنة  مستقرة  ثابتة  داميا  دي  البلد  تبقى 

ساملة إن شاء اهلل«.
كورونا  فيروس  »أزمة  الرئيس:  وواصل 
متصورة  كانت  والناس  سنتن  استمرت 
وال  الدنيا  آخر  مش  ال  الدنيا..  آخر  أنه 
وتعالى،  اهلل سبحانه  بفضل  وانتهت  حاجة 
والظروف هذه املرة ستمر أيضا بفضل اهلل«.

03 سياسة  العد١١ - أكتوبر ٢٠٢٢

السيسي: الدولة جنحت فىمواجهة اإلرهاب كما عبرت الكثير من األزمات

 كتب:  محمد هاشم 

مكاسب واجنازات حرب اكتوبر املجيدة

بقلم:
 هبه شرفى

ــبــــض الــــــشــــــارع املــــصــــرى  مـــــن نــ
مداركنا  تصدى  صرخة  عن  نعلن 
مـــن قــلــوب مــواطــنــني بــســطــاء هم 

أصحاب املعاشات .
ــذة الــفــئــة الــتــى ظلمت  تــلــك هـ
املتدانية   املــعــاشــات  صـــرف  بسبب 
ــروج  ــعــــاش عـــقـــب خــ عـــنـــد ربـــــط املــ
الــعــامــل لــبــلــوغــه الــســن الــقــانــونــى 

وما لهم من حقوق مالية  
ــعــــد  ــبــ ــلــ وعـــــــــــــــــدم الــــــــنــــــــظــــــــرة لــ
ــم وخــــاصــــة فــى  ــهـ االجـــتـــمـــاعـــى لـ
الـــظـــروف الـــراهـــنـــة واملـــحـــن الــتــى 
حتــيــط بــالــعــالــم مــن غـــالء اســعــار 
الــى املعاش  العامل  .وعــنــد خــروج 
هـــل تــغــيــرت حــالــتــه االجــتــمــاعــيــة 

بالطبع ال 
فكل االبناء 

املختلفة  التعليم  مــراحــل  فــى 
وحتى من تخرج من كليات

 ولــــم يــجــد فـــرصـــة عــمــل األب 
ــة عــنــدمــا  ــاصـ كــفــيــل بــرعــايــتــه وخـ
يــكــون لــديــه بــنــات فــى ســن الـــزواج 

اعانه اهلل
املعاشات   صــاحــب  يــواجــه  كيف 
ــتـــحـــديـــات فــــى ظــــــروف فــرضــت  الـ

عليه بني 
ما يستحق من معاش وما يتم 

صرفه شهريا 
حــقــا انـــهـــا مـــعـــادلـــة صــعــبــة لم 

ميكن حلها .
ولذلك .....

بـــــأن يـــكـــون احلـــد  ١- نـــطـــالـــب 
ــى لــلــمــعــاشــات خــمــســة االف  ــ االدنـ

جنيها ملواجه الغالء الفاحش .
ــاب  ــ ــحـ ــ اصـ مـــــــن  ــــض  ــعـ ــ ــبـ ــ الـ  -٢
ــهــــم عــلــى  ــدم قــــدرتــ ــعــ املــــعــــاشــــات لــ
ــاة الــصــعــبــة قـــامـــوا  ــيــ مــــواجــــه احلــ
بــاالقــتــراض مــن الــبــنــوك وخاصة 
ــر االجــــتــــمــــاعــــى  ــ ــاصـ ــ ــنــــك نـ ــن بــ ــ مــ
ــاعـــفـــت الــــفــــائــــدة عــن  الــــــــذى تـــضـ
بــاقــى الــبــنــوك االخـــرى وكـــان على 
ان يرفع  نــاصــر االجــتــمــاعــى  بنك 
الـــفـــوائـــد عــلــى املــبــالــغ املــقــتــرضــة 
نـــــظـــــرا ألنـــــهـــــا امـــــــــــوال اصــــحــــاب 
املعاشات ولم يتبقى فى املعاش اال 
الــذى ال يطعم فم بكسرة  القليل 

خبز
 او شربة ماء

الفوائد  بــرفــع  نطالب  ولــذلــك 
ــنــــة الــتــى  نـــظـــرا لـــلـــظـــروف الــــراهــ

يعيش محنتها صاحب املعاش.
املــعــاشــات  نـــصـــرة اصـــحـــاب   -٣

ــادرة  ــ ــصـ ــ ــى تـــنـــفـــيـــذ االحـــــكـــــام الـ ــ فـ
بــشــأن توضيح املــســودة فــى صرف 
الــــعــــالوات اخلــمــســة كــمــا مــوضــح 

باحلكم الصادر 
ــاة صــــرف الـــعـــالوات  ــراعــ مـــع مــ
اخلــمــســة والـــفـــروق الـــى اصــحــاب 
اســوة  املــعــاشــات بالقطاع اخلـــاص 

بالقطاعات االخرى. 
4- بيان توضيحى من املسئول 
عن كافة اموال املعاشات املوجودة 
ــق واملـــــــودعـــــــة بــبــنــك  ــاديــ ــنــ ــصــ ــالــ بــ
االســتــثــمــار  عــن االصــــول الثابتة 
املبالغ  قيمة  واجمالى  واملتداولة  
الــتــى تــــودع مـــن احلــكــومــة والــتــى 

كانت فى حوزتها سابقا .
هــيــئــة  بـــتـــخـــصـــيـــص  قــــــــرار   -٥
مــســتــقــلــة لــــالشــــراف عــلــى امــــوال 
وصـــــــنـــــــاديـــــــق املـــــــعـــــــاشـــــــات تـــضـــم 
املعاشات  اصــحــاب  مــن  عضويتها 
املــشــهــود لــهــم بــاخلــبــرة فــى مجال 
املــعــاشــات تــكــون حــيــاديــة  تفصل 
ــاب املــــعــــاشــــات عــن  ــ ــــحـ امـــــــــوال اصـ

موازنة احلكومة
٦- األهــــمــــال فــــى عـــــدم حــســن 
االستثمار اجليد الموال املعاشات 

خالل ثمانية عشر عاما
بــعــد  اال  يــنــصــلــح  ان  ميـــكـــن  ال 
آخــر كما صرح  ثمانية عشر عاما 

املسئول بذلك 
ــل يــعــقــل ان يــكــون فـــى عمر  وهـ
من  السنوات  هذة  املعاش  صاحب 

االنتظار.
الــزيــادة  تثبيت  الــى  نحتاج   -٦
ــا الـــدســـتـــور  ــررهــ الـــســـنـــويـــة كـــمـــا قــ
ــاب املـــعـــاشـــات بـــعـــيـــدا عــن  الصــــحــ

معدالت التضخم .
7- اعادة النظر فى العمل على 
رد اجلميل لهؤالء العظماء الذين 
ــاء  ــ خــــدمــــوا الـــبـــلـــد بــــاخــــالص ووفـ
الذين  املواطنني  اول  فهم  وشــرف 
االنــتــخــابــى  للمشهد  يــتــصــدرون  
حــب  ميـــلـــكـــوا  ــم  ــ هـ ــبــــاب  الــــشــ دون 
الـــوطـــن واالنـــتـــمـــاء لـــه والــتــصــدى 
للخطر  الــوطــن  يــعــرض  فكر  لكل 
فــقــد ســرقــت اعــمــارهــم فــى خدمة 
الــوطــن  والــيــوم علينا رد اجلميل 

لهؤالء االوفياء 
حفظ اهلل مصر وشعبها 
وحتيا مصر

املــــواطــــن الــبــســيــط يـــســـأل متي 
تنتهي ارتفاع األسعار املستمر

ارتــــفــــاع األســــعــــار اجلــنــونــي  ان 
أصبح ال يطاق كل يوم سعر جديد 
لــنــفــس املــنــتــج . حــتــى اخلـــضـــروات 
ــوم ســعــر  ــ ــوم  كــــل يـ ــ ــي عـــمـــرهـــا يــ ــتـ الـ

جديد.  .
كــمــا هــو واضــــح ان شــبــح ارتــفــاع 
األســـعـــار بــــدء يــخــيــم عــلــى الــعــالــم 
ــي   ــاف اولــ ــشـ ــتـ ــن اكـ ــد مــ ــأكـ ــتـ مـــنـــذ الـ
حاالت فيروس كورونا ٢0٢0  و   مع 
العالم  مستوى  على  الوباء  انتشار 
التزايد على عمليات  إلى  أدى  مما 
الشراء بكميات كبيرة و العمل على 
ــاع  ــفـ تـــخـــزيـــنـــهـــا...  ادي ذلــــك االرتـ

املستمر فىاألسعار
ان ارتفاع أسعار النفط والغاز و 
فىأسعار  التزايد  الــي  ادي  الذهب 
املــــواد الــغــذائــيــة  مــع تــوقــف العمل 
بـــوســـائـــل الـــنـــقـــل والــــتــــي إصــابــتــهــا 
ــبـــب حتــفــظ  ــلـــل الـــــــتـــــــام... بـــسـ بـــشـ
عــدد مــن الـــدول على عــدم تصدير 
مشكله  بــخــالف  هــذا  منتجاتها... 
الــنــقــص فــىالــغــذاء الــعــاملــي بسبب 

احلروب بني بعض الدول
انــدالع  هــي  الــكــبــرى  املشكله   ...
احلـــرب بــني روســيــا و أوكــرانــيــا ادي 
الي تصاعد مخاوف بسبب اعتماد 
القمح  واردات  على  الــبــالد  معظم 
لتوفير  أخـــرى  دول  إلــى  اللجوء  و  
احتياجها من القمح مما أدى إلى 
زيـــادة األســعــار  مــع زيـــادة التضخم 
هــــنــــاك عــــقــــاب شــــديــــد فــــىاآلخــــرة 
ملـــن يـــقـــومـــون بــاســتــغــالل املـــواطـــن 
البسيط مما يجعله غير قادر على 

شراء مستلزمات بيته من السلع
ــؤثــــر  يــ األســــــــعــــــــار  ارتــــــــفــــــــاع  ان 
عــلــى املــجــتــمــع كــلــه لـــوجـــود الــفــئــه 
ــادر ه تــوفــيــر  ــ الــكــبــيــرة الـــتـــي غــيــر قـ
يكون  ان  يجب  بيته...   احتياجات 
هــنــاك وقــفــة مـــع أنــفــســنــا للظهور 
القتل  و  السرقه  من  كثيرة  حــاالت 
ــول عـــلـــى إطـــعـــام  ــن اجـــــل احلــــصــ مــ
فىارتفاع  التحكم  ان  أبــنــاؤهــم..... 
تعد مسؤولية مشتركة بني أطراف 
ــه املعنية  ــدولـ الـ بــيــنــهــا اجـــهـــزه  مـــن 
ــم  الـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة  بــــرســ
ــة لـــصـــالـــح املـــواطـــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ

البسيط
ــاك وقـــفـــة  ــنــ ــون هــ ــكــ يــ يـــجـــب ان 

األسعار  زيــادة  اللهجة مع  ه  شديد 
على  الــفــائــدة  تعود  حتى  التجار  و 

املواطن البسيط
هـــــنـــــاك مــــقــــولــــه تـــــقـــــول طـــاملـــا 
تستورد  و  تنتج  مما  أكثر  تستهلك 

أكثر مما تصدر
الــبــســيــط مـــوجـــود  ــن  ــواطــ املــ ان 
انها.  تؤكد  التي  احلكومة  فىصف 
ــا لــصــالــح املـــواطـــن  ــهـ تــتــخــذ قـــراراتـ
البسيط و عليه ان يتحمل من أجل 

توفير حياة كرمية
.... من جهة أخرى و قع فريسة 
يحددون  الذين  التجار  الستغالل 
اطمعهم املالية و فقا ملل يحلو لهم 

مما يجعل االمر صعب جدا 
احلـــكـــومـــة  ــــت  ــامـ ــ اقـ ــك  ــذلــ لــ  ...
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــشـــــــوادر بـــخـــالف 
مبادرات القوات املسلحة والشرطة 

باقل االسعار 
ــعــــض احلـــــلـــــول الـــتـــي  ــاك بــ ــ ــنـ ــ هـ
ممكن أن تخفف عن كاهل املواطن 

البسيط
.. الــعــمــل عــلــى زيــــادة املــعــروض 
ــواع الــســلــع مــع اصــالح  مــن كــافــة أنــ
منظومه عملية التخزين و التعبئه 
و طـــــرق الـــــتـــــداول ..ضـــــــــارب املــثــل 
اخلــضــروات  مــن  كبيرة  كميات  بــان 
والفواكه و اللحوم تفسد من خالل 

عملية التخزين و النقل
العديد من  ..االســـراع فىإنشاء 
الغذائية  املــــواد  الــثــالجــات حلــفــظ 

فىمعظم املحافظات
التجار  على  الــرقــابــة  تشديد   ..

املحتكرين السلع
ــزارع  ــ ــ املـ ــاء  فــــىإنــــشــ الـــتـــوســـع   ..

اإلنتاج احليواني بأنواعها
للبيع  ه  جــديــد  مــنــافــذ  فــتــح   ..
ــــري و الـــــعـــــزب مـــــع زيـــــــادة  ــقـ ــ ــىالـ ــ فـ
الــــســــيــــارات املــتــنــقــلــة لــبــيــع املـــــواد 

الغذائية
....اقـــــــامـــــــه صـــنـــاعـــات صــغــيــرة 

مبشاركة شباب اخلريجني
... التخلص من احتكار التجار 

للسلع
ــزة  ــ ــهـ ــ األجـ دور  ــل  ــيـ ــعـ ــفـ تـ  .....
الــرقــابــيــة مبــشــاركــة كــافــة اجلــهــات 

املعنية
القوانيني  و جتــديــد  ....احــــالل 
لـــصـــالـــح  الــــقــــدميــــة و حتـــديـــثـــهـــا 

املواطن البسيط

االعالمى محمد 
اجلندى يكتب عن.....

بقلم: 
خالد شكري

أستغاثة من 
أصحاب املعاشات 

باملسئولني.....

االسعار.
 نار نار نار

اخـــتـــارت مــصــر طــريــق اإلصـــالح 
االقتصادي وإعادة بناء اجلمهورية 
اجلديدة عقب ثورة ٣0 يونية تلك 
ــيـــة الـــتـــي تــالفــت  ــورة اإلصـــالحـ ــثــ الــ
أخـــطـــاء ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر وجــمــعــت 
اإلصـــــــــالح  كـــــــــان   ، ــا  ــمــ ــهــ ــنــ ــاســ مــــحــ
االقتصادي فىمصر يسير بخطى 
بطيئة وعلى استحياء فال ننكر ان 
عصر مبارك أيضا كان فيه إجنازات 
وإصـــــالح اقــتــصــادي وبــنــيــة حتتية 
مستوى  الــى  ترقى  ال  كانت  ولكنها 
ــــذي  ــري الـ ــ ــــصـ ــوح املـــــواطـــــن املـ ــمــ طــ
ــــالح  ــان اإلصـ ــ ــام بـــثـــورتـــني فـــقـــد كـ ــ قـ
االقــتــصــادي يسير كــاملــريــض الــذي 
فقط  يشفى  فــال  مسكنات  نعطيه 
يتحمل االالم وينتظر املوت وقتما 
التنمية  ، وصــل معدل  وقته  يحني 
ألكـــثـــر مــــن 7 % فـــىعـــهـــد حــكــومــة 
الدكتور أحمد نظيف وقد كان هذا 
الناحية  مــن  مرضيا  عاليا  املــعــدل 
االقــتــصــاديــة ولــكــنــهــا دائـــمـــا كــانــت 
االعــمــال  رجـــال  فىمصلحة  تصب 
ــار فــكــلــمــا تــقــدمــت الـــدولـــة  ــتـــجـ والـ
ومميزات  تسهيالت  لعمل  بخطوة 
ــز تــشــجــيــعــيــة لــالســتــثــمــار  ــ ــوافـ ــ وحـ
ــيــــزات فــقــط  كـــانـــت تـــقـــع هـــــذه املــــمــ
فـــىايـــدي رجـــال االعـــمـــال والــتــجــار 
الــــــرســــــوم  ــــض  ــفـ ــ خـ مت  فـــحـــيـــنـــمـــا 
ــواد  اجلــمــركــيــة لــلــمــصــانــع عــلــى املــ
يستوردونها  الــتــي  واملــعــدات  اخلـــام 
وقع الفرق فىالتخفيض فىايدي 
أصـــحـــاب املــصــانــع والـــشـــركـــات ولــم 
يــســتــفــد مــنــهــا املــســتــهــلــك وظــلــت 
األســعــار فــىصــعــودهــا ولـــم يستفد 
أي مستهلك من خفض التكاليف 
األغــنــيــاء غنى  فـــازداد  التجار  على 
الدولة  كانت   ، فقرا  الفقراء  وازداد 
للبناء مباني سكنية  أراضي  تطرح 
ومــــشــــروعــــات جتــــاريــــة فــيــتــلــقــفــهــا 
الـــتـــجـــار وأصــــحــــاب املـــصـــالـــح ثمن 
االف  ــرات  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ بـ األرض  قـــطـــعـــة 
اجلنيهات ويتم بيعها على املقاهي 
التجار  فــيــزداد  اجلنيهات  مباليني 
ــروة وتـــظـــل الـــــدول عــلــى عــجــزهــا  ــ ثـ
وخزينتها  اغنياء  فتجارها  املــالــي 

فىخواء .
كــنــا فــيــمــا مــضــى ونـــحـــن طلبة 
فىكلية التجارة نستمع الى األستاذ 
يقول  لطفىوهو  على  البروفيسير 
اإلصــــــــالح االقــــتــــصــــادي فــىمــصــر 
بــحــاجــة الـــى بــتــر وقــــــرارات جريئة 
فــتــم تــعــيــيــنــه رئــيــســا لــــــوزراء مصر 
أواخر سنة ١98٥ ومت اقالته بعد ١٣ 
فىاإلصالح  وشدته  لقسوته  شهرا 
االقــتــصــادي حــتــى انــنــا نــتــذكــر انــه 
لــقــب ايــامــهــا بــعــلــي جـــفـــاف ، متت 
اقالته وسار من بعده على خطواته 
ولكن بحذر شديد ، هذا احلذر أدى 
ال  سير  مكانك  الــى  فىالنهاية  بنا 

نتقدم خطوة لالمام .
اإلصــــــالح االقـــتـــصـــادي يــحــتــاج 
ــيـــقـــي لــلــقــيــمــة  ــد حـــقـ ــ ــديـ ــ الـــــــى حتـ
الــســوقــيــة لـــالشـــيـــاء فـــال يــصــح ان 
يــظــل الــــــدوالر كــســلــعــة لـــه ســعــريــن 
ــوداء ... اإلصـــالح  رســمــي وســـوق ســ
االقــتــصــادي يحتاج الــى املــزيــد من 
اإلنــــتــــاج والـــعـــمـــل لــــزيــــادة الـــدخـــل 
الـــقـــومـــي وهـــــذا ال يـــحـــدث فــىظــل 
حكومي  دعــم  على  حتصل  اغلبية 
ــزل ومـــواد  قــي كــل شـــيء بــنــزيــن وديــ
وطــــالق  وزواج  ومـــســـاكـــن  غـــذائـــيـــة 
اغــلــبــيــة ال تعمل  وتــعــلــيــم وصـــحـــة 
فــقــط تــتــلــقــى الـــدعـــم والـــرضـــاعـــة 

واملرضعة صارت غير قادرة والرضع 
اليفطمون .

فــطــامــهــم  الـــــرضـــــع مت  هــــــــؤالء 
ــة اجلــــديــــدة  ــوريــ ــهــ ــمــ فـــىعـــهـــد اجلــ
واسنانهم ضعيفة والتجار وموردوا 
ــع طـــغـــاة  ــ ــرضـ ــ ــؤالء الـ ــ ــهـ ــ ــام لـ ــعــ ــطــ الــ
ارصدتهم  سوى  يعنيهم  ال  قلوبهم 
واستراحاتهم  وسياراتهم  البنكية 
املترامية فىكل سواحل  وقصورهم 
مــصــر الـــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا رجـــال 
ــيـــرة مــن  ــة فـــىحـ ــ ــدولـ ــ االعــــمــــال والـ
أمرها تخشى غضب رجال االعمال 
ان قست عليهم رحلوا كعادتهم وان 
الشعب  فىافتراس  متــادوا  تركتهم 
برقم تقريبي دعونا نناقش حقيقة 

جشع التجار .
كمراقب للسوق منذ عام تقريبا 
ارتفع سعر الدوالر منذ عشرة اشهر 
ارتــفــع  قــرابــة ال ١١ % وفــىاملــقــابــل 
الفترة بني  السلع خالل هذه  سعر 
هــذه  وبــتــحــلــيــل   %  70   -  %  40 ال 
الزيادة واثر الدوالر فىنسب املكون 
املحلي للمنتجات املحلية املصرية 
ان  ان األسعار يجب  أرى مطلقا  ال 
تــزيــد عــن ال ٥ – 7 % والــفــرق هنا 
بـــني  ٣٥ % - ٦0 % يحصل  يـــتـــراوح 
ــار وتــــزيــــدهــــم غــنــى  ــتــــجــ عـــلـــيـــهـــا الــ
فىالساحل  وقــصــور  وتخمة  وثـــراء 

الشمالي وسيارات فارهة
جميعا  نــتــبــعــه  املــنــهــج  هــــذا  ان 
فرصة  أي  ينتهز  الــكــل  فىحياتنا 
ــعـــد بـــأي  لــــرفــــع األســـــعـــــار بــــل ويـــسـ
تــعــديــل فـــىاألســـعـــار النــــه يحصل 
التي طبقت  الــزيــادة  على اضــعــاف 
عـــلـــيـــه الحـــظـــنـــا هــــــذا فـــىســـائـــقـــي 
امليكروباص حينما يرتفع سعر لتر 
البنزين ٢٥ قرش أي مبعدل ٢.٥ % 
ــرة نــقــل الــراكــب ترتفع  جتــد ان اجـ
أي  جنيه   ١١ الــى  جنيهات   ١0 مــن 
بــزيــادة قــدرهــا ١0 % اذن هــنــاك 7 % 
امليكروباص  سائقي  عليها  حصل 
اســـتـــفـــادة مـــن رفــــع األســـعـــار طبعا 
يــســتــفــيــدوا بــهــا لـــشـــراء املـــزيـــد من 
االنــــفــــاق عــلــى  او  ــات  ــاصـ ــروبـ ــكـ ــيـ املـ

املكيفات التي يتعاطونها
ــا احلـــقـــوقـــيـــني  ــنـ وأنـــــــا انـــــــــادي هـ
ومنظمات املجتمع املدني واللجان 
اخليرية اليس هناك حقوق ملاليني 
البشر فىمصر كمستهلكني نحتاج 
لــلــدفــاع عنهم ضــد الــتــجــار ورجــال 
ميــكــن  اال   ! املــســتــغــلــني  ــال  ــ ــمـ ــ االعـ
تـــوجـــيـــه بـــعـــض جـــهـــودكـــم لــتــفــنــيــد 
ــة مـــــن اجــــل  ــيــ ــوعــ ــتــ والــــضــــغــــط والــ
الــســيــطــرة عــلــى األســـعـــار ، عــدوكــم 
حكومة  تــوجــد  فــال  احلكومة  ليس 
مهما كانت تبتغي اتعاس املواطنني 
لــكــن احلـــكـــومـــات حتـــتـــاج مــســانــدة 
ــرج ضد  ــ شــعــبــيــة لــتــرفــع عــنــهــا احلـ
دائــمــا  الــعــدو  يصبح  فــال  املستثمر 
هــو احلــكــومــة امنـــا عــدوكــم هــو من 

يستغلكم .

بني مطرقة االصالح 
االقتصادي و سندان 

جشع التجار

بقلم د .
 ممــــدوح زايــــد

صدر  قانون ختان اإلناث وقرر 
السجن  عقوبة  فيه  املشرع 
إختاف  على  املشدد  والسجن 
يقوم  من  لكل  الواقعة  ظروف 
بختان ألنثى بإزالة أي جزء من 
اخلارجية  التناسلية  أعضائها 
أو إحلاق   ، أو جزئي  تام  بشكل 

أي أذى بتلك األعضاء .
طالب  عقوبة  املشرع  شدد  كما 
التي  األنثى من احلبس  ختان 
كانت فيتشريع اخلتان السابق 
رقم 78 لسنة 20١٦  إلى عقوبة 
ختان  يطلب  من  لكل  السجن 
على  بناءآ  ختانها  ويتم  ألنثى 
التي  وبالكيفية  بالصورة  طلبه 
اخلتان  قانون  عليها  نص 
احلالي . وبذلك حتولت جرمية 
طلب اخلتان من جنحة فيظل 

جناية  إلى  السابق  القانون 
فيظل قانون اخلتان احلالي .

كذلك أستحدث املشرع وأضاف 
جرمية  القانون  هذا  إلى 
الترويج أو التشجيع أو الدعوة 
إلى إرتكاب جرمية ختان اإلناث 

، ووضع لها عقوبة احلبس.
ختان  قانون  على  وياحظ 
أنه   202١ لسنة   ١0 رقم  اإلناث 
عبارة  من  مواده  نصوص  خلت 
: »دون مبرر طبى« والتى كانت 
رقم  املعدل  اخلتان  قانون  فى 
78 لسنة 20١٦. ونتيجة لذلك 
كل  جرم  أو  املشرع  حرم  فقد 
أشكال وصور ختان اإلناث حتى 
ملبررات  األنثى  ختان  كان  وإن 
طبية حيث جاء قانون اخلتان 
بالنص  م   202١ لسنة   ١0 رقم 

اآلتى :
يعاقب   ”  : مكررًا(   242( مادة 
بالسجن مدة التقل عن خمس 
ختانًا  أجرى  من  كل  سنوات 
من  جزء  أى  بإزالة  ألنثى 
اخلارجية  التناسلية  أعضائها 
أحلق  أو  أوتام  جزئى  بشكل 
فإذا   ، األعضاء  بتلك  إصابات 
عاهة  الفعل  ذلك  عن  نشأ 
العقوبة  تكون  مستدمية 
عن  التقل  مدة  املشدد  السجن 
أفضى  إذا  أما   ، سنوات  سبع 
العقوبة  تكون  املوت  إلى  الفعل 
عن  التقل  ملدة  املشدد  السجن 

عشر سنوات .
مقاالت  سلسلة  خال  ومن 
نهيب   ) قانون  كلمة   2/١(
فى  املصرى  النواب  مبجلس 

أن  القادم  التشريعي  الفصل 
جديد  تعديل  بإجراء  يبادر 
 ١0 رقم  اإلناث  ختان  لقانون 
على  للحفاظ    202١ لسنة 
اليوم  بنات  وسامة  صحة 
املصرية  فاملرأة  الغد  أمهات 
هى  نصف املجتمع إن لم تكن 

املجتمع كله .

مدبولي  مصطفى  الدكتور  أكد 
املصرية  الدولة  إن  الوزراء،  رئيس 
القطاع  مساهمة  زيادة  تستهدف 
االقتصادي،  فيالنشاط  اخلاص 
من خال العمل على جتاوز نصيب 
من  الـ٦0%  نسبة  اخلاص  القطاع 
على  الكلية  االستثمارات  إجمالي 
القادمة،  الثاث  السنوات  مدار 
خال  من  نسعى  أننا  إلى  مشيًرا 
مع  وبالتوافق  االقتصادي،  املؤمتر 
للوصول  نفسه،  اخلاص  القطاع 
الهدف،  هذا  حتقيق  كيفية  إلى 
التعرف  جانب  إلى  ذلك،  وآليات 
أن  املمكن  من  التى  التحديات  على 
أرض  على  التنفيذ  عمليات  تواجه 

وذلك  عليها،  التغلب  وطرق  الواقع، 
من  عدد  على  االتفاق  خال  من 
تطبيقها  الواجب  واخلطوات  الرؤى 
من جانب احلكومة، وصوال لتحقيق 

األهداف املرجوة.
وقال »مدبولي«، إن احلكومة ستقوم 
إليه  يصل  ما  بتنفيذ  الفور  على 
توصيات،  من  االقتصادي  املؤمتر 
تضمنت  إذا  بالتأكيد  قائًا:« 
إصدار  يستدعي  ما  التوصيات 
تشريعات، فسيتم على الفور صياغة 
إجراءات  واتخاذ  التشريعات،  هذه 
تطلبت  لو  أنه  كما  إصدارها«، 
رئيس  قرارات  إصدار  التوصيات 
فإن  الوزراء،  ملجلس  أو  اجلمهورية، 

سعيًا  بصياغتها،  ستقوم  احلكومة 
لسرعة إصدارها، مؤكدًا أن مختلف 
لتفعيل  املطلوبة  التنفيذية  األدوات 
سيتم  والقرارات،  التوصيات  هذه 
اتخاذها عقب انتهاء املؤمتر مباشرة.

إلى ما يحظى  الوزراء،  وأشار رئيس 
والشركات  األعمال  ريادة  محور  به 
جلسات  خال  اهتمام  من  الناشئة 
أن  إلى  الفتا  االقتصادي،  املؤمتر 
من  عدد  مع  يتداخل  احملور  هذا 
القطاعات املهمة، كقطاع االتصاالت 
وكقطاع  املعلومات،  وتكنولوجيا 

الصناعة، وغيرها من القطاعات.
أن  مدبولي،  الدكتور مصطفى  وأكد 
أي  على  متاًما  منفتحة  احلكومة 

تعزيز  شأنها  من  توجهات  أو  أفكار 
القطاع  مشاركة  نصيب  وزيادة 
أنشطة  مختلف  فى  اخلاص 
اإلشارة  مجددًا  املصرى،  االقتصاد 
شديدة  بظروف  مرت  مصر  أن  إلى 
وحتى   20١١ عام  منذ  االستثنائية 
ثورتن،  اندالع  شهدنا  حيث  اليوم، 
باإلصاح  تتعلق  إجراءات  وكذا 
االقتصادي، فضا عن حدوث أزمتن 
عامليتن، متمثلتن فى أزمة فيروس 
كورونا، واألزمة الروسية  األوكرانية، 

والتى ما زالت مستمرة حتى اآلن،

    بقلم : د:
 أحمد رجب 

» قانون ختان اإلناث وتعديل ال يحتمل التأخير 

يحتفل املصريون بذكرى النصر والعزه 
والكرامه ١973 فيالوقت الذي يخوض 
املسلحه  وقوته  املصري  الشعب  فيه 
االرهاب  ضد  شرسه  حربًا  واألمنية 
على  واحلفاظ  اخلارجي  والدمار 
األمن واألمان فيمصر واحلفاظ على 
احلياه الكرميه متخذين روح الصمود 
ووصفها  احلرب.  من  والتحدي 
املؤرخون فيالتاريخ بأنها احلرب األكبر 
لقدرتها  الثانيه  العامليه  احلرب  منذ 
العالم  وابهار  القوه  املوازين  قلب  على 
بعد ان أجمع اخلبراء العسكريون على 

استحاله العبور
تلك احلرب الذي اجتمعت فيها الروح 
والوطنيه،   ، والدبلوماسيه  القتاليه، 
تقل  ال  حروبا  خاضت  التي  الرائعه 
خاضتها  التي  احلروب  عن  اهميه 
العسكريه املصريه وجنحت فياسترداد 
أخر شبر من األراضي املصريه ورفرف 
عده  لتثبت  عليها  املصري  العلم 

جناحات ووقف التاريخ معظما لها.
فيها اجلميع  اجنازات شارك  وحتقيق 
جلميع  ووصلت  ومدنين  عسكرين 

طبقات الشعب كفه ومن ابرازها...
الشعب وقواته املسلحه ايد واحده

اثبتت حرب اكتوبر ١973 للعالم اجمع 
وعمل  املصرين على اجناز  قدره  على 
فياإلعداد  دقيقه  خال  من  جسور 
اكد  ومما  والتنفيذ  والتخطيط 
للجميع إن الشعب املصري قام بأفضل 
الى  والوقوف  للبطوله  وصوره  مثااًل 
جانب قواته املسلحه داعما ومساندا...

حتطيم الدوله االسرائيليه...

من  فيالعاشر  احلرب  أن  املؤكد  من 
اجليش  اكذوبه  حطمت  رمضان 
عندما  يقهر  ال  الذي  االسرائيلي 
قناه  عبور  املصري  اجليش  استطاع 
خط  الدفاع  خط  وتدمير  السويس 
بارليف الذي يعتبر هو احلصن املنيع 

للدوله االسرائيليه ضد املصرين
الطامه  مبثابه  احلرب  تلك  لتكون 
انهم  لدرجه  أبيب  تل  لقياده  الكبرى 
إلنقاذ  النووي  الساح  الى  الي  جلؤا 
جيشها وفينفس الوقت صارت امريكا 
مبد جسر تسليح جوي عسكري مباشر 

ملساعده اسرائيل وانقاذها.
راسخه  املجيده  اكتوبر  حرب  ستظل 
املصري  الشعب  وعقول  فيقلوب 
املنطقه  شكل  من  غيرت  حرب  لكونها 
املسلحه  قواتنا  متكنت  بعدما  باسرها 
اجليش  اسطوره  هزميه  من  املصريه 

بانه  يزعم  كان  الذي  االسرائيلي 
يقهر  ال  الذي  االسرائيلي  اجليش 
االراضي  من  العديد  احتال  وعقبه 
اجليش  ومتكن   ١9٦7 فيحرب  العربيه 
الغاليه  سيناء  استعادة  من  املصري 
رفرف  والكرامه  العزه  معركه  وعقب 

العالم املصري على اراضي سيناء.
وتابع رئيس قسم التحقيقات بالشعبه 
االسرائيلي  باجليش  االستخبارات 
من  تعلمها  التي  الدروس  اهم  وان 
اكتوبر  حرب  من  املصري  اجليش 
١973 هو ان اجليش االسرائيلي يظل 
بقدرات  مستهترا  وغير  متيقزا  دائما 
اخلصم فبعد حرب خمسه يونيو ١9٦7 
االسرائيلي  فياجليش  كثيرون  وظنك 
اجليش  فاجاؤهم  ولكن  النهايه  انها 
النصر  قادر على حتقيق  بانه  املصري 

واسترداد االرض

جزء  ان  الشافعي  محمد  املؤرخ  واشار 
من قوات الصاعقه املصريه التي عملت 
اكتوبر  فيحرب  العدو  خطوط  خلف 
جميعهم  وكانوا   ١973 لعام  املجيده 
استشهد  وبالفعل  شهداء  مشاريع 
القوات  تلك  ان  الكثير موضحا  منهم 

قاموا بتعطيل العدو اثناء احلرب.
كان  املصريه  املراه  ان  الى  ايضا  واشار 
ان  احلرب حيث  فيتلك  كبير  دورا  لها 
سيناء  من  وهي  فاطمه  تدعى  سيده 
اجلنود  متوين  مسئوليه  حتملت 
خلف  والشراب  بالطعام  املصرين 

خطوط العدو.
ولذلك وبكل الفخر يحتفل املصريون 
املصريون  لكل  والكرامه  العزه  بيوم 
املسلحه  قواتنا  وحتيا  مصر  حتيا 
وحتيا فيقلوبنا جميع شهداء الوطن.

مدبولي : نستهدف جتاوز نصيب القطاع اخلاص من االستثمارات ٦٠%



 قــــامــــت الــــيــــوم مــجــمــوعــة 
ــاء أســـــــرة جـــريـــدة  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ مـ
مــصــر الـــيـــوم نــيــوز واملــنــظــمــة 
ــة حلــقــوق  ــيـ ــربـ ــعـ املــــصــــريــــة الـ
اإلنــــســــان ممــثــلــه فــيــاالســتــاذ 
فرحات الهواري مدير مكتب 
مصر اليوم نيوز لكفر الشيخ 
ابــو عجيله  واالســتــاذه عايده 
مــحــمــد ونـــائـــب رئـــيـــس جلنه 
الـــتـــعـــلـــيـــم بـــاملـــنـــظـــمـــه عــلــي 
مــســتــوي اجلــمــهــوريــه للصم 
بـــزيـــارة الــــي الـــدكـــتـــوره الــهــام 
مــحــمــد مــحــمــود وكــيــل وزارة 
لعرض  الشيخ  بكفر  الصحة 
بعض املشكات علي سيادتها 
وقــامــت بــاالســتــمــاع لــنــا علي 
فــورا  واالستجابه  وجــه  اكمل 
حلــل هــذه املــشــاكــل ونشكرها 
عـــــلـــــي حـــــســـــن االســــتــــقــــبــــال 
وحـــســـن املــعــامــلــه وقــــد قمنا 
الدكتور طارق  ايضا مبقابله 
الـــشـــربـــيـــنـــي وكــــيــــل املـــديـــريـــة 
وتشرفنا به وبحسن تعاملوة 
وحــســن اســتــقــبــالــوة وقـــد كــان 

ــر جـــــــدا جلــمــيــع  ــمـ ــثـ لــــقــــاء مـ
ــكــــر جــمــيــعــا  قــــيــــاداتــــنــــا ونــــشــ
الدكتوره الهام والدكتور طارق 
عــلــي حــســن املــعــامــلــه وحسن 
ــه  ــابــ ــتــــجــ االســــتــــقــــبــــال واالســ
الـــســـريـــعـــة ملــطــالــبــنــا ونــشــكــر 
جــمــيــع الـــعـــامـــلـــن مبــديــريــه 
جميعا  اهلل  جعلهم  الــصــحــه 
فــخــرا وعــــزا لــبــلــدنــا الــغــالــيــه 
لهم  وتقديري  مصر حتياتي 

جميعا

استجابه وكيله وزارة الصحة 
ملطالب اهالي كفر الشيخ

 كتب:فرحات الهواري 

 كتب:  سيد حماد البحيري 
تــعــد ظـــاهـــرة الــقــمــامــة من 
ــم املـــشـــكـــالت الــبــيــئــيــة الــتــي  أهــ
ــوم  ــيــ ــفــ ــة الــ ــظــ ــافــ ــحــ جتـــــتـــــاح مــ
ويــحــتــاج الــتــخــلــص مــنــهــا إلــى 
ــرارات  وإجــــراءات جريئة من  قــ
حتتاج  وايضا  املحافظ  السيد 
إلـــى تــضــافــر اجلــهــود املختلفة 
من األفراد واملجتمع واألجهزة 
األهلية  واملؤسسات  التنفيذية 
ــذه املــشــكــلــة  ــ ــلـــى هــ لــلــتــغــلــب عـ
وذلـــــــك لــتــحــقــيــق االســـتـــفـــادة 
االقــــتــــصــــاديــــة مـــــن الـــقـــمـــامـــة 
وزيـــــادة الـــدخـــل الــقــومــي ورفـــع 
املــــســــتــــوى الـــبـــيـــئـــى والـــصـــحـــى 
ظاهرة  أصبحت  القمامة  ألن 
ــوارع املــحــافــظــة  ــىشــ مـــعـــتـــادة فــ
ــا يــومــيــًا  ــهـ ــتـ ــا عـــلـــى رؤيـ ــدنـ ــتـ اعـ
وأصـــبـــحـــت متــثــل عــبــئــا كــبــيــرًا 
ومــنــظــر ســـئ غــيــر آمـــن صحيا 
الكريهة  الرائحة  تنبعث  منها 
وتنشر األمراض واألوبئة وهذه 
ظاهرة ال نستطيع  جتاهلها أو 
تراكم  ويــرجــع  عليها  الــســكــوت 
القمامة فى الشوارع إلى  عدة 
السلوك  منها   رئيسية  أسباب 
الــســيء لــبــعــض املــواطــنــني فى 
إلقاء القمامة خارج الصناديق 
املخصصة لذلك - كثرة وجود 
النباشني الذين يقومون بأخذ 
مـــا يــحــتــاجــون مـــن الــصــنــاديــق 

وترك الباقي على األرض
ــنــــاديــــق   عـــــــدم وجـــــــــود الــــصــ
ــيـــعـــاب كــمــيــات  ــتـ ــيـــة السـ الـــكـــافـ

القمامة  املوجود
 عدم وجود السيارات الكافية 

اخلاصة بتفريغ الصناديق
 قــلــة عــمــال جــمــع الــقــمــامــة 

ونظافة الشوارع
قلة املتابعة امليدانية من

 رؤســـــــــاء األحــــــيــــــاء  واملــــــدن 
النظافة من  وتهميش موضوع 

مسؤولياتهم
إنـــتـــشـــار الـــبـــاعـــة اجلــائــلــني 
ورائــهــم  الـــشـــوارع مخلفني  فــى 
ــن الــقــمــامــة  كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ

وتركها فى عرض الشارع
الشئ  بــرد  املقاولني  يقوم  ال 
ــام بـــأى  ــيـ ــقـ ــى أصـــلـــه عـــنـــد الـ ــ الـ

أعمال  
العشوائية  األســواق  انتشار   

مــثــل ســـوق اجلــمــعــه والــثــالثــاء 
االرضيه   بتحصيل  واالهــتــمــام 
تــوعــيــتــهــم   دون  الــــبــــاعــــة  مـــــن 

بنظافة املكان 
و يـــوجـــد عـــــدة حـــلـــول البـــد 
مـــن تــطــبــيــقــهــا لــلــتــخــلــص من 

القمامة
ــاديــــق  ــنــ  زيـــــــــــادة عــــــــدد الــــصــ

وصيانتها
رصــــد و مــتــابــعــة الــنــبــاشــني 

لعدم نبش الصناديق
ــدد ســـيـــارات تــفــريــغ  ــاد عــ ــ  زيـ

الصناديق
عــــــمــــــل حــــــــمــــــــالت تــــوعــــيــــة 
ــنــــني واشـــــــــراك جــامــعــة  ــواطــ املــ
ــة  ــ ــدمــ ــ ــة اخلــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ الــــــفــــــيــــــوم وكــ

االجتماعية فى ذلك
من  املــيــدانــيــة  املتابعة   ----

رؤساء األحياء واملدن
ــمـــال  عـ عـــــــدد  زيـــــــــــادة   ----

النظافة
قـــرارات وإجــــراءات ال بــد من  

السيد املحافظ اتخاذها
---- إلزام املحالت واملصالح 
احلـــكـــومـــيـــة واملـــــــــدارس بــوضــع 
ســــالت الــقــمــامــة بـــإســـم املــحــل 
وتقوم  املــدرســة   أو  املصلحة  أو 
بنظافة  حكومية  مصلحة  كــل 

الرصيف أمامها
ــزم  املــــحــــالت  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وأيــــــضــــــا تـ

بنظافة الرصيف أمامها  
ــرد الــشــئ  إلــــــزام املـــقـــاولـــني بــ
ألصـــلـــه عــلــى أكـــمـــل وجــــه بعد 

االنتهاء من أى أعمال 
. إلــــــــزام الـــبـــاعـــة اجلــائــلــني 
ــم  ــوارهــ ــجــ ــة بــ ــامــ ــمــ ــقــ بـــســـلـــه الــ
االنتهاء  بعد  مكانهم  ونظافة 

وإال لم يقف مرة ثانية
ــر  ــيـ ــشـــجـ ــتـ اإلكــــــــثــــــــار مـــــــن الـ
ــالــــشــــوارع لــــزيــــادة املـــســـاحـــات  بــ

اخلضراء  
إقـــــــامـــــــة مــــصــــنــــع لــــتــــدويــــر 
املخلفات باملحافظة للتخلص 
اآلمـــــن مــنــهــا  وزيـــــــادة الــدخــل 

القومي للمحافظة واالفراد  
وضع سيارات نقل بصندوق 
يومى  العشوائية  األســـواق  فــى 
الــــثــــالثــــاء لــيــقــوم  ــة و  ــعـ اجلـــمـ
الــبــاعــة بــوضــع املــخــلــفــات فيها 

مباشرة

النظافة .. وقرار محافظ
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على الرغم من التحذيرات التى 
الزراعية  الرقعة  يهدر  مــن  تــوعــدت 
رئيس  فخامة  دعــوات  من  وبالرغم 
الرقعة  على  باحلفاظ  اجلمهورية 
ــــن جتـــرمي  ــة وبــــالــــرغــــم مـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
جتريف ارض زراعية او قطع أشجار 
ونخيل إال ان مجلس مدينة يوسف 
الــزراعــي  اإلصـــاح  وهيئة  الصديق 
ــوا بـــالـــتـــعـــدي عـــلـــى ممــتــلــكــات  ــامــ قــ
خاصة وأضلوا عمدًا مديرية األمن 
عن طريق إرسال معلومات مغلوطة 
وبــالــرغــم من  وأصـــروا على تنفيذه 
حــكــم احملــكــمــة بــعــدم وجــــود طريق 
او حــرم للمصرف ري زراعــي إال أن 
املجلس وهيئة اإلصاح أصروا على 
للمحافظة  خــاطــئــة  إرســــال صــــورة 
وقـــامـــوا مبــعــيــنــات وهــمــيــة وســطــروا 
تقريرا ضاال مضا  بحروف ضالة 
الــعــقــوبــات عرض  بــقــانــون  ليضربو 
احلـــائـــط وقـــــــرارات الــرئــيــس وقــــرار 
ــــف اإلزالــــــــــــة حلــن  ــوقـ ــ ــــظ بـ ــافــ ــ احملــ

الفصل فيالنزاع القضائي 
 قــال )رشــاد عبد السميع عزيز( 
عـــن ورثــــة عــزيــز لــصــحــاب  االرض 
ــجــــار ان  ـــة االشــ ــ ــ املـــتـــضـــررة مــــن ازال
قانون  قبل  مــن  بها  ننتفع  االر ض 
و)نــــدفــــع   ١9٥2 ــنــــة  ســ االصـــــــــــاح  
االقــــــســــــاط(  وهـــــــذا املــــصــــرف حــد 
ــة بـــيـــنـــنـــا وبــــــــن أراضــــــــي  ــفــ ــاصــ ــنــ مــ
االئتمان وان االرض اصاح  زراعي 
وهــو حــد فاصل بــن حــوض الــدوار 
وحـــــوض عــبــد اهلل  واالزالــــــــة متت 
االزالــة  فيحوض عبد اهلل واسفرت 
عن اقتاع حوالي ٦0 نخلة واشجار 
ألفاكة مثل شجر اجلوافة والليمون 
ــل لـــزهـــرة  ــامــ والــــــرمــــــان ومـــشـــتـــل كــ
البابوجن على مساحة طولية تقدر 
االزالـــة  »رشـــاد«  واستكمل  متر   700
ــول بـــالـــكـــامـــل وأن  ــ ــــصـ ــت احملـ ــربــ خــ
االرض التي كنا نهيئها حتى نقوم 
بــزراعــتــهــا مــحــصــول الــقــمــح الـــذي 
حتتاجه الدولة اهــدروا فدان كامل 
يبلغ عرضه 4 متر وطولة 700متر 
وان القطعة التي متت عليها االزالة 

هى فدان وهذا الفدان نحصد منه 
نحتاجه  احــنــا  قمح  اردب   20 على 

والشعب املصري محتاجه
 واستكمل بــأن االرض الــذى قد 
مت إزالتها دون وجه حق أحب أعرف 
اجلــمــيــع ان فــخــامــة الــســيــد رئيس 
اجلمهورية أصدر قرار تبطن الترع 
واملــســاقــى حتى تساعد  واملـــصـــارف، 
عــمــلــيــة الــتــبــطــن فــيــســرعــة املـــيـــاه 
لــري االرض لــزيــادة االنــتــاج وزيــادة 
ما  بــدل  الرئيسي  القمح  محصول 
السادة  وأعلم  أوكرانيا  من  نستورد 
ــذه الــــذرة الــشــامــي  املــســئــولــن ان هـ
التي قامو بإتافها  احنا نحتاجها 
الطن يقف سعرة ٥000 االف جنيه  
وان االزالـــة الــذي متت من مجلس 
مـــديـــنـــة يـــوســـف الـــصـــديـــق وهــيــئــة 
االصــــاح الـــزراعـــي مبــركــز ابــشــواي 
متت بدون صفة قانونية  بالتواطؤ 
مع مجموعة من الفاحن وأن هذا 
ليس طريق مع العلم  يوجد حوالي 
ــرى لــلــفــاحــن وطــالــب  ــرق اخــ 4 طـ

ــن  املـــســـئـــولـــن بــاســتــغــاثــة  ــ رشــــــاد مـ
عــاجــلــة مــن الــســيــد رئــيــس الــــوزراء 
والـــســـيـــد وزيـــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة احملــلــيــة 
والـــلـــواء وزيـــر الــداخــلــيــة ومحافظ 

الفيوم اغيثونا يرحمكم اهلل

حملة ازالة تخالف القانون وقرار املحافظ محافظ الفيوم يُصدر حركة تنقالت 
لرؤساء األحياء ونواب املدينة

كارثه كوبري محمد جنيب باملرج

كتب - صاح املهدى 
قــــال الـــلـــواء جــمــال نــــور الــديــن 
كــفــرالــشــيــخ، ل ” مصر  مــحــافــظ 
االحــــتــــفــــاالت  ان   ” ــوز  ــيــ نــ الــــيــــوم 
الــــ ٦٦ حملافظة  الــقــومــي  بــالــعــيــد 
مدينة  من  تقام  ســوف  كفرالشيخ 
االنـــتـــصـــارات؛ بــــرج الـــبـــرلـــس، يــوم 
يــواكــب  ــذي  ــ والــ  ،2022 نــوفــمــبــر   4
ذكـــرى انــتــصــارات مــعــركــة البرلس 
ــر، حــيــث  ــبـ ــمـ ــوفـ ــة فــــــى4 نـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
النصب  بساحة  االحتفال  ُستقام 
ــرج الــبــرلــس  ــتـــذكـــاري مبــديــنــة بــ الـ
وسيتم اصطفاف اجلنود والقوات 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــقــــى الـ ــيــ ــوســ ــة ومــ ــريــ ــبــــحــ الــ

البحرية ووضع اكليل الزهور
ان  كفرالشيخ،  محافظ  أوضــح 
احـــتـــفـــاالت مــحــافــظــة كــفــرالــشــيــخ 
بعيدها القومي املوافق الرابع من 
نوفمبر من كل عام مستمرة على 
مدار شهر نوفمبر القادم، تخليدًا 
ــار ملـــعـــركـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوم االنـ ــ ــ لـــــذكـــــرى يـ
الــبــرلــس الــبــحــريــة عــلــى الـــعـــدوان 
وهـــذه   ،١9٥٦ نــوفــمــبــر   4 الــثــاثــي 
الــــذكــــرى تــكــشــف ذكــــــرى بــطــولــيــة 
لقواتنا املسلحة املصرية فيمعركة 
البرلس فيصباح 4 نوفمبر ١9٥٦م 
شاطئ  أمــام  بحرية  معركة  قامت 
ــبــــرلــــس، مـــصـــر عــنــدمــا  بـــحـــيـــرة الــ
هــاجــمــت بــــوارج فــرنــســيــة ومــدمــرة 
ــرات  ــائـ بـــريـــطـــانـــيـــة مــــدعــــومــــة بـــطـ
حــربــيــة الــشــواطــئ املــصــريــة حيث 
ــة  ــارجــ ــبــ اشــــتــــركــــت فـــيـــاملـــعـــركـــة الــ
الــفــرنــســيــة جــــان بـــــارت وهــــي أول 

ســفــيــنــة مــــــزودة بـــــــرادار فــيــالــعــالــم 
سميت هذه املعركة مبعركة البرلس 
الــبــحــريــة أو مــعــركــة بـــرج الــبــرلــس 
الــبــحــريــة وقـــــاد جــــال الــدســوقــي 
ــري  ــب املــــصــ ــ ــانــ ــ ــن اجلــ ــ املــــعــــركــــة مــ
زوارق  الـــثـــاث  قـــامـــت  فــيــالــبــدايــة 
الــطــوربــيــد املـــصـــريـــة بــعــمــل ســتــار 
الدخان لتقترب بسرعة وبحركات 
املهاجمة  الـــوحـــدات  مــفــاجــئــة مــن 
البوارج  وأطلقت قذائفها فياجتاه 
املهاجمة  والبريطانية  الفرنسية 
وقامت الوحدات املهاجمة بإطاق 
ــخ بــكــثــافــة  ــ ــواريــ ــ ــصــ ــ ــابــــل والــ ــنــ الــــقــ
شديدة فياجتاه الزوارق واشتركت 
فياملعركة طائرات حربية مهاجمة 
ــت مـــعـــركـــة  ــهــ ــتــ ضـــــد الـــــــــــــزوارق وانــ
املدمرة  ودمـــرت  فيدقائق  البرلس 
الفرنسية  والــبــارجــة  البريطانية 
وقاتل املصريون بدون غطاء جوى 

حتى آخر طوربيد وحتى آخر زورق 
ــاده مــخــتــار اجلـــنـــدي بعد  ــذي قــ الــ
ــزمـــاء فطلب  اســتــشــهــاد أغــلــب الـ
من االخرين القفز إلى البحر ثم 
اخترق مدمرة أخرى بسرعة هائلة 
ــة بـــالـــغـــة وكـــانـــت  ــابــ فـــأصـــيـــبـــت إصــ
املصريون من  جنــاة بعض اجلنود 
وكان  للمعلومات،  مــصــدرًا  املعركة 
البحرية  رجــال  املعركة من  ابطال 
املــصــريــة »جـــال الــديــن الدسوقي 
- إســمــاعــيــل عــبــد الــرحــمــن فهمى 
- صبحى إبراهيم نصير - محمد 
القاهرة  من  زكــى  البيومي محمد 
ــالــــح - مـــحـــمـــد رفــــعــــت -  ــلـــى صــ عـ
اإلسكندرية  مــن  الهندي  إبراهيم 
ــنـــدي  ــار مـــحـــمـــد فـــهـــيـــم اجلـ ــتـ مـــخـ
مــن دمــيــاط جــول جــمــال - ســوري 
اجلنسية ومن الاذقية جمال رزق 
اهلل مــن املــنــصــورة« وكــرمــت الدولة 

على  بأسمائهم  فسميت  اإلبــطــال 
بعض الشوارع و امليادين بالقاهرة 
ــذلــــك أصـــبـــح 4  ــافــــظــــات ولــ و احملــ
نوفمبر هو العيد القومي حملافظة 

كفرالشيخ.. 
فقد قاد جال الدين الدسوقي 
ــري.  ــب املــــصــ ــ ــانـ ــ ــن اجلـ ــ ــة مـ ــركــ ــعــ املــ
زوارق  الـــثـــاث  قـــامـــت  فــيــالــبــدايــة 
الــطــوربــيــد املـــصـــريـــة بــعــمــل ســتــار 
الدخان لتقترب بسرعة وبحركات 
املهاجمة  الـــوحـــدات  مــفــاجــئــة مــن 
البوارج  وأطلقت قذائفها فياجتاه 
املهاجمة  والبريطانية  الفرنسية 
وقامت الوحدات املهاجمة بإطاق 
ــخ بــكــثــافــة  ــ ــواريــ ــ ــصــ ــ ــابــــل والــ ــنــ الــــقــ
شديدة فياجتاه الزوارق وأشتركت 
فياملعركة طائرات حربية مهاجمة 
ــتــــهــــت مـــعـــركـــة  ضـــــد الـــــــــــــــزوارق. انــ
البرلس فيدقائق وأصيبت املدمرة 

الفرنسية.  والــبــارجــة  البريطانية 
بــدون غطاء جوى  املصريون  قاتل 
حتى آخر طوربيد وحتى آخر زورق 
الــــذي قــــاده مــخــتــار اجلـــنـــدى بعد 
ــزمـــاء فطلب  اســتــشــهــاد أغــلــب الـ
مـــن االخـــريـــن الــقــفــز الــــى الــبــحــر 
املــدمــرة بسرعة هائلة  ثــم إخــتــرق 
فــأصــيــبــت أصـــابـــة بـــالـــغـــة. وكــانــت 
املصريون من  جنــاة بعض اجلنود 

املعركة مصدرًا للمعلومات..
مــــعــــركــــة بــــــــرج الـــــبـــــرلـــــس، هــي 
مـــعـــركـــة بـــحـــريـــة قــــامــــت صــــبــــاح 4 
بحيرة  شاطئ  أمــام   ١9٥٦ نوفمبر 
الـــبـــرلـــس، مــصــر عــنــدمــا هــاجــمــت 
بريطانية  ومــدمــرة  فرنسية  بــوارج 
ــة بــــــطــــــائــــــرات حـــربـــيـــة  ــ ــومــ ــ ــدعــ ــ مــ
ــتـــركـــت  الــــشــــواطــــئ املــــصــــريــــة. إشـ
جان  الفرنسية  البارجة  فياملعركة 
ــزودة بــردار  بــار وهــي أول سفينة مـ

فــيــالــعــالــم. ســمــيــت هــــذه املــعــركــة 
مبعركة البرلس البحرية أو معركة 

برج البرلس البحرية.
ــدوان  ــعــ الــ كـــــان   ١9٥٦ عـــــام  ــى  فــ
ــلــــى مــصــر  الــــثــــاثــــي املــــشــــتــــرك عــ
ــراحــــل جــمــال  فــأعــلــن الـــرئـــيـــس الــ
عــبــدالــنــاصــر. أنــنــا ســنــتــقــاتــل ولــن 
نسلم وأهـــون علينا أنــا منــوت دون 
أن نــقــبــل طـــوعـــا احـــتـــال فــرنــســا 
وبريطانيا ألرض الكنانة. وتنبهت 
ــى دبـــرتـــهـــا  ــتــ ــلــــمــــؤامــــرة الــ مـــصـــر لــ
ــل  ــيــ ــرائــ ــا وإســ ــســ ــرنــ ــا وفــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ بـ
بالهجوم  إســرائــيــل  تــقــوم  أن  عــلــى 
فــيــســيــنــاء فــيــتــصــدى لــهــا اجلــيــش 
وفرنسا  لبريطانيا  اجلــو  ويــخــلــوا 
الــبــاد.  داخـــل  باملواطنن  فتنفرد 
وسرعان ماصدرت األوامر بسحب 
املصرية من سيناء  القوات  جميع 
الـــــى غـــــرب قـــنـــاة الـــســـويـــس حــتــى 
تــكــون الــــى جــانــب الــشــعــب ملــاقــاة 
أحبطت  وبــذلــك  االستعمار  قــوات 
الــعــبء على قواتنا  املــؤامــرة وكـــان 
العدو  أن  وخــاصــة  كبيرا  البحرية 
كان قد حشد فعا اسطوال ضخما 
ــة  ــطـ ــالـ ــــرص ومـ ــبـ ــ فـــــة جــــزيــــرتــــي قـ
ــزا لــتــجــمــع قــواتــة  ــركـ وجــعــلــهــمــا مـ
وبات متوقعا قيام العدو بعمليات 

حربية متوالية.

استعدادات فى محافظة كفر الشيخ لالحتفال مبعركة البرلس والعيد القومى للمحافظه فى ٤ نوفمبر القادم 

الفيوم:
 محمد جالل

كتب:
 سعيد املرجاوي

أصــــــــــدر الــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد 
ــاري مــحــافــظ الــفــيــوم  األنــــصــ
لنواب  داخلية  تنقات  حركة 
رئــيــس الــوحــدة احملــلــيــة ملركز 
ــة الــــفــــيــــوم، ورؤســــــــاء  ــنــ ــديــ ومــ
األحــــيــــاء، بـــنـــاًء عــلــي الـــقـــرار 
بشأن   2022 لسنة   4٥٥ رقـــم  

التنقات الداخلية. 
ندب شيرين  القرار،  وشمل 
محمد محمود رئيس الوحدة 
احمللية لقرية فانوس بطامية، 
لــلــعــمــل نـــائـــبـــًا لــرئــيــس مــركــز 
ومدينة الفيوم لشئون املدينة، 
مصطفيأبوطالب  وإبــراهــيــم 
لقرية  احمللية  الوحدة  رئيس 
أبـــوكـــســـاة بــــأبــــشــــواي، لــلــعــمــل 
نــائــبــًا لــرئــيــس مــركــز ومــديــنــة 
الــفــيــوم لــشــئــون الــقــري، وعــا 
يوسف محمود عيسوي رئيس 
الـــوحـــدة احملــلــيــة لــقــريــة دمــو 
رئيسًا  للعمل  الفيوم،  مبركز 
حلـــي جــنــوب مــديــنــة الــفــيــوم، 
عبداحلافظ  شكري  وشيرين 
رئيس حي زهراء دمو، للعمل 
رئــيــســًا حلــي اجلــــون، وحــســام 
عــبــدالــعــظــيــم مــحــمــد رئــيــس 
الوحدة احمللية لقرية شدموة 
بــإطــســا، لــلــعــمــل رئــيــســًا حلي 
ــه مــحــمــد  ــزيــ شـــــــرق، ونـــــــدب نــ
ــوان عــام  ــ ربــيــع مــحــمــد مـــن ديـ
احملافظة، للعمل رئيسًا حلي 

غرب.  
وعــقــب ذلــك عقد محافظ 
ــاء  الــفــيــوم إجــتــمــاعــًا مــع رؤسـ
األحــيــاء ونـــواب رئيس مدينة 
الــــــفــــــيــــــوم اجلــــــــــــــدد، وخـــــــال 
االجـــــتـــــمـــــاع، أكــــــد احملــــافــــظ، 

حــــرص احملـــافـــظـــة عــلــي ضخ 
دماء جديدة، وتصعيد الكوادر 
املــتــمــيــزة لــتــولــى املــســئــولــيــة، 
لتشجيع العاملن على حسن 
بــهــا،  املــكــلــفــن  األعـــمـــال  أداء 
التفانى  مــشــددًا على ضـــرورة 
فى العمل، خلدمة املواطنن، 
املقدمة  باخلدمات  واإلرتــقــاء 
لـــهـــم، ودفـــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة 

على أرض احملافظة.
ــواب  ــه »األنـــــصـــــاري«، نـ ــ ووجـ
ــــس املــــــديــــــنــــــة، ورؤســـــــــــاء  ــيــ ــ رئــ
األحــيــاء اجلــدد، ببذل أقصي 
اجلهد خال املرحلة احلالية، 
ــتــــمــــام مبـــلـــف الــقــمــامــة  واالهــ
ــات املـــخـــلـــفـــات  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ورفــــــــع تـ
ــة ورفـــــــع اإلشــــغــــاالت  ــيـ ــيـــومـ الـ
مبنظومة  لارتقاء  بالشوارع، 
الـــنـــظـــافـــة الــــعــــامــــة، مــطــالــبــًا 
ــتــــواجــــد  إيـــــاهـــــم بــــــضــــــرورة الــ
املــــســــتــــمــــر بـــــــن املـــــواطـــــنـــــن 

ــارع، والــــعــــمــــل عــلــى  ــ ــشـ ــ ــالـ ــ ــيـ ــ فـ
حـــل مــشــكــاتــهــم، والــتــصــدي 
ــات الـــبـــنـــاء  ــفـ ــالـ احلــــاســــم ملـــخـ
الــعــشــوائــى والــتــعــديــات على 
أراضــى وأمــاك الدولة وإزالــة 

أي تعديات عليها فياملهد.

ــري مـــحـــمـــد جنــيــب  ــ ــوبـ ــ ــه كـ ــ ــارثـ ــ كـ
ــارات نـــصـــف الـــنـــقـــل  رشــــاح  ــيــ ــســ والــ
بـــلـــبـــيـــس بـــــاملـــــرج املــــــواطــــــن يــشــكــو 
قــبــل انــهــيــار كــوبــري مــحــمــد جنيب 
كــوبــري  وحتـــديـــدا  املــــرج  فيمنطقه 
مــحــمــد جنــيــب يــعــانــي مـــن تــهــالــك 
جــدرانــه والتكسيربه مــا يــؤدي الى 
الـــــزحـــــام مــــــــروري ســـــيـــــارات نــصــف 
ــــات  ــواصـ ــ ــا وســـيـــلـــه املـ ــهــ الـــنـــقـــل انــ
فيالتنقل  الــســكــان  يعتمدها  الــتــي 
املـــرج محمد جنيب  داخـــل منطقه 
واملناطق احمليطه بها سياره تعتبر 
وســيــلــه غــيــرا ادمـــيـــه لــنــقــل الــركــاب  
غــيــرانــه يــعــود لــيــقــول الــضــا نصبح 
احلل الوحيد للسكان فيظل وجود 
شــــــــوارع مــــكــــســــره  ســـــيـــــارات نــصــف 
بــدون  أنها  غير  نقل محمد جنيب 
فيصندوق  الــركــاب  فيجلس  غطاء 
دون وجـــود مــا يحميهم مــن حــراره 
الـــشـــمـــس وبــــــــــروده اجلــــــو حـــصـــري    
ــع مــــحــــاور_رئــــيــــســــيــــة  ــ ــبـ ــ ــح سـ ــ ــتـ ــ فـ
احلي  هذا  حلاالزمةاملروريةداخل 
ــارع مــحــور مؤسسة  اهــمــهــا فــتــح شــ
الـــزكـــاة حــتــي مــســطــرد ،  وتــوســعــة 

شارع احملطة الغربي حتي رمسيس
 فيما يعرف بامتداد ترعة اجلبل 
حــــيــــث صــــــــرح الــــســــيــــد الـــــلـــــواء  
اليوم  فيجولته  الــقــاهــرة  محافظ 
الــشــرقــيــة مبحافظة  املــنــطــقــة  بـــان 

الــقــاهــرة تــواصــل   حصر العقارات 
التي سيتم إزالتها من أجل  إنشاء 

7 محاور جديدة فياملرج . 
حــــيــــث صــــــــرح الــــســــيــــد الـــــلـــــواء 

محافظ القاهرة  املرج - القاهرة 

يـــوجـــد عــدد  إنــــه حــتــى اآلن  ال 
محدد للعقارات املستهدف إزالتها 

 الفــتــا إلــى أن أعــمــال احلــصــر  .  
،جـــاريـــة حــتــى هـــذه الــلــحــظــة و. إن 
حــي املــرج يعني مــن أزمـــات مرورية 

وزحــام شديد  حيث من املتوقع أن 
تساهم تلك احملاور اجلديدة فيحل 

هذه األزمة . 
ــاور الــســبــعــة  ــ ــى أن احملــ ــار إلــ ــ وأشــ

اجلديدة كالتالي :

١- مـــحـــور احملـــطـــة الـــغـــربـــي من 
املرج حتى رمسيس . 

ــاة من  ــزكــ 2- مـــحـــور مــؤســســة الــ
نزلة الدائري حتى كوبري املؤسسة 

ومسطرد . 
وشـــــــارع  الـــــــفـــــــردوس  مــــحــــور   -3

الترولي . 
رفاعي  اهلل  عبد  شــارع  4- محور 

لربط محمد جنيب . 
٥- محور محمد جنيب . 
٦- محور شارع الشهيد . 
7- محور الشيخ منصور .

كتب :
  أحمد البحيري



بني  الذكية  احلرب  شهدتها  مثيرة  فصول 
معلومات  على  للحصول  أبيب  وتل  القاهرة 
الصناعى  أو  العسكرى  اجلانب  فى  حيوية، 
زرع  فى  إسرائيل  جنحت  ما  وبقدر  املدنى،  أو 
املجتمع  نسيج  فى  جواسيسها  من  العديد 
الضعف  نقاط  استغالل  خالل  من  املصرى 
استطاع  املخدرات،  أو  اجلنس  أو  املال  جتاه 
ضربات  توجيه  املصرية  املخابرات  جهاز 
رجاله  بدوره  وزرع  املوساد،  رجال  إلى  قوية 
فى املراكز املهمة داخل اجليش أو فى مفاصل 
املؤيدين  الصهاينة  جتمعات  بني  أو  املجتمع 
بعضهم  املختلفة،  العواصم  فى  إلسرائيل 
انتهت مهامهم ومت الكشف عن بطوالتهم مثل 
فهمى  وسامية  اجلمال  ورفعت  الهوان  أحمد 
ورفعت األنصارى، إال أن البعض اآلخر ما زال 
بأرشيف  للغاية«  »سرى  ملفات  فى  سطورا 
املناسبة  اللحظة  ينتظرون  املخابرات،  جهاز 

إلبراز خدماتهم التى أسندوها للوطن
 أحمد الهوان صانع األلعاب

على  كثيرا  تراهن  اإلسرائيلية  األمن  أجهزة  كانت 
محمد  أحمد  احلقيقى،  واسمه  الشوان  جمعة 
قبل  من  تدريبه  بعد  خاصة  الهوان،  عبدالرحمن 
املخابرات املصرية على طرق التعامل مع مسؤولى 
أهم  من  يصبح  حتى  اإلسرائيلية  املخابرات 
العماء الذين تعتمد عليهم تل أبيب. وبعد حرب 
أكتوبر املجيدة زادت حاجة املوساد إلى الدور الذى 
ولذلك  املعلومات،  إرسال  وسرعة  »الهوان«  يلعبه 
قرر إعطاءه أحدث أجهزة اإلرسال فى العالم، الذى 
تستطع  ولم  مبصر،  موجودا  بالفعل  إحداها  كان 
الهوان  قرر  وهنا  حامله،  على  القبض  املخابرات 
بعد التنسيق مع رجال املخابرات املصرية، الذهاب 
إلى تل أبيب للحصول على اجلهاز، وهناك قاموا 
بعرضه على جهاز كشف الكذب والذى تدرب عليه 
املخابرات، مما  رجال  أيدى  على  قبل سفره  جيدا 
جعله ينجح فى خداعهم ليحصل على أصغر جهاز 
إرسال مت اختراعه فى ذلك الوقت ليكون جاسوسا 

دائما فى مصر.
امليعاد احملدد لإلرسال  وفى  ومبجرد وصوله ملصر 
املصرية  املخابرات  من  موجهة  رسالة  بإرسال  قام 
إلى املوساد يشكرهم فيها على احلصول على جهاز 
أحمد  مهمة  انتهت  اللحظة  هذه  وبعد  اإلرسال، 

الهوان.
 أشرف مروان الرجل الغامض

وأكثر  املصرين  العماء  أبرز  من  مروان  أشرف 
اجلواسيس جدال فى تاريخ اجلاسوسية بن مصر 
مزدوجا  عميا  كان  بأنه  عنه  عرف  ملا  وإسرائيل، 
حيث قدم ملصر وسوريا معلومات خطيرة جدا عن 
إسرائيل، وفى املقابل تقول إسرائيل إنه قدم إليها 

معلومات عن مصر.
اهتمت الصحف اإلسرائيلية اهتماما كبيرا بوفاة 
أشرف مروان واتهامه بأنه عميل مزدوج، فقد ذكرت 
لها  تقرير سابق  فى  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
ووصفته  مروان«،  وفاة  يكتنف  غموضا  هناك  »إن 
بأنه كان عميا مزدوجا ما بن املخابرات املصرية 
واإلسرائيلية، وأنه كان يخشى على حياته منذ أن 
كشفت إسرائيل عام2003 أنه عميل كبير للموساد. 
أشرف  إن  اإلسرائيلية  »معاريف«  صحيفة  وقالت 
حرب  فى  أبيب  تل  أفشل  مزدوج  عميل  مروان 
ترك  فإنه  موته  وراء  األسباب  كانت  وأيا  أكتوبر، 
إسرائيل  تاريخ اجلاسوسية فى  تلوث  بقعة سوداء 

بعد أن خدعها وجعل من هذه املؤسسة أضحوكة.
وكان اجلنرال إيلى زيرا، الذى مت إبعاده من منصبه 
بعد  اإلسرائيلية  العسكرية  لاستخبارات  كرئيس 
كتب  قد  عليها،  باحلرب  التنبؤ  فى  أبيب  تل  فشل 
فوجئت  إسرائيل  أن  عام١993،  صدر  له  كتاب  فى 
غير  مزدوج،  عميل  ضحية  وقعت  ألنها  باحلرب 
أنه لم يذكر اسمه فى ذلك الكتاب، لكن الصحافة 
اإلسرائيلية قامت باإلشارة إلى اسم أشرف مروان 

بعد ذلك 
 رفعت اجلمال جنم اجلاسوسية

»رأفت  أو  بيتون«  »جاك  املصرى  اجلاسوس  يظل 
هو  األخير  واالسم  اجلمال«  »رفعت  أو  الهجان« 
اجلاسوسية  هو جنم جنوم حرب  احلقيقى  اسمه 
فى  جنح  حيث  اآلن،  حتى  وإسرائيل  مصر  بن 
متكن  كاملة،  عامًا   ١9 مدى  على  إسرائيل  خداع 
خالها من اختراق املجتمع اإلسرائيلى بكل فئاته 
وطوائفه وطبقاته، وتكوين شبكة كبيرة للتجسس 
داخل إسرائيل حلساب مصر.. وبعد انتهاء املهمة 
إلى  التجارى  نشاطه  نقل  بها،  املكلف  الصعبة 
»رأفت  يضع  ولم  اهلل.  توفاه  وهناك  أملانيا،  دولة 
الهجان« مصر فى موقف حرج لكى تسعى ملبادلته 
بجاسوس آخر.. فقد أفلت من قبضة املوساد.. ولم 
تعرف إسرائيل حقيقته إال بعد سنوات من وفاته، 

وحتديدًا عام ١988.
أطلقة  الذى  االسم  هو  الهجان«  »رأفت  اسم  وكان 
وفى  عنه  روايته  فى  مرسى  صالح  الروائى  عليه 
لـ»رفعت  بديا  وذلك  اسمه  حمل  الذى  املسلسل 
على سليمان اجلمال« ابن دمياط، الذى ارحتل إلى 
عام١9٥4  املصرية  املخابرات  من  بتكليف  إسرائيل 
جناحات  اجلمال  وحقق  كفه،  على  روحه  حاما 
تثبت  أن  املصرية  املخابرات  استطاعت  وبه  باهرة 
التى تدعيها إسرائيل  التألق  عمليا كذب أسطورة 
لهذه  القاهرة  إعان  وفور  مخابراتها،  جلهاز 
اإلسرائيلية  الصحفية  طالبت  املذهلة  العملية 
بجريدة  نشرته  موضوع  فى  بيرى«،  »سمادر 
هريتيل  آيسر   - اإلسرائيلية  أحرونوت«  »يديعوت 
مدير املخابرات اإلسرائيلية فى هذا الوقت، بنفى 
ما أعلنته املخابرات املصرية، وأكدت ملدير املخابرات 
أعلنتها  التى  املعلومات  هذه  أن  اإلسرائيلية 
القاهرة تثبت تفوق املخابرات العربية املصرية فى 
تقرب  وملدة  إسرائيل  داخل  جتسس  عملية  أشهر 
من العشرين عاما. واستهدفت الصحفية من نشر 
ذلك  كاملة، حقيقة  املوضوع عرض احلقيقة  هذا 
مبعلومات  باده  وزود  بينهم  عاش  الذى  الرجل 
خطيرة منها موعد حرب يونيو ١9٦7 وكان له دور 
بعد   ١973 أكتوبر  حلرب  اإلعداد  فى  للغاية  فعال 

أن زود مصر بأدق التفاصيل عن خط بارليف، كما 
ولم  إسرائيل،  داخل  إمبراطورية سياحية  كون  أنه 
جانب  من  الرسمى  الرد  وجاء  أمره.  أحد  يكشف 
التى  املعلومات  هذه  أن  اإلسرائيلية:  املخابرات 
نسج  إال  هى  ما  املصرية  املخابرات  عنها  أعلنت 
املصرين  على  وأن  التعقيد..  بالغة  ورواية  خيال 
وراء  الكل  يلهث  وبينما  بنجاحهم!.  يفخروا  أن 
أى معلومة للتأكد من احلقيقة عن هذا املجهول 
»جاك  باسم  اإلسرائيلية  السجات  فى  املقيد 
بيتون« بصفته إسرائيليا ويهوديا، نشرت صحيفة 
موسعا  موضوعا  اإلسرائيلية  بوست«  »جيروزاليم 
بعد أن وصلت إلى الدكتور »إمييرى فريد« شريك 
أن  وبعد  تورز«  »سى  السياحية  اجلمال فى شركته 
القاهرة  التى نشرتها  عرضوا عليه صورة اجلمال 
بيتون«  »جاك  لشريكة  أنها  وأكد  بالذهول،  شعر 
الذى شاركه ملدة سبع سنوات وأنه كان بجواره مع 
اإلسرائيلى عندما  املجتمع  كبير من صفوة  جمع 
حلزب  ممثا  اإلسرائيلى  الكنيست  لعضوية  رشح 
»مباى« اإلسرائيلى »حزب عمال األرض« ولكنه لم 
يرغب فى ذلك. وفور أن فجرت »جيروزاليم بوست« 
حقيقة اجلاسوس املصرى وأنه شخصية حقيقية 
وليست من نسج خيال املصرين، كما ادعى مدير 
املوساد، حصلت الصحيفة أيضا على بيانات رسمية 
من السجات اإلسرائيلية بأن »جاك بيتون« يهودى 
إلى  وصل  عام١9١9  املنصورة  مواليد  من  مصرى 
إسرائيل عام١9٥٥ وغادرها للمرة األخيرة عام١973، 
وأضافت الصحيفة بعد التحرى أن »جاك بيتون« 
أو رفعت اجلمال رجل األعمال اإلسرائيلى استطاع 
أن ينشئ عاقات صداقة مع عديد من القيادات فى 
إسرائيل منها: جولدا مائير رئيسة الوزراء، وموشى 
ديان وزير الدفاع، وخلصت الصحيفة إلى حقيقة 
ليس بها أدنى شك، وهى أن جاك بيتون ما هو إال 
املصرية  املخابرات  به  دفعت  مسلم  مصرى  رجل 
إلى إسرائيل واسمه احلقيقى »رفعت على سليمان 

اجلمال« من أبناء مدينة دمياط مبصر.
 سامية فهمى املناضلة الوطنية

إليطاليا  ماريو  خطيبها  سافر  فهمى  سامية 
معهم  ليعمل  اإلسرائيلى  املوساد  فاستقطبه 
خطيبته  دفع  فحاول  نكسة٦7  عقب  كجاسوس 
مع  التعاون  وفضلت  فرفضت  لذلك،  سامية 
وشبكة  مباريو  لإليقاع  املصرية  املخابرات 
أن  استطاعت  حتى  معها،  يعمل  التى  التجسس 
عن  املصرية  للمخابرات  وتكشف  بخطيبها  توقع 
جتند  إيطاليا  فى  إسرائيلية  جتسس  شبكة  أكبر 
مصر  على  التجسس  لصالح  والعرب  املصرين 

وسوريا.
 كيبورك يعقوبيان األرمنى الوطنى

فى  ولد  كوتشـك  يتسحاق  أو  يعقوبيان«  »كيبورك 
املدارس  فى  ودرس  أرمنية،  لعائلة  عام١938  مصر 
والده  توفى  العشرين  سن  بلوغه  وعند  املصرية 
عن  فتوقف  لألسرة،  الوحيد  العائل  وأصبح 
توفير  يستطيع  حتى  بالتصوير  وعمل  الدراسة 
إكمال تعليمه  الرغم من عدم  املال ألسرته. وعلى 
فإنه كان يتحدث أربع لغات بخاف اللغة العربية 
والتركية،  واإلسبانية  والفرنسية  اإلجنليزية  وهى 
املصرية  العامة  املخابرات  بواسطة  جتنيده  ومت 
لزرعه داخل إسرائيل ومت تدريبه وإعداده ملدة عام 
له، حيث  عملية ختان  إجراء  على  اشتملت  كامل 
وأعطى  كذلك،  هو  يكن  ولم  يختنون  اليهود  إن 
هوية جديدة باسم »يتسحاق كوتشك« يهودى من 
البرازيل  إلى  اليونان، وسافر  مواليد عام١93٥ فى 
املخابرات  جانب  من  املوضوعة  اخلطة  على  بناء 
املصرية فى شهر إبريل عام١9٦0 بحرا وبعد وصوله 
إلى البرازيل بشهرين اندمج مع اجلالية اليهودية 
فى سان باولو، وفى نهاية عام ١9٦١تقدم إلى مكتب 
ومت  إسرائيل  إلى  هجرة  بطلب  اليهودية  الوكالة 
عن  إسرائيل  إلى  البرازيل  من  وأبحر  طلبه  قبول 
منتصف  فى  حيفا  ميناء  ووصل  إيطاليا  طريق 

عام١9٦١.
إحدى  فى  العبرية  للغة  دراسته  انتهاء  بعد 
أن  منه  املصرية  املخابرات  طلبت  الكيبوتسات 
مت  وبالفعل  اإلسرائيلى،  اجليش  فى  يتجند 
جتنيده فى ساح النقل جليش الدفاع اإلسرائيلى، 
وتدرب على قيادة سيارات النقل الثقيلة فى قاعدة 
عسكرية فى منطقة بيت نباال بالقرب من مدينة 
اللد، ثم عن سائقا ألحد الضباط الكبار فى قيادة 
الدفاع املدنى وهو العقيد »شمعيا بكنشتن«، ومن 
أرسل  اإلسرائيلى  الدفاع  جيش  فى  وجوده  خال 
املخابرات  إلى  املهمة  املعلومات  من  هائا  كما 
قام  كمصور،  السابقة  خلبرته  ونظرا  املصرية، 

بتصوير أهداف عسكرية مهمة كما ورد فى الكتاب 
اإلسرائيلى وباعتراف األجهزة األمنية اإلسرائيلية 

التى اضطرت إلجازة طبع الكتاب.
سنوات  عدة  بعد  كوتشك«  »يتسحاق  على  قبض 
من العمل مع املخابرات املصرية وأثناء محاكمته 
حوت  بأنه  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  وصفته 
ضخم ال ميكن ألجهزة األمن اإلسرائيلية القبض 
بالسجن  عليه  احلكم  ومت  مثله،  العديد  على 
بثاثة  مبادلته  تتم  أن  قبل  عاما،  عشرة  ثمانية 
إسرائيلين كانوا قد اجتازوا احلدود املصرية بدون 

إذن.
شموئيل سامى باروخ املعلومات مقابل املال

مبدينة  عام١923  فى  ولد  إسرائيلى  أعمال  رجل 
والعائلة  صيدلى  والده  القدمي  باحلى  القدس 
اليهودى بالقدس منذ مدة  ثرية تعيش فى احلى 
ثم  بالقدس،  القدمية  البلدة  فى  درس  طويلة، 
حنا  برديس  مبنطقة  الزراعية  املدرسة  فى  درس 
التابعة  جورج  سانت  كلية  فى  للدراسة  انتقل  ثم 
للكنيسة اإلجنليكانية، ثم أنهى دراسته فى معهد 
وفى  بريطانيا،  فى  مانشستر  مبدينة  النسيج 
عام١9٥8عاد إلى إسرائيل مع زوجته وعمل كناشط 
سياسى، حيث انضم إلى حركة سياسية جديدة فى 
تعيينه  ومت  الشابة«،  »إسرائيل  تدعى  الوقت  ذلك 
احلركة  هذه  وكانت  للحركة،  املالية  للجنة  رئيسا 
السادسة  االنتخابات  فى  لاشتراك  نفسها  تعد 
بشدة  يرغب  »باروخ«  وكان  اإلسرائيلى،  للكنيست 
الكنيست كعضو منتخب، وبعد إفاسه  فى دخول 
فى عام ١9٦3 قرر السفر وعائلته إلى سويسرا فى 
محاولة لتوفير سيولة مالية بشكل أو بآخر، حتى 
يعود لبدء نشاطه مرة أخرى فى إسرائيل، ووصل 
أقاربه  أحد  وأسرته لدى  وأقام  إلى جنيف  بالفعل 
بوجوده  املصرية  العامة  املخابرات  وعلمت  هناك، 
ومنها  بالكامل،  حياته  وبتفاصيل  جنيف  فى 
حالته املالية املتدهورة، ومت جتنيده للعمل لصالح 
هو  إسرائيل  إلى  ورجع  إسرائيل،  داخل  من  مصر 
اقتصادية وسياسية مهمة  وقدم معلومات  وأسرته 
أن  إال  سنوات،  لعدة  ومعارفه  اتصاالته  خال  من 
القبض  إلى  أدت  نفسه  فى  الزائدة  وثقته  رعونته 
عليه ومحاكمته وحكم عليه بالسجن ثمانية عشر 
خال  عنه  أفرج  ثم  ١0سنوات  منها  أمضى  عاما، 
عفو لبعض السجناء وترك إسرائيل وسافر إلحدى 

الدول األوروبية التى يعيش بها حتى اليوم.
 عبدالرحيم قرمان العني الثاقبة

الثرية  العربية  العائات  إلحدى   ١938 عام  ولد 
واحملترمة فى مدينة حيفا وكانت عائلته معروفة 
محترمة  عائلة  بأنها  البريطانى  االنتداب  خال 
ومعتدلة، وجاء ثراء هذه العائلة نتيجة امتاكهم 
ومدينة  الغربى  اجلليل  مناطق  فى  كثيرة  أراٍض 
فى  الثانوية  املدرسة  فى  تعليمه  تلقى  الكرمل، 
وسافر  اخلمسينيات  نهاية  فى  قريته  وغادر  حيفا 
تدعى  فرنسية  شابة  على  وتعرف  أوروبا،  إلى 
إلى  معا  وعادا  أسلمت  أن  بعد  وتزوجها  »مونيك« 
إلى  زوجته  ومعه  غادر   ١9٦7 عام  وفى  إسرائيل، 
أحد  من  ولد  تبنى  أجل  من  أخرى  مرة  فرنسا 
وتعرف  العربية،  الدول  فى  الاجئن  مخيمات 
ضباط  أحد  إلى  قدمه  الذى  املصرين  أحد  على 
يجنده  أن  فترة  بعد  فاستطاع  العامة  املخابرات 
مهمة  مبهام  وكلف  مصر،  لصالح  للعمل  ويدربه 
للغاية، حسبما جاء بكتاب اجلواسيس اإلسرائيلى، 
البحرية اإلسرائيلى فى  منها تصوير سفن ساح 
حيفا، وتصوير الصواريخ من طراز »جبرائيل« التى 
وكانت هذه  بحرية،  أهداف  على  البحر  تطلق من 
املهمة فى جيش  الصواريخ من األسرار العسكرية 
ماءمة  باختبار  كلف  كما  اإلسرائيلى،  الدفاع 
طريق حيفا عكا إلقاع وهبوط الطائرات احلربية 
وقت الطوارئ، ومحاولة التقرب من اليهود، خاصة 
على  التركيز  مع  للخارج،  كثيرا  يسافرون  الذين 
وفى  اإلسرائيلية،  اجلوية  القوات  فى  العاملن 
عميل  جتنيد  فى  قرمان  جنح  عام١9٦9  ربيع 
التعليمات  على  بناء  املصرية  للمخابرات  جديد 
البالغ من  له، وجند توفيق فياض بطاح  الصادرة 
جمارك  فى  موظفا  ويعمل  عاما،  ثاثن  العمر 
ميناء حيفا، حيث رؤى ضرورة وجود أحد العماء 
البحرية  القطع  ملراقبة  امليناء  داخل  دائمة  بصفة 
اإلسرائيلية واإلباغ عن كل املعلومات والتفاصيل 
عام  نهاية  بنجاح حتى  الذى مت  األمر  وهو  عنها، 
١970وقبض عليهما لعدم اتباعهما تعليمات األمن 
اثنى  ملدة  بالسجن  قرمان  على  وحكم  املستدمية، 
العدل  محكمة  أمام  احلكم  واستأنف  عاما  عشر 
بزيادة  عاما  عشر  بستة  عليه  حكمت  التى  العليا 

بطاح  توفيق  أما  األول،  احلكم  عن  أعوام  أربعة 
وظا  سنوات  عشر  ملدة  بالسجن  عليه  فحكم 
بالسجن ملدة أربعة أعوام، وقامت املخابرات العامة 
املصرية بتبادلهما، ومعهما آخران عام١974مقابل 
مبادلة اجلاسوس اإلسرائيلى »باروخ زكى مزراحى« 
ثم قررا السفر إلى إحدى الدول األوروبية لإلقامة 

بها.
 هبه سليم الصعود للهاوية

املقدم  وخطيبها  عامر،  سليم  عبدالرحمن  هبة 
بكت  التى  اجلاسوسة  الفقى،  عبداحلميد  فاروق 
من أجلها جولدا مائير حزنًا على مصيرها، بعدما 
قدم  مما  أكثر  إلسرائيل  »قدمت  بأنها  وصفتها 
كيسنجر«  »هنرى  جاء  وعندما  إسرائيل«،  زعماء 
الراحل  الرئيس  ليرجو  األمريكى  اخلارجية  وزير 
محمد أنور السادات وتخفيف احلكم عليها، كانت 
هبة تقبع فى زنزانة انفرادية ال تعلم أن نهايتها قد 
حانت بزيارة الوزير األمريكى، و تنبه السادات فجأة 
إلى أنها قد تصبح عقبة كبيرة فى طريق السام، 
قصة  على  الستار  ليسدل  فورًا،  بإعدامها  فأمر 
اجلاسوسة التى باعت مصر ليس من أجل املال أو 
اجلنس أو العقيدة، ولكن بعد أن تعرضت لعملية 
مبواقع  أبيب  تل  إمداد  إلى  أوصلتها  مخ،  غسيل 
املضادة  اجلديدة  الروسية  الصواريخ  بطاريات 

للطائرات، عبر خطيبها املقدم فاروق.
 على العطفى

جاسوس فى قصر الرئاسة فى عام ١٩٧٢
خليل  »على  اسمه  إن  اجلاسوس  بيانات  تقول 
فى  زينب  السيدة  حى  مواليد  من  العطفى« 
عمله  خال  من  ارتبط  الذى  عام١922،  القاهرة 
مصر،  فى  املسؤولن  بكبار  قوية  عاقات  بشبكة 
حسن  كمال  السيد  أصدقائه  مقدمة  فى  وكان 
العامة  املخابرات  رئاسة جهاز  تولوا  على أحد من 
طريقه  وكان  مصر،  فى  الوزراء  ورئاسة  املصرية، 
لتلك الصداقات صديق عمره الكابنت عبده صالح 
الوحش جنم النادى األهلى فى ذلك احلن، واملدير 
الذى  وقتها،  املصرى  الكروى  للمنتخب  الفنى 
جعله املشرف على الفريق الطبى للنادى األهلى، 
اخلاص  املدلك  أصبح  حتى  عاقاته،  فتعددت 

لرئيس اجلمهورية بدءًا من عام ١972.
أحيل العطفى إلى محكمة أمن الدولة العليا فى 
حكمها  أصدرت  حيث  لسنة١979،  رقم   القضية 
عليه باإلعدام شنًقا، لكن الرئيس السادات خفف 
فحسب،  ملدة١٥سنة  الشاقة  األشغال  إلى  احلكم 
الضغوط  رغم  مبادلته  أو  عنه  اإلفراج  ورفض 
رئيس  من  وقتها  لها  تعرض  التى  السياسية 
تعددت  الذى  بيجن«  »مناحم  اإلسرائيلى  الوزراء 
يعّدان  الفترة، وهما  بالسادات خال تلك  لقاءاته 

التفاقيات السام بن مصر وإسرائيل.
اجلاسوس شريف الفياللى

قضية اجلاسوس »شريف الفالى« من أشهر قضايا 
عام١990  سافر  حيث  إسرائيل،  لصالح  التجسس 
إقامته  وخال  بأملانيا،  العليا  دراسته  الستكمال 
إيرينا  تدعى  يهودية  أملانية  سيدة  على  تعرف  بها 
قامت بتقدميه إلى رئيس قسم العمليات التجارية 
أحلقه  الذى  الدولية،  األملانية  الشركات  بإحدى 
العبرية  اللغة  تعلم  منه  وطلب  بالشركة  بالعمل 

متهيدًا إلرساله للعمل فى إسرائيل.
العبرية  اللغة  تعلم  فى  الفيالى  فشل  وعندما 
سافر إلى إسبانيا وتزوج من امرأة يهودية مسنة، ثم 
بجهاز  الضابط  »جريجوى شيفيتش«  على  تعرف 
فى  الثانى  واملتهم  السابق  السوفيتى  املخابرات 
أنه يعمل فى جتارة األسلحة،  القضية، وعلم منه 
إمداده  منه  ثم طلب  الكبير،  ثرائه  عن  له  وكشف 
مبعلومات سياسية وعسكرية عن مصر ومبعلومات 
سياحى  هو  ما  منها  استثمارية  مشروعات  عن 
وزراعى مبساعدة ابن عمه »سامى الفيالى« وكيل 
وزارة الزراعة، ووافق »الفيالى« وبدأت اللقاءات مع 
ضابطن من املوساد، إلى أن جنح رجال املخابرات 
قضية  أشهر  وكانت  عليه،  القبض  فى  املصريون 
جتسس مع بداية عام 2000 وحكم عليه بالسجن 

١٥ عاما.
 سمير عثمان اجلاسوس العائم

اعتقلت السلطات املصرية اجلاسوس سمير عثمان 
فى أغسطس١997، حيث سقط فى يد رجال األمن 
أثناء قيامه بالتجسس مرتديًا بدلة غوص، وكانت 
مهمة عثمان التنقل عائما بن مصر وإسرائيل بعد 
جتنيده  مت  بأنه  املتهم  واعترف  املوساد،  جنده  أن 
اإلسرائيلية  املخابرات  ضباط  يد  على  عام١988 

بعد أن ترك عمله فى جهاز مصرى إستراتيجى.
سافر  أنه  عن  معه  التحقيق  عثمان خال  وكشف 

إلى اليونان والسودان وليبيا ثم إلى إسرائيل، وأن 
املوساد جهز له4جوازات سفر كان يستخدمها فى 
تنقاته وأثناء تفتيش منزله عثر على مستندات 
عمليات  فى  تستخدم  خاصة  وأدوات  مهمة 

التجسس.
عودة الترابني وأزمة التبادل

الترابن«  سليمان  »عودة  اجلاسوس  أصول  تعود 
التى  الفلسطينية  القبائل  أكبر  بدوية من  لقبيلة 
متتد فى سيناء وحتى صحراء النقب الغربى، وكان 
والده جاسوًسا أيضا يعمل لصالح تل أبيب، ولكنه 
كان خاما ولم ينشط إال فى أوقات محددة، حيث 
وعندما  واملقاومة،  الفدائين  حتركات  يراقب  كان 
مصر  من  هرب  تتابعه  املصرية  األجهزة  بأن  شعر 
عام١990 إلسرائيل ومعه ابنه »عودة الترابن« الذى 
كان يتسلل إلى سيناء عبر احلدود جلمع املعلومات 
تسلله  عند  ضبطه  مت  حتى  أخرى،  مرة  يعود  ثم 
عام  عليه  وحكم  بالعريش  املتزوجة  أخته  ملنزل 
2000بالسجن ملدة١٥ عاما، ومنذ ذلك احلن تسعى 
إسرائيل لإلفراج عنه، ومن حن آلخر جتدد طلبها 
بوضعه  تطالب  كما  عنه،  اإلفراج  بسرعة  للقاهرة 
على قائمة أى صفقة محتملة لتبادل اجلواسيس 

مع مصر.
معلومات  ونقل  التجسس  على  »الترابن«  واعتاد 
يتابع  كان  كما  أبيب،  تل  لصالح  عسكرية مصرية 
فى  املصرين  واجلنود  املصرية  العسكرية  املواقع 
سيناء وعددهم وعتادهم، ونقل كل تلك املعلومات 
ووفقا  بحوزته،  كان  اتصال  جهاز  عبر  إلسرائيل 
عبر  »الترابن«  فإن  املصرية  النيابة  لتحقيقات 
متسلا  كان  عندما  وسقط،  مرات  عدة  احلدود 
بيومن  وبعدها  العريش  فى  املتزوجة  أخته  ملنزل 
توصلت إليه األجهزة املصرية بعد أن أبلغ عنه زوج 
أخته سليمان الترابن، وهو نفسه ابن عمته الذى 
اعترف عليه فى احملكمة بأنه كان يتسلل من وقت 
وكان  املصرى،  اجليش  عن  معلومات  جلمع  آلخر 
عودة قد حاول جتنيده بل منحه بعضا من األموال 

املزيفة. 
عصام العطار

العطار«  »عصام  اإلسرائيلى  اجلاسوس  اعتقل 
عام2007  فى  اإلسام  عن  واملرتد  جنسيا  الشاذ 
بعد أن متكنت السلطات املصرية من القبض عليه 
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بعد أن قام أحد 
بالكشف  تركيا  فى  املصرية  السفارة  فى  العاملن 
كما  الغريبة،  وممارساته  العطار  جتاه  شكوك  عن 
رئيسية  معلومات  على  املصرية  السلطات  حصلت 
جاءت من طرف عراقى اتصل بالسفارة املصرية فى 
فيها  للمسؤولن  واعترف  أنقرة  التركية  العاصمة 

عن تخابر العطار لصالح اإلسرائيلين.
وكان العطار قد ارتد عن اإلسام واعتنق املسيحية 
طريق  عن  اإلسرائيلية  باملخابرات  جتنيده  وبدأ 
وظروفهم  أنقرة  فى  املصرين  عن  تقارير  كتابة 
للمال  حبهم  ومدى  واالجتماعية  االقتصادية 
وكان  آخرين،  جتنيد  أجل  من  ولبلدهم  والنساء 
دوره يقتصر على كتابة التقارير وتسليمها لضابط 
كان  الذى  إيفنى«  »دانيال  اإلسرائيلى  املخابرات 

على عاقة جنسية معه حسب اعترافاته
عزام عزام جاسوس املنطقة الصناعية

أخطر جاسوس إسرائيلى عمل داخل مصر، ومنذ 
لم  عام١997،  ملدة١٥سنة  بالسجن  عليه  حكم  أن 
عنه  باإلفراج  املطالبة  فى  وقادتها  إسرائيل  تهدأ 
مصر  مع  صفقة  إطار  فى  عنه  اإلفراج  مت  حتى 
أفرجت إسرائيل مبوجبها عن ستة طاب مصرين، 
كانت قد اعتقلتهم عام 2004 من احلدود املصرية 
تآمرهم  فى  لاشتباه  املشتركة  اإلسرائيلية   -

الختطاف جنود إسرائيلين.
وكشفت قصة القبض على »عزام عزام متعب عزام« 
عام ١99٦ على شبكة جتسس كاملة كان يتزعمها، 
حيث جند شابا مصريا أثناء وجوده للتدريب فى 
يوسف  زهرة  املوساد  عميلتى  طريق  عن  إسرائيل 
املعلومات  وكانت  شواهنة،  أحمد  ومنى  جريس 
معلومات  جمع  هى  وشبكته  عزام  من  املطلوبة 
خاصة  اجلديدة،  املدن  فى  املوجودة  املصانع  عن 
حيث  من  رمضان  من  والعاشر  ٦أكتوبر  مدينة 
النشاط واحلركة االقتصادية، وكانت وسيلة »عزام 
داخلية  مابس  إدخال  وهى  للغاية  جديدة  عزام« 
مشبعة باحلبر السرى قادمة من إسرائيل مع عماد 
على  احلكم  وعند  عزام،  جنده  الذى  إسماعيل 
اإلسرائيلى  الوزراء  رئيس  غضب  عام١997  »عزام« 
على  واعترض  الوقت  ذلك  فى  نتانياهو  بنيامن 

حكم القضاء املصرى.
 محمد سيد صابر اجلاسوس النووى

السلطات  أعلنت   2007  -  3  -  ١7 الثاثاء  يوم 
املصرية القبض على شبكة جتسس تعمل لصالح 
جهاز االستخبارات اإلسرائيلى »املوساد« ويتزعمها 
الذرية  الطاقة  هيئة  فى  يعمل  مصرى  مهندس 
يدعى محمد سيد صابر باالشتراك مع اثنن من 
واليابانى  بيتر«  »براين  اإليرلندى  هما  األجانب 
عن  معلومات  جمع  تستهدف  وكانت  أيزو«  »شيرو 
صابر  وقال  ومنشآتها،  الذرية  الطاقة  مشاريع 
النيابة إنه فى عام ١999 تقدم  فى اعترافاته أمام 
بطلب هجرة إلى إسرائيل بسبب خاف فى مجال 
التعليمية  املعاهد  بأحد  للعمل  سافر  ثم  عمله، 
باململكة العربية السعودية، ثم عاد لعمله فى هيئة 
الطاقة الذرية وحصل على إجازة بعدها وعاد إلى 

السعودية
 مجدى أنور توفيق قصة جتسس لم تبدأ

اجلاسوس  عمليات  املصرية  املخابرات  أحبطت 
عام2002، حيث  يبدأ  أن  قبل  توفيق«  أنور  »مجدى 
حكم عليه بالسجن١0 سنوات أشغااًل شاقة، وذلك 
لسعيه للتخابر مع املوساد اإلسرائيلى ووجهت له 
التخابر مع دولة أجنبية وأيضا  إلى  تهمة السعى 

تهمة التزوير فى أوراق رسمية.
العامة  األمانة  من  شهادة  بتزوير  »توفيق«  وقام 
أفريقيا  مع  الفنى  للتعاون  املصرى  للصندوق 
كوزير  عمله  إلى  تشير  اخلارجية،  لوزراء  التابع 
اجلاسوس  واعترف  احلقيقة،  غير  على  مفوض 
اإلسرائيلية  بالقنصلية  باالتصال  قام  بأنه 
بأنه  ذلك  مبررًا  الفاكس،  عن طريق  باإلسكندرية 

كان يريد عناوين بعض األجهزة الدولية.
عصام الصاوى الدبلوماسى اجلاسوس

الدبلوماسى  الصاوى«  »عصام  الدكتور  تورط 
املصرى بسفارة مصر فى تل أبيب مع شبكة جتسس 
بشركة  عامة  عاقات  مديرة  تزعمتها  مصر  فى 
كرة  العبة  كانت  إبراهيم«،  »جناء  تدعى  سياحية 
اللعبة  هذه  طريق  عن  تعرفت  والتى  سابقة  يد 
بنادى  السابق  اليد  كرة  »خالد مسعد« العب  على 
الزمالك، ومتكنت من جتنيده هو اآلخر ليساعدها 
ن الثاثة معًا شبكة  فى هذه العمليات املشبوهة وكوَّ
إلى  األجانب  السائحن  وتهريب  للتجسس  قوية 
املنافذ  طريق  عن  املصرية  احلدود  عبر  إسرائيل 

والدروب اجلبلية عند مدينة رفح.
كانت الصدفة وحدها هى السبب وراء كشف شبكة 
التجسس، حيث بدأت القصة بتقدمي باغ باختفاء 
١٦ سائحا يحملون اجلنسية الصينية فى اجلبال 
سفارى  رحلة  عمل  أثناء  رفح  مبدينة  والدروب 
السائحن  هؤالء  أن  التحريات  وأكدت  سياحية، 
التى  اإلسرائيلية  املصرية  احلدود  عند  اختفوا 

عبروها إلى داخل إسرائيل.
نقل  عن  املسؤولة  الشركة  مع  التحقيقات  وقادت 
هذه املجموعة من السياح إلى أن مسؤولية برنامج 
العاقات  مديرة  مسؤولية  ضمن  يقع  الرحلة 
بتهريب  واتهامها  استدعائها  ومبجرد  العامة، 
السائحن الصينين إلى حدود إسرائيل، اعترفت 
على  إبراهيم  جناء  العامة  العاقات  مديرة 
هو  وقع  الذى  مسعد«  »خالد  الشركة  فى  زميلها 
بكيفية  تفصيليًا  واعترفا  الشرطة،  يد  فى  اآلخر 
عمليات الهروب وكيفية عمليات االتصال باجلانب 
الدروب  عبر  العملية  هذه  لتسهيل  اإلسرائيلى 
واجلبال من رفح إلى األراضى اإلسرائيلية، وذلك 

مقابل ١800دوالر على الشخص الواحد.
إبراهيم«  »جناء  فجرتها  التى  املفاجأة  وكانت 
املتهمة أن من يقوم بترتيب االتصال واالتفاق مع 
اجلانب اإلسرائيلى لتسهيل عملية هروب األجانب 
مقابل  أبيب  تل  بسفارة  مصرى  دبلوماسى  هو 
تهريبه  يتم  شخص  كل  عن  عمولة  على  حصوله 

إلى إسرائيل.
االتهام  دائرة  فى  الدبلوماسى  هذا  وبدخول 
حولت القضية من قضية تهريب السياح األجانب 
املوساد  جهاز  مع  تخابر  قضية  إلى  إلسرائيل 
التى  التحقيقات  اإلسرائيلى، وهو ما كشفت عنه 
االتهام  دائرة  اتسعت  حيث  تامة،  سرية  فى  جرت 
فى القضية لتشمل 8 متهمن، ثاثة منهم بارزين، 
السياحية  بالشركة  موظفن  عن  عبارة  والباقون 
وعدد من البدو من مدينة رفح ممن لديهم خبرة 
إسرائيل  إلى دخول  املؤدية  املنافذ اجلبلية  بدروب 
يسهلون  الذين  اإلسرائيلين  من  عدد  بخاف 

عملية التنقل للسياح األجانب داخل إسرائيل.
إيان تشامي جرابيل جاسوس ميدان التحرير

من  جرابيل«  تشامي  »إيان  اإلسرائيلى  اجلاسوس 
فى  عليهم  القبض  مت  الذين  اجلواسيس  أحدث 
املصرية  األمن  أجهزة  قبضة  فى  وسقط  مصر، 
الفنادق بوسط  يناير فى أحد  اندالع ثورة2٥  بعد 
النيابة  أن  املصرية  السلطات  وأوضحت  القاهرة. 
املخابرات  من  معلومات  تلقت  قد  كانت  العامة 
املذكور  اجلاسوس  أن  إلى  فيها  أشارت  العامة، 
بعض  بتنفيذ  وتكليفه  الباد  داخل  إلى  دفعه  مت 
وجتنيد  اإلسرائيلى،  اجلانب  قبل  من  املهام 
فى  نشاطه  لتوفيرها من خال  األشخاص  بعض 
والبيانات  املعلومات  جمع  ومحاولة  التجسس 

ورصد أحداث ثورة 2٥ يناير.
وحرص »جرابيل« الذى كان يحمل أيضا اجلنسية 
وشارك فى حرب  اإلسرائيلى،  باجليش  األمريكية 
لبنان عام300٦ وأصيب خالها لتواجده فى أماكن 
القيام  على  املتظاهرين  وحتريض  املظاهرات 
الوقيعة  بهدف  العام،  النظام  متس  شغب  بأعمال 
جميع  بن  الفوضى  ونشر  والشعب  اجليش  بن 
ورصد  األمنى،  االنفات  حلالة  والعودة  املواطنن 
مبا  املعلومات،  بهذه  لاستفادة  األحداث  مختلف 
واالقتصادية  السياسية  باملصالح  الضرر  يلحق 

واالجتماعية للباد والتأثير سلبا على الثورة.
العسكرى،  املجلس  على  أمريكية  ضغوط  وبعد 
مبوجبها  يتم  تبادل  صفقة  على  القاهرة  وافقت 
اإلفراج عن »جرابيل« مقابل إطاق سراح2٥ سجينا 

مصريا كانوا معتقلن بالسجون اإلسرائيلية.

اللواء اشرف فوزى اخلبير االمنى واالستراتيجي  يكتب..

الطريق النتصارات أكتوبر..
 املخابرات املصرية زلزلت حتصنيات املوساد بزرع اجلواسيس فى إسرائيل
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تل بيب متنحنا شهادة التفوق بفضل الشوان والهجان.. 
والعطفى وهبة سليم وعزام والفياللى عالمات للسقوط فى الهاوية
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كتب رمضان ابو الفتوح 
ــام رئـــيـــس مـــركـــز ومــديــنــة  ــ قـ
كفرشكر  دكتور بكر عبد املنعم   
غنيم  محمد  األســتــاذ  ونــائــبــه 

وبــعــض املــســئــولــىن  بــالــعــديــد 
مـــــن اجلــــــــــوالت واملـــــــــــرور عــلــى 
الــــوحــــدات املــحــلــيــة واحلــمــلــة 
امليكانيكية    باملجلس لضمان 

بــهــا واصــــالح ماتعطل  الــعــمــل 
منها كما يقوم باجلوالت داخل 
الوحدات  املحلية وملتابعة حل 

املشاكل اخلاصة باملواطنني

بهذه الوجدات املحلية وهى 
الــبــقــاشــني والـــشـــقـــر واملــنــشــاة 
وتفقد  وكــفــرشــكــر  وكفرتصفا 
ــهــــمــــل داااخـــــــــــل مــســتــشــفــى  الــ

ــال  شــكــوى  ــ ــــذى طـ كــفــرشــكــر الـ
ــنــــهــــا ومــــــــن ادارتــــــــــا  الــــــنــــــاس مــ
جارى  التى  املنشااات  وكذالك 
بــهــا الــعــمــل   كــذالــك مت  تهني 

الــكــوبــرى لتنظيم  جلــنــة عــلــى 
املــــــــرور فـــوقـــه كــــذالــــك نــنــاشــد 
ــرورىة  ــدة مـ املــــرور بــتــوفــيــر  وحـ

بكفرشكر

عــقــد الـــلـــواء عــبــد املــجــيــد صقر 
ــــس، اجـــتـــمـــاعـــا  ــويـ ــ ــسـ ــ ــافــــظ الـ مــــحــ
ملــنــاقــشــة اســــتــــعــــدادات املــحــافــظــة 
ــول  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ملــــجــــابــــهــــة األمــــــــطــــــــار والـ
ــة جــمــيــع  ــزيـ ــاهـ والـــــوقـــــوف عـــلـــى جـ
املديريات واجلهات املعنية فىحالة 
 ، ــول  ــيــ ســ أي  ــقــــوط  ســ أي  حـــــــدوث 
بــحــضــورنــائــب مــحــافــظ الــســويــس 
واالستاذ  رمضان  اهلل  الدكتورعبد 
خــالــد ســـعـــداوي الــســكــرتــيــر الــعــام 
ســراج  ايــهــاب  والعميد  للمحافظة 

الدين السكرتير العام املساعد 
ــلــــى رؤســـــــاء  وأكــــــــد املــــحــــافــــظ عــ
ــات  ــهــ األحـــــيـــــاء واملـــــديـــــريـــــات واجلــ
والـــكـــوارث  األزمـــــات  وإدارة  املــعــنــيــة 
ــدات  ــ ــعــ ــ ــزة واملــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــة االجـ ــزيــ ــاهــ ــجــ بــ
والسيارات وفرق االغاثة والطوارئ 
واالنــــتــــهــــاء مــــن تـــطـــهـــيـــر  شــبــكــات 
صرف مياه األمطار وغرف تفتيش 

الصرف الصحي بالشوارع  .
واســـتـــمـــع املـــحـــافـــظ الــــي عــرض 
حول اعمال جلان املتابعة وهندسة 
الري واألزمات حول موقف مخرات 
السيول باملحافظة ومدي سالمتها 
ــقـــوط  ــة سـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــا ملـ ــهــ ــتــ ــزيــ ــاهــ وجــ

السيول واألمطار.
ومن ناحية أخري عقد اللواء أح 
عبد املجيد صقر محافظ السويس 
إجــتــمــاعــا الـــيـــوم لــبــحــث إســتــعــداد 
املحافظة إلستقبال العام الدراسي 
اهلل  الدكتورعبد  بحضور  اجلــديــد 
رمــضــان نــائــب املــحــافــظ واالســتــاذ 
خــالــد ســـعـــداوي الــســكــرتــيــر الــعــام 
ســراج  ايــهــاب  والعميد  للمحافظة 
الـــديـــن الــســكــرتــيــر الـــعـــام املــســاعــد 

للمحافظة  

كما كلف املحافظ رؤساء األحياء 
العمل  بتكثيف  املديريات  ومديري 
لـــرفـــع كـــفـــاءة الــنــظــافــة بــاملــنــاطــق 
ــة بــــــاملــــــدارس وإزالـــــــــــة أي  ــيـــطـ املـــحـ
االشـــغـــاالت او تــعــديــات، واالنــتــهــاء 
مـــن أي أعـــمـــال تــخــص كـــل مــرفــق 
أهمية  عــلــي  مـــؤكـــدا   .. مــديــريــة  أو 
ــل راحـــة  بــــذل كـــل اجلـــهـــود  مـــن أجــ
ابنائنا الطالب باملدارس مع بداية 
عــــام دراســـــي ســعــيــد عــلــي األســريــة 

السويسية 
اتوبيسات  توفير  املحافظ  وقــرر 
لــنــقــل الــطــالب يــومــيــا مــن مــدرســة 
للتعليم  عــبــداملــطــلــب.  بـــن  حـــمـــزة 
األساسي بقرية الرائد الي مدرسة 
ــقــــري شــبــاب  ــي بــ ــاعـ ــبـ ــسـ يــــوســــف الـ
ــريــــجــــني بـــحـــي فـــيـــصـــل حلــني  اخلــ
ــال الـــصـــيـــانـــة  ــ ــمـ ــ ــن أعـ ــ االنــــتــــهــــاء مـ
باملدرسة .. مؤكدا علي هيئة األبنية 
من  االنتهاء  بالسويس  التعليمية 
لعودة  والــتــطــويــر  الصيانة  اعــمــال 

الطلبة مرة اخري ..
ــر مـــيـــنـــي بــــــاص ملـــدرســـة  ــيــ ــوفــ وتــ
عــيــون مــوســي لــلــتــعــلــيــم األســاســي 
أهمية  علي  مشددا   .. القناة  شــرق 
الطلبة  عــلــي  والــتــيــســيــر  التسهيل 
ملواصلة التعليم حلني االنتهاء من 

صيانة املدرسة ..
ــرر الـــلـــواء صــقــر مــراجــعــة  كــمــا قـ
ــة لـــلـــمـــدرســـني ..  ــيـ اإلجــــــــازة املـــرضـ
ــريـــن  ــقـــصـ ــبــــة املـ ــددا مبــــحــــاســ ــ ــشــ ــ مــ
تــتــعــلــق  قــــــــرارات  واملـــخـــالـــفـــني الي 

بتنظيم العملية التعليمية
واكد املحافظ علي هيئة االبنية 
مديرية  مــع  بالتنسيق  التعليمية 
االنتهاء  بسرعة  والتعليم  التربية 
ــانــــي  ــبــ ــة املــــــــــــدارس واملــ ــانــ ــيــ مـــــن صــ
األحــيــاء  مــســتــوي  عــلــي  التعليمية 
الدراسي  العام  بداية  قبل  اخلمس 

اجلديد..
العميد  مــن  كــال  حضراللقاءات 
العسكري  املستشار  مــوســي  احــمــد 

رامــي  والعقيد  السويس  ملحافظة 
ــام مــكــتــب املــحــافــظ  ســعــد مــديــر عــ
االزمــات  ادارة  مدير  ناشد  والضبع 
والــــــكــــــوارث بـــاملـــحـــافـــظـــة وممــثــلــي  
ــات ومــــديــــري  ــئــ ــيــ ــهــ ــات والــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ــح احلــكــومــيــة  ــالـ املــــديــــريــــات واملـــصـ

ورؤساء االحياء 
كــمــا حــضــركــال مــن يــاســر عــمــارة  
والتعليم  الــتــربــيــة  مــديــريــة  مــديــر 
ــي مـــديـــر عـــــام فـــرع  ــ ــرانـ ــ وعـــلـــي احلـ
بالسويس  التعليمية  األبنية  هيئة 
املحافظ  مستشار  الشاعر  وسلمي 
ــو احلــســن  ــ لــلــتــعــلــيــم ورمـــــضـــــان ابــ
االدارات  ومــديــري  املعلمني   نقيب 
وقيادات  العام  والتعليم  التعليمية 
مديرية التربية والتعليم واجلهات 

املعنية .

كتب عبده حامد 
ــد الــنــائــب املــخــضــرم أحــمــد  وعـ
من  االنتهاء  علي  بالعمل  رمــزي 
الشباب  ومركز  املدرسة  إجـــراءات 
الــدولــة  الــعــزبــة فــىخــطــة  إدراج  و 
الـــشـــرب والـــصـــرف الصحي  ملــيــاه 
ــاه وتــغــيــر  ــ ــيـ ــ ــتـــجـــديـــد شـــبـــكـــة املـ لـ
ــبـــادرة  املـــحـــابـــس وضــــم أعـــضـــاء ملـ
غــيــر متوقعة  ــارة  كـــرميـــةزيـ حــيــاة 
ــزي نــاجــي  مـــن الــنــائــب أحــمــد رمــ
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لــعــزبــة 
أبـــــو إســـمـــاعـــيـــل الـــتـــابـــعـــة لــقــريــة 
بـــر قـــاش مــركــز مــنــشــاة الــقــنــاطــر 
ــوم اجلــمــعــة  ــيـــزة يــ مــحــافــظــة اجلـ
املوافق 7/١0/٢0٢٢وذلـــك لتفقد 
متطالبات  ملعرفة  القرية  احــوال 
األهــالــي ومـــدي احــتــيــاج املنطقة 
استقبال   حيوية  مــشــروعــات  مــن 
أهلي القرية ومجموعة كبيرة من 
الشباب النائب املحبوب فىمنزل 

احلاج
أكبر  أحــد  شلبي  العاطي  عبد 
عائالت القرية ومت احلديث علي 
حـــرمـــان املــنــطــقــة مـــن اخلـــدمـــات 
علي مر العصور وأكد أحد الشباب 
أن هناك زيارات كثيرة تسبق لقاء 

ــم تنجح  الــنــائــب مــع األهـــالـــي ولـ
الــقــريــة فـــىإمتـــام مـــشـــروع وأحـــد 
رحــب احلــاج موسي دواد واحلــاج 
جــــالل عــيــســي بــالــنــائــب املــحــتــرم 
وأكد علي كالم الشباب وقال البد 

من إيجاد حلول جذرية
حلـــــــل أغــــلــــبــــيــــة املـــــشـــــروعـــــات 
الـــورق فقط أشــاد  املــوجــودة علي 
النائب  بـــدور  الــعــاطــي  عــالء عبد 
فىكل قري مركز منشأة القناطر 
وخـــارج املــركــز وأكـــد  علي ضــرورة 
ــة مـــدرســـة  ــ ــامـ ــ ــل لـــغـــز عــــــدم إقـ ــ حـ
املستقبل االبتدائية بالعزبة حتي 
ــد املــواطــنــني  تـــبـــرع أحــ ــم  االن رغــ
ــات  ــقــ ــوافــ ــة وهـــــنـــــاك مــ ــاحــ ــســ ــاملــ بــ
باملدرسة ..؟وأضاف سامي فتحي 
ــو إسماعيل  أبـ ــد شــبــاب عــزبــة  أحـ
ــادق مــثــل أحــمــد  ــ تــنــظــر نـــائـــب صـ
متتالية  دورات  مـــدار  علي  رمـــزي 
عهود  من  عالية  ثقة  علي  ونحن 
النائب   واستكمل جودة محمود 
احلـــديـــث مـــع الــنــائــب وأكــــد علي 
ضرورة التعاون مع أهالينا بعزبة 
ــو إســـمـــاعـــيـــل ومـــحـــاولـــة جــــادة   ــ أبـ
لــلــبــدا فــىاملــشــروعــات املــطــروحــة 
حياة  مبادرة  ضمن  الساحة  علي 

من  إسماعيل  أبــو  فعزبة  كــرميــة  
املـــنـــاطـــق شــــديــــدة احلــــرمــــان مــن 

اخلدمات
أطالق أهلي عزبة أبو إسماعيل 
حــمــلــة تـــايـــد  لــلــنــائــب املــخــضــرم 
ــان أو  ــكــ ــد رمـــــــزي فـــــــىأي مــ ــمــ أحــ
موقع وأكـــدوا  أحمد رمــزي نائب 
بــدرجــة وزيــر أضــاف نائب الشاب  
ــاج جـــالل عــيــســي نــأمــل خير  احلــ
فــىالــنــائــب الــشــاب ونــنــوه مدرسة 
الكبير  حلم  االبتدائية  املستقبل 
علي  يختلف  أحــد  وال  والصغير 
املــشــاركــة والــدعــم بــكــل قـــوة حتي 

إمتام املشروع .
داود   مـــوســـي  وأضـــــــاف احلــــــاج 
شــيــخ الــبــلــد نــحــتــاج نـــائـــب قـــادر 
ــي حتـــقـــيـــق أحـــــــــالم  الـــغـــالبـــة   ــلـ عـ
ــام والــعــزبــة   ومــنــذ أكــثــر مــن ٥0 عـ
ــام مــن اخلـــدمـــات ال  مــحــرومــة متـ
يـــوجـــد صـــــرف صـــحـــي أو شــبــكــة 
أو رصف لطريق ١9  مياه نظيفة 
ــاش اخلــطــاطــبــة  املــتــهــالــك  ــر قــ بـ
ــــرك وحــفــر  ــي بـ ــ ــول إلـ ــ والـــــــذي حتـ
تــتــســبــب فــىكــثــيــرا مـــن احلــــوادث 
ــــالم الــغــالبــة  نــحــلــم بــتــحــقــيــق أحـ
أبن  النائب أحمد رمــزي  علي يد 

االصـــــول  كــد عــلــي عــبــد الــعــاطــي 
أحــــد أبـــنـــاء عــزبــة أبــــو أســمــاعــيــل 
شبكة الكهرباء متهالكة ومنطقة 
ــادة  ــ ــتـــاج إعـ ــــش بـــالـــعـــزبـــة حتـ ــ درويـ
اقــتــراح  املــرافــق  فىجميع  النظر 
أنـــور عبد املــنــعــم  حتــويــل مدرسة 
ملـــدرســـة  ــد  ــ ــواحـ ــ الـ الـــفـــصـــل   ذات 
القرية  أحــالم  فىحتقيق  تساهم 
ــة إعـــــــــدادي  ــ ــدرســ ــ ــر مــ ــيــ ــوفــ ــن تــ ــ مــ
الـــذكـــر حيوية  واملــنــطــقــة ســالــفــة 
ــة  ــدرسـ ــلـــح إلقــــامــــة مـ جــــــدا وتـــصـ
مــحــتــرمــة جـــــدا حـــتـــي ال يــخــرج 
الطفل من القرية  علي الثانوي 
ــلـــي حتــمــل  الــــعــــام يــــكــــون قـــــــادر عـ
بذلك   يسمح  وفــىســن  املسئولية 
وأكد عمر عيد أحد شباب القرية 
الشباب  مــراكــز  دور  ينكر  أحــد  ال 
فــىتــفــريــغ طــاقــة الــشــبــاب ونحن 
منتلك مساحات كبيرة بعزبة أبو 
االستفادة  املمكن  مــن  إسماعيل 
منها فىإقامة مركز شباب للعزبة 
ويــضــيــف حــبــيــب عــبــد املــنــعــم كنا 
ننتظر هـــذه الـــزيـــارة مــن ســنــوات 
بعد  مــحــاوالت كثيرة من وصول 
أزمــات  حلــل  للمسئولني  أصوتنا 

العزبة.

كتب رمضان ابو الفتوح
ابـــــراهـــــيـــــم ســــعــــيــــد نـــائـــبـــا  
لـــــرئـــــيـــــس مــــــركــــــز ومــــديــــنــــة 

كفرشكر
اللواء عبد احلميد  اصــدر 
الـــــهـــــجـــــان قــــــــــــــرار   بــتــعــيــني    
ــم ســعــيــد   ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ االســــــتــــــاذ ابـ
نــائــبــا لــرئــيــس مــركــز ومدينة 
ــاذ  ــتـ ــا لـــالسـ ــفـ ــلـ كـــفـــرشـــكـــر خـ
مصلحى هداية   الذى وصل 

لسن التقاعد
ــان يــشــغــل  ــ ــا يــــذكــــر كــ ــ  وممــ

ــيــــم  مــنــصــب  االســــتــــاذ ابــــراهــ
باملجلس  البيئة  ادارة  مــديــر 
بالكفاءة  اجلميع  له  ويشهد 
ــة  وكــــذالــــك يــوجــد  ــزاهــ ــنــ والــ
اســـتـــاذ  ــز  ــركــ ــاملــ بــ اول  نــــائــــب 

محمد غنيم
 وتولى ابراهيم مهام عمله 
اجلـــديـــد وســــط تــرحــيــب من 

العاملني والشارع بكفرشكر
 صـــرح بـــذالـــك دكـــتـــور بكر 
ــعــــم رئــــيــــس مـــركـــز  ــنــ ــبــــد املــ عــ

ومدينة كفرشكر

ابراهيم سعييد نائبا لرئيس 
مركز ومدينة كفرشكر

شفاه ترجتف والتنطق غير مايحتوى القلب
قال لها احبك اكثر من نفسي

قالت له ومادليل ذالك
قال انك سر سعادتي وهنائي

قالت سعادتك انت وهنائك انت
قال سيعود عليك كل ذالك

قالت سيعود على مااعطيته لى وإدخرته لى
قال لها بل انا كلى ملكك

قالت هذا الكالم مابيتصرفشي او مش بيتكلم عيش
قال لها مايرضيك

قالت ان تكتب لى كل او بعض ما متلك
قال كتبت ماتطلبني

قالت شكرا
قال ومالك تقوليها وكانك مكرهه

قالت كنت أظنك كتبت الكل ولكن بجزء قليل ودا قيمتى عندك
قال بكرة كله سيصبح ملكك بعد وفاته

قالت وملاذا تاخر الغد
قال اتستعجلني وفاتى قالت بل الرد اجلميل واترحم عليك
قال إذا كنتى فى حياتى لم اصعب عليك او تبادلينى حبك

قالت بعد وفاتتك ستعلم الوفاء  واحلنني
قال لكى اعلم ذالك الزم اموت

قالت گأس وكل شاربه
قال فلما اشربه قبلك
قالت اطال اهلل عمرك

قال باالمس كنتى تستعجلني
قالت بني ذالك وهذا نعيش اليقني

قال سحقا لكل من يحبكم عن نفسه حتما سيخسر نفسه
قالت دا حيلة العاجز كلكم هكذا تقولون

قال واحلكمة ستختمني
اللى مصعبشي عليه فى حياتى

يوفر دموعه بعد وفاتى

الرصاصات العائدات من احلرب
لم تتمكن من الصهيل فىساحة املعركة 

لوال أنها روضت،
وتعلمت الصبر داخل الصناديق 

اجلرحى كثيرون متتلئ جيوبهم بالثقوب 
فىاملاضي لم يكن هناك حرًبا بالرصاص

كانوا يشحذون سيوًفا للقتل
سيوف تصيح كالديكة 

لكنها ال تطمح فىرؤية الضوء من كثرة الكوابيس
القتلى كثيرون متتلئ جيوبهم باإلميان 

الرصاصات الطائشات 
تغتصب احلدود املترهلة خلف األسالك

تفتت حوائط البيوت، 
تدفن األمل فىصدور احلمقى 

الذين لم يتمكنوا من قراءة املاضي
ولم يتعلموا صناعة التاريخ.

الرصاصات جائعات كاألحصنة
تركض فىكل االجتاهات 

حتى ينام اجلنود.

أكادميية كره قدم بطابع أوروبي. 
األعــمــار. لكل  مخصصة  تــدريــبــات 
واألخالقي  الديني  باجلانب  تهتم 
الكروي  اجلانب  بجانب  والتربوي 
)ك/  األكادميية  مديرين  والبدني 
محمد القاضي _ ك/ محمود عبد 

العليم(
السيره الذاتيه اخلاصة بهم:

الــدوره األساسية  حاصلني علي 
املهن  نقابه  من  القدم  كــره  ملدربني 
الرياضيه التابعه لإحتاد املصري 
الـــدوره  الــقــدم حاصلني علي  لــكــره 
امليني  ملدربني  والدولية  األساسية 
ــري  ــن اإلحتـــــــــــاد املــــصــ ــ فــــوتــــبــــول مــ

والعربي للميني فوتبول
تــقــنــني  دورة  ــى  ــلــ عــ ــلــــني  ــاصــ حــ
ــيــــه  ــتــــربــ ــه الــ ــيــ ــلــ ــن كــ ـــ األحــــــــمــــــــال مــ

الرياضيه جامعه االسكندرية

تــــدريــــب  دوره  عــــلــــي  حــــاصــــلــــني 
 iasst مــــن  ــبــــاب  والــــشــ الـــنـــاشـــئـــني 
ــنـــني  تـــقـ دوره  عـــــلـــــي  حـــــاصـــــلـــــني 
كــره  iasst حـــكـــام  مــــن   ــال  ــمــ األحــ
ــدم الــــدرجــــة األولــــــى والــــــدوري  ــقـ الـ
العبيها  تــســوق  املــمــتــازاألكــادميــيــة 
لـــألنـــديـــة بــاملــجــانــأقــامــه املـــبـــاريـــات 
الودية من أجل رفع حالة التنافس 

بني الالعبني
عنوان األكادميية:
 1/ملعب وحيد صابر _ ش 
السماليهي _ البيطاش
2/ امللعب األوليمبي_ 
بيانكي _ البيطاش 
التليفون:
01201014574
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يـــعـــانـــى اهــــالــــى  مـــديـــنـــةومـــركـــز  
القليوبية من  كفر شكر مبحافظة 
الشلل املرورى املتكرر يوميا مبدخل 
املــديــنــة واســـفـــل الــكــوبــرى الــعــلــوى 
وذلك لعدة اسباب منها  عدم وجود 
موقف عمومى للسيارات، ووحدتى 
انتشار  إلى  مرور ومرافق؛ مما أدى 
املواقف العشوائية مبدخل املدينة، 
ــتـــجـــولـــني و  ــلــــق الـــبـــاعـــة املـ ــا أغــ كـــمـ
مــركــبــات الـــتـــوك تـــوك طــريــق بنها 
املــنــصــور، وتــســبــب فــى شــلــل مـــرورى 
بــــشــــوارع املـــديـــنـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
مــصــرع وإصــابــة املــواطــنــني وطــالب 
املدارس أثناء السير أو عبور كوبرى 
ــى املـــــــدارس أو  املـــديـــنـــة لـــلـــذهـــاب إلــ
الشكوى  بــرغــم  مصاحلهم،  قــضــاء 

ال إجابة.
ــد  ــى  أحــ ــحــ ــتــ ــول مـــحـــمـــد فــ ــ ــقـ ــ يـ
ــفــــر شــكــر  كــ ــة  ــنــ مــــديــ أن  األهــــــالــــــى 
ــن اخلـــدمـــات  يــنــقــصــهــا الـــكـــثـــيـــر مــ
اإلدارة  لـــقـــانـــون  طــبــًقــا  املـــشـــروعـــة 

موقف  وجـــود  عـــدم  بسبب  املحلية 
لــلــســيــارات ووحــدتــى مــرور  عمومى 
ومرافق لتنظيم حركة املرور وإزالة 
إلـــــى خــلــق  أدى  ــا  ــاالت؛ ممــ ــ ــغــ ــ اإلشــ
حالة احتقان بني املواطنني بسبب 
أن  مشيًرا  حقوقهم،  فــى  التجاهل 
الـــتـــوك تـــوك وســـيـــارات الــســرفــيــس 
املدينة من اجلانبني،  تغلق مدخل 
ــا املــــنــــصــــورة بــســبــب  ــنـــهـ ــق بـ ــ ــريـ ــ وطـ
املدينة  األعمال اإلنشائية لكوبرى 
دون توفير موقف عمومى للسيارات 
التى  العشوائية  املــواقــف  مــن  بــدال 

تصيب املدينة بالشلل
ــك يـــطـــالـــب املـــواطـــنـــني  ــ ــذالــ ــ وكــ
بسرعة ايــجــاد الــبــديــل وخــاصــة ان 
باسنيت  الــبــديــل  الــكــوبــرى  هــنــاك 
ــــك  ــذالـ ــ ــد وكـ ــهــ ــر ممــ ــيــ ــــق غــ ــريـ ــ ــــطـ الـ
عزبة     كوبرى  االستراتيجى  البديل 

خطاااب مغلق للتصليحات
حتقيق قام به

خالد شكرى ومحمد رفعت

رئيس مركز ومدينة  كفرشكر وجوالت  مكوكية داخل املصالح باملركز

محافظة السويس ترفع درجة االستعداد ملجابهة 
السيول واألمطار واستقبال العام الدراسي اجلديد

أهالي عزبة أبو إسماعيل فىانتظار النائب أحمد رمزي لفك لغز 
عدم بناء مدرسة املستقبل االبتدائية بالعزبة حتي األن ...؟

بقلم:
رمضان ابوالفتوح

 كلمات :
احمد النحاس

شفاه ترجتف 
والتنطق

الرصاصات العائدات من احلرب

أكادميية كره قدم بطابع أوروبي
FIFA football Academy

اهالى  مدينة  كفر شكر مبحافظة القليوبية 
يطالبون بضرورة وحدة مرورية ثابتة على الكوبرى

متابعة:
 زينب اجلمل 



مراكب املوت تبحر ١٧ ساعة وتذكرة املوت بـ٤٠٠٠ االف دوالر
الدكتور مصطفىمدبولي يعمل جاهدآ حلل مشكلة العشوائيات بطريقة علمية غير مسبوقة

املاضي  القرن  ستينيات  منذ  الدراسات  ُتطالعنا 
وحتى اآلن بالعديد من اجلهود واحملاوالت املبذولة 
اتسمت  ولقد  احمللية،  اإلدارة  واصالح  لتطوير 
أحادية  لالصالح  رؤية  بتقدمي  الدراسات  تل 
اجلانب فيضوء القوانني السائدة فيتلك املراحل 

والتوجه  السياسية،  الفلسفة  فيضوء  ذلك  وك  املختلفة، 
ومع  التطور،  مراحل  من  مرحلة  فيكل  السائد  اإلقتصادي 
تغير فلسفة الدولة فيمصر والسعي نحو تطبيق الالمركزية 
املالية، واإلدارية، واإلقتصادية استلزم األمر مزيدًا من البحث 
فيظل  احمللية  اإلدارة  نظام  وتطوير  اصالح  لكيفية  والتحليل 

مع  احلوار   هذا  اجرينا  الصدد  وفيهذا  لالمركزية..  التحول 
دكتور حمدي عرفة استاذ االدارة احمللية واستشاري البلديات  
ل  التطرق  ضرورة  و  املشكالت  اهم  علي  للوقوف  اللقاء  هذا 
العديد من امللفات التي تشغل اهتمام الشارع املصري واالدارة 

احمللية بشكل عام.. اليكم نص احلوار:

حضرتك  رؤية  ما  املقابر  سكان  مللف  بالنسبة     ●
للوقوف علي  ادارة هذا امللف بدون وقوع اي ضرر 

علي السكان؟
كاملة  االحياة  هو  ما  املقابر   داخل  يحدث  ما      ●    ●
فيبعض  االن  وحتي   عقود،  عدة  عبر  مستمرة  متاما 
املقابر  حيث يوجد مخلفات بناء و خرده أعلي املقابر 
وبناء  مساكن دورين أعلي املقابر وورش سيارات وورش 
وكراسي  للمدافن  متاما  ماصقة  السيارات  إلطارات 
وصالون بجوار املوتي وداخل املدفن  وعشش حمام أعلي 
املدافن ودش أعلي املدافن اللتقاط األقمار الصناعية 
ملشاهدة التلفاز وتعدي علي حرم الطريق العام فيبناء 
مساكن أعلي املدافن وغياب تام للكهرباء واملياه وانتشار 
ماصقة  وشيش  ومقاوي  املدافن  بعض  علي  القمامه 
عدد  ل  ميدانية  بجولة  بعمل  وقمت  املوتي.     ملدافن 
االهالي   ان  حيث  بها  القاطنن  والتقيت  املقابر   من 
مساكن  الي  املدافن  حولوا  و  عقود  منذ  بها  يقطنون 
مجلس  وطالب   الدينية  املبادئ  يتنافيمع  ما   وهذا 
مشاكل  حلل  اخلارجية  واملنح  املعونات  بجذب  الوزراء 
سكان القبور الن ميزانية الدولة ال تكفيوان يتم ذلك 

مبساهمة رجال االعمال املصرين.
يقوم  الوزراء   رئيس مجلس  الدكتور مصطفيمدبولي 
جاهد بحل مشكات العشوائيات حيث يعد اول رئيس 
بالعشوائيات  باالهتمام  يقوم  مصر  فيتاريخ  وزراء 
أبناء  تسكن  مًت  حيًث  مسبوقة  غير  علمية   بطريقة 
تخططيها  مت  فيمناطق  وآالمنه  اخلطرة  العشوائيات 
عمرانيا وفقا الحدث املدن الذكية العاملية حيًث وجدت 

بها مساحات خضراء وماعب وخدمات متكاملة.
امللف... هذا  عن  فيالدولة  املسؤولون  دور  وما     ●

ومباذا تطالب؟
املقابر  سكان  أدراج  بضرورة  احلكومة  اطالب     ●    ●
علي  يحصلوا  بحيث  لإلسكان  العامة  اخلطة  ضمن 
فيمختلف  بأنشاءها  الدولة  تقوم  التي  ضمن  مساكن 
من  األولي  الدرجة  ضمن  يكونوا   وان  احملافظات  
العشوائيات اخلطرة نظرا الن  وجودهم ك سكان داخل 
انتهيت من   دوليا  حيث  الي سمعه مصر  املقابر يسئ 
سكان  عن  املعاناة  لرفع  استراتيجي  تخطيط  وضع 
 ٥ وجدت  القبور  سكان  ملنطقة  زيارتي  ،واثناء  القبور 
مياة  دورة  لديهم   وليست  فقط  واحده  فيغرفة  افراد 
ماء  صنبور  اقرب  الي  للذهاب  صباح  كل  ويضطرون  
مللئ املياة ،مع العلم ان الهاربن من االحكام القضائية 
وراء  فيالتستر  يتعمدون  ومتعاطيها  املخدرات  وجتار 
حقيقة  ماساة  يعيشون  هوالء  ان  العلم  مع  القبور 
وانسانيه وانصح احملافظن الذين يوجد فيمحافظتهم 
سكان للمقابر  ان يقوموا بزيارة تلك القبور وان يقوموا 

بجولة ميدانية فيها .
االوقاف  ووزير  االفتاء  ودار  االزهر   شيخ  أطالب  كما  
بصفتهم املسؤولينت عن حرمة وحماية تلك املقابر من 
قضية   بتبني  احملافظن   مبطالبة   الدينية  الناحية 

سكان املقابر والوقوف علي ما يحدث داخلها . 
●    وماذا عن ملف احملالت السوداء...برايك ما هي 
اليات تنفيذ معاجلة هذا امللف علي ارض الواقع  ؟

و  بالسويس  االربعن  بحي  النجار  كفر  منطقة     ●    ●  
منطقة  الي  حتولت  باملعادي  قريش  صقر  منطقه 

باملخالفة  وورش  زيوت   وتغير  )سيارات  صناعية 
بالقانون(وهذا بدا ينتشر فياملناطق الشعبيه فيمناطق 
الهرم وفيصل وغيرها من املناطق االخري فياحملافظات  
علي  فضا  للمواطننن  وقلقل  ازعاج  يتسبب  مما 
ال  اصبح  حيث  مسبوقة  الغير  النجارة  ورش  انتشار 
يخلوا اي شارع من وجود جنار علي االقل وهذا مخالق 
لقانون احملال البند ٦ اخلاص بقلقل وراحة املواطنن 
ويؤدي الي اغاق احملال من قبل االدارة احمللية فيكل 

محافظة . 
 أطالب احملافظن وما يتبعهم من رؤساء املراكز واملدن 
قانون  بتنفيذ  القروية  احمللية  والوحدات  واالحياء 
والتصديق  صدوره  مت  الذي  اجلديد  التجارية  احملال 
علي بصفة نهائية، الي جانب بحث جتاوزات االغلبية 
العظمي من اصحاب احملال،والتي اصبحت با حدود 

..الخ  ضوضاء وازعاج تعدي علي األرصفة تلوث بيئي 
ومحال  واجلزارين  اخلضروات  محات  اصحاب  ويعد 
اكثر  واحلدادة  النجاره  وورش  والقهاوي  االسماك 
املتجاوزين واملتصدرين الزعاج املواطنن حيث ال يوجد 
شارع فيمصر اال يوجد به تلك احملات بدون نظام او 
تراخيص حيث ان االغلبية العظمي منهم متجاوزين 

لقانون احملال اجلديد والقدمي ايضا .  
الهجرة  عن  بحثية  دراسة   قدمت  حضرتك      ●
عربية،فيضوء  دوله  فى٢٢  للعرب  شرعية  غير 
عدة  متنه  علي  شرعية  غير  هجرة  مركب  غرق 
جنسيات عربية  … ادي الي وفاة  53  عربي ..ما 

هي رؤيتك للوقوف علي  هذه  االزمة؟
السواحل  من  تنطلق  التي  املهاجرين  سفن  عدد     ●    ●
أي   ،%  290 بنسبة  ازدادت  املثال  سبيل  علي  الليبية 

٦٦29 محاولة كل 4 شهور وبنسبة ١٥٦ % من السواحل 
التونسية،تثمر عن 3800 قتيل  سنويا فيالبحر املتوسط 
املطل علي ٥ دول عربية، لبنان و املغرب واجلزائر وتونس 
وليبيا تتصدر مشهد الهجره غير الشرعيه  الي ١2 دوله 
أوربيه ،فوجود  شرطه عربيه  للمياه االقليميه واجب 

انساني وطني 
عن  املسؤولة  احلكومية  االدارات   الدراسه  توضح   
متابعة الهجرة الشرعية من قبل املواطنن العرب الي 
الدول االوروبية من خال شواطئ البحار بصفة عامة 

والبحر املتوسط ،
خال  من  املركب  علي  من  جميع  إلقاء  يتم  حيث   
السباحة  البعض ممن ال يجدون  عوامات يستخدمها 
الشواطئ  من  بالقرب  البحر  فيعرض  2كم  بعد  علي 
االوربية خوفا ان يتم إلقاء القبض علي اصحاب مراكب 

الصيد وتكون متوسط مدة االبحار ١7 ساعه  تقريبا 
عمل  من  بد  وال  االوربيه  الي  العربية  السواحل  من 
الشرعية  غير  الهجرة  من  واحلد  للبحث  دولي  مؤمتر 
بحيث ان يتم وضع شرطة دولية من قبل االمم املتحدة 
املعنية  الدول  بن  املشتركة  الدولة  االقليمية  فياملياه 
الشرعيه  الهجرة  القبض علي عصابات  تكون مهمتها 
الي  األرواح  يعرضون  الذين  التي  مراكب  اصحاب  من 

اخلطر.
تلك  بن  وشامل  كامل  تنسيق  يوجد  ال  ولاسف 
الدول للحد من الهجرة غير الشرعيه حيث ان الدول 
املستهدفة للهجره غير الشرعيه فيأوربا ١2 دوله  منها 
واليونان   وألبانيا  وكرواتيا  وإيطاليا  وفرنسا  اسبانيا 
ويبلغ   جزيره   3300 املتوسط  بالبحر  يوجد  حيث 
 4٦ الشواطئ  وطول  كم  الف  و٥00  مليون   2 مساحتها 
الف كم تشترك به 24 دوله حيث ال يتم تطبيق نظم 
االستراتيجي  التخطيط  من  بدايه  الشاملة  دارة  اال 
غير  الهجرة  يخص  فيما  الفعاله  الرقابه  الي  وصوال 
علي  والشاهد  البحريه  العصابات  وبعض  الشرعيه 
فرد   3800 الي  تصل  التي  األفراد  غرق  عمليات  ذلك 
سنويا فقط فيعرض  البحر املتوسط الذي يطل علي 
الشرعيه  غير  الهجرة  خالها  من  تتم  عربيه   دول   ٥
حيث تصل معدالت الهجرة غير الشرعية حول العالم 
ما بن  البطالة  وانتشار  السكان  اجمالي  ١٥%  من  الي 
األفراد ويوجد حاليا فيأوروبا مليون و٦00 الف مهاجر 
غير شرعي حتي االن تنقلهم عصابات محلية واقليمية 
ودولية من خال مراكب الصيد  وعدد مراكب الصيد 
تصل  األمان  ملواصفات  مطابقه  وغير  مرخصة  الغير 
الي اكثر من ٦٥%  من املراكب  حيث يتم إلقاء األفراد 

قبل الشواطئ ب 2 كم فيعرض البحر.

الدكتور حمدي عرفة استاذ االدارة املحلية واستشاري البلديات فىحوار خاص..

اطالب  بادراج سكان املقابر ضمن خطة الدولة فىتوفير مساكن 
لهم نظرا الن االمر يتعلق بحرمة دينية وسمعة مصر الدولية

3 مناذج مصغرة إلنقاذ الغرقى

07 حوارات  العدد ١١- أكتوبر ٢٠٢٢

حوار...سماح الصاوي

 تقرير داليا ابراهيم
 قرر »ااملخترع صالح حسنني  )من 
ابطال اكتوبر(« أن يفكر فيطرق، 
إلنقاذ الغرقى فياملصايف 
و»البالجات«، عن طريق حلول 
مبتكرة، فبعد اكتمال مخططاته 
األولى، صنع مناذج »ماكيتات« 
مصغرة، فاألول عبارة عن قارب 
جناة، مزود بـ»ونش«، ويقوده 
٢ من املدربني جيًدا، وهما 
املنقذ واملسعف، مبا يشبه فرق 
اإلنقاذ، إال أن اجلديد واملختلف 
»الونش«، الذي يلعب على 
عامل الوقت والسرعة، يسهل 
عملية النجاة، وفقا له: »الونش 
املوجود فيالقارب بيرفع الغريق 
فيثواني«.

ذراع اإلنقاذ الطولي
ذراع  فهو  الثاني  النموذج  عن  أما 
»ماسورة«  عن  عبارة  وهو  اإلنقاذ، 
ومزودة  ألسفل،  انحناءة  بها  طولية، 
على  بالعوامة،  ملتصق  بـ»مقبض« 
وممتد  البحر،  سطح  أو  الشاطئ 

مبسافة 3 أو 4 أمتار بعمق البحر.
وسيلة آمنة لكبار السن واألطفال

كما  بحارات،  مزود  طولي  سلك 
فيحمامات السباحة، كل حارة باتساع 
أحد  ومثبت  متر،   4 إلى  متر   3 من 
أطرافه على الشاطئ، والطرف اآلخر 
إلى  متر  من  20  بطول  البحر،  داخل 
وعلى  الشاطئ  عمق  حسب  متر،   ٥0
لكي  املاء،  مستوي  من  ارتفاع  أعلى 
ميكن الكبار والصغار، من اإلمساك به 
فيحالة الغرق، كان ذلك آخر »ماكيت« 

مختلفة  وسائل   3« »صاح«:  صنعه 
إلنقاذ الناس اللي ممكن تغرق، وفكرة 
خاصة  طريقة،  أسهل  هي  السلك 
اللي  والناس  واألطفال  السن  كبار 

مبتعرفش تعوم كويس«.
»البطل صالح « فيانتظار الدعم

محافظة  ابن  صاح«  »البطل  يتمنى 
الدعم،  أفكاره  تلقى  أن  القليوبية، 
الواقع،  أرض  على  بحرفية  لتنفيذها 
إلنقاذ مئات األرواح، من حوادث الغرق 

كل عام.
السيرة الذاتية للدكتور  / 
محمــد صـــالح حســـنني 
إبـــراهيم ١

ابتكار  و١٥0  اختراع  ١8براءة  صاحب  
حلل  وتنموية  قومية  مشروعات  و٦ 

الكثير من املشاكل األساسية فيمصر 
والرياضة  بالشباب  عام  مدير   
ــ  حاليا  وباملعاش  سابقا  بالقليوبية 
وعضو  مصر   علماء  مجلس  وعضو 
وعضو  للمخترعن  العاملي  االحتاد 
وعضو  للمخترعن  العربي  االحتاد 

للمخترعن     الدولي  الفرنسي  املركز 
ورئيس جلنة البحث العلمي باملجلس 
والرخاء  للتنمية  واإلفريقي  املصري 
بنادي  املخترعن  قطاع  ورئيس 
العلماء واخلبراء املخترعن املصرين 
االستشارية  اللجنة  وعضو  والعرب 
عضو  العرب   العباقرة  باحتاد  العليا 
املخترعن  للعلماء  العلمية  اجلمعية 
وعضو  مؤسس لنقابة املخترعن حتت 
التأسيس والباحثن املصرين ) مدير 
ورفع  األجسام  لكمال  الرياضي  املركز 
واملاكمة  البدنية  واللياقة  األثقال  
بطوخ  العسكرية(  للكليات  والتأهيل 
وامللقب بشيخ مخترعن مصر والعرب 

 .
باكادميية  اختراع  براءة   ١8 مسجل 
البحث العلمي وكل براءة بها أكثر من 
20 ابتكار ,  وحصلت  علي ٦ براءات 
اختراع  و١2 براءة أخري حتت الفحص 
الكهربائية  الطاقة  توليد  فيمجال 
مشاعل  من  البحر  مياه  وحتلية 
الكهربائية  الطاقة  وتوليد  ــ   البترول 

واختراع  ــ   الرياح  قوة  من  واحلركية 
حلماية السفن من االنقاب والغرق  ــ 
واختراع أجهزة العاج الطبيعي لعاج 
فورية  والنتيجة  والرقبة  الظهر  آالم 
بكل  الصرف  مياه  لتدوير  واختراع  ــ 
املباني والهيئات احلكومية يوفير أكثر 
من  مكعب  متر  مليارات  ثمانية  من 
ــ وعدة اختراعات  مياه الشرب سنويا  
متعددة  الرياضية  األجهزة  فيمجال 
واملاكمة  املصارعة  وأجهزة  األغراض 
علي  مستحدثة  بأساليب  اآللية 
واقي  قناع  اختراع  ــ  العالم  مستوى 
املصابن   للمرضى  الفيروسات  من 
التمريض  وأطقم  األطباء  وللسادة 
واخترع   ــ  للمرضى   املخالطن 
بدل  للفيروسات  العاجية  الشيشة 
وترولي  كرسي  ــ  الضارة  الشيشة 
املرضى علي  األغراض يساعد  متعدد 
الوقوف ونقلهم وحملهم على السرير 
رسم  جهاز  على  تعديل  واختراع   .
مستحدث   إسلوب  اختراع   ــ   القلب 
عليها  والسيطرة  احلرائق   إلطفاء 

ــ  من بعد فيأقل زمن وبأقل اخلسائر  
واختراع تعديل على جرارات القطارات  
 ٥0 من  أكــثر  علي  حتتـوي  براءة  وكل 
تصميم مبتكر بأشكال وأحجام وطـرق 
حرب  أبطال  من  بطل  ــ  متنوعة  أداء 
لفنون  معلما  وكان  املجيدة  أكتوبر 
القتال واالشتباك أثناء فترة التجنيد 
ملعدة عسكرية  كان  به  قام  ابتكار  وأول 
والصواريخ  الرادار  محطات  لتشغيل 

أثناء فترة احلرب .
مسجلة  قومية  مشروعات   ٦ وصاحب 
الري  مياه  مشكلة  حلل  باسمي 
عشرين  من  أكثر  وتوفــر  والزراعة 
مليار متر مكعب من املياه سنويا وحل 
مشكلة والوقود والكهرباء وحل مشكلة 
تلوث املياه الري والشرب وحل مشكلة 
أسعار  وارتفاع  واملواصات  الطرق 
املنتجات الزراعية . كذلك حل مشكلة 
علي  والتعديات  السكاني  التكدس 
الفقر  الزراعية وحل مشكلة  األراضي 
والبطالة . ومشروع آخر لتحلية مياه 
مشاعل  من  الكهرباء  وتوليد  البحر 

 2 علي  حاصل  ـ  .ــ  البترول  حقول 
دكتوراة فخرية وشرفية بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف وبجدارة حاصل على 
الدكتوراه الفخرية الثالثة من جامعة 
ترشيحي  مت  األمريكية   دليفورد  
ضمن أفضل ١00 شخصية مؤثرة على 
مستوي الوطن العربي  ــ حاصل علي 
وأكادميية  دولية  دراسات   40 من  أكثر 
األكادميية  من  الرياضي  فيالتدريب 
واألكادميية  واإلفريقية  العربية 
ودراسات  الرياضين  للقادة  األوملبية 
أكادمية أساسية ومتقدمة فيالتحكيم 
إعداد  ومراكز  معاهد  من  والتدريب 
الشباب  ومديريات  واالحتادات  القادة 
واللياقــة  والتحكيــم  فيالتدريـــب 
واكتشــاف  املاعــب  وإصــابات  البدنيــة 
املوهــوبيـنـ  دراسات متقدمة فيالتدريب 
الرياضي بتقـديـرعام امتياز ـ  دراســات 
معهـد  من  الرياضين  للقــادة  صــقل 
عام  بتقديـر  الرياضين  القادة  إعداد 
إعــداد  معاهــد  مـن  دراسـات  ــ   امتياز 
القــادة بالقليوبيـة الكتشـاف املوهـوبن 

تقـديـر امتيـاز.
ـ مؤلف كتاب أسـس التدريـب احلديــث 
مترينات  وموســوعة  البدنيــة  واللياقــة 
اجليــم . كان لي عظيم الشرف والفخر 
القيادات  من  الكثير  خرجت  بان 
كذلك  واملدنية  واألمنية  العسكرية 
واحلكام  املدربن  من  الكثير  خرجت 
واألبطال الرياضين الدولين خبرات 
حرب  أبطال  من  بطل  أخري  عملية 
لفنون  معلما  وكان  املجيدة  أكتوبر 
القتال واالشتباك أثناء فترة التجنيد 
ملعدة عسكرية  كان  به  قام  ابتكار  وأول 
والصواريخ  الرادار  محطات  لتشغيل 
سابق  وبطل   ... احلرب  فترة  أثناء 
البدنية  واللياقة  األجسام  فيكمال 
مستوي  علي  األثقال  ورفع  واملاكمة 
حتي   ١9٦٥ من  فيالفــــترة  اجلمهورية 
وهوايات  مواهب  وصاحب   .  ١98٥

متعددة فيشتي املجاالت األخرى.
 0١3٢464063أرضي ـــ جوال : 
0١٢٢٢٩04١3٩ ــ 0١0٢36٩٧0٧٧

صالح حسنني



ال  القريب  املاضي  من  و  الن 
مصادر  أهمية  احد  يخفيعلي 
آثار   من  لها  كان  كم  و  الطاقة 
و  الثراء  و  بل  دول  فيتقدم 
االرتقاء باالقتصاد لدول اخري .

الطاقة  مصادر  اهم   ضمن  من 
ذلك  من  و  البترول  الهامة 
استخراج  يتم  اللزج  السائل 
الكيروسن   و  السوالر  و  البنزين 

و غيرهم من مشتقات البترول. 
و نحن اآلن بتكلم بصدد مشتق 
له  و  السوالر  هو  و  جدا  هام 
فهو  االستخدامات  من  الكثير 
الثقيل  النقل  فيوسائل  وقود 
فيأفران  استخدامه  كذلك  و 
مصانع  الصناعات أيضا الثقيلة 
مثل صناعة احلديد و األسمنت 
و كذلك كوقود للجرارات الزراعية 

و ماكينات الري الزراعي .
االستخدامات  كثرة  مع  لذلك 
البترول  من  املشتق  للسوالر 
و  يكفيخصوصا  ال  وأصبح 
اخلام   البترول  برميل  ان  للعلم 
4 جالون  او   3 مابن  ينتج فقط 
أقصي  علي  اي  فقط  سوالر 
تقدير 40 لتر سوالر فقط لذلك 
فيالتفكير  الكبري  الدول  بدات 
اخر  سوالر   علي  فياحلصول 
مت  بالفعل  و  اخري  مصادر  من 
التوصل للبيوديزل و هو سوالر و 
أطلقوا عليه اسم الوقود احليوي 

.
احليوي  السوالر  لتحضير  و 
نباتات  زراعة  يلزم  البيوديزل 
ألخذ  اجليتروفا  منها  معينة 
إضافة  ذلك  بعد  و  منها  الزيوت 
كحوالت و مواد كيميائية اخري و 
للحصول  معقدة  تصنيع  عملية 
نظرا  و  احليوي  الوقود  علي 
التوسع  أصبح  العالية  للتكلفة 
ضمن  من  و  مشكلة   فياإلنتاج 
مشاكل التكلفة ان كل لتر يحتاج 
فعليا ١00 ملي كحول اي تقريبا 
البيوديزل  ان  من  بالرغم  ١0%و 
السوالر  عن  مبراحل  افضل 
للبيئة  مضر  غير  و  البترولي 
انبعاث  لقلة  للمناخ  صحي  و 
غير  أصبح  كعادم  منه  الكربون 

مجدي اقتصاديا 
فينوعن  ان  نستنتج  كدا  لغاية 

سوالر 
     ١ السوالر البترولي 

       2 السوالر احليوي البيوديزل 
موضوع االبتكار 

جديد  سوالر  علي  احلصول  هو 
طاقة  استخاص  طريق  عن 
لطبقة  نقلها  و  االحجار  من 
زيوت  او  زيت  نوع  اي  من  زيتية 
مادة  طريق  عن  مستخدمة 
نوع  اي  استخدام  بدون  وسيطة 

من الكحوالت .
كما  او  اجلديد  السوالر  يتميز 

سميته السوالر الصخري بأن له 
توفر  و  البيوديزل  صفات  نفس 
اخلامات فاالنتاج  مثا ١00 لتر  
من  كيلو  نصف  سوي  حتتاج  ال 
اي  إضافة  حتتاج  ال  و  االحجار 
كحوالت او اي مادة اخري تشتعل 
التي  الكاوية  الصودا  حتي  وال 

تستخدم فيإنتاج البيوديزل 
مخلفات التصنيع لها استخدام 
األراضي  فياستصاح  هام 
فيما  عنه  نتحدث  الصحراوية 

بعد
البيوديزل  عن  بكتير  تكلفة  اقل 
البترولي  السوالر  بل يقترب من 

من حيث التكلفة
معينة  نباتات  لزراعة  يحتاج  ال 
بل  زيوتها  علي  للحصول 
الطهي  زيوت  استخدام  ممكن 
املستخدمة بعد تنقيتها و ممكن 
ان فيبلدنا مصر  لو قولنا مثا 
اربع  متوين  زيت  تاخذ  أسرة  ان 
الزامهم  من  فابد  زجاجات 
مثا بارجاع 2 زجاجة من الزيت 
املستعمل شهريا او انشاء مصانع 
املصرية  املواني  من  بالقرب 
الزيوت  من  كميات  استيراد  و 
إعادة  و  عامليا  املستعمله  الطهي 
تصنيعها و بيعها سوالر  صخري 
من  العديد  فهناك  اخري  مرة 
األفكار االقتصادية املربحة لتلك 

النوعية من السوالر 

علي  انا  االختراع  لغرابة  نظرا 
مجهز   معمل  لدخول  استعداد 
من  قطعة  يجيب  املسئول  ان  و 
الطهي  زيت  من  كمية  و  احلجر 
السوالر  املادة  تلك  اركب  انا  و 
او  كحوالت  اي  بدون  الصخري 
االشتعال  علي  تساعد  مواد  اي 
و فيخال ربع ساعة اكون عملت 
السوالر الصخري و ذلك لضمان 

املصداقية فقط 
أن  اجلميع  علي  فيالنهاية 
للحصول  مصدر  اول  ان  يتذكر 
اصدام  طريق  كان  النيران  علي 

حجرين لتوليد شرر  قدميا 
و ال ننسي قول اهلل تعالي  اتقوا 
و  الناس  وقودها  التي  النار 

احلجارة  صدق اهلل العظيم.
تشهد غيطان البلد والفاحن والفاس    

  واجلامعة واملدرسة واملادنة واألجراس 
واملعجزات واألمم والكلمة واملعنى        
 إنك زرعت االمل فى قلوب جميع الناس 

وجمعت شمل العرب ومركبه  حتسير.          
 وصنعت من حبنا اسمنت للتعمير

والكل بيقدرك والعهد حنصونه     
  وننير فنار الهنا بالنصر والتحرير 

يا صاحب القرار فى احلرب والسام       
  قرارك فى العبور قرارك فى السام 

اإلثنن عايزين شجاعة وأنت بطل شجاع     
   تقدر فى احلرب تبنى وترجع اللى فات

وفى مركب السام ترفع ثانى الشراع      
  كنا وياك يا ريس جنودك فى العبور 

وحنكون وياك كمان جنودك فى السام       
 ايه ثانى فى الشجاعة أكثر من قدرتك

توصل لبيت خصومك وتعلن كلمتك     
 العالم كله شافك وحاسب خطوتك 

كان بيتابع رسالتك ويقدر همتك
علشان اجيال جديدة تشوف فجر السام 
خطيت خطوة بعيدة مايوصفهاش كام 
قائد مصر اجلسور صاحب أعظم عبور 
خليت الدنيا نور من بعد سنن ظام 
يا صاحب القرار فى احلرب والسام

اهتزت السماء قدوومافأضاء الكون  مياده
همست  فياآلفاق.نورا حتي و افانا ميعاده

محمدافياالرض محمودا أعظم بالشأن مكانه
أضاءالنوربأفضل موالدبالبيت احلرام طاف نوره
رجت األرض فرحا وسرورا تنساب شوقابقدومه

مبوالدنا أبصر  الدنيا يتيما ذاده  بااالنوار ضياءه
يوم مياده  نصرا وفتحا بشراكي موالدنا  يا امنه
برسوالبن اخللق  مكتوباعلي جبينه أضاءبوجوده

شرفت باخليرديار  سعدااسقيه نبع اخلير يا حليمه
ليرتوي منك  خيراوفضابصفياهلل ونبيه ورسوله
 ابشرفيالكون ساماعلي الدنيا طاب ظل سكاناته

باشرف خلق  اهلل انساناشرفت مكه مبوالده  وبركاته
صبيا معطراباحلسن حسناخلقك  اهلل كامل االوصاف

جاء للدنيا سراجا وقمرا.فالقمر يزهو بدرا عند اكتماله
غردي يا قريش منه.خلقا تشدوا طرباتغني يف. سمائه

اها بخير اخللق فضا لتفيض  بالدنيا معطرا نسماته
فييوم  ميادك يوم عيدا جادت  الدنيا بفيض بركاته

صلوا عليه وسلموا تسليما خير ماجاد منه الزمان سبيله
خير االنام يابن عبد اهلل .يا فضا من اهلل ورحمه مهداه
اذكرك  حباو حنينا واشتياقا.لك مني ساما يوم مياده

عندما نزل الوحي علي 
ســيــدنــا مــحــمــد صـــل اهلل 
عــلــيــه وســلــم قـــال لــه اقــرأ 
فرد النبي ما أنا بقاريء،  
ثم كرر الوحي على رسول 
اهلل مرتان اخرتان ثم انزل 
محمد  ســيــدنــا  عــلــي  اهلل 
اقـــرأ باسم   ( العلق  ســـورة 
ربــــــك الـــــــذي خـــلـــق خــلــق 
اإلنـــســـان مــن عــلــق اقـــرأ و 
ــــذي علم  ــــك  األكـــــرم الـ ربـ
بــالــقــلــم عــلــم اإلنـــســـان ما 
لم يعلم ( أول سورة كانت 
والعلم  الــقــراءة  كانت عن 

ألهميتهما العظيمة .
الكتاتيب  كــانــت  قــدميــا 
واملــــــــــــــــــــــــدارس مـــنـــشـــغـــلـــة 
ــانـــت  ــيــــث كـ بـــــالـــــقـــــراءة حــ
ــيـــســـي  هـــــي املـــــصـــــدر الـــرئـ
العلم  وحتصبل  للمعرفة 
فــكــان املـــدرس يــقــرأ كثيرا 
املصدر  وينمي علمه ألنه 
فياملعرفة  لــطــابــه  األول 
، كـــــان املــعــلــمــن يــحــثــون 
طــــــابــــــهــــــم عــــــلــــــي عـــمـــل 
وذلــك  العلمية  األبـــحـــاث 
يــجــعــلــهــم يـــذهـــبـــون إلـــى 
ويبحثون  ويقرؤن  املكتبة 
املكتبة  كــانــت حــصــة  كــمــا 
لها أهمية كبرى فينفوس 
الــــطــــاب لـــذهـــابـــهـــم إلـــي 
ــع مـــعـــلـــمـــهـــم  ــ ــ ــة مـ ــبــ ــتــ ــكــ املــ
ــم عــلــي الــكــتــب  ــهـ واطـــاعـ
مع  التحاور  ثم  املختلفة 
يعود  قــرؤا  فيما  معلمهم 
نتاج  لــغــوي  بــثــراء  عليهم 
للمدرسة  وكانت  قراءتهم 
ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــيـ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أثـــــــــــر كـ
ــلـــفـــة و  ــتـ الـــــهـــــوايـــــات املـــخـ
اإلذاعــة  أخصائية  كذلك 
ــي حتـــث  ــ ــتــ ــ املــــــدرســــــيــــــة الــ
الـــــــــطـــــــــاب عــــــلــــــي جـــلـــب 
ــة  ــ ــريــ ــ ــصــ ــ األخـــــــــــبـــــــــــار احلــ
الذاعــــــــتــــــــهــــــــا بـــــــــاإلذاعـــــــــة 

املدرسية .
ــيــــرا ألنـــنـــي  ــثــ أســـــتـــــاء كــ
ــة  ــ األمـ أن حتـــضـــر  ــم  ــلــ أعــ
يـــظـــهـــر فـــيـــقـــلـــم أدبـــائـــهـــا 
وشـــــعـــــراءهـــــا ومـــفـــكـــريـــهـــا 
، نــــري فــيــتــراثــنــا األدبــــي 
روايــــــات جنــيــب مــحــفــوظ 
وأنـــيـــس منصور  والــعــقــاد 
وشــــــعــــــر احــــــمــــــد شــــوقــــي 
وحافظ ابراهيم  وغيرهم 
ــثـــة لــم  ، أجـــيـــالـــنـــا احلـــديـ
القدمية  األجيال  تعاصر 
ــرف عــلــيــهــم  ــعــ ــتــ ــن تــ ــ ــكـ ــ ولـ
ــن خـــــــال الـــــبـــــرامـــــج و  ــ مــ
األفــــــــام الــــقــــدميــــة كــيــف 
مابسهم  يـــرتـــدون  كـــانـــوا 
ــانــــوا يــتــحــدثــون  ــيـــف كــ وكـ
ــردات  ــ ــفــ ــ ــغ ومــ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــ ــرقـ ــ بـ
راقــيــة تــنــم عــلــي االخـــاق 
فيهذه  املنتشرة  واملباديء 
احلقبة الزمنية ، و كذلك 
كبار  كتبها  التي  األغــانــي 
كبار  بها  وتغني  الــشــعــراء 
الــفــنــانــن لـــم جتـــد فيها 
لــفــظ  أو  مـــبـــتـــذلـــة  كــلــمــة 

سيء للمستمعن. 

ــيـــة  ــفـ ــنــــذ بـــــدايـــــة األلـ مــ
اجلــــديــــدة ظـــهـــرت أغــانــي 
دخـــيـــلـــة عـــلـــي مــجــتــمــعــنــا 
مبــــفــــردات نـــالـــت الــكــثــيــر 
ــتـــقـــادات الــازعــة  مـــن االنـ
فــوجــدنــا مـــؤديـــن يــغــنــون 
للفاكهة و عفوا ) للحمار 
( ثم توالت موضة التقليد 
االعمى فيالتفشي إلي أن 
وصلنا ملا نحن عليه اآلن 
ــي املـــهـــرجـــانـــات  ــانــ ــن أغــ مــ
مـــــــن أصـــــــــــــوات وكــــلــــمــــات 
والفنانين  للفن  مسيئة 

احلقيقين .
ــــع  كـــــــــمـــــــــا ظـــــــــــهـــــــــــرت مـ
بـــدايـــة األلــفــيــة اجلــديــدة 
العنف  افـــام  مــن  الكثير 
ــة الــــتــــي بــثــت  ــجـ ــطـ ــلـ ــبـ والـ
ــة و  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ األفــــــــكــــــــار املـ
ــئــــة عــلــي  املـــــفـــــردات الــــرديــ
ــذا الــعــبــث  مــجــتــمــعــنــا،  هــ
ــه  ــ ــولـ ــ الــــــفــــــنــــــي الــــــــــــــذي مـ
املــنــتــجــن لـــلـــثـــراء املـــالـــي 
وليس للثراء الفني اظفر 
عــــــن انـــــتـــــشـــــار اجلــــرميــــة 
وانحدار املفردات وبالتالي 

انحدار االخاق. 
يــؤســفــنــي انـــنـــا نــعــيــش 
اجمل  ماضيه  فيمجتمع 
من حاضره خلقا ورقيا ، 
بالتربية  االهتمام  أمتني 
نـــبـــدأ  أن  الـــتـــعـــلـــيـــم  قـــبـــل 
مـــن الــبــيــت فــهــو الــركــيــزة 
اجليل  فيبناء  األســاســيــة 
ــؤســــس  نــ أن  الــــــــــســــــــــوي،  
األطـــــــفـــــــال عــــلــــي حــفــظ 
الــقــرآن الــكــرمي والــذهــاب 
صــاح  ألن  الكنيسة  إلـــى 
املــجــتــمــعــات يــبــدأ بصاح 

الدين. 
اكـــثـــر املـــنـــازل احلــديــثــة 
عـــلـــى  ــوي  ــ ــتــ ــ حتــ ال  اآلن 
ــبـــة رغـــــــم أهــمــيــتــهــا  ــتـ ــكـ مـ
ســـوف  ــتــــي  الــ األم  لـــعـــقـــل 
بالسلب  يؤثر  تربي جيا 
او االيجاب فيمجتمعنا. 

ــادة  ــيــ ســ اهــــتــــمــــام  أري 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  ــ وزيـ
ريــاضــي امتني  يــوم  بعمل 
االهتمام بحصص املكتبة 
ــيــــة  وعــــــمــــــل حـــــصـــــة يــــومــ
لـــاهـــتـــمـــام بــالــســلــوكــيــات 
واالخــاقــيــات كــمــا امتني 
ان يــكــون مــنــهــج الــتــربــيــة 
ــة واملــســيــحــيــة  ــيــ ــامــ االســ
وليس  باملجموع  اســاســيــا 

إضافيا. 
ــنـــى مــــن جــهــاز  كـــمـــا امتـ
ونقيب  الفنية  املصنفات 
ــل  ــن املـــوســـيـــقـــيـــة وكــ ــ ــهـ ــ املـ
الــــقــــائــــمــــن عــــلــــي الـــفـــن 

مبحاربة اإلسفاف. 
عــلــي املــجــتــمــع كــكــل أن 
يتكاتف من أجل محاربة 
االضـــــمـــــحـــــال الـــفـــكـــري 
يــؤثــر عــلــى شبابنا  الــــذي 
فــــهــــم رجـــــــــال املـــســـتـــقـــبـــل 

وأمهات الغد

ــام والــشــهــور  ــااليـ ــيـ ــا فـ ــنـ  انـ
ــا  ــدنـ ــيـــه شـــاهـــدنـــا ورصـ املـــاضـ
ــدة وجتـــــــــاوزات  ــ ــديـ ــ جــــرئــــه شـ
ــنـــقـــد  ــيـ لــــفــــظــــيــــه كـــــبـــــيـــــره فـ
ــدث  ــ االحــــــــــــــــــداث الـــــــتـــــــي حتــ
فــيــالــبــلــد وصـــبـــحـــت الـــنـــاس 
تــبــالــي  وتــتــكــلــم وال  تـــشـــكـــوا 
اخلوف واخلطر  كما شاهدنا 
ــه تــدنــي  ــدا انــ ــر خــطــيــر جــ امــ
شعبية الرئيس السيسي الى 
توليه  منذ  مستوياتها  ادنــى 
ــنـــوات  ــنـــذ 8 سـ املـــســـؤولـــيـــه مـ
وهـــذا االمـــر خطير ومــرعــب 

جدا جدا
اجراس اخلطر تدق.؟؟؟ 

ولذالك البد من ان االيام 
مجهود  الــي  حتتاج  القادمه 
جبار من الرئيس السيسي؟؟ 
 الى تفهم  االمر والبدمن 
اتخاذ اجراءات سريعه والبد 
ــهـــم االمـــــر  ــفـ مـــــن الــــشــــعــــب تـ

وادراك صعوبة املوقف.. 
ويجب على القائمن على 
ــال ومــؤســســات  ــر مــن رجـ االمـ
ــــس الـــســـيـــســـي  ــيـ ــ ــرئـ ــ حــــــــول الـ
ــوا حـــجـــم خـــطـــوره  ــ ــدركـ ــ يـ ان 

املوضوع
يبلغوا  ان  عليهم  ويــجــب   
الــصــوره كامله كما  الــرئــيــس 
هــي على ارض الــواقــع بــدون 
والبد  لها  تزيف  وال  جتميل 
اجــراءات  اتخاذ  الرئيس  من 

حـــاســـمـــه فـــيـــعـــمـــل مـــشـــاريـــع 
املــواطــن  بــهــا  يــحــث  حقيقيه 
البسيط انها تخدمه وليست 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــع كــــــبــــــاري وانـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ

ومنتجعات ومباني
 والبد من اتخاذ اجراءات 
ــبـــيـــه وقــــــــــــــرارات عـــاجـــلـــه  شـــعـ
وحــــاســــمــــه يـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا 
يـــزداد  الفقير حــتــى  الــشــعــب 
السيسي  الرئيس  رصيد قوه 

وتزداد شعبيته مره اخرى
 والبــد من الغاء القرارات  
الشعبيه  عدميه  واملشروعات 
التي يحسها الشعب الفقير 
انــهــا مــشــاريــع تــســتــنــزف من 
مــــــــــــوارده وامـــــــوالـــــــه فـــيـــوقـــت 
الــذي الشعب فيه امــس الى 
امــس احلــاجــه الــى كــل مــورد 
ــلــــى جــمــيــع  ــــن مــــــــــواردة وعــ مـ
مــؤســســات الــعــامــلــه بــالــدولــة 
العمل بقصاره جهدها وال بد 
نبني  كي  جميعا  نتكاتف  ان 
ايدينا  نضع  ان  والبــد  مصر 
ــد واحـــــــده خـــلـــف الــرئــيــس  يــ
الــســيــســي حـــتـــى نـــخـــرج مــن 

هذه الفتره الصعبه
 واخيرا وفق اهلل 
الرئيس السيسي
 وحتيا مصر.... 
 حتيا مصر..... 
حتيا مصر.....

بقلم:
 أميرة القاضي 

بقلم: وائل البدري 
ابوعقيل 

 بقلم :
 سامية عمارة

 كلمات:
 عاصم بكر علي منصور

بقلم :
إيناس سالم 

املقارنة 
احلزينة 

ناقوس نزيف املياه
اخلطر

فى ذكرى قائد 
مصر اجلسور 

قصيدة )أضاء 
الكون ميالده( قادة

 املستقبل 

بقلم:
م/ عبداهلل الشيمي

كتبت: 
جنالء النجار

 بقلم:
الدكتور عمرو صادق

زياره لبيت صديقتي...... 

أهمية مصادر الطاقة

واحلفاظ  أطفالنا  صحَة  إن 
عليه  نلقي  ما  أهم  عليها 
الطفل  صحة  فتبدأ  الضوء  
الذي  الغذاء  فهو  باحلب.. 
الطفل  شخصية  عليه  تنموا 
واألمهات  اآلباء  أعطي  وإذا   ،
الفطن  احلب  أبناءهم 
بنا  ثقة  سيمتلئ  املستنير 
وسُتطبُع   ، إلينا  واطمئناًنا 
وبالتالي  فيأنفسهم  ثقتهم 
ما  أهم  وهو   ، حولهم  فيمن 

نسعي إليه .
وأجعله  طفلك  إلي  أستمع 
ويتحدث   ، معك  يتكلم 
مع  منك  صغيٍر  بتعليق 

ال   . واألصح  لألصوب  توجيه 
ملشاعره  تفريغ  ففيهذا  تسأم 
الداخلية ، وإحساس باملشاركة 
وليجد   ، به  واالهتمام  منك 
عند  ؛  الدائم  التشجيع  منك 
وجدانًيا  بك  سيرتبط  ذلك 
هناك  بأن  وسيشعر   ، ونفسًيا 
إليه  ويفضي   ، له  يحكي  من 

مبا يجول فينفسه وخاطره .
تربية  أبناءنا  فالنربي 
العقد  عن  بعيًدا  صحيحة 
منهم  لنجعل  ؛  النفسية 
شخصيات قادرة علي مواجهة 
بنجاٍح   الدفة  يديرون  احلياة 

فهم قادة الغد .
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والقبات  السامات  تبادل  بعد 
االحوال  عن  احلديث  واسترسال 
االيام  وتذكر  وااليام،  واالوالد 
ومصمصة  والضحك  اخلوالي 
من  بداخلنا  ماتاه  علي  الشفاه 
حياه  هي  امنا  احلياه.  متاعب 
لنا  ماقدر  كل  وعسلها  مبرها 

اتانا... 
تبلغ  لم  التي  احداهن  جلست 
والتي  عام  االربعن  العمر  من 
وترك  شبابه  فيريعان  توفيزوجها 
فيسن  االبناء  من  العديد  لها 
الطفوله والشباب،  تبكي و حتكي 
علي  وتاجا  ملكة  توجها  كيف  لنا 
ودنيا،  ودينا  خلقا  واكرمها  رأسه 
حتي اصبح هو ملكها وتاج رأسها.

فهي  االخرى  صديقتي  .اما 
مطلقه  يتعدى عمرها  اخلامسه 

االبناء  من  عدد  ولها  واالربعون 
وكيف  تبكي وحتكي  ايضا  جلست 
يتقي  ولم  وخانها  زوجها  ظلمها 
اهلل فيها وال فيابنائه،،  وكم تتمني 
بهم  مافعل  جزاء  اهلل  يذيقه  أن 
مر   علي  منه  تشفيغليلها  حتي 

بهم من قسوه وهوان...
الدموع  بدل  دما  تذرف  .االولي 
وملكها  وجليسها  انيسها  علي 

حزنا علي فراقه وفقدانه.
.. والثانيه تذرف دما علي شبابها 
اب  براثن  وابنائها لوقوعهم حتت 

الدين له وال قلب..
.شتااان بن االثنان،، االول صدق 
فيه قول رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم. ان جائكم من ترضون دينه 
تكن  تفعلوا  اال  فزوجوه  وخلقه 

فتنة فياالرض وفسادا كبير...

وجتبر  تعالي  من   هو  والثاني   ..
اهلل  صلى  اهلل  رسول  وصية  علي 
بالقوارير..اال  رفقا  وسلم  عليه 
يتذكر قول اهلل تعالي واتقوا يوما 
كل  لتجزى  اهلل  الي  فيه  ترجعون 

نفس ملا كسبت. 
ندعوا  ورسوله  اهلل  اطاع  فاالول 
الشهداء  ومنزلة  بالرحمه  له 
اهلل  والثاني خان  والصديقن..... 
بالتوبه  اهلل  له  ندعوا  ورسوله، 
قبل  ورشده  عقله  الي  والرجوع 
املوقف بن يدى اهلل  هو وكل من 

علي شاكلته..
وأينا علي  أينا علي حق   والنعلم 
واننت  وأنا  وتلك  هذه  فبن  باطل 
واملواقف  احلكايات  من  العديد 
الشخصيات  وأختاف  والظروف 
اليعلم  مغلقه  وأبواب  اسقف 

خباياها اال اهلل.. 
هادئة  حياة  ولكم  لي  اهلل  وأسأل   
مليئة بالرحمة واملوده ورضى من 

رب العاملن....

ظاهرة  ان  بدء  ذي  بادئ           
مشكلة  هي  االلكتروني  االبتزاز 
سلوكية  اخاقية  اجتماعية 
التي  احلديثة  اجلرائم  من  وهى 
مفاجئ  بشكل  فيالدول  انتشرت 
وحديث إلن التكنولوجيا أصبحت 
أغلب  حياة  عن  يتجزأ  ال  جزء 

الناس. 
     والبد من االشارة فيبداية االمر 
اإللكتروني  االبتزاز  ماهيه   الى 
وترهيب  تهديد  عمليه  فهو 
للضحية بإفشاء سرا او نشر صور 
وذالك  للضحية  مسيئة  افام  او 
او  مادية  مكاسب  على  للحصول 
بعمل  القيام  مقابل  او  معنوية 
األحوال  ففيجميع  مشروع  غير 
من  وتستغل  االبتزاز  جرائم  تتم 
مادية  مقاصد  الى  الوصول  اجل 
يوصف  وعليه  دنيئة  وشهوانية 
االبتزاز انه شكل خبيث من اشكال 
احقر  من  إجرامي  وعمل  االكراه 

اجلرائم التي ترتكب .
للشك  مجال  يدع  ال  ومبا        
نتيجة  تنشأ  اجلرمية   هذه  فأن 
االطراف  لبعض  االسرة  إلهمال 
عليه  املجنى  او  للجاني  سواء 

 ، الدينى  الوازع  ضعف  وكذالك 
عدم   ، االجتماعية  التنشئة  سوء 
انتشار   ، الوعى  وغياب  املراقبة 
 ، الشباب  بن  التقليد  حب 
مما  هادف  الغير  االعام  انتشار 
بعقليه  جيل  خروج  على  يساعد 
االسباب  فمن  واخيرا  ضاله. 
جرمية  لزياده  التكنولوجية 
التي  التطبيقات  انتشار  االبتزاز 
 Deep Fake الـ  تقنية  تعتمد على 
استخدامها   ومجانيه   وسهولة 
لشخص  يحتاج  ال  فاملوضوع 
أو   Deep Fake فيالـ  متخصص 
اجل  من  أموال  يتقاضى  شخص 
فيديو   مقاطع  او  صور  تركيب 
يوجد  ولكن  بها   وتبتزه  لشخص 
  Telegram bots و Apps تطبيقات.
تستطيع وبكل سهولة تركيب صور 
او  به  تشهر  ان  تريد  شخص  ألى 

تبتزه .
ويتمثل  املادي  الركن  بتوافر       
اإلجرامي  السلوك  او  فيالفعل 
ويتمثل  املعنوي  الركن  وكذالك 
جرم  فقد  اجلنائي  فيالقصد 
حيث  الفعل  هذا  املصري  املشرع 
التهديد  املصري  القانون  جرم 

قانون  من   237  ،237 فياملواد 
 309 واملادة  املصري  العقوبات 
مكررا من قانون العقوبات املصري 
املواد  هذه  مثل  وجود  وبرغم 
الكامل  الردع  حتقق  ال  انها  اال 
االلكتروني  االبتزاز  فيجرائم 
صريح  نص  وجود  لعدم  وذالك 
لهذه اجلرمية وانطاقا مما سلف 
ندعو اجهزة التنشئة االجتماعية 
ضد  للتوعية  جهودها  لتكثيف 
كيفية  و  االلكتروني  االبتزاز 
ابتزاز  مواجهه  فيحاله  التعامل 
على  االبتزاز  ضحايا  وتشجيع 
حقوقهم  على  للحصول  االباغ 
التعامل  ان  والتنويه  بالقانون 
يكون  املختصة  اجلهات  قبل  من 
الى  ندعو  ،كمان  تامه  فيسريه 
اصدار تعديات تشريعية ملعاجلة 
والعجز  والضعف  القصور 
تنظم  التي  العقابية  فيالنصوص 
مادة  بإضافة  إما  اجلرمية  تلك 
جرائم  مكافحة  لقانون  جديدة 
لسنة   ١7٥ رقم  املعلومات  تقنية 
20١8 او تعديا النصوص القدمية 
خاصة  العقوبات  قانون  ب 
لفعل  التأثيم  ليكون   327 املادة 

إطاقة  على  واالبتزاز  التهديد 
يقتصر  ان  دون  صورة  ولكافة 
او  بالكتابة  التهديد  على  فقط 
اخر  شخص  بواسطة  شفاهه 
العقوبة  تشديد  يتم  ان  على 
واالبتزاز  التهديد  جسامة  حسب 
اذا  املؤبد  للسجن  العقوبة  لتصل 
بفضح  وقام  تهديده  اجلاني  نفذ 
خادشه  امور  وافشاء  ضحيته 
تهدر كرامتها وتؤثر على سمعتها 
ترتب  اذا  لإلعدام  العقوبة  وتصل 
على التهديد واالبتزاز اإللكتروني 

انتحار الضحية.

 بقلم:
مصطفىاحلداد

اإلبتزاز اإللكتروني جرمية العصر

ــه  ــريــ ــت الــــــــدولــــــــه املــــصــ ــ ــامــ ــ قــ
حتــت الــقــيــاده الــرشــيــده بعمل 
مــشــروعــات زراعــيــه بــنــائــه منها 
مشروع تبطن الترع واملصارف 
ــاه لــكــن  ــيــ لــلــحــد مــــن اهـــــــدار املــ
ــا ال يــقــل أهــمــيــه عن  هـــنـــاك مـ
ذالك أو يفوق ذالك من اهميه 
ــذه املـــشـــاريـــع  ــهــ وهــــــو تـــكـــمـــلـــه لــ
الــبــنــائــه الــتــي تــقــام عــلــى ارض 
الـــوطـــن لــلــحــفــاظ عــلــى املــيــاه 
من النزيف املستمر من عملية 
الري بالغمر(   ( الري القدميه 
بــالــراحــه(  او مــا يسمى )الــــري 
بل بالعكس هو الري بالصداع 
واالرهــــــــاق عــلــى كـــاهـــل الــفــاح 
الذي ال يعي ذالك لقلة وجود 
الوعي ونشر التوعيه عن ذالك 
، فــابــد مــن اســتــبــدال طريقة 
الري القدميه بالطرق احلديثه 
هيا  التي  الــســمــراء  فياراضينا 
املصريه  قيام احلــضــاره  اســاس 
ــن تــكــويــن  ــزء اصـــيـــل مـ ــي جــ وهــ

الــشــخــصــيــه املــصــريــه الــعــريــقــه 
فــقــد قــــام املـــصـــريـــن الــقــدمــاء 
بالزراعه من االف السنن وشق 
العالم كله  الــى  الترع وصــدرنــا 
علوم الزراعه من قدمي االزمان 
، فــمــن تــلــك الـــطـــرق احلــديــثــه 
ــع االراضــــــــي  ــ ــي تـــتـــمـــاش مـ ــتــ الــ
الــــســــمــــراء الــــــــري بــالــتــنــقــيــط 
والــــــــري بــــالــــرش وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــطـــرق احلــديــثــه الـــتـــي تـــؤدي 
املستمر  النزيف  الى وقف هذا 
ــأمـــس  ــن بـ ــحــ ــي نــ ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــيـــاه الـ
احلاجه اليها فيظل التحديات 
الـــتـــي يــواجــهــه الـــوطـــن فــيــهــذه 
ــذه الــطــرق احلديثه  ــه وهـ األونــ
ــن الــــــــري تــــــــؤدي الــــــى زيــــــادة  ــ مـ
االنتاج الزراعي وجودة االنتاج 
وتـــوفـــيـــر اســـتـــهـــاك االســــمــــده 
االسمده  مــن  وغيرها  االزوتــيــة 
التي  الباهظه  التكلفه  وتوفير 
باتت صداع يؤرق املزارع فيظل 
داخليا  و  عامليا  االسعار  ارتفاع 

ــد مــــن عـــمـــل مــقــتــرحــات  ،فــــابــ
قرض  عمل  منها  الــدولــه  على 
بدون فائده او بفائده مصاريف 
اداريه حتى ال تكون عاتق على 
املـــــزارع وتــكــون دافــــع تشجيعي 
لــلــقــيــام بــذالــك وجتــربــة ذالــك 
بدايه  الزراعيه  املساحات  على 
مـــن ١ فــــدان فــأكــثــر لــكــن حتت 
ــه  ــيـ ــومـ ــكـ اشـــــــــــراف اجلـــــهـــــه احلـ
املختصه املنوط لها ذالك حتى 
املــشــروع وجناحه  نضمن امتــام 
ــات املــعــتــمــده  ــركــ ــشــ وتــــوفــــيــــر الــ
ــى اســــاس  ــلـ لــــــدى احلــــكــــومــــه عـ
ــات  الـــكـــفـــائـــه فــيــتــلــك املـــشـــروعـ
ولهذا املشروع اهميه اقتصاديه 
اخرى ال تقل اهميه عن اهمية 
ــلــــى املـــــيـــــاه وهـــيـــه  احلـــــفـــــاظ عــ
احلـــفـــاظ عــلــى الـــدعـــم املــهــدر 
من جانب املزارع من استهاك 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــره مــــن االســــمــــده 
تتحمل  التي  املدعمه  االزوتــيــة 
فيذالك  طائلة  مبالغ  الــدولــه 

ــذه االســمــده  الـــدعـــم املـــهـــدر وهــ
التي باتت العدو االول لارض 
التي تسبب ارتفاع فيمستويات 
مـــلـــوحـــة  الـــتـــربـــه وغـــيـــرهـــا من 
املـــشـــاكـــل وزيـــــــادة كــمــيــات املــيــاه 
ــيــــطــــرق الـــــري  املـــســـتـــخـــدمـــه فــ
الكثير  تــســبــب  الــتــي  الــقــدميــه 
ــراض الــتــربــه وبــالــتــالــي  ــ مـــن امـ

قلة االنتاج



الذاتية  السيرة  عن  نبذة 
نصر  يوسف  اسام  لدكتور 
يوسف  اسام  د.  يشغل  اهلل  
نصر اهلل أمن حزب املصرين 
األحرار مبحافظة اإلسكندرية 
بكالوريوس  على  حاصل 
االسكندرية  جامعة  صيدلة 
ادارة  ماجيستير  و    200١
دكتوراة  باحث  و  اعمال 2020  

فيإدارة األعمال .
إدارة  مجلس  رئاسة  يتولى 
للحلول  تراست  ميجا  شركة 
من  التى  و  التكنولوجية  
من  بفعالية  متكن  خالها 
إدارة فريقًا يضم أكثر من 270 
فى7دول   موقع  فى١2  موظفًا 
فيثقافة  التغيير  عزز  كما 
الشركة لتكون أكثر انفتاحية و 
شفافية و خضوعًا للمساءلة .

قام بتأسيس ١4 عامة جتارية 
براءات  على  حاصل  أنه  كما 
فكرية  ملكيات  و  اختراع 
و  التطبيقات  من  للعديد 
املنتجات داخل جمهورية مصر 
و  السعودية  العربية  اململكة  و 
و  السعودية  العربية  اإلمارات 
و  الصن  و  األوروبي  اإلحتاد 
منها) تاسكدان - سند - أصلى 
- أماكي - مليسة - مس مون 

- بيردي - فيرما (
حلليل  الدولي  باملعهد  عضو 
عضو  و   )كندا(  األعمال 
 ( الدولية  القيادة  برابطة 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
الدولية  باجلمعية  عضو    )
الواليات   ( األداء  لتحسن 
عضو    ) األمريكية  املتحدة 
لضمان  العربية  باملنظمة 
و  )يبلجيكا  اجلودة فيالتعليم 

الألردن (
املشاريع املستقبلية :

البتكار  اسام  دكتور  يسعى 
التجارية  العامة  بيان 
احلمض  من  الشخصية 

النووي و يقول فيحديثه :
بالتفاؤل  أخاطر  ما  عادة   «
لكن لدي اعتقاد قوي وعميق 
دفعني على مدار اخلمسة عشر 
عاًما املاضية كخبير فيالتحول 
مبتكرة  حلول  إلنتاج  الرقمي 
ومنتجات  مضافة  قيمة  ذات 
حتسن  على  تعمل  فاخرة 
هو  وهذا  الناس  حياة  نوعية 
شغفيباالرتقاء  وراء  الدافع 

بحياة اجلميع .«
اتاحة  على  العمل   : وهدفه 
و  للشباب  عمل  فرص  اكبر 
معيشتهم-  مبستوى  النهوض 
و  السباسي  اجلانب  على  أما 
يترك  أن  يسعى  االجتماعي 
بصمة و أثر فيمساعدة الناس 

و املجتمع .
نصر  يوسف  اسام  دكتور    
هو  و  مشرف  منزذج  هو  اهلل 
ما نطمح أن نرى عليه جميعا 
و  باملجتمع  للنهوض  شبابنا 

مصرنا احلبيبة .

او اجلرميه كاهما هو 
الغير  حقوق  على  تعدى 
ــواء الــتــعــدى عــلــى حق  ســ
الــغــيــر فــى احلــيــاه بــأمــان 
أو التعدى عليه فى نهب 
ممتلكاته أو اغتصاب أحد 
حــقــوقــه املـــشـــروعـــه ســـواء 
بالسرقه أو القتل املتعمد 
التنمر عليه  أو  ارهابه  أو 
كل تلك تعد هى االجرام 
من شخص على شخص 
آخــر واجلــرميــة لها وجوه 
عــــــديــــــده وكـــــثـــــيـــــره وهــــى 
الــقــانــون  عليها  يــحــاســب 

مبواد منه كثيره 
اما اجلرميه فلها انواع 
ــا اجلــــرميــــه  ــهـ ــنـ ــيــــره مـ ــثــ كــ
بها  يــقــوم  والــتــى  املنظمه 
مــنــظــمــات اجـــرامـــيـــه لها 
باع طويل فى ذالك سواء 
قــتــل  أو  ــه  ــرقـ سـ ــانـــت  كـ أن 
اوغسيل أمــوال أو تهريب 

املخدرات واآلثار 
وهـــنـــاك جـــرائـــم فــرديــه 
يقوم بها فرد واحد سواء 
أو  أو سرقه  كانت قتل  أن 
ــا أكــثــر انــواعــهــا  نــصــب ومـ
ممــا يــؤثــر عــلــى اآلخــريــن 

ويشعرهم بعدم األمان 
وهـــنـــاك جـــرائـــم أخـــرى 
ــد مـــــــن أكــــــبــــــر انـــــــــواع  ــ ــعـ ــ تـ
اجلرائم اال وهى اإلرهاب 
وهــــى جتــمــيــع الــشــبــاب 
ــا ومـــحـــو  ــ ــريـ ــ ــائــــع اسـ الــــضــ
عــقــلــيــتــه روايــــــــدا روايــــــدا 
وغــــــــــرس افــــــكــــــار ســــــــوداء 
ــل عـــقـــلـــه وذالـــــــك  ــ ــداخــ ــ بــ
ــــض  ــعـ ــ عـــــــــــــن طـــــــــــريـــــــــــق بـ
ــلـــوطـــه  الـــــاحـــــاديـــــث املـــغـ
لتنفيذ  صحيحه  والغير 
ــيـــه  الــــيــــات ملـــنـــظـــمـــات دولـ
لهدم دولــة مــا عــن طريق 
هؤالء الشباب لزرع قنابل 
فـــى امـــاكـــن عـــامـــه او فى 
اماكن جتمعات مذدحمه 
تخص  أمــاكــن  أو  بالبشر 
مـــنـــشـــأت حـــيـــويـــه لــعــمــل 
خــلــل فـــى الـــنـــظـــام وهـــدم 
ــا فــى  ــ ــنـ ــ ــه كـــمـــا رأيـ ــ ــدولــ ــ الــ
جــمــاعــة داعـــــش وغــيــرهــا 
املتطرفة  اجلــمــاعــات  مــن 
واجلرمية لها وجوه كثيره 
ــى كـــل املـــجـــاالت منها  وفــ
أيـــضـــا جـــرائـــم االنــتــرنــت 
ــى  ــ ــا الـــــــــدخـــــــــول الــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
مـــواقـــع حــســاســه بــالــدول 
ــلــــق فــــيــــروس  ســــــــــواء بــــخــ
حملـــو بــيــانــات هـــذا املــوقــع 

أو الـــدخـــول إلــيــه ملــعــرفــة 
اسرار تكاد تكون فى غاية 
الـــســـريـــه ممـــا يـــؤثـــر على 
ــدول وكــم  ســيــاســة تــلــك الــ
رأيـــنـــا مـــن ذالـــــك الــكــثــيــر 

والكثير
وهـــنـــاك جـــرائـــم أخـــرى 
مثل تهريب املخدرات من 
ــــرى بقصد  ــة إلــــى أخـ ــ دولـ
االجتــــار والـــربـــح الــســريــع 
أخرى  وهناك مخططات 
وهــى هــدم عقول الشباب 
ــون فــى  ــمـ ــيـ ــهـ ــم يـ ــهـ ــلـ ــعـ وجـ
ــيــــدا عــن  ــعــ عــــالــــم آخـــــــر بــ
أن يــكــونــوا عــمــاد الــدولــه 
وركـــيـــذاتـــهـــا ومــســتــقــبــلــهــا 
الواعد فى بناء مستقبل 

مشرق 
املــنــظــمــه  اجلــــرميــــه  أن 
ــم  ــرائــ ــــن أشــــــد اجلــ ــــى مـ هـ
ــدول كـــتـــجـــارة  ــ ــالــ ــ فـــتـــكـــا بــ
ــى تــســتــمــد  ــتــ ــســــاح والــ الــ
ــا مـــــــن خـــلـــق  ــهــ ــتــ ــيــ ــلــ ــاعــ فــ
ــــن الــــــدول  مـــشـــاحـــنـــات بـ
بــعــضــهــا الــبــعــض وذالــــك 
ملــذيــد مــن بــيــع األســلــحــة 
املتنازعن  الطرفن  لكا 
وجـــنـــى املـــكـــاســـب فــأغــلــب 
مــا نــــراه مــن نـــزاعـــات هى 
ليست وليدة الصدفة بل 
هناك عقول فى مناصب 
ــيـــره تـــخـــطـــط لـــذالـــك  ــبـ كـ
االسلحه  لبيع مذيد من 

وجنى املكاسب املاديه 
بـــشـــتـــى  االجـــــــــــــــرام  أن 
أنـــواعـــه يــعــد عــائــقــا أمـــام 
ــدم الـــــــــدول وحتــقــيــق  ــقــ تــ
ــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة  ــتـ الـ
ملستقبل  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــنـــا البـــد  أفــــضــــل  ومـــــن هـ
بكل  الــــــدول  تــتــكــاتــف  أن 
صـــدق فـــى الــقــضــاء على 
تــلــك املــنــظــمــات الــدولــيــة 
االجراميه وعلى أن يكون 
هـــنـــاك اتـــفـــاق مـــلـــزم لكل 
الدول بعدم التقاعس فى 
عن  املعلومات  كل  تقدمي 
واملساعدة  املنظمات  تلك 
ــيـــهـــم  ــلـ فــــــــى الـــــقـــــبـــــض عـ

وتقدميهم للعدالة 
وعلى كل دوله محاربة 
االجرام بداخلها وتفعيل 
الـــقـــوانـــن والــتــشــريــعــات 

الرادعه لذالك 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــســتــقــبــل 
واعـــد خــالــى مــن االجـــرام 
واملجرمن وان يعم االمن 

واالمان فى ارجائها

بقلم:
هند احمد

بقلم : الدكتورة   يارة ابراهيم 

االجرام
استقيموا يرحمكم اهلل

املثل األعلى  و القدوة..
د. اسالم يوسف نصر اهلل

السيد حجاج يكتب .. 
 عندما يبكي التاريخ

مصر يعني العزه والكرامه
مصر ممكن مترض اه لكن الميكن متوت 

لكن مرض يشفيويبرأ منه
مصر مصدر للعزه والكرامه والشموخ

مصر مستحيل تقبل الذل او املهانه وترفض الذل اال الي 
اهلل فقط

مراحلها  فيكل  مصر  وعزة  كرامة  ايه  يعني  تعرف  عاوز 
وحتت اي ظرف

بص علي قائدها فيكل لقاءاته وفيأحلك الظروف
ومع اكبر زعماء العالم

تاقيه كله شموخ وكبرياء
وكل تعبيرات وجهه بتقول اننا شعب ابي اليقبل الذل وال 

املهانه
مع  وآخرها  دين  بعالم  لفاؤه  أثناء  سيادته  علي  وبص 

الدكتور أحمد عمر هاشم
هتعرف يعني ايه شعب مصر وكرامة مصر

أمام اهلل  اال  به  الذل وال يشعر  اننا شعب اليقبل  هتعرف 
فقط

نحن شعب نثني ولكن ال ننكسر فلدينا املكرونه الكافيه 
واذا دخلنا من باب مطئطئ الرؤس النفعل
ولكن نثني االرجل لندخل مرفوعي الراس

لقد خلقنا اهلل العزاء النفس وسنبقي كذلك الي يوم الدين
ولم ال وفد تعهد اهلل بحفظ مصر وأهلها ليوم الدين

اللهم ادم علينا نعمك التي الحتصي وال تعد

بقلم:
 احمد املغربي

يعني ايه 
مصر

شــكــلــت إســـرائـــيـــل جلنة 
حتـــــــقـــــــيـــــــق بــــــــعــــــــد حــــــــرب 
وأدلـــى املسؤولن  الــغــفــران 
بشهادتهم. اإلسرائيلين 

ــرور الكتاب  بــالــرغــم مــن مـ
عــلــى الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة 
ــة وحـــــــذف  ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ اإلســ
فــــصــــول كـــامـــلـــة مـــنـــه مــن 
شــــــهــــــادات بــــعــــض الــــقــــادة 
أنــــه  إال  اإلســــرائــــيــــلــــيــــن  
ــة تــاريــخــيــة  ــقـ ــيـ يــعــتــبــر وثـ
لــكــفــاءة اجلــنــدي املــصــري 
ومــــــهــــــارتــــــه فـــيـــالـــتـــعـــامـــل 
مـــــــع الـــــــعـــــــدو وإنـــــتـــــصـــــاره 
الـــــــســـــــاحـــــــق... وفـــيـــنـــفـــس 
إسرائيلية  شــهــادة  الــوقــت 
بــــأن اجلــيــش اإلســرائــيــلــي 
الـــذى ال يقهر .مـــا هــو إال 
أسطورة حطمتها شجاعة 
وأن  املـــــــصـــــــري.  املـــــقـــــاتـــــل 
يونيو  فيحرب  إنتصارهم 
أخطاء  بسبب  كانت   ١9٦7
عـــــربـــــيـــــة ولــــــيــــــس بـــســـبـــب 
فــروســيــة ومـــهـــارة اجلــنــدى 

اإلسرائيلي.
الثانية  الشهادة  تتناول 
جـــزًءا مــن مــذكــرات رئيسة 
الوزراء اإلسرائيلية جولدا 
مــائــيــر الـــتـــى نــشــرتــهــا فى 
ــتــــي  ــي« والــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــاب »حـ ــ ــتـ ــ كـ
الرابع  الفصل  لها  أفـــردت 

عشر من الكتاب. 
وتقول مائير » لن أكتب 
ــــرب مـــن الــنــاحــيــة  عـــن احلـ
الــــعــــســــكــــريــــة فـــــهـــــذا أمــــر 
ولكني  لــألخــريــن  مـــتـــروك 
ــكــــارثــــة  ــا كــ ــهــ ــنــ ســــأكــــتــــب عــ
ــــوس عــشــتــه بــنــفــســي  ــابـ ــ وكـ
العمر  وسيظل معي طول 
فى  مائير  وتــوضــح   ..!!  .»
هــذه املــذكــرات أن السفينة 
الــعــســكــريــة اإلســرائــيــلــيــة 
كـــــادت تـــغـــرق متـــامـــا وأنــهــا 
طـــــلـــــبـــــت مـــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
األمريكي ريتشارد نيكسون 

إنقاذ إنقاذ إسرائيل. 
تتضمن الشهادة الثالثة 

إعــــتــــرافــــات مــــوشــــى ديــــان 
بــــأن حــــرب أكــتــوبــر أثــبــتــت 
للعالم أننا لسنا أقوى من 
مصر كما أن هالة التفوق 
اإلســرائــيــلــي الــتــي أوهــمــت 
بأنها  العالم  بها  إسرائيل 
أقـــوى مــن الــعــرب عسكريا 
وسياسًيا إنهارت متاما يوم 
الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر عــام 

١973م.
تتحدث الشهادة الرابعة 
والــــــقــــــول  األهـــــــــــم  هـــــــى  و 
الثغرة  الفصل عن حكاية 
ــهـــدف منها  ــان الـ ــتـــي كــ والـ
هــــــو مـــــحـــــاصـــــرة اجلـــيـــش 
اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي لــــلــــقــــوات 
شرق  عبرت  التى  املصرية 
الــقــنــاة.إال أن هــذا الهدف 
لــــــم يـــتـــحـــقـــق بــــــل وقـــعـــت 
ــوات اإلســرائــيــلــيــة فى  ــقـ الـ
الـــــثـــــغـــــرة حتـــــــت ســـيـــطـــرة 

اجليش املصري.
ــقـــول حـــايـــيـــم بــارلــيــف  يـ
عــمــلــيــة  »إن  ــثــــغــــرة  الــ عــــن 
كــانــت مغامرة  الــدفــرســوار 
إنتحارية..لقد كان بإمكان 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ ــريـــن الـ املـــصـ
قواتنا فى ساعات وتكبيدنا 
آالف القتلى، وكان إحترام 
ــادة املـــصـــريـــن لـــقـــرار  ــ ــقـ ــ الـ
وقــف إطـــاق الــنــار مبثابة 
جلنودنا  الرحمة  رصاصة 

وضباطنا«. 
حرب  كــانــت  وفيالنهاية 
ــرا عـــظـــيـــمـــًا  ــ ــــصـ أكــــتــــوبــــر نـ
ــلـــعـــرب حـــتـــى مــــن خـــال  لـ
إعـــتـــرافـــات قــــادة إســرائــيــل 

أنفسهم،
فــمــا حــــدث فـــى أكــتــوبــر 
فــيــكــل  ــحــــدث  يــ ــم  ــ لـ  ١973
تــــاريــــخ الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي 
اإلســـرائـــيـــلـــي.حـــيـــث أكـــدت 
شـــــــهـــــــادات الــــــعــــــدو قــــــدرة 
اإلنــــــســــــان املـــــصـــــري عــلــى 
العطاء واملقاومة ومعايشة 
األهوال لتحقيق األهداف 

الكبرى..

بقلم: لواء.أ.ح.
سامى محمد شلتوت 

وثائق املحدال أو 
التقصير اإلسرائيلية 
شهادة فخر للعسكرية 

املصرية 
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االســـتـــقـــامـــه هــــى لـــيـــســـت فــى 
الــــصــــاه فـــقـــط ولــكــنــهــا فــــى كــل 
نواحى احلياه وفى كل التعامات 
بل إن االستقامه فى كل شيء 
ومن هنا نــدرك أن اذا استقام 
ــان فى  اإلنـــســـان فـــى كـــل شــــيء كــ
زمرة الذين وجبت عليهم رحمة 
االســـتـــقـــامـــه  ــاالت  ــجــ مــ وان  اهلل 
ــا أن تـــكـــون  ــ ــهـ ــ كـــثـــيـــره جــــــــدا  أولـ
ال  داخليا  نفسك  مــع  مستقيما 
حتــمــل حــقــد أو ضــغــيــنــه ألحــد 
ــــل  ــــداخـ الـ مـــــن  ــا  ــيـ ــقـ نـ ــون  ــ ــكـ ــ تـ أن 
حتــمــل احلــــب واخلـــيـــر للجميع 
تــفــرق بن  ال  وان  اســئــثــنــاء  دون 
تــكــون كل  وان  التعامل  فــى  أحــد 

معاماتك خالصه لوجه اهلل
وان تكون مستقيما فى عملك 
تراعى اهلل فيه وفى كل ما تعمل

إن االســـتـــقـــامـــه يــــا ســـــــاده لــو 
فــعــلــنــاهــا فــــى حـــيـــاتـــنـــا ألصــبــح 
الــتــعــامــل ســلــســا بـــن الــبــشــر وال 

جند فيه خبث أو مراوغه
فـــــلـــــو اســــــتــــــقــــــام املـــــعـــــلـــــم فـــى 
يستقيم  كما  باملدرسه  التدريس 
فى الــدروس اخلصوصية بنفس 
الـــشـــرح والــتــفــســيــر  فــلــن يــكــون 

هناك دروس خصوصيه
ولـــــــو اســــتــــقــــام الـــطـــبـــيـــب فــى 
ــى الـــكـــشـــف عــلــى  ــ املـــســـتـــشـــفـــى فـ
مـــرضـــاه كــمــا يــفــعــل فـــى عــيــادتــه 
اخلـــاصـــه مـــا كــنــا نــــرى االعـــــداد 

الكبيره فى عيادته
ولو استقام املسؤل فى موقعه 
وفى عمله ما ركنا جند أصحاب 
مراكز مرموقه فى مراكزهم االن 
ــاقـــت احلـــد  ــن املـــجـــامـــات فـ ــكـ ولـ
لذالك جتد مسؤل فى موقع ال 
يفقه شــيء وجتــد من مرؤوسيه 

ما هو أحق بهذا املنصب منه
ــره  ــدائــ ــقـــام نـــائـــب الــ ولـــــو اســـتـ
ــردد بــأنــه  ــ ــان يـ فـــى وعـــــوده كــمــا كــ
ــرة  ــدائـ ســيــفــعــل ويــفــعــل ألهــــل الـ

وبعد أن وصل ملبتغاه نسي وعوده 
وتناساها

ــان فــيــمــا  ــنــ ــفــ ــام الــ ــقــ ــتــ ولــــــو اســ
يقدمه مــن أعــمــال فنية مــا كان 
ــنـــا احلـــــــال ملــــا نـــــــراه مــن  وصـــــل بـ
هبوط مستوى الفن الى الهاويه

ــى فــى  ــ ــامــ ــ ولـــــــو اســــتــــقــــام احملــ
قــضــايــاه والــتــحــرى عـــن قضيته 
ــاع عـــن صـــاحـــب احلــق  ــدفــ فـــى الــ
واملتهم فى ساحات احملاكم وأمام 
القضاء وهل هو بريء حقا ام ال 
قبل أن يقبل القضيه بدال من 
أن نـــرى صــوتــه اجلـــهـــورى يــدوى 
فــى ســاحــات احملــاكــم للدفاع عن 
قاتل وإحلصول له على برائة من 
إحدى ثغرات القانون وما أكثرها 
ــل احلــــصــــول عـــلـــى املــــال  ــ مــــن أجـ

ولتذهب العداله إلى االخير
تــكــون  أن  يـــجـــب  ــه  ــامـ ــقـ ــتـ االسـ
منهجا نسير عليه جميعا كفانا 
مــا نـــراه فــى احلــيــاه بسبب عــدم 

ادراج  االستقامه  قضايا متلىء 
احملــاكــم  قضايا االســـره وقضايا 

امليراث بن االخوات 
لـــهـــا  حــــــصــــــر  ال  وقـــــــضـــــــايـــــــا 
وال شــيء غيرها هى  االستقامه 

التى ستجعلنا االفضل حاال
واخيرا استقيموا 
يرحمكم اهلل

بقلم:
اشرف رزق البيومى

ــأوي  الــوطــن هــو الــســكــن واملــ
ــو مــكــان إقــامــة األشــخــاص  وهـ
ومــقــرهــم ، الــوطــن هــو األمـــان 
ــــذي نــرتــبــط به  ــكـــان الـ ــو املـ وهــ
وتــرتــبــط بــه الــشــعــوب إرتــبــاطــا 
العيش  ففيالوطن   ، تاريخيا 
ــل  ــيــــاة والـــذكـــريـــات واألهــ واحلــ
يــــعــــرف  ال   ، واألصــــــــــــدقــــــــــــاء 
إال األشــخــاص  الــوطــن  أهمية 
احملــــرومــــن مـــن هــــذه الــنــعــمــة 
الــكــبــيــرة ويــســمــوا الجــئــن أي 
ليس لهم مــأوي وال سكن وال 
ــب عــلــيــنــا  ــ ــذلـــك واجــ ــن ، لـ ــ وطـ
والــدفــاع  احلــفــاظ علي وطننا 
عــنــه واإلنــتــمــاء إلــيــه والــشــعــور 
ــالــــفــــخــــر والــــــســــــعــــــادة بـــأنـــنـــا  بــ
الوطن  فــإعــمــار   . منلك وطــن 
واجــب  عنه  والــدفــاع  وحمايته 
الوطن  علي كل مصري يحب 

ويعلم أهميته جيدا . 
أهمية الوطن . حب الوطن 
يولد بشكل فطري مع اإلنسان 
وهو حب ال ميكن أن يتبدل أو 
يــزول مهما حــدث مــن مواقف 
فياحلياة  صعوبات  أو  مؤسفه 
، فــحــب الـــوطـــن مـــن اإلميــــان 

فــجــعــل اهلل ســبــحــانــه وتــعــالــي 
حب الوطن من اإلميــان حتي 
ــخــــص أهـــمـــيـــة  يـــــــــدرك كــــــل شــ
الوطن ويسعي كل شخص إلي 
وتعميره  وطنه  علي  احلــفــاظ 
أوتي  ومنع األذي عنه بكل ما 

من قوة . 
ــر حــــب الـــوطـــن  ــاهـ مــــن مـــظـ
احلـــــــــفـــــــــاظ عــــــلــــــي مـــــقـــــراتـــــه 
ومنشآته وعلي األموال العامه 
. وال يلوث الشوارع واملتنزهات 
ــاظ عــلــي  ــ ــفــ ــ واحلــــــدائــــــق واحلــ
. وأن يذكر  املــتــاحــف والــتــراث 
الـــشـــخـــص وطــــنــــه بـــكـــل خــيــر 
ألحــد  يسمح  وال  بــه  ويفتخر 
بـــأن يــذكــر وطــنــه بــســؤ ، أيضا 
مـــن مــظــاهــر حـــب الـــوطـــن أن 
داخل  العيش  الشخص  يحب 
الوطن فمهما سافر الشخص 
ــل  ــ داخــ إال  ســـعـــيـــد  ــون  ــ ــكـ ــ يـ ال 
األمــان  له  بالنسبة  فهو  وطنه 

واحلياة . 
حـــاجـــة  أي  اإلنــــتــــمــــاء  أمــــــا 
الشخص إلي وطنه وإحساسه 
فياملجتمع  فــعــال  عــضــو  بــأنــه 
وأن  فيالتواجد  الرغبه  ولديه 

ــن هـــــذا املـــكـــان  يـــكـــون جـــــذء مــ
وأهله . 

فـــيـــتـــعـــزيـــز  األســـــــــــــــرة  دور 
اإلنــتــمــاء عند األبــنــاء .  علي 
األسرة دور كبير جدا فيتعزيز 
فــكــرة اإلنــتــمــاء لــدي األطــفــال 
املــــدرســــه  دور  ــا  ــعـــدهـ بـ ويــــأتــــي 
معرفه  مــن  فــابــد   ، واملعلمن 
األطـــفـــال الـــتـــاريـــخ الــصــحــيــح 
وما عاناه من حروب  لوطنهم 
ــل اإلســـتـــقـــال  ــ كـــثـــيـــرة مــــن أجـ
أجل  مــن  احلكومه  وماتعانيه 
الــوطــن وعــزتــه وكرامته  نصرة 
ورفــــــــــع شــــــــأن الــــــوطــــــن وســــط 
الــعــالــم اخلـــارجـــي ، وعــلــي كل 
ــر اإلمــتــنــان إلـــي اجليش  األســ
ــنــــاء  ــه ومـــعـــرفـــة األبــ والــــشــــرطــ
والشرطه  اجليش  من  كل  دور 
فيحمايه الوطن واملواطنن . 

علي كل األجيال القادمة أن 
تعرف أهمية الوطن والتحدث 
معهم عن معني الوطن وذلك 
بسبب ظــهــور الــفــتــرة األخــيــرة 
حـــــب الــــهــــجــــرة إلـــــــي اخلـــــــارج 
السفر  وحــب  باخلارج  والعمل 
والترحال ، وهذا لألسف يؤثر 

عــلــي وطــنــيــة الــشــبــاب وحبهم 
أن  جميعا  فعلينا   ، لــوطــنــهــم 
ــزرع فــيــنــفــوس أوالدنــــــــا حــب  ــ نــ
ــد عــلــي تــعــزيــز  ــهـ الـــوطـــن واجلـ
فــكــرة اإلنــتــمــاء لـــدي األجــيــال 
دورنــا  وهــذا  والقادمة  احلاليه 

جتاه وطننا احلبيب . 
واملصرين  مصر  أعــز  اللهم 
آمـــنـــا مطمئنا  بـــلـــدي  وإجـــعـــل 
فـــيـــرخـــاء وازدهــــــــار وإســتــقــال 

يارب .

اإلنتماء إلي الوطن  

بقلم:
ريهام مرتضي

التاريخ هــو املــاضــي مبــا فيه من 
خير وشر , حق وباطل !

ــل يــتــعــلــق  ــامــ وهــــــو مـــصـــطـــلـــح شــ
ــتـــشـــاف،  ــيـــة ، واكـ ــداث املـــاضـ ــ ــاألحـ ــ بـ
وتفسير  وعـــرض،  وتنظيم،  وجــمــع، 

املعلومات حول هذه األحداث .
ويأبى التاريخ الكذب !

ــونـــه يــلــجــأون  لــكــن الـــذيـــن يـــدونـ
لــلــكــذب مــن أجـــل أطــمــاع خــاصــة .. 
تكون سياسية  ما  غالبا  أو ضغوط 

أو مادية !!
و يــطــلــق عــلــى الــعــلــمــاء الــذيــن 
املؤرخن  اســم  التاريخ  عن  يكتبون 
ألنــهــم يــأرخــون ويــكــتــبــون االحـــداث 
بدقة متناهية , لكي يكون احلاضر 
عـــبـــرة لــلــمــســتــقــبــل وثـــــروة فــيــأيــدي 
األبــنــاء واألحــفــاد ومــن بعدهم إلى 

أن يرث اهلل األرض ومن عليها ؟ 
وتــكــمــن الـــكـــارثـــة عــنــدمــا يصبح 
تــاريــخ أمـــه مــجــرد كــلــمــات متناثرة 
تعصف بها الرياح أو تتلفها حرارة 
الــشــمــس حــيــث تــبــاع كــتــب الــتــاريــخ 
على األرصفة وال جتد من يشتري 

إآل قليا..!!
يتفاخر  عندما  الــكــارثــة  وتكمن 
األبـــــنـــــاء مبــــا فـــعـــلـــه األجــــــــــداد مــن 
ــراث  تـ ــارات  أو  ــضــ ــارات أو حــ ــتـــصـ انـ
فــكــري وعــلــمــي وديــنــي , ثــم تــراهــم 
الــتــاريــخ ويستقبلونه  يــبــددون هــذا 
بالكسل واجلهل والهشاشة الفكرية 

واخللقية !!
لـــقـــد تــخــيــلــت الـــتـــاريـــخ فــيــثــوبــه 
األبـــيـــض رجـــل كــســا الــشــيــب وجــهــه 
على عصاه  متكأ  واقــفــا  بــدا  بينما 
مــن شــجــرة الصفصاف   املــصــنــوعــة 
وقد بدى عليه أنه فاقد احليلة  ..ال 
يستطيع نصر نفسه أو الدفاع عن 
أحــداثــه فــراحــت عــيــنــاه الامعتن 
ــان بـــالـــدمـــع وراحــــــت أنــفــاســه  ــزرفــ تــ
يــراه من تزوير ألحداثه  تتقطع ملا 

وسطوره .
ــع أن املـــــــزور لـــلـــتـــاريـــخ ال  ــ ــواقـ ــ والـ
وأساليبه  حيله  تكتشف  أن  يهمه 
 , أنــه سيرحل  فيما بعد ألنــه يعلم 
ولكن كل ما يهمه هو تزييف الوعي 
خـــال  الـــشـــعـــوب  لـــــدى  واإلداراك 
فترته التاريخية إلن تزوير التاريخ 
املــنــحــازة  الـــقـــراءات  أمـــا  مستحيل. 
واملزيفة فهي ليست تاريخيه، وإمنا 
ومن  واإلدراك،  للوعي  تزييف  هــي 
احملـــزن أن هـــذه الـــقـــراءات املــنــحــازة 
هي التي تنتشر بسهولة بن عامة 
الـــنـــاس، ألن الــقــوى الــســيــاســيــة، أو 
توظفها متلك  الــتــي  االقــتــصــاديــة، 
وفــرضــهــا، والســيــمــا  نــشــرهــا  أدوات 
بن اجلماهير التي ال تعرف شيئا 
القليل  أو تعرف عنه  تاريخها،  عن 
اليسير بسبب فقر املناهج الدراسية 
فـــيـــاملـــدارس، وفــيــاجلــامــعــات. وهــذه 
ــا  ــارهــ ــي نــــــرى آثــ ــتــ ــلـــة الــ ــي املـــشـــكـ ــ هـ

واضحة فيالباد العربية عامة، إن 
التاريخ  تــدريــس  مشكات  معاجلة 
ــعـــات ميــكــن أن  ــامـ ــاملـــدارس واجلـ ــيـ فـ
حتول دون تزييف الوعي بالتاريخ، 
األشــد خطورة،  هو  الوعي  وتزييف 
وقفا  التاريخي سيظل  البحث  ألن 

على الباحثن.
خاصة أن من صنعوا التاريخ لم 
التاريخ  يجد  ولــن  وجـــود  لهم  يعد 
أن  , كما  إال قليا  يــدافــع عنه  مــن 
التاريخ ال   ( أن  تؤكد  قاعدة  هناك 

يكتبه إال املنتصرون (
املقولة  أو  القاعدة  ، وقــد ظهرت 
حــوالــي عــام ١940 وهــي تنسب إلى 
ــانــــي مـــن أصــــل يــهــودي  املــفــكــر األملــ

والتربنيامن ..
ـَز  يِّ مُيَ كــي  صاحبها  أطلقها  وقــد 
ن األخبار  بن ناسخ التاريخ أو مدوِّ
الـــــذي يــتــأثــر بــاملــنــتــصــر، ومبــــا هو 
ظـــاهـــر، وبــــن املــــــؤرخ املـــــــاديِّ الـــذي 
ــــب عــلــيــه االهـــتـــمـــام بـــاإلنـــســـاِن  وجـ

منتصًرا كان أم مهزوما.
وقــــــــــد أخــــــــــذ بـــــعـــــض املــــــؤرخــــــن 
عاتقهم  على  والقدامى  املتأخرين 
تلك  مــن  الــتــاريــخ  مــهــمــة تصحيح 
ــنـــزعـــات الــفــكــريــة وإعـــــــادة كــتــابــة  الـ

التاريخ .
وفيالنهاية 

نحتاج إلى أن نقول: »إن فنَّ تزوير 
التاريخ وصياغته َوْفَق األهواء جاء 

لــعــدة أســبــاب، منها مــا سبق ذكــره، 
فياستمرار  ل  يتمثَّ أخطرها  ولــكــنَّ 
ــا تــرك  ــو مـ ــك لـــفـــتـــرات، وهــ ـــار ذلــ آثــ
أثره على األحداث التاريخية حتى 
فــالــتــاريــخ فيمختلف  ــذا،  هــ يــومــنــا 
عصوره يحتاج إلى مراجعة وتدقيق 
باستمرار العتبارات عدة، منها: أن 
الكتابة التاريخية غالًبا ما تخضع 
خ وانــحــيــازه، واحتمال  ــواء املــــؤرِّ ألهـ
نقله عن مصادر غير دقيقة، أو عدم 
الدقة فينقل األحداث إذا كان املؤرخ 
خ لـــه، فعلى املـــؤرخ  ــؤرِّ مــعــاصــًرا ملــا يــ
فيالنقل  ووعــي  بصيرة  ذا  يكون  أن 
عــن املــصــادر ودراســـة سير مؤلفيها 
ــــاع عــــن كـــثـــب عـــلـــى آرائـــهـــم  ـ ــــاطِّ لـ
 .. واجتاهاتهم  وميولهم  وأفكارهم 
البكاء  التاريخ عن  وعندها سيكف 
الدهر  أبد  باقية  أحداثة  أن  ويعلم 
تروى وتدرس لكي يستفيد احلاضر 

واملستقبل من املاضي .

ــاة و  ــ ــيـ ــ ــلـــيـــك احلـ مـــهـــمـــا قـــســـت عـ
ــلـــى مــــا مــضــى  هـــزمـــتـــك، وتــــأملــــت عـ
وأتصدمت على ما َبدر من اآلخرين 
لك كن قويًا شامخًا، متسع الصدر 
وال تــبــالــي مــن أحــــداث وصـــراعـــات ، 
ــر ويــنــصــرك  فـــرب الـــكـــون يــدبــر األمــ
يعزف  التفاؤل  فجعل  عــزيــزًا  نصرًا 
عــلــى أوتـــــار قــلــبــك احلـــزيـــن ويــكــســر 
أسوار اليأس ويحطم أقفال األبواب  
والنور لقلبك  املغلقة ويشع السام 
الـــبـــرئ والــشــمــس تــشــرق بــنــور ربــهــا 

لوجهك اجلميل . 
كــن قــويــًا وعــزيــز الــنــفــس وســاعــد 

نــفــســك وال تــنــتــظــر املـــســـاعـــدة مــن 
اآلخرين ،  وأنهض سريعًا فا تؤجل 
ــتـــك اشـــتـــغـــل عــلــى  ــادتـــك وفـــرحـ ــعـ سـ
نفسك وتقدم وثابر فأجراس الفرح 

تدق .
يــحــتــاج اإلنـــســـان مـــن وقـــت آلخــر 
ــات األمــــــل  ــ ــاريــ ــ ــطــ ــ إعــــــــــــادة شــــحــــن بــ
ــد مــن وجــود  والــتــفــاؤل فينفسه إذ بَّ
تــشــجــيــع وحـــافـــز داخـــلـــي نـــابـــع من 
أنــفــســنــا يــدفــعــا لــتــحــقــيــق أهــدافــنــا 
ــروف  ــ ــظـ ــ وأحـــــامـــــنـــــا ومـــــواجـــــهـــــة الـ
احملــيــطــة بــنــا والــتــغــلــب عــلــى صعاب 

احلياة .

فظن باهلل خيرًا تغمرك عطاياُه، 
النافذة الصغيرة التى  واألمــل تلك 
تفتح لك آفاقًا واسعة فيهذه احلياة 
، وكلما ُأغلق باب فتح بابًا أخر فا 
تتشائم وُتضيع الفرص من أمامك 
السوداوية  واألفــكــار  أكسر احلــواجــز 
وتفعم باإليجابية والتفاؤل تغمرك 
النجاحات والتقدم واالزدهار وسوف 
تــكــون فــخــور بــنــفــســك وبــإجنــازاتــك 
تفائل باهلل خيرًا وأبــدأ بأمل جديد 
وال تيأس وأعلم يقينًا أن اهلل دائمًا 
ضاحكاٍت  البشائر  ستأتينا  و  معك 

لها فرح ورقرقة ودمُع.

اهلل مُيطرني فكيف أجف

بقلم :
 سميرة عمارة



هــنــاك اســبــاب عــديــده للطاق 
تــؤثــر بشكل سلبي على  والــتــي 
العاقات الزوجيه وتكون سبب 

فياالنفصال الحقا.
و من اهم هذه االسباب :-

، عـــدم التكافؤ،   املــبــكــر  الــــزواج   
ــه ،  ــانـ ــيـ ــي، اخلـ ــ ــزوجـ ــ اخلــــــرس الـ
احلـــالـــه االقـــتـــصـــاديـــه ،وتـــدخـــل 
االهــــل ، وغــيــرهــا مــن األســبــاب 
التي تتسبب فيالطاق احيانا .

 الزواج املبكر :-
ــنــــي عــــدم  ــعــ الــــــــــــــزواج املــــبــــكــــر يــ
نــضــج الــفــتــاه والــفــتــي بــالــقــدر 
تربيتهم  اكــتــمــال  الــكــافــيــوعــدم 
باملعني املفهوم وفجأة يصبحون 
هــــم انــفــســهــم أمــــــام مــســؤولــيــة 
تربية طفل وهم مازالوا اطفال 

ولم تكتمل تربيتهم بعد 
فكيف يكون نتاجهم للمجتمع 
ــه الــتــي  ــدرســ ايــــن األم الـــتـــي املــ
تعد شعب طيب االعــراق واالب 

سيفقد السيطره علي ابنائه
أنــــــهــــــم لــــــــم يــــكــــتــــمــــل منــــوهــــم 

والنضجهم بعد 
مما ينتج عدم القدره على فهم 
احلـــيـــاه الـــزوجـــيـــه جــيــدا وعـــدم 
الـــقـــدره عــلــى حتــمــل املــســؤولــيــه 
فــالــبــعــض مــنــا لـــن يــجــلــس مع 
هذه  على  يقدمون  ابنائه حن 
بحياتهم  الفيصليه  اخلــطــوه 
ولـــن يــقــوم بــتــوعــيــاتــهــم بحجم 
عاتقهم  على  امللقاه  املسؤوليه 
لــذلــك يــنــهــار الــبــيــت امــــام اول 
مشكله تصادفهم فيجب علينا 
نــحــن االبـــــاء واالمــــهــــات تــوخــي 
ــذر والنــقــدم ابــنــائــنــا ملصير  احلـ
وننتظر  بالفشل  عليه  محكوم 
حـــتـــي تـــنـــضـــج ابـــنـــائـــنـــا ويــجــب 
وتقدمي  معهم  اجلــلــوس  وقتها 
الــنــصــح واالرشـــــاد حـــول حتمل 
املسؤوليه آنذاك وإملامهم بانهم 
احلياه  فيهذه  شــركــاء  اصبحوا 

لـــذلـــك يــجــب عــلــيــهــم الــتــحــلــي 
فيمواجهه  والــصــبــر  بــاحلــكــمــه 
يجب  كــمــا  املختلفه  مشاكلهم 
يوجد  ال  بـــان  معرفتهم  علينا 
ــل فــكــل  ــ مـــشـــكـــلـــه لـــيـــس لـــهـــا حـ
تتضائل  ان  لــهــا  ميــكــن  مشكله 
ــل وتــنــتــهــي مبــعــرفــه اســبــابــهــا  بـ
والــعــمــل عــلــى حــلــهــا وجتــاوزهــا 
فيها  واملــبــالــغــه  تكبيرها  وعـــدم 
وال  ببسيطه  ليست  ،املسؤوليه 
سهله انها مسؤوليه بناء منزل 
اســره  و ينتج عنهامجتمع  بل 
مــصــغــر  ، هــــذه االســــــره ميكن 
لـــهـــا ان تــعــيــش حـــيـــاه ســعــيــده 
ــا ان تـــعـــيـــش حــيــاه  ــهـ وميــــكــــن لـ
تعيسه وتلك احلالتن بايدينا 
ــلــــى هــــذه  نــــحــــن الــــقــــائــــمــــون عــ
نكون حريصون  عندما  االســره 
كـــل احلـــــرص عــلــى االســـتـــقـــرار 
سنجد  هنا  ومن  واالستمراريه 
اي  دون  ملـــشـــكـــاتـــنـــا  احلـــــلـــــول 
تدخل مــن االهــل او االصحاب 
لتدخلهم  ــر  االمــ وجـــب  اذا  اال 
وهــــذا يــكــون فــيــاضــيــق احلـــدود 
واصعب  املشاكل التي يستحيل 

حلها بيننا
التكافؤ:-

التكافؤ بن الطرفن  أن وجود 
ــب تـــوافـــره نعم  ــ هـــام جـــدا وواجـ
الــتــكــافــؤ فيشتى  ــود  ــ يــجــب وجـ
الرجل  بــن  احلياتيه  املــجــاالت 
واملـــراه عند اإلقــبــال على فكرة 
الـــــــــزواج   الــتــكــافــؤ فــيــالــســن و 
احلـــالـــه املـــاديـــه و االجــتــمــاعــيــه 
ــل هـــــذا واكـــثـــر  ــه كــ ــيــ ــدراســ ،و الــ
ــوب لـــاســـتـــمـــرار  ــلــ ــطــ ــون مــ ــ ــكـ ــ يـ
فيحياه زوجيه ناجحه  وتتميز 

بالتفاهم واالستقرار
 و عـــنـــدمـــا يـــوجـــد خـــلـــل فــيــاي 
مــــــــن  هــــــــذه اجلـــــــوانـــــــب تـــكـــون 
احلــيــاه الــزوجــيــه مــهــدده بعدم 
ــتــــمــــراريــــه لـــعـــدم فـــهـــم كــل  االســ

ــــدم  ــبــــب عـ ــســ ــر بــ ــ ــــاخــ طـــــــــرف لــ
التكافؤ وخلف فجوه بينهم إلن 
التكافؤ من أحد  االمور الهامه 
اقــامــه حياه  على  تساعد  الــتــي 

اسريه سليمه 
اخلرس الزوجي :- 

الـــوحـــيـــد اخلــــرس  املــــدخــــل  أن 
ــابــــه  ــلــــل والــــرتــ الـــــزوجـــــي هــــو املــ
خــاصــة بــعــد مــــرور الــعــديــد من 
األعوام علي هذا الزواج واعتياد 
، حيث  والـــتـــصـــرفـــات  ــاء  ــيــ االشــ
لـــلـــروتـــن فيشتي  بــــاب  يــنــفــتــح 
ــه  ــيــ ــزوجــ ــاه الــ ــ ــيــ ــ ــاالت احلــ ــ ــجــ ــ مــ
ــنــــعــــدم الـــتـــغـــيـــر والـــتـــجـــديـــد  ويــ
وبالتالي يولد امللل الذي يجب 
بــإجــراء التجديد من  عــاجــه  
قــبــل الـــزوجـــن لــلــحــفــاظ على 
حياتهم الزوجيه من امللل الذي  
يــؤدي بــدوره إن لم يتم عاجه 

وتداركه إلى اخلرس الزوجي 
وفيبعض االحيان تنعدم القدره 
عــلــى الـــتـــواصـــل بـــن الــطــرفــن 
الـــتـــحـــدث  او  ــابــــي  ايــــجــ بـــشـــكـــل 
بــاســلــوب الئـــق يــســاعــدهــم على 
الــبــعــض بشكل  فــهــم بــعــضــهــم 
بــهــم فينهايه  جــيــد ممـــا يــصــل 
الطريق إلنــعــدام احلـــوار وعــدم 
ــراي  ــ ــل مـــنـــهـــمـــا لـ ــ االســــتــــمــــاع كـ

االخر والتشبث برأيه فقط
وعدم القبول علي إنشاء حوار  

ــر ســـلـــبـــا عــلــى  ــ ــؤثـ ــ وهـــــــــذا قـــــد يـ
ولــكــن جميع  بينهما  الــتــواصــل 
معاجلتها  القضايا ميكن  هــذه 
من خال اإلستشارات الزوجيه 
الـــقـــائـــمـــه عـــلـــى تــعــلــم الــعــديــد 
مــن املـــهـــارات حــيــث ميــكــن تعلم 
ــســــن مـــــهـــــارات الـــتـــواصـــل  وحتــ
االجــتــمــاعــي وكــيــفــيــه الــتــعــامــل 
مــــــع االخــــــتــــــافــــــات مــــــن اجــــل 

حتسن العاقه الزوجيه
 حــتــي اليــتــرتــب عــلــيــهــا تــراكــم 
الدائمه  والصراعات  اخلافات 

نتيجته  تــكــون  والــــذي  بينهما 
احــيــانــا الـــوصـــول إلـــي الــطــاق 
وتــصــل ونــســبــه الـــطـــاق بسبب 
عـــدم الــتــواصــل او عـــدم احلـــوار 
نسبه   تــتــعــدي  بينهم  املــشــتــرك 
لــيــســت  الـــنـــســـبـــه  وهـــــــــذه   %٥3
بالبسيطه وتعكس اثار املشكله 
البحث عن  علينا  واجـــب  وهــنــا 
ــب تــســاعــدهــم  ــيــ ــالــ ــلــــول واســ حــ
وتـــوعـــيـــهـــم عـــلـــى جتــــــــاوز هـــذه 

االزمه
ومن هذه احللول

اوال :- 
يـــجـــب مــعــرفــتــهــم ان اخـــتـــاف 
شخصيه وحياه الشريكن قبل 
الــــزواج تختلف مبــراحــل  وبــعــد 
ــدرج صــعــوبــتــهــا  ــنــ ــات وتــ ــعـــاقـ الـ
فيالعمر  الشريكن  تقدم  كلما 
ــك لـــكـــثـــرة املــســؤولــيــه  ــ مـــعـــا وذلــ
ــات االســــــريــــــه عــلــى  ــبــ ــلــ ــتــــطــ واملــ
عاتقهما حيث ان طبيعه احلياه 
فيمرحله  او  الــــــزواج  فــيــبــدايــه 
ــي تـــبـــدو ورديــــه  ــتـ اخلـــطـــوبـــه والـ
ومـــشـــرقـــه ومــكــلــلــه بــالــتــوقــعــات 
ادنــي مسؤوليات  واالمــانــي دون 
فعليه ، قد تختلف عن احلياه 
العائليه فيظل وجود االطفال 
واالقــارب واالســره ، االمر الذي 
االزواج  ــــن  مـ ــعــــديــــد  الــ يـــجـــعـــل 
يــــجــــدون صـــعـــوبـــه فــيــاحلــفــاظ 
عـــلـــى شــخــصــيــتــهــم ووعــــودهــــم 
ــدوا بــهــا  ــهــ ــعــ ــي  تــ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــ ــيــ ــ االولــ

فيبدايه األمر،
فيمشكات  ينغمسون  عــنــدمــا 
احلياه ومتطلباتها و اولوياتها 
التي  تتجدد وتكثر  بن احلن 
واالخر وبهذا تكون هذه العهود  
البعض  ان  لــهــا  حتى  ال قيمه 
ينكرها دون ان يتذكر منها اي 
بها من  يتعهد  لــن  وكــانــه  شيئ 
قـــبـــل مـــثـــل االخــــــــاص الـــوفـــاء 
ــدي ،واالهـــتـــمـــام، وكـــل هــذه  االبــ

التي  النبيله  الطيبه  املــشــاعــر 
اإلنغماس  قبل  بــحــراره   توجد 

فيمشكات احلياه 
  والــتــغــيــر املــســتــمــر فــيــاحلــيــاه 
ــاب وتربيه  الــزوجــيــه مــن االجنــ
املدارس  الى  والذهاب  االطفال 
، وغــــيــــرهــــا مــن  واجلـــــامـــــعـــــات 
يصبح   هنا   ، احلــيــاه  متطلبات 
تدخل األهل بالنصح واإلرشاد 
والــتــوعــيــه والــتــوجــيــه واجـــب ال 
محالة فيه و هــام جــدا  للغايه 
ومن ثم الذهاب الي املختصن 
ــبــــح ضـــــــــرورة إلســـتـــمـــراريـــة  أصــ
لتجاوز  منها  مــفــر  وال  احلــيــاة 

هذه احملنه
ويجب على االزواج احلقيقين 
ان يــدعــمــون بــعــضــهــم الــبــعــض 
والكبر  بالتعالي  يــشــعــرون  وال 
حتــت اي ظــرف مهما كــان ، بل 
يعترفوا باملشكلة ويبادروا  علي 
حلها إلستمرار احلياه األسريه

 اخليانه الزوجيه :-
ان اخليانه الزوجيه هي الطعنه 
الــقــاتــلــه الــتــي ال تعلم الــزوجــه 
من اين تاتي اليها وهي مبثابه 

خنجر يطعن بقلب الزوجه 
ســــواء كــانــت مــن قــبــل الــــزوج أم 
ــم وأولـــى  ــة، وهـــي مــن أهـ ــزوجـ الـ
األســبــاب التخاذ قــرار الطاق؛ 
إذ إّن الزواج ال بد أن يقوم على 
قــواعــد الــوفــاء واإلخــــاص من 
الــطــرفــن حــتــى يـــدوم ويستمر 
ــإذا حـــدثـــت اخلــيــانــة  ــ بـــهـــدوء، فـ
اهتز أساس  الطرفن  أحــد  من 
وانعدمت  توازنه  واختل  البيت 
فيالعاقة،  الشك  ودخــل  الثقة 
الــنــزاعــات  ــدوث  إلـــى حـ لتتطور 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــنــهــي الــعــاقــة 
ويكون مصيرها  وتقتلها متامًا 

الطاق احلتمي
ــــاق ايـــضـــا  ــطـ ــ ــاب الـ ــ ــبـ ــ ومــــــن اسـ

احلاله املاديه 

أن احلـــالـــه املـــالـــيـــة حــيــث إنــهــا 
ــــن أهــــــم الـــعـــوامـــل  أصـــبـــحـــت مـ
بــســبــب  حـــالـــيـــًا  الــــطــــاق  وراء 
وانتشار  احلياة  تكاليف  ارتفاع 
الفقر والبطالة وتدني مستوى 
الـــرواتـــب، لـــذا فـــإن عــجــز الـــزوج 
عـــن تــأمــن احــتــيــاجــات زوجــتــه 
املأكل،  أو  امللبس  أو  املسكن  من 
بن  تنتهي  ال  مشاحناٍت  يــولــد 
ــــن تــــــؤدي فــيــكــثــيــر مــن  ــزوجـ ــ الـ
األحيان إلى طلب الطاق، لذا 
بــد مــن السعي املشترك بن  ال 
الــزوجــن لتأمن مــصــادر دخل 
املنزل  حاجات  لتأمن  مناسبة 
واحلفاظ على استمرار احلياة 

الزوجية.
والعمل علي احلد من الطلبات 
النقود  لتوفير  ضــروريــة  الغير 
ــة قـــدر  ــروريــ لــلــمــتــطــلــبــات الــــضــ

املستطاع.
واخيرا يجب أن نحسن 
اختيار السن املناسب 
لزواج  ابنائنا حتي 
يستطيعون حتمل هذه 
املسؤوليه الكبيرة  ونتحري 
الدقه فياختيار شريك 
حياتهم   مع عدم التسرع 
فياالختيار حتي نقلل من 
هذه الظاهرة الكارثيه

جمهورية محمدي اجلديدة تنتصر وتعلن بر قاش بـ تفرح
مجلس إدارة مركز شباب بر قاش اجلديد يتألق برئاسة الكابنت مصطفىمحمدي ويستضيف 

حفلة تكرمي أوائل الطلبة بقرية بر قاش  فىكل املراحل ويكرم املدرسني وقيادات القرية األوفياء

 بقلم :
عبير عبد اهلل

أبغض احلالل أصبح ظاهرة كارثية

خطر اإلعالم علي 
املجتمع املصرى 

اإلعــــالم هــو أهـــم أدوات 
احلـــــــــــــرب املــــســــتــــخــــدمــــة  
دون  فىالعصر احلديث؛  
إذا كانت حرب  حتديد ما 
أ و خــامــس،  رابــــــع،  جــيــل 
الــعــاشــر  أو حــتــي اجلـــيـــل 
مــنــهــا.    سيبقى لإعالم 
واألهـــــــم  األقــــــــــــوى،  دوره 
فــاعــلــيــة فــىهــذه احلـــروب 
ــة مــــن جـــانـــب،  ــدولــ بــــني الــ
والـــــثـــــقـــــافـــــات، واألفـــــكـــــار  
األخـــــــــرى املـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
جانب اخر؛  إذ يتم توجيه 
املستهدفة   الــدولــة  شــعــب 
ــيــــل مـــــــن ثــــوابــــتــــهــــا،  ــنــ ــلــ لــ
وتهديد هويتها األصيلة.

لــإعــالم، عزيزي  ميكن 
ــوعـــة  ــمـ املـــــــــواطـــــــــن- مبـــجـ
ــار زائـــفـــة، أو كـــاذبـــة-  ــبـ أخـ
ثقافتك،حاضرك،  سلب  
بـــل ومـــاضـــيـــك، ووطـــنـــك، 
ــك، وعــــلــــي ســبــيــل  ــلــ ــقــ وعــ
عندما  احلــصــر  ال  املـــثـــال 
ــا- وبــشــكــل  ــ ــًي ــومــ تــــقــــرأ- يــ
مــــــكــــــثــــــف عــــــــــن اعـــــــمـــــــال 
ــل  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـــــبـــــلـــــطـــــجـــــة، والـ
والــــــــســــــــرقــــــــة، وقـــــضـــــايـــــا 
املـــخـــدرات يــتــســرب الــيــك 
ــور بـــاخلـــطـــر عــلــي  ــعــ ــشــ الــ
املجمتع  هــذا  مــن  نفسك 
ــيـــش فــــيــــه، ثــم  ــعـ الــــــــذي تـ
كراهية  مرحلة  إلى  تصل 
املـــجـــتـــمـــع، وفــــــى الـــوقـــت 
األداة  تـــلـــك  ــد  جتــ نــفــســه 
اإلعـــــــــــــالم(   ( اجلـــــــــبـــــــــارة 
صــورة  تصدير  مــن  تكثف 
ســـلـــبـــيـــة عـــــن مــجــتــمــعــك 
إلـــــــى اخلــــارج،مــــضــــخــــمــــة 
ــا يــبــرز  مـــن خــاللــهــا كـــل مـ
بــصــورة خطيرة؛  ســوءاتــه 
األمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يــــضــــرب 
األمــر-  فىنهاية  ثقتك- 
ــرب  ــ ــضــ ــ فـــــــىوطـــــــنـــــــك، ويــ
ــع الــــدولــــي  ــتـ ــمـ ثـــقـــة املـــجـ

فىالسياحة مثال.
لـــــــالعـــــــالم أن  ــن  ــ ــكــ ــ وميــ
يــوجــهــك، ويــشــكــل  وجهة 
نـــظـــرك عــــن شـــخـــٍص مـــا، 
أو  دولــــــة،  أو  ســـيـــاســـي،  أو 
أحد العلماء، أو حتي عن 
شخص فاسد بالسلب، أو 
اإليـــجـــاب، كـــل هـــذا وذاك 
ــار  ــبـ ــث  األخـ ــ ــــالل بـ مــــن خـ
طريقة غير مباشرة، ودون 
ان تشعر أن شخًصا ما، أو 
منظمٍة ما  توجه حديثها 
إليك  لتغير وجــه نظرك 
ولــكــن من  بشكل مــبــاشــر، 

خالل مجموعة االخبار.
ــل  ــيــ ــبــ جتـــــــــــد عـــــــلـــــــي ســ
ــال مـــحـــمـــد رمـــضـــان  ــ ــثـ ــ املـ
املــديــنــة، وال ننكر  حــديــث 
ــذب فـــئـــة كــبــيــرة  ــجــ أنــــــه يــ
ــر  ــ ــؤثـ ــ مـــــــن الــــــشــــــبــــــاب، ويـ
وفىاللحظة  فىسلوكها، 
ــيــــل مــن  نـــفـــســـهـــا جتـــــد ســ
أخبار سلبية مكثفة تتبني 
شـــوقـــي  طــــــــارق  أن  مـــنـــهـــا 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  ــ وزيـ
املــغــضــوب عليهم من  مــن 
ــرى مــعــتــبــرة مــن  ــ فـــئـــة أخــ
تعي  أن  ودون  املــجــمــتــع، 
أن  املــحــرك لــألحــداث هو 
واحد فكرة اإليحاء دائًما 
فــــىاجتــــاه مـــعـــني، وبـــقـــوة 
وبــــذلــــك يـــســـلـــب إرادتـــــــك 
ويــغــيــر قــنــاعــاتــك بــبــطء، 

وبنجاح منقطع النظير.
إن أهــم أهــداف اإلعــالم 
املوًجه هو التقليل من كل 
شيء ذي قيمة فىحياتك، 
واستبدالها ببدائل أخرى 
بـــدائـــل  أو  لـــهـــا،  قــيــمــة  ال 
ــة تــظــنــهــا ثــمــيــنــة؛  ــادعــ خــ
ــا تـــــافـــــهـــــة، ورمبـــــــا  ــنــــهــ لــــكــ
مـــدمـــرة،  كــل مــا فــىاألمــر 
ــذا  لــــة هـ تــتــحــلــى  هــــو أن 
ــالم اخلــائــن واملــوًجــه  اإلعــ
واإلصــرار!  باالستمرارية، 
وفق خطة مدروسة. على 
سبيل املثال عند التقليل 
فىاملنزل،  األب  قيمة  من 
ــــرى  ــأخـ ــ بـ أو  ــة  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ طـ و 
الفن  قيمة  مــن  التقليل 
ــــالل  نشر  اجلـــيـــد؛ مـــن خـ
والتقليل  الهابط،   الفن 
من قدر العلماء والدعاة،  
والــــــــزج بــشــخــصــيــات هــي 
ألهل  تنتسب  قــد  بالفعل 

العلم لكنها جوفاء؛ ومن 
ثم تنطلي اخلدعة وهكذا 
ــع  كـــــل مـــــا هـــــو مـــرجـــع  ــ ــ مـ
كــنــا نــعــود إلـــيـــه!  لنتعلم، 

ونعرف.
لــيــكــن اإلعــــــالم مــصــدر 
ــا  ــتــ ــنــ ــرفــ ــعــ تــــعــــلــــمــــنــــا، ومــ
كـــمـــا  اآلراء  ومــــــشــــــًكــــــل 
ــد، لــكــن احــــــذر- أيــهــا  ــريـ يـ
ــواطــــــن- مــــا يـــبـــثـــه مــن  املــــ
ــاوالت  الــتــقــلــيــل من  مــــحــ
األرض،  ــن،  ــ ــوطـ ــ الـ قــيــمــة 
ــارة،  ــ ــ ــضـ ــ ــ ــخ، واحلـ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ
واحلدود، ثوابت وطنيتك 
وضربها  استهدافها  يتم 
بــأخــبــار مسمومة  بــأخــبــار 
متعددة ) الترويج جلمال 
الـــــغـــــرب، وعـــظـــمـــتـــه، مــع  
تاريخ  ابشع ما فى  إظهار 
الــدولــة أن وجـــد، وطمس 
الــنــجــاحــات، واالســتــهــزاء 
بـــــــــاحلـــــــــدود، والـــــتـــــرويـــــج 
ــاًة مـــن فشل  ــ لــلــهــجــرة جنـ
الدولة  الذي يروجون له 
( طــبــعــا كــل ذلـــك بــأخــبــار 

سلبية تنشر يوميا.
الــــــــــهــــــــــدف الـــــنـــــهـــــائـــــي 
لعدوك هو سلبك عقلك 
ــيـــمـــا حتـــب،  والـــتـــحـــكـــم فـ
ــره، وتـــغـــيـــيـــر  ــ ــكــ ــ ــ ــا ت ــمــ ــيــ وفــ
حياتك؛  أولــويــات  ترتيب 
مــن خــالل اإلعـــالم، وعلى 
فترة من  وعبر  نار هادئة، 
ــار  ــبــ الــــزمــــن بـــــــاالف االخــ
ــن،  الـــســـلـــبـــيـــة عــــــن  الــــوطــ
إلــى أن  يخرج جيل ليس 
ببعيد يكره البلد، ويحقد 
لم  ببساطة  ألنـــه  عليها؛ 
يــســمــع مــنــذ نــشــأتــه خبر 
ــذا الــــوطــــن،   ــ ــيـــد عــــن هــ جـ
ــابــــل  مــــا يــســتــقــبــلــه-  مــــقــ
إيجابي  أنــه   يوميا- على 
فــــىالــــدول األخــــــرى، فهو 
يــســمــع مــائــة خــبــر سلبي 
عــلــي أمــــل أن يــأتــي يــوًمــا 
الغالي  الوطن  جيل يبيع 
بــــالــــرخــــيــــص، ويـــشـــتـــري 

الرخيص بأغلي ثمن.
واإلعالم املصري- اآلن- 
ــة،  ــلـــك اخلـــطـ يـــــــدور فـــىفـ
وينفذها بكل دقة، وأمانة، 
ســـــواء كــــان ذلــــك بــقــصــد، 
وعـــلـــم، أو جــهــل فــقــد مت 
أواًل،  هـــــو  إرداتـــــــــــه  ســــلــــب 
وتغيير أولوياته من إعالم 
ــارئ املــحــتــرم  ــقـ ــلـ جــــــاذب لـ
ــل لــلــخــبــر احلــقــيــقــي  ــاقـ نـ
إلـــي إعــــالم مــضــلــل باحث 
والتريند،  الترفيك،  عــن 
ــكــــل عــلــي  واملــــــــــال بـــــــأى شــ
حــــــــــســــــــــاب الــــــضــــــمــــــيــــــر، 
واملــــــهــــــنــــــيــــــة،واملــــــشــــــاركــــــة 
وتغييب  أجــيــال  فىضياع 

وعيهم.
ــة،  ــ ــمــ ــ ــخــ ــ احلــــــــــــــــــــرب ضــ
ــرة جـــــــــًدا، وحتـــتـــاج  ــيــ ــبــ وكــ
ــال،  ــي وقـــت،وجـــهـــد، ومــ إلــ
الصحافة  وشيوخ  وشباب 
واإلعـــــــالم لــعــمــل كــيــانــات 
قادرة على إعادة البوصلة 
إلــــى مــســارهــا الــصــحــيــح، 
ــاه  ــ ــــىاالجتـ ــا فـ ــيـــهـــهـ وتـــوجـ
ــيــــح، مبـــــا ُيـــظـــهـــر  الــــصــــحــ
ــن،   ــوطــ ــىالــ ــل جـــمـــيـــل فــ ــ كـ
الــقــدوة،  قيمة  مــن  ويعلي 
مــــن الـــعـــلـــمـــاء، واألســـــــرة، 
واالحترام، وقيمة الوطن، 
فـــىتـــنـــمـــيـــة  املـــــشـــــاركـــــة  و 

املجتمع وليس هدمه.
فيجب أن تظهر كيانات 
إعــــالمــــيــــة  لـــتـــكـــون نـــــواة 
ـــإذن اهلل-  ــادر- بـ ــ إلعــــالم قـ
على  تعديل البوصلة الي 
الصحيح حمايةً  االجتــاه 
الشباب،  ولــوعــي  للوطن، 
ــام،  ــ واملـــجـــتـــمـــع بـــشـــكـــل عـ
ـــادة تــرتــيــب أولــويــاتــنــا  وإعــ
احلقيقي  باخلبر  جميًعا 
واخلـــبـــر األهـــم،والـــصـــورة 
األرقــي  والكلمة  األجــمــل، 
ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــاملـ ــ بـ
ولــيــس املــهــنــيــة اجلــامــدة. 
ومـــــــــــــن خــــــــــــــــالل  شـــــبـــــاب 
أكـــفـــاء،  ــؤولـــني  ومـــسـ واٍع، 
وصحفيني كبار من أعظم 

املؤسسات الصحفية.

بقلم: 
محمد عزوز

كتب  عبده حامد 
الكابنت مصطفىمحمدي  جنح 
مــركــز شــبــاب  إدارة  رئــيــس مــجــلــس 
ــاش بـــــإقـــــامـــــة حـــفـــلـــة  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــة بـ ــ ــريــ ــ قــ
أوائـــــل الــطــلــبــة فــىجــمــيــع املــراحــل 
فىتقدم  ساهم  من  وكل  التعليمية 
احتفالية  كــانــت  وتــطــورهــا  الــقــريــة 
وكان  احلضور  جميع  أذهلت  كبيرة 
ــائـــب الـــشـــاب  ــنـ ــيـــوف الـ ضـــمـــن الـــضـ
أحمد رمــزي  عضو مجلس النواب 
نائب رئيس  التراس  نافع  واالستاذ 
حــــــــزب حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان تـــكـــرمي 
املعلمني املحالني على التقاعد عام 

٢0٢٢ وهم :_
ــــدي عــــبــــداهلل ، أ.حــســنــي  ــمـ ــ أ.حـ

عبداملحسن 
الشيخ .محمد حلمي ، الشيخ . 
أمني  الشيخ.   ، عبدالعليم  حمدي 

عبداملقصود 
 أ.حماده شلبي ، أ.مرضي عيد ،  

أ,عبدالفتاح فنوش
د. سامي عبدالعظيم محروس 

ــيــــة  ــتــــدائــ ــادة االبــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ أوائــــــــــل الـ
األزهرية 

ــة عــام  ــل الــشــهــادة اإلعــــداديــ ــ أوائـ
وأزهر ومنوذجي

وائل الثانوية العامة 
أوائل الثانوية األزهرية 

اجلـــيـــزة  مــحــافــظــة  عـــلـــى  األول 
والسادس على مستوى اجلمهورية
بالثانوية العامة )قرية أم دينار(

أوائل الثانوية العامة باملنشية
بتقدير  أوائـــل اجلــامــعــات  بعض 

جيد جدا على األقل
بــعــض احلــاصــلــني عــلــى إجــــازات 

جتويد القرآن الكرمي ٢0٢٢
ــة ذوي  ــايــ ــرعــ لــ املــــــــــروة  جـــمـــعـــيـــة 

الحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة وأبــطــالــهــا 
الفائزين مبسابقات اجلمهورية

مركز  إدارة  يــهــدي  فـــوزي  محمد 
شباب قرية بر قاش الدرع  لتميزهم 
فــىخــدمــة الــقــريــة وتــكــرمي الطلبة 

األوائل
إدارة مركز شباب  تكرمي مجلس 
أوائـــل الطلبة فىكل  بــر قــاش  قرية 
املـــــراحـــــل الــتــعــلــيــمــيــة واملـــعـــلـــمـــني 
املـــحـــالـــني لــلــمــعــاش عــمــل إنــســانــي 
ــان الـــدافـــع احلــقــيــقــي وراء  فــريــد كـ
الرائعة من االستاذ محمد  املبادرة 
فوزي رئيس مؤسسة الشروق الذي 
كبير  خشبي  درع  فىصناعة  ابـــداع 
جدا تكرميا لهؤالء االبطال فىيوم 

عيد بر قاش
مــحــمــدي يـــؤكـــد حـــضـــور الـــلـــواء 
عــبــد الــرحــمــن شــلــش وكــيــل الــــوزارة 
ــع قـــوي  ــ ــ ــة  دافـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـــشـــبـــاب والـ

فىجناح احلفلة
ــة جــيــل  ــايـ ــرعـ وبـــــــدأت احلـــفـــلـــة بـ
املحروسة   القرية  شباب  من  جديد 
قــدم احلفل االســتــاذ محمد أحمد 

فـــؤاد بـــدر  بــالــشــراكــة مــع نخبة من 
القرية  أبناء  وعي مثقف من  جيل 
وضــمــن احلــفــل عـــدد مـــن الــبــرامــج 
املـــتـــنـــوعـــة افـــتـــتـــح احلـــفـــلـــة بـــتـــالوة 
ــران الـــكـــرمي ثـــم مــجــمــوعــة من  ــقـ الـ
الــــفــــقــــرات املـــتـــنـــوعـــة والـــتـــرحـــيـــب 
بالضيوف واحلضور وبدأت بتكرمي 
طلبة املراحل التعليمية ثن حفظة 
اوائــل اجلامعات   القران الكرمي ثم 
املعلمني  تكرمي  التكرمي  هــذا  ويلي 
مجلس  ــاء  رؤســ للمعاش  املــحــالــني 
بــالــقــريــة   املـــؤســـســـات  كـــافـــة  إدارات 
القرية  ورمـــوز  املاجستير  وحاملي 

فىمختلف املجاالت
ــن شــبــاب  شــــــارك فـــريـــق كــبــيــر مــ
صــفــحــة أخـــبـــار بـــر قـــاش بــالــتــعــاون 
مــركــز  إدارة  مــجــلــس  ــاء  أعــــضــ ــع  مــ
ــاش املــنــتــخــب بــرئــاســة  ــر قــ شـــبـــاب بـ
وجيل  مصطفىمحمدي  الــكــابــنت 
مـــن املــتــطــوعــني مـــن أبـــنـــاء الــقــريــة 
املبدع بصورة  العمل  فىاخراج هذا 
مشرفة أمام السادة احلضور وكانت 
اللواء  سيادة  حضور  وهــي  املفاجأة 

عــبــد الـــرحـــمـــن شــلــش وكـــيـــل وزارة 
الشباب والرياضة محافظة اجليزة 
واالستاذ مصطفىالطحاوي وكيل 
القناطر   مبنشأة  التعليمية  االدارة 
إدارة  واالســتــاذ  أحمد شــرف مدير 
والرياضة  للشباب  القناطر  منشأة 
ــــب الـــــشـــــاب أحــــمــــد رمـــــزي  ــائـ ــ ــنـ ــ والـ
نائب  التراس  نافع  واالستاذ  ناجى 
حـــزب حــقــوق األنــســان ولــفــيــف من 
ــوادر املـــركـــز وقـــيـــاداتـــه فـــى حــضــور  ــ كـ
الــعــمــدة ســمــيــر رمــضــان الــدغــوغــي 
ــد فـــــــــؤاد بــــدر  ــ ــمـ ــ فــــــىواالســــــتــــــاذ أحـ

واالستاذ صبحي ظريف
أكدت انتصار سيد أحمد  رئيس 
تألق  املــــروة  جمعية  إدارة  مــجــلــس 
جــمــعــيــة املــــــــروة لـــألطـــفـــال لــــذوي 
السبب  كــان  اخلاصة   االحتياجات 

احلقيقي وراء تكرمي اجلمعية
أحمد حسني عبد الفتاح رئيس 
الــــوحــــدة املــحــلــيــة لــقــريــة بـــر قــاش 
واالســـتـــاذ صــبــحــي ظــريــف يــكــرمــوا 
ــعــــات مبــركــز  ــامــ أوائــــــــل خــــريــــج اجلــ

شباب بر قاش
فــــرحــــة عــــارمــــة جتــــتــــاح  اجـــــواء 
القرية   أبــنــاء  قــاش بنجاح  بــر  قرية 

فىمختلف املراحل التعليمية
أحمد رمزي ناجي عضو مجلس 
النواب  و نافع التراس نائب رئيس 
حــزب حــقــوق االنــســان  قـــادة حفلة 

تكرمي األبطال
ــو قــاســم والــدكــتــور  نــبــيــل عــلــي أبـ
ســامــي عــبــد الــعــظــيــم عــلــي صـــدارة 
قاش  بر  بعيد  فىاالحتفال  املشهد 
السنوي بر قاش تشكر أبناءها علي 

هذا احلفل الكرمي واملشرف
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واألخطار  االعتداءات 
بأمتنا  واملتربصة  الطامعة 
على  كانت   ا  تاريخٍيّ العربية 
الرئيسي  القاَسم  الدوام  
الشعبية  َرِكتنا   َتِ ملعظم 
من   ، العربية  الفولكلورية 
والقصص  واملاحم  السير 
بالباالدا  املعروفة  الشعرية 
أسماها  كما  الباالده   أو 

الكاسيكيون العرب.
وفياإلمكان حتدُيد ذلك العدو 
الطامع واملتربص بأمتنا منذ 
عام،  آالف  اخلمسة  حوالي 
فياإلمبراطوريتن  ممًثا 
الفارسية والرومانية   ،امتدًاد 
البيزنطية   احلروب  إلى 
صاحبت  التي  الوسطوية  
ظهور اإلسام مع اضمحال 
فيدمشق  األموية  اخلافة 
عباس  إلى  بها  واالنتقال 
احلروب  لهذه  وتؤرخ  بغداد، 
السيرة  املمتدة،  القارية 

الفلسطينية املنشأ «األميرة
أطول  ُتعد  والتي  الهمة»  ذات 
يصل  إذ  فيالتاريخ؛  سيرة 
حجمها إلى 2٦ ألف صفحة. 
ومُيكن حصر السير واملاحم 
جتمعها  التي  العربية 
القارية  واألخطار  احلروب 
وأهمها هنا:  بعامة،  اآلنية  أو 
عنترة، وحسان اليماني امللك 
وسيرته  اليمنن  ذا  أو  التبع، 
املتعارف  العرب  ،وحمزة 
الشعبية  فيالطيغان  عليها 
البهلوان،  األمير حمزة  باسم 
امللوك  وآخر  شاه،  وفيروز 

التباعنة  اليمنين،
ذي  بن  سيف  امللك  وهو 
النعمان  عمر  وسيرة  يزن. 
املتداولة  أو  املطبوعة  غير 

،والتيماتز   فى املخطوًطة
جامعة  مبكتبة  احملفوًظة 
أما  الغربية.  بأملانيا  «توبنجن» 
روما  مجاُلها  التي  احلروب 
الزير  فيثنايا  فترد  وبيزنطة؛ 

سالم  أبو ليلى املهلهل
 وسيرة بني هال التي مجالها 
العربي  املغرب  وفتح  ريادة 
السبع»  وقاعها  «تونس 
العربية   باجليوش  والوصول 
املهاجرة  الزاحفة من اجلزيرة 
القيسي  بشمالها  العربية 

العدناني 
واملتحالفة  القحطاني،  اليمني  وجنوبها    
, إلى  , الفلكية  حتت شعار أو شارة الهال 
بعامة،  اجلنوبية  أوروبا  ومداخل  قرطاج 
باإلضافة إلى األندلس، أو شبه جزيرة أيبريا.

استثناء،  با  التاريخ  سير  أطول  ِغل  ُتو  ثم 
بنت  فاطمة  الفلسطينية  األميرة  لتلك 
عبد  ابنها  الهمة  بذات  أسميت  التي  مظلوم 
الدقة  بكل  مؤرخة  أحداثها  لتغطي  الوهاب، 
والرصد األقرب إلى اإلحصاء لتلك احلروب 
واألخطار البيزنطية أو الرومية كما تسميها 
امتدت  التي  والهزات  احلروب  وهي  السيرة، 
الثامن  القرن  من  بدًءا  قرون،  األربعة  قرابة 

امليادي
حتى أواخر العاشر، أو مع ُأفول الدولة األموية 
إلى  اإلسامية  اخلافة  وانتقال  فيدمشق 
الرشيد،  السفاح،  املنصور،  وخلفائها:  بغداد 

حتى عصر اخلليفة الواثق باهلل.
فالسيرة الشعبية هي فيأحسن أحوالها سيرة 
حاكمة،  عائلة  أو  عشيرة  أو  قبيلة  أنساب 
مثلما هو احلال بالنسبة لإللياذة الهومرية، 
تؤرخ  قرابية  أنساب  سيرة  تعدو  ال  والتي 
الصغرى  فيآسيا  وحروبها  أتريوس  ألسرة 
التي فيمعظم األحوال  موضوعها اجلوهري 
حضارات  من  اجللل  واألحداث  احلروب  هو 

وهجرات وسبي وخوارق وبطوالت وفروسية.
السيرة  بن  الوحيد  ُف  االختا  يجيُء  وقد 

وامللحمة فيالصياغة، فبينما جتنح 
 لغة السيرة إلى الرواية وضوابطها التي تسرد 
دون  النثري،  الروائي  أو  القصصي  باحلكي 
وإنشاده؛وهو  الشعر  يخلواألمرطًبعامن  أن 

مايخالف امللحمة التي قوامها الشعر
الغنائي أو اإلنشادي، دون أن يخلو األمر من 

حيث الصياغة اللغوية الروائية.
فامللحُمة قٌصة شعرٌية طويٌلة ،ذات اهتمامٍات 
بطولية، وقد تكون امللحمة مدونة أو  شفاهية. 
كما قد جتمع بن اخلصتن او املجالن  كما 

فى  القصص 
هال،  بني  سيف،  امللك  العربية:  امللحمية 
الزير سالم ... إلخ. ولعل أهم ما عرف العالم 
اإللياذة  هو  شفوية   ماحم   من  القدمي 

واألوذيسة
الهومرية،كذا يرد مثأل  ملحمة مدونة،ممًثا 
يف« اإلينادة »لفرجيل. وفيالاتينية  فارساليا 
الوسطى،  فيالعصور  روالن  وأغاني  لوكن، 
وملحمة  فياإلسبانية،  السيد  وملحمة 
املفقود،  الفردوس   عن  ميلتون  الشاعر 

ومعركة الضفادع والفئران
ُتستولد  ما  وعادة  إلخ.   ... الهرموية  نصف 
امللحمة من التقاليد األدبية الشفهية، ومتتد 
األبطال   لتشمل.  واهتماماتها  موضوعاُتها 

األسطورين 

مصر اليوم نيوز تواصل كتابة سلسلة موضوعات صحفية تتناول أعمال 
وابداعات والسيرة الذاتيةلـ الكاتب الكبير املرحوم شوقي عبد احلكيم 

سير واملالحم الشعبية العربية

يقدمها
 أ. عماد عبد احلكيم
 وأ. محمود حويحي

مصر  عن   « التاريخ  أبو   « فيه  يتحدث 
بعد زيارته لها قبل املياد بنحو خمسة 
أنها  فى مطلعها  يقرر  أحاديث   .. قرون 
من  أرضها  حتمل  ملا  نظرًا   « ستطول 
و  البدائع  من  و  املخلوقات  عجائب 
 « و الصناعات  الفنون  الروائع فى سائر 
صور  على  الدنيا  ليطلع  يستطرد  و   ..
عاشها  التى  الوضاءة  املشرقة  احلياة 

أسافنا على ضفاف النيل ..
منطقتنا  عن  كتب  تسعة  هيرودت  كتب 
إحدى  منها  جزء  كل  ويحوى   ، العربية 
عرائس العلوم والفنون من  بنات  زيوس 
التسع ، الذى حتدث فيها أبو التاريخ عن 
الشرق القدمي ، مسميًا كل جزء باسمه 
الرويات  أو  الليبية  كاألحاديث  العام 

األشورية 
عام  زارها  التى  مصر  عن  حديثه  فيما 
احلكايات  كل  فيها  مدون  .م   ق   440
من  ودونه  جمعه  ما  مع  الشفاهية  

أحداث 

وأسطورية  فلكلورية  ومواد  ومشاهدات 
دونته  ما   أن   99 الفصل  فى  ويشير   ،
وأرائه  اخلاصة   ملشاهدتى  نتيجة  هو 
االن  من  وسأبدأ  الشخصية  وأبحاثى 
وصاعدًا بقص الرويات املصرية طبقًا ملا 

سمعته . 
ورحالة   مؤرخن  هيرودت  سبق  وقد   
، مثل  القدمي  والشرق  لزيارة مصر  كثر 

فيثاغورث وأبوقراط و وطاليس 
واسطفانوس  وأفاطون  وسولون 
ألن  نظرًا   ، غيرهم   ومئات  البيزنطى 
مصر كانت قبلة العلم واملعرفة فى ذلك 

الوقت 
هؤالء  وماحظات   كتابات  وأصبحت 
مراجع  والفاسفة   واملؤرخن  الرحالة 

أساسية ألغلب املعارف االنسانية 
سواء مايوصل منها بالتاريخ أو االجتماع  
أو ما يتصل بالفلكلور واألساطير وعلم 

ما قبل التاريخ . 
معرفة  وحاول  النيل  عن  هيرودت  ذكر 
من أين ينبع، وذكر أن مصر )هبة النيل( 

يعتبرون  بسميتاك  قبل  املصرين  وان 
أنفسهم أعرق أقوام األرض.

اما فيما يتصل بقضايا البشر فاالجماع 
قائم على أن املصرين اكتشفوا دراستهم 
وكانوا  الشمسية  السنة  الفلك  علم 
جزء،  عشر  أثنى  إلى  قسمها  من  اول 
ظنى  فى  هو  احلساب  فى  وأسلوبهم 
أفضل مما بلغه اإلغريق.. كما أخبرونى 
أن املصرين اول من سمى األلهة االثنى 
اإلغريق،  أخذ  وعنهم  بأسمائهم،  عشر 
ونصب  املذبح  ابتكر  من  اول  انهم  ثم 
ونحت  األلهة  املعابد  وشيد  األصنام، 
التماثيل من احلجارة، وأخبرونى أن أول 

ملك مصر هو مينا
كهنة  رويات  على  هيرودت  اعتمد  وقد 
املصرين  أكثر  أن  له  قيل  وقد  ممفيس، 
)مقر  هليوبوليس  فى  يقيمون  معرفة 
عبادة اإلله رع(.. كما حتدث ابو التاريخ 
وارضها  وطبيعتها  مصر  مساحة  عن 
السوداء بفعل طمى النيل، وعن النساء 

وأعمالهم.. 

للضرائب،  قانونــًـا  وضعوا  املصرين  وأّن 
نقله صولون إلى أثينا.

ـكم التى سمعها  وذكربعض األمثال واحلـِ
فكان  باحلياة((  ومتتــّـع  ))اشرب  مثل 
الهامش  فى  بدوى  أحمد  د.  تعليق 
العبارات  هذه  مثل  نــُـرّدد  مازلنا  ))إننا 
))ساعة  مثل  احلديثة  حياتنا  فى 
لقلبك وساعة لربك(( و))امتتع بالدنيا 
املصرين  أّن  وذكرهيرودوت  وسيبك(( 

عرفوا بعض أشكال الصيام.
وللحديث بقية

كتب:
 عماد عبد احلكيم هالل

هيرودت  أو التاريخ  ) ١(
 كتابات هيرودوت عن مصر
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ــان ويــكــافــح  ــســ يــعــيــش اإلنــ
ويـــــصـــــارع وهــــــو يـــفـــعـــل ذلـــك 
ــزه  ــريــ ــه غــ ــ ــركـ ــ ــره حتـ ــطــ ــفــ ــالــ بــ
ــفـــس  ــىنـ الـــــبـــــقـــــاء ولــــكــــنــــه فـ
ــتــــرع اســـلـــحـــه  ــه يــــخــ ــظـ ــحـ ــلـ الـ
ــقــــون عــلــيــهــا  ــلــ مــــــدمــــــره يــــطــ
ــه الــــــدمــــــار الـــشـــامـــل  ــحــ ــلــ اســ
وكيميائيه  وبيولوجيه  نوويه 
ــا حــيــنــمــا  ــهــ مبــخــتــلــف أنــــواعــ
ــن حــب  تـــنـــحـــرف الــــغــــريــــزه مــ

البقاء الي حب الفناء. 
العامليه  االحــداث  وتتوالي 
وتــتــركــز كــل الــصــراعــات علي 
ــوه والـــهـــيـــمـــنـــه  ــ ــ ــقـ ــ ــ فـــــــــرض الـ
الــعــســكــريــه وعـــلـــي الــنــهــضــه 
ــم تــقــتــصــر  ــه.ولــ ــاديــ ــصــ ــتــ االقــ
ــدث  ــ ــا حــ ــ ــمــ ــ الــــــــصــــــــراعــــــــات كــ
فــىالــقــرن املــاضــي مــن حــروب 
االولي  العامليه  احلــرب  كبري 
الي تغيير  أدت  التي  والثانيه 
ميزان القوي الدوليه وتغيير 
ــدود الــســيــاســيــه بـــل ومــع  ــ احلـ
مولد األلفيه الثالثه بدال من 
الــبــحــث عــن الــســالم واألمـــان 
وعلي النقيض ظهرت وسائل 
البشري  العقل  إللهاء  كثيره 
وتــغــيــيــبــه وحـــــــروب وثـــــــورات.         
الــــصــــراعــــات مــن  تــــطــــورت  و 
ــع الـــي  ــ ــرابـ ــ حــــــروب اجلـــيـــل الـ
حروب اجليل اخلامس و هي 
احلرب  و  املعلوماتيه  احلــرب 
يشتركان  اللذان  السيبرانيه 
مــعــا فـــىاســـتـــخـــدام االجـــهـــزه 

التكنولوجية.
الكومبيوتر  اخـــتـــراع  مــنــذ 
وانــــتــــشــــار اســــتــــخــــدامــــه عـــام 
ــزه  ــ ــهــ ــ أجــ وظــــــــهــــــــور   ،١97٢
ــيــــوتــــر الـــشـــخـــصـــيـــه  ــبــ الــــكــــومــ
واالجهزه املحموله والهواتف 
الذكيه بدأت سلسله من دمج 
من  وغيرها  الهادفه  البرامج 

البرامج املسليه. 
 ٢004 فــــــبــــــرايــــــر  وفـــــــــــــى4 
للتواصل  شبكه  أول  اســســت 
ــلــــق عــلــيــهــا  االجـــتـــمـــاعـــي أطــ
ــبـــوك الــــتــــي اســســهــا  ــيـــسـ ــفـ الـ
ــارك زوكـــربـــيـــرغ  ــ األمـــريـــكـــي مـ
بالواليات  فىجامعة هارفارد 
املــتــحــده االمــريــكــيــه وامــتــدت 
ــي جـــامـــعـــات كـــنـــدا بــجــانــب  الــ
جـــامـــعـــات امـــريـــكـــيـــه وكـــانـــت 
كل  شملت  حتي  معممه  غير 
ــالـــم  فــىســبــتــمــبــر  ــعـ ســـكـــان الـ
. وكــان هــدف زوكربيرغ   ٢00٦
بني  التواصل  عمليه  تسهيل 
طــلــبــه اجلـــامـــعـــه حـــتـــي يــتــم 
تـــبـــادل املــعــلــومــات واملــشــاركــه 
ــده فــــــىالــــــدراســــــة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ واملـ
والــعــلــم، وقــد كــان. ومــع مــرور 
الــوقــت أصــبــح مــن ايجابيات 
شبكات التواصل االجتماعي 
ــي  ــادميــ بـــجـــانـــب الـــعـــمـــل االكــ
والتفاعل املباشر بني االستاذ 
وطــــــالبــــــه ونـــــشـــــر املــــــذكــــــرات 
ــادل الــعــلــم أشـــيـــاء شتي  ــبــ وتــ
مــنــهــا احلـــصـــول عــلــي فــرص 
عــمــل ، والــتــســوق ، والــدعــايــه 

وغيرها. 
و حيث ان اإلنسان مخلوق 
اجــتــمــاعــي يــحــتــاج الـــي رفيق 
ــا لــتــحــقــيــق  ــيــ ــابــ ــجــ ــر ايــ ــ ــؤثـ ــ يـ
ــاح فـــىاحلـــيـــاه ويـــكـــون  ــنـــجـ الـ
لــه تــأثــيــر قـــوي عــلــي الصحه 
النفسيه والعقليه وسعادتنا، 
وسائل  اخــتــرعــت  عندما  لــذا 

الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا لـــم تكن 
ــل مــطــلــقــا لــلــتــواصــل  ــديـ ــبـ الـ
االنساني الطبيعي فىاحلياه 
، بل إنه حينما يجد اإلنسان 
أي  أداء  عـــن  مــنــعــزال  نــفــســه 
عملي  أو  أجــتــمــاعــي  نـــشـــاط 
فـــــإنـــــه يـــــؤثـــــر عــــلــــي أفـــــكـــــاره 
ــره و يـــــوثـــــر  عــلــيــه  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ومـ
جــســديــا.اي إن االنــعــزال عن 
احلــيــاه الــواقــعــيــه وانــغــمــاســه 
فىاحلياه االفتراضيه جتعله 
مـــضـــطـــربـــا نــفــســيــا وعــقــلــيــا 

وجسديا. 
نوع  العاده هي  إن  وحيثما 
ــلـــوك يــكــتــســب ألــيــا  ــن الـــسـ مــ
املـــرار والــتــكــرار لذلك  نتيجه 
معظم متصفحي السوشيال 
ــان  ــ ــاالدمـ ــ ــوا بـ ــابــ مـــيـــديـــا يــــصــ
بالفضول  الشعور  وينتابهم 
لــلــمــتــابــعــه ويـــــــزداد ادمــانــهــم 
وخصوصا الشباب الصغير . 

ومن السلبيات أيضا تدني 
الــــتــــحــــصــــيــــل الـــــــدراســـــــي 
ــالـــغ  ــبـ واملـــــــقـــــــارنـــــــات حــــيــــث يـ
الـــكـــثـــيـــريـــن فــىامــكــانــيــاتــهــم 
ــر عــلــي  ــ ــؤثـ ــ ــا يـ ــ املـــــتـــــعـــــدده ممــ
باإلحباط  ويشعره  املتصفح 
وقــدراتــه  مــن شــأنــه  والتقليل 

وإنعدام ثقته بنفسه. 
يجعله  املتصفح  وانشغال 
واصدقائه  اســرتــه  عــن  بعيدا 
ممـــــــا يــــــــــــؤدي الــــــــــي فـــــقـــــدان 
الـــــــروابـــــــط والـــــعـــــالقـــــات مــع 
االصدقاء والتفكك األسري. 
غــيــر إن هـــدر الــوقــت يقلل 
من حتصيله العلمي،وانعزال 
ميديا  السوشيال  مستخدم 
يجعله إنسان يشعر بالوحده 
انـــطـــوائـــي ويـــدخـــل اإلنـــســـان 
فىحلقه مفرغه قلقا متوترا 
واحيانا عدوانيا الي ان تصل 

حالته الي األكتئاب. 
وتــنــحــصــر كـــل املــعــلــومــات 

واالخبار التي
يــســتــقــيــهــا املــتــصــفــح ممــا 
ــيــــال  يــــــقــــــراه عـــــلـــــي  الــــســــوشــ
مـــــيـــــديـــــا الــــــتــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا 
مشكوك فىصحتها مع هدر 
ــرا ســلــبــيــا عــلــي  ــؤثــ ــوقــــت مــ الــ
التحصيليه  وقــدراتــه  أفــكــاره 
وانـــتـــاجـــه  واداءه  فـــىالـــعـــلـــم 

فىالعمل .
كــــــــل ذلــــــــــك عــــــــــــالوه عـــلـــي 
العامه  الصحه  علي  التأثير 
ــداع  ــن إرهــــــاق جـــســـدي وصــ مـ

واضطراب فىالنوم .
يــضــاف الـــي ذلـــك سلبيات 
أخــــري مــثــل نــشــر االشـــاعـــات 
والفنت ، التجاره االلكترونيه 
املزيفه، التعرض للمضايقات 
وانـــتـــهـــاك اخلـــصـــوصـــيـــه عــن 
فىاملناسبات  املشاركه  طريق 
، وقــد سمعنا عن  الشخصيه 
التنمر االلكتروني والقرصنه 

واجلرائم االلكترونيه. 
ــنـــاك دراســـــة اثــبــتــت إن  وهـ
مـــســـتـــخـــدمـــني الـــســـوشـــيـــال 
مــيــديــا لــألعــمــال االكــادميــيــه 
 .%١0 يتجاوزون  ال  والعلميه 
الــســوشــيــال ميديا  ان  وحــيــث 
فىحياتنا  مدمجه  اصبحت 
ــــب عــلــيــنــا أن نــحــدد  ــذا وجـ ــ لـ
أهــدافــنــا واولــويــاتــنــا حــتــي ال 
جنعلها متتص حياتنا وتقف 

فىطريق مستقبلنا...

نشعر  الـــــذى  ــوقـــت  فـــىالـ
ــه بـــالـــزهـــو بــاحــتــفــالــنــا  ــيـ فـ
على عدونا أشعر باحلسرة 
ــي املـــحـــزن  ــربـ ــعـ لـــواقـــعـــنـــا الـ
أرى  جسدنا متمزقا  حيث 
و قــلــوبــنــا شـــتـــى وعــقــولــنــا 
التفكر إال فىحضارة زائفة 

ألقى الغرب بها إلينا.
ــر  ــيـ ــم أصـــــبـــــحـــــنـــــا غـ ــ ــعــ ــ نــ
ــن عــــلــــى أنـــفـــســـنـــا  ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ مـ
فــكــيــف بــــاهلل عــلــيــكــم نــؤثــر 
ــالــــم؟! بـــعـــدمـــا كــنــا  ــعــ ــىالــ فــ
أســـيـــاده صــرنــا تــابــعــني لــه؛ 
عالجنا  وال  قوتنا  المنــلــك 
والوسائل اتصالنا وال نقلنا 
أسلحتنا؛  وال  تعليمنا  وال 

فكيف منلك قرارنا؟!
هويتنا  عــن  تنازلنا  إنــنــا 
ــا  ــنـ ــاداتـ ــا ولــغــتــنــا وعـ ــنـ ــنـ وديـ
وتــــقــــالــــيــــدنــــا فـــــصـــــار هــــذا 

حالنا0
ــام ضميرك  نــعــم قـــف أمــ
وســل نفسك: من أنــت؟ وال 
واالنكسار  بالدهشة  تصب 
وخـــيـــبـــة األمــــــل فــىنــفــســك 
عندما ترى نفسك ال شيئ!

تــتــجــمــل  أن  الحتــــــــــــاول 
ابن احلضارات  إنك  وتقول 
ــا من  ــل أنــ ــل قـ ــاد 'بــ ــجــ واألمــ
ضيع احلضارات سعيا وراء 

امللذات والشهوات0
الـــغـــرب كــــان فـــى غــيــاهــب 
ــر واملــــــرض  ــقــ ــفــ ــل والــ ــهــ اجلــ
ولــــــكــــــن وجـــــــــد مـــــــن يـــفـــكـــر 
ويــــشــــجــــع ويـــــحـــــب وطـــنـــه 
فــبــنــى نــهــضــتــه عــلــى جثث 

حضاراتنا؛
ــفــــاد  ــتــ نــــعــــم الــــــغــــــرب اســ
ــارات الــتــى  ــ ــضـ ــ مــــن كــــل احلـ
حــــــولــــــه فــــــقــــــام بــــاحــــتــــالل 
بـــالدهـــا وتـــدمـــيـــرهـــا حــقــدا 
وحـــســـدا. واجــتــهــد فــىرقــى 
قيمةالعلم  وعــــرف  بـــــالده؛ 
واإلخــالص ؛ وقيمة الوقت 
ــدم  ــ وحـــســـن اســـتـــغـــاللـــه 'وعـ
الـــــغـــــش فــــىمــــعــــامــــالتــــهــــم' 
ــل مـــقـــومـــات  ــ ــوا كـ ــ ــرفـ ــ ــم عـ ــ هـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ احلــــــــــــضــــــــــــارة الـ
واألخالقية من أجدادك ثم 
الحتالل  جيوشهم  أرســلــوا 
بـــــــالدك وهـــــــدم حـــضـــارتـــك 
مبــــــــــســــــــــاعــــــــــدة اخلـــــــــونـــــــــة 
ــراثــــك الــعــلــمــى  ــوا تــ ــ ــرقـ ــ وسـ
ــارك وعــرضــوهــا  ــ ونــهــبــوا اثــ
فــىمــتــاحــفــهــم واســتــنــزفــوا 
رجالنا  واختطفوا  ثرواتنا 
ــوا ثـــوارنـــا وفـــرضـــوا  ــدمــ واعــ
ــلـــفـــة عــلــى  ــتـ لـــغـــاتـــهـــم املـــخـ
وعاداتهم  واخالقهم  بالدنا 

وتقاليدهم0
ابـــــــــــاءك  إن  ولـــــتـــــعـــــلـــــم 
املحتل  كــافــحــوا  وأجـــــدادك 
وضحوا براحتهم وأرواحهم 
ومتسكوا  بالدهم  فىسبيل 
وعــاداتــهــم  وديــنــهــم  بلغتهم 

وتقاليدهم
نــعــم هـــذا صحيح صــراع 
ــلــــوم بــني  ــم ومــــظــ ــالــ ــــني ظــ بـ
ــزاة مــحــتــلــني؛  ــ وطــنــيــني وغــ

ــبـــب فــىمــا  ولــــكــــن مــــن الـــسـ
نحن فيه ؟

السبب هــو الــصــراع على 
احلكم واخلونة!

احلكم  أن  يعلم  اجلميع 
بيد اهلل ولكنهم بأنانيتهم

وممـــالـــك  دوال  أضــــاعــــوا 
ــراف بسبب  ــ مــتــرامــيــة األطـ

شهوتى احلكم واملال0
لقد رحل املحتل بوجهه 
الـــقـــذر وقــلــبــه اخلــبــيــث عن 
ــا عــــــرف ســر  ــدمـ ــعـ بــــالدنــــا بـ
بالدنا  يدير  وكيف  إفشالنا 
ــالده مــحــافــظــا عــلــى  ــ مــــن بــ
ــه لــقــد بــذر  ــرواتـ جــيــوشــه وثـ
البالد  فىأنحاء  اخلــالفــات 
من خالفات طائفية دينية 
سياسية؛  وأحـــزاب  وعرقية 
فــــنــــرى الــــــصــــــراع الــــدامــــي 
املـــدمـــر بـــني أبـــنـــاء الــوطــن 
الـــواحـــد؛ انــظــر كــيــف حــال 
ــراق والـــيـــمـــن  ــ ــعــ ــ ــان والــ ــنـ ــبـ لـ
والسودان والصومال وليبيا 

والصراع على الصحراء؟!
انـــظـــر إلـــــى االنـــقـــالبـــات 
والصراع على احلكم 'انظر 
إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر احلــــكــــومــــات' 
الشعوب  ممثلني  إلى  انظر 

فىمجالسهم املختلفة'
انـــــــظـــــــر إلـــــــــــى الـــــــقـــــــدوة 
والعبى  الفنانني  أصبحت 

الكرة'
انــظــر إلـــى أمــــوال الــعــرب 
ــــق ســـتـــتـــعـــجـــب  ــفـ ــ ــنـ ــ أيــــــــــن تـ

وتستجير باهلل!
انتبه أيــهــا الــعــربــي وافــق 
مــن غفلتك وحــطــم قيدك 
واتــخــذ قـــرارك ؛هــم صنعوا 
حــضــارتــهــم مـــن حــضــارتــك 
واهـــــــــــــــدروا دمــــــــك ونــــهــــبــــوا 
مكانتك  وحطموا  ثــرواتــك 
قــيــمــتــك؛  ــغــــروا  ــتــــصــ واســ و 
وجـــعـــلـــوك تــتــخــذهــم قـــدوة 
لك فى كل شيئ إال ما يبنى 

حضارتك'
نــعــم التـــفـــرح مبـــا لــديــك 
مـــصـــانـــع  أو  ــة  ــحــ ــلــ أســ ــن  ــ مــ
أجـــهـــزة  أو  ــالت  ــ ــواصــ ــ مــ أو 
أو  اومستشفيات  اتــصــاالت 
حتى طرق كل شيء جعلوه 
بأيديهم  ممسوكة  بخيوط 
خشبيه  كعرائس  وأصبحنا 
حتــــركــــنــــا أصــــابــــعــــهــــم وال 

نستطيع اإلفالت منها0
ــنــــا  ــا وحــــالــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ هــــــــذا واقـ
وال نــخــرج مـــن دوامـــتـــه إال 
بــوحــدتــنــا ومتــســكــنــا بحبنا 
ــا لــديــنــنــا  ــنـ لــوطــنــنــا وعـــودتـ
ولـــغـــتـــنـــا والــــعــــلــــم والـــعـــمـــل 
وزراعــة أرضنا وهذا ما نراه 
اآلن  صـــحـــوتـــنـــا  فــــىفــــجــــر 
فىمصر ودوال عربية أخرى 
ــا بــــالدهــــم  ــهــ ــامــ ــكــ أحــــــــب حــ

فبدأت طريق نهضتها .
ــى  ــ فــــعــــنــــدمــــا نــــــرجــــــع إلـ
مــــــزارعــــــنــــــا  و  وحـــــــدتـــــــنـــــــا 
ومصانعنا ومدارسنا ترجع 

إلينا حضارتنا0

بقلم: الدكتور ألفونس 
جرجس بيباوي 

بقلم:
 ناصر السالمونى

أفه العصر احلديث          
 السوشيال ميديا 

نعمه أم نقمه

كنا فكانوا وفقهوا 
اكادميية ديســـكـــفـــــــرى ونحن الغافلون

رؤية جديدة ملستقبل افضل

تتقدم جريدة مصر اليوم 
أ. محمد هاشم رئيس مجلس االدارة
 بأجمل التهاني القلبية للعروسني

 االستاذحسام حسن واالنسة دينا جالل 
بالزفاف السعيد الذي أقيم اخلميس  

2٠22/١٠/١3 فىقاعة البارون 
علي ضفاف بحيرة قارون

نشاط فني مكثف لـ “فرمي 
كاستينج” ومالكها عبدالعزيز شعبان

)يافاتنى(..حتاكينى

تهنئة من قلب
 بابا محمد حلمي 
البنته الغالية  
النا محمد  كل 

سنة و انت طيبة 
يا حبيبة قلب بابا و عقبال مليون سنة 
فىصحة و سعادة . و تهنئة من القلب 

من كل من تيتة نوال أبوزيد 
و عمتو شيماء و عمو أحمد و عمتو جنالء

 و عمتو والء و عمو عبدالرحمن 
 متمنني لك وافر الصحة و السعادة

شهاده شكر وتقدير
 تتقدم أسرة 

جريدة مصر اليوم 
وقناة مصر اليوم نيوز 

واالعالمي محمد هاشم 
رئيس مجلس االداره 

و االستاذ عاشور مصطفى مدير مكتب بني سويف 
و جميع العاملني باجلريدة والقناة بالشكر والتقدير 

للخلوق املحترم
 الدكتور  معاذ الشاعر  

استشاري امراض الكبد واجلهاز الهضمي  
على حسن املعامله مع املرضى سواء بالعياده

 او باملستشفى  وعمل اخلير للحاالت غير القادره   
ربنا يجعله فىميزان حسناتك
 له منا كل االحترام والتقدير

شهاده شكر وتقدير
 تتقدم أسرة جريدة 

مصر اليوم وقناة مصر 
اليوم نيوز واالعالمي 

محمد هاشم 
رئيس مجلس االداره و 

االستاذ عاشور مصطفى 
مدير مكتب بني سويف وجميع العاملني باجلريدة 

والقناة بالشكر والتقدير للخلوق املحترم
 الدكتور  خالد محمد عبدالعزيز 

استشاري امراض اجلهاز الهضمي والكبد 
 على حسن املعامله مع املرضى سواء بالعيادة 

 او باملستشفيات احلكومية وعمل اخلير للحاالت 
غير القادرة  واملتابعه معهم حتى الشفاء

 ربنا يجعله فىميزان حسناتك
 له منا كل االحترام والتقدير

كتب : محمد عيسي
ديــــســــكــــفــــرى أكــــادميــــيــــة 
من  األعمار  تخدم  تعليمية 

٣ شهور وحتى ٦ سنوات
ــدام  ــخــ ــتــ ــق اســ ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ عــ
مـــنـــاهـــج مـــتـــطـــورة لــتــنــمــيــة 
مــــهــــارات الـــطـــفـــل الــعــقــلــيــة 
ــاء وتـــتـــفـــرد  ــ ــذكــ ــ ــة الــ ــيـ ــمـ ــنـ وتـ
 IQ ــج ــهــ ــنــ مــ بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
العقلية  الـــقـــدرات  لــتــنــمــيــة 
بجانب تعلم لغات مختلفة 

مثل الفرنسية واالملانية
ديننا  تــعــالــيــم  نــنــســي  وال 
وســنــتــنــا الــنــبــويــة والـــقـــرآن 

والطريقة  التجويد  باحكام 
ــة فـــــــى الـــــــقـــــــراءة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ الـ
العلوم وال والكتابة ودراسة 

وال  والرياضيات   Sciense
٢ kg ١ و kg ملرحلة math

واستخدام مناهج بورتاج 
ــارات احلـــيـــاة  ــ ــهــ ــ لـــتـــنـــمـــيـــة مــ
اليومية األعمار من سنتني 

إلى ٣
تــعــمــل ديــســكــفــرى طـــوال 
ــنــــة مـــــن خــــالل  شــــهــــور الــــســ

فترتني صباحى ومسائي
كــامــيــرات مــراقــبــة فــى كل 
مكان ومتصلة على تليفون 

نــظــام   Gps ...األمـــــــر ــى  ولــ
الــتــتــبــع اخلــــــاص بــبــاصــات 
األكـــــــادميـــــــيـــــــة.... ســـنـــتـــرال 

داخلى لسهولة التواصل
وغـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا مـــــــــن 
اخلـــــــــــــــدمـــــــــــــــات املــــــــمــــــــيــــــــزة 
ديــســكــفــرىبــتــغــيــرمــفــهــوم_

احلضانة
للتواصل سنهور 
القبليه  بجوار 
البنك الزراعى ت: 
0101052545٩ مديرة 
األكادميية. مس هدى 
رجب

كتب محمد البدراوي 
يــســتــعــد األســــتــــاذ عــبــدالــعــزيــز 
شــعــبــان املــلــقــب بــــ زيـــــزو لــدخــول 
مشاريع جديدة فىعالم السينما 

والتلفزيون  
عـــبـــدالـــعـــزيـــز شـــعـــبـــان عـــبـــداهلل 
قطور   مركز  خباطة  فىقرية  ولد 
مــحــافــظــة الــغــربــيــة وبــالــرغــم من 
أنــه حقق جناحات  إال  صغر سنه 
أهم  املاضية ومن  كبير فىالفتره 

وأخـــر أعــمــالــه فــى رمــضــان ٢0٢٢ 
 ، يــا هــوى  ، راجــعــني  مكتوب عليا 
أحالم سعيدة ، العائدون ، جزيرة 

غمام ، اإلختيار ٣ ، الكبير أوى 7
عبدالعزيز  أن  بــالــذكــر  جــديــر   
” فرمي  )زيـــزو( هو مؤسس شركة 
التي  الــشــابــة  لــلــوجــود  كاستينج” 
شــاركــت فــىكــل األعــمــال السابقة 
وكان لو دور كبير فىإظهار العديد 

من جنوم الفن

كلمات حسني حشيش
حُتاكينى وأسمعها وأشكوا بال شكـــوى

وأُسكن محرابها وأهيم فيها وال َجـدوى
كم من وعوٍد تأخرت وحتمًا ستــأتينـى

تأمالٌت ُتفرحنـــى، وأحيانــــًا ُتبكينــى
وحديٌث بال َجدوى  َيقُتلنـى وُيحيينــى

وَصوتها بداخلى  يأتينــى  يواسينـــــى
وأهيم فى ُعزلتهــــــا وقمــرى ُيناجينى

إخترتها قدرًا بيدى وعاقبنـى بتعذينـى
أتناثر فى هواها  وماَبقـى ال ُيحيينــــى

فال رجاء من َغيرها وال احلياُة َتعنينــى
فأنا إكتفيت م الناس ومنفايا ُيرضيـنـى

حلقاتنا  واول  نتظرونا 
علي قناع abc اخلليجيه  
حلقاتنا   اول  تــصــويــر  مت 
فــىبــرنــامــج احلــيــاه حلوة  
مع ضيف احللقه فضيله 
ــخ  الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــيـ ــشـ الـ
ــبـــار عــلــمــاء  جنـــيـــب  مـــن كـ
األزهر الشريف و محاضر 
فـــى الــكــلــيــات الــعــســكــريــة 
ملــــــاده الـــتـــوعـــيـــه الــديــنــيــه 
خــطــيــب مــســجــد الــفــتــاح 
ــج مــن  ــامــ ــرنــ ــبــ ــم الــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
تــقــدمي االعـــالمـــيـــه زيــنــب 
االعــداد  ومدير  مصطفى 

شعبان اجلمل


