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 U‡‡"  r‡‡#UF#«  ‚—R‡‡ð  W‡‡O½«d&Ë_«  WO‡‡ÝËd#«  W‡‡"“_«  X‡‡#«“U"
 s‡‡" ·ËU‡‡C"Ë w‡‡*UF#« ¡«c‡‡G#« § W‡‡"“√ s‡‡" ·ËU‡‡C" 5‡‡Ð
 Z‡‡OłQðË ¨5‡‡¾łö#« œb‡‡Ž ŸU‡‡Hð—«Ë Î̈U‡‡Žuł 5‡‡¹ö*«  u‡‡"
 § w‡‡ÐdG#« n‡‡#U×²#« 5‡‡Ð  U"U‡‡<I½ô«Ë w‡‡#Ëb#« Ÿ«d‡‡B#«
 rK‡‡<#«Ë s‡‡"_«Ë U‡‡ÐË—Ë√ § W‡‡0UD#« W‡‡"“√Ë ¨UO‡‡ÝË— W‡‡Nł«u"

Æ5‡‡O#Ëb#«
 v‡‡#≈  dL²‡‡<ð  ·u‡‡Ý  W‡‡"“_«  p‡‡Kð  Ê√  Êu‡‡KK×*«  Èd‡‡¹
 v‡‡KŽ  w³K‡‡Ý  d‡‡OŁQð  U‡‡N#  U‡‡NðUOF³ð  ÊuJ²‡‡ÝË b‡‡OFÐ  X‡‡0Ë
  U‡‡ÝUO<#« V‡‡KFŁ Ãd‡‡š w‡‡²Š ¨W‡‡O#Ëb#« ·«d‡‡Þ_« W‡‡)U&
 WM‡‡Ý ππ d‡‡LF#« s‡‡" m‡‡#U³#« d−M‡‡<O& Íd‡‡M¼ W‡‡OJ¹d"_«
 W‡‡Oł—U)«  d‡‡¹“ËË  w‡‡J¹d"_«  w‡‡"uI#«  s‡‡"_«  —U‡‡A²<"
 ¡U‡‡N½≈ ‰u‡‡Š W‡‡KL²×"  U¼u¹—UMO‡‡Ý Àö‡‡Ł l‡‡CO# o³‡‡Ý_«
 Í–ò W‡‡K−" l‡‡" t‡‡# Y‡‡¹bŠ § ¨W‡‡O½«d&Ë_« WO‡‡ÝËd#« W‡‡"“_«
 w‡‡J¹d"_« w‡‡ÝU"uKÐb#« —U‡‡ý√Ë W‡‡O½UD¹d³#« å—u²O²JO³‡‡Ý

W‡‡O#U²#«   U¼u¹—UMO‡‡<#«  v‡‡#≈  b‡‡ŽUI²*«
 v‡‡KŽ  …dDO‡‡<#UÐ  UO‡‡ÝË—  —U‡‡B²½«  u‡‡¼  ‰Ë_«  u¹—UMO‡‡<#«
 W‡‡IDM*«Ë ”U‡‡³½Ëœ s‡‡" d‡‡³&_« ¡e‡‡'«Ë U‡‡O½«d&Ë√ s‡‡" ٪≤∞
 w‡‡{«—_«  s‡‡"  ¡e‡‡łË  ¨WO‡‡ÝUÝ_«  W‡‡Ž«—e#«Ë  W‡‡OŽUMB#«
 —U‡‡B²½« u‡‡¼ b‡‡(« «c‡‡¼ Ê√Ë ¨œu‡‡Ý_« d‡‡×³#« qŠU‡‡Ý v‡‡KŽ

ÆW‡‡#U(« p‡‡Kð § —Ëœ t‡‡# Êu‡‡J¹ s‡‡# u‡‡ðUM#« Ê√Ë UO‡‡ÝËd#
 s‡‡" UO‡‡ÝË— œd‡‡Þ W‡‡#ËU×" § q‡‡¦L²¹ w‡‡½U¦#« u¹—UMO‡‡<#«
 ¨W¹dJ‡‡<F#« U‡‡N²OKLŽ § U‡‡NOKŽ  dDO‡‡Ý w‡‡²#« w‡‡{«—_«
  U‡‡OKLF#«  —«dL²‡‡Ý«  l‡‡"Ë ¨Âd‡‡I#«  …d‡‡¹eł  p‡‡#– § U‡‡0
 »d‡‡G#« ‰u‡‡šœ d‡‡ÞUC" œ«œe‡‡ð ·u‡‡Ý ¨WO‡‡ÝËd#« W¹dJ‡‡<F#«

UO‡‡ÝË— l‡‡" …d‡‡ýU³" »d‡‡ŠË W‡‡Nł«u" §
 t‡‡OKŽ ÊU& U‡‡" v‡‡#≈ …œu‡‡F#« § q‡‡¦L²¹ ÆÆY‡‡#U¦#« u¹—UMO‡‡<#«
 …œU‡‡Ž≈ r²²‡‡Ý W‡‡#U(« Ác‡‡¼ §Ë ¨d‡‡¹«d³) ≤¥ q‡‡³0 l‡‡{u#«
 qJ‡‡AÐ u‡‡ðUM#« l‡‡" W‡‡D³ðd" Êu‡‡Jð ·u‡‡ÝË ¨U‡‡O½«d&Ë√ `OK‡‡<ð
 «c‡‡¼Ë ¨q³I²‡‡<*« § n‡‡K(« § «u‡‡CŽ Êu‡‡Jð b‡‡0 Ë√ o‡‡OŁË

¨W‡‡MOF" …d‡‡²H# Ÿ«e‡‡M#« b‡‡OL−²Ð Êu‡‡¼d" u¹—UMO‡‡<#«
 § U‡‡N½_ b‡‡OIF²#« W‡‡¹Už § Àö‡‡¦#«  U¼u¹—UMO‡‡<#« p‡‡Kð
  U‡‡"“_« …—«œ≈ § W‡‡¹dHB#« W‡‡#œUF*« v‡‡#≈ q‡‡Bð s‡‡# W‡‡¹UNM#«
 W‡‡OÐuJ#« a‡‡¹—«uB#« W‡‡"“√ § U¼U½b¼U‡‡ý w‡‡²#«Ë W‡‡O#Ëb#«
  U‡‡¹ôu#«Ë  w²O)u‡‡<#«  œU‡‡%ô«  U‡‡N)«dÞ√  X‡‡½U&  w‡‡²#«Ë
 W‡‡"“_« b‡‡IFð s‡‡" r‡‡žd#UÐË ±π∂≤ ÂU‡‡Ž U‡‡Ðu&Ë …b‡‡×²*«
 Ÿd‡‡Ð√ Èb‡‡Š≈ X‡‡½U&Ë …d‡‡OH+ X‡‡½U& W‡‡#œUF*« Ê√ ô≈ „«c‡‡½¬
 W‡‡O#U(« W‡‡"“_« Ê√ ô≈ ¨W‡‡O#Ëb#«  U‡‡"“_« …—«œ≈ § Ã–U‡‡LM#«
 X‡‡<O# U‡‡N)«dÞ√ Ê√ s‡‡" r‡‡žd#UÐË W‡‡O½«d&Ë_« WO‡‡ÝËd#«
 s‡‡¹dBMF#«  ÊS‡‡)  W‡‡OÐuJ#«  W‡‡"“_«  ·«d‡‡Þ√  s‡‡Ž  b‡‡OF³Ð
 s‡‡J# Ë ¨UJ‡‡¹d"√Ë UO‡‡ÝË— U‡‡L¼ 5‡‡²"“_« § 5O‡‡ÝUÝ_«
 U‡‡O½«d&Ë√ § W‡‡O#U(« W‡‡#U(« § X‡‡HK²š« U‡‡M¼ W‡‡"“_« …—«œ≈
 W‡‡"“_« p‡‡Kð Z‡‡zU²½ s‡‡Ž W‡‡¦ŠU³#«  ôƒU‡‡<²#« X‡‡×³+√Ë
 WL‡‡Ý  Ê√  `‡‡ýdð  W‡‡"“_«  »U³‡‡Ý√  v‡‡KŽ  bM²‡‡<ð  w‡‡²#«Ë
 u‡‡¼ Êu‡‡J¹ U‡‡0— d−M‡‡<O& r‡‡NŠdÞ Íc‡‡#« s‡‡" u¹—UMO‡‡Ý
 o‡‡)Ë W‡‡¹dH+ Êu‡‡Jð s‡‡# W‡‡#œUF*« Ê√ s‡‡" r‡‡žd#UÐ —U‡‡<*«
 W‡‡¹dOB*« WK¾‡‡Ýô« v‡‡I³ðË ¨t‡‡KL²×*«  U¼u¹—UMO‡‡Ý Àö‡‡¦#«

Æ—«d‡‡I#« W‡‡#ËUÞ v‡‡KŽ W‡‡"“ô« Ác‡‡¼ §
 ”U‡‡³½Ëœ r‡‡OK0≈ w‡‡KŽ …dDO‡‡<#« v‡‡#≈ UO‡‡ÝË— qB²‡‡Ý q‡‡¼
 p‡‡#– s‡‡Ž »d‡‡G#« X‡‡LB¹Ë W‡‡OŽ«—e#«Ë W‡‡OŽUMB#« W‡‡IDM*«Ë

øUO‡‡ÝË— l‡‡" W‡‡Nł«u" ÊËœ
 W‡‡Nł«u" § Êu‡‡JðË U‡‡O½«d&Ë√ `K‡‡<²Ð U‡‡ÐË—Ë√ Âu‡‡Ið q‡‡¼
 W‡‡0UD#«  —b‡‡B"  Ê√  5‡‡Š  §  ¨UO‡‡ÝË—  b‡‡{  …d‡‡ýU³"

øUO‡‡ÝË—  s‡‡"  U‡‡ÐË—Ë√  §  w‡‡ÝUÝ_«
 u‡‡ðUM#«  n‡‡KŠ  v‡‡#≈  «b‡‡MKM)Ë  b¹u‡‡<#«  U‡‡OKF)  r‡‡CMð  q‡‡¼
 ‰u‡‡×²ðË …œ—U‡‡³#« »d‡‡(« c‡‡M" œU‡‡O(« v‡‡KŽ X‡‡½U& U‡‡"bFÐ
 `‡‡³BðË »d‡‡Š Êu‡‡ð√ v‡‡#≈ U‡‡ÐË—Ë√ s‡‡" WO#UL‡‡A#« W‡‡IDM*«

øW‡‡O#Ëb#« W¹dJ‡‡<F#«  U‡‡OKLFK# WŠU‡‡Ý
 Íd‡‡¹bIð § t‡‡½√ ô≈ W‡‡"“_« p‡‡Kð § b‡‡OIF²#« s‡‡" r‡‡žd#UÐ
 d−M‡‡<O& t‡‡ŠdÞ U‡‡LO) »d‡‡0_«Ë q‡‡L²×*« u¹—UMO‡‡<#« Ê√
 w‡‡KŽ  UNðdDO‡‡ÝË UO‡‡ÝË— —U‡‡B²½«  ‰Ë_« u¹—UMO‡‡<#«  u‡‡¼
 ‰ö‡‡š  W‡‡OŽUMB#«Ë  W‡‡OŽ«—e#«  W‡‡IDM*«Ë  ”U‡‡³½Ëœ  r‡‡OK0≈
 W‡‡"“_« bN‡‡Að …d‡‡²H#« p‡‡Kð b‡‡FÐ U‡‡0—Ë ¨W‡‡M¼«d#« …d‡‡²H#«
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كتب: ممدوح احلوتي 
 `#UB"Ë   UFKDð  w³K¹  u×½  vKŽ  ÊËUF²#«
 W¹u0  j‡‡Ð«Ë—Ë   U0öŽ  v‡‡#≈  «œUM²Ý«  UMÐuFý
 ô  WCÝ«—  ∆œU³"  ¡ö‡‡Ž≈  vKŽ  WLzU0  …b²2Ë
 W#œU³²*« WFHM*« oOI×²# UNMŽ bO×½ Ê√ wG³M¹

ÆUNKL&QÐ WIDM*« —«dI²Ý«Ë s"√ Êu+Ë
 s"  UM¹b#  ULŽ  ŸËdA"  qJAÐ  ‰¡U<²ð  UM²"√
 qł√  s‡‡"   «¡«d‡‡‡ł≈  s‡‡"  t‡‡Ð  ÂuI½  U‡‡"Ë  «Ëœ√
  U"“_« dOB" sŽË  U¹b×²#« ÁcN# ÍbB²#«
 d¦&√ cM" WOÐdF#« UM²IDM" UNAOFð w²#« …b²L*«

ÆUN²¹u<ð ‚U)¬Ë bIŽ s"
 s"  U0öD½«  tIOI%  vKŽ  dB"  §  qLF½
 ¡UL²½ô« w¼Ë …bŠ«Ë W¹u¼ lOL−K# ÊQÐ UM½U1≈

ÆWOÝU<½û#
 WOÐdF#« UM²"√ 5Ð s" ÊuJ¹ Ê√ ‰u³I" bF¹ r#
 Í—UC(«  ÂUNÝù«Ë  bO−*«  a¹—U²#«  WÐU×+
 WKzUN#«  W¹dA³#«  œ—«u‡‡*«Ë   UO½UJ"ù«Ë  Íd¦#«
  ö¹Ë  s"  —dC²"  Ë«  Õ“U‡‡½  Ë√  Tłô u¼  s"
 bž  s‡‡"  q"ú#  b0U)  Ë√  À—«u‡‡J‡‡#«Ë  »Ëd‡‡‡(«

ÆqC)√
 U½œuNł  d)UC²ð  w‡‡J‡‡#  X‡‡0u‡‡#«  ÊU‡‡‡Š  b‡‡I‡‡#
  U‡‡Ž«d‡‡B‡‡#«  lOL'  W¹UN½  lC²#  W&d²A*«

Æb"_« WK¹uÞ WOK¼_« »Ëd(«Ë WM"e*«
 Êu¾A#«  §  qšb²KKÐ  X‡‡"U‡‡0  Íu‡‡I‡‡#«  iFÐ
 ÍdJ<F#«  ¡«b²Žô«Ë  WOÐdF#«  ‰ËbK#  WOKš«b#«
ÆUNð«—b²I0 Y³F#«Ë UNO{«—√ vKŽ ŸËdA*« dOž
 —uBŽ  UŽ«e½ …œUF²ÝSÐ X"U0 ÍuI#« iFÐ
  «¡«b‡‡Ž  œu‡‡łË  l"  ¨W¦¹b(«  W#Ëb#«  q³0  U"
 UNO) V#Už ô WOK³0Ë WO0dŽË WOLÝ«Ë WOHzUÞ

Æ»uKG" ôË
 U‡‡ Î"Ëœ  X½U&Ë  WOC¹—Uð  »—U‡‡&  UN¹b#  dB"
 nK²C"  v‡‡K‡‡Ž  ÕU‡‡²‡‡H‡‡½ô« § W‡‡0U‡‡³‡‡ÝË …b‡‡‡‡z«—

ÆÂö<#« —U<" ÃUN²½«Ë  U)UI¦#«Ë »uFA#«
 ¨t²FM+  Íc#«  w−Oð«d²Ýô«  U¼—UOš  dB"

 ¨t²)UIŁ dA½ ¡«u# XKLŠË ¨t²EHŠË ¨t²{d)Ë
Æ…uI#« oDM" ô oDM*« …uIÐ UNM" UÎ½U1≈

 ¡U¹u0_«  Âö‡‡Ý  u‡‡¼Ë  ¨lOL−K#  l<²¹  r#UF#«
 Â«d²Š«Ë ¨Ê“«u²#«Ë ¨‰bF#«Ë ¨o(« vKŽ rzUI#«

Æt#u³0Ë ¨dšü« ‚uIŠ
 §  „d×²K#  —ËU‡‡×‡‡"  µ  s‡‡"  o¹dÞ  W‡‡Þ—U‡‡š
 W"œUI#«  WKŠd*«  ‰öš  W¹u#Ë_«   «–  U¹UCI#«
 d¦&√  WIDM"  »u+  …œuAM*«  UM)«b¼√  W"b)

Æ«Î—U¼œ“«Ë «Î—«dI²Ý«
 W‡‡K‡‡"U‡‡ýË  W‡‡‡#œU‡‡‡Ž  W‡‡¹u‡‡<‡‡²‡‡#  q‡‡+u‡‡²‡‡#«  ôË√
 WOCI#«  w¼Ë  ¨v‡‡#Ë_«  »dF#«  WOCI#  WOzUN½Ë
 bM²<*« 5²#Ëb#« qŠ ”UÝ√ vKŽ ¨WOMOD<KH#«

ÆWKB#«  «– WO#Ëb#« WOŽdA#«  UOFłd" v#≈
 œËbŠ  vKŽ  WKI²<"  WOMOD<K)  W#Ëœ  ¡UA½≈

 ”bI#« UN²L+UŽË ±π∂∑ ÂUF# uO½u¹ s" lÐ«d#«
 t0uIŠ  wMOD<KH#«  VFAK#  sLCð  ¨WO0dA#«
 v#≈  U Î³Mł  Âö‡‡ÝË  s"√  §  gOFðË  ¨WŽËdA*«

ÆqOz«dÝ≈ W#Ëœ l" VMł
 WOÞ«dI1b#« fÝ√ vKŽ  UFL²−*« ¡UMÐ UO½UŁ
 ÊU<½ù«  ‚uIŠ  Â«d²Š«Ë  …«ËU<*«Ë  WMÞ«u*«Ë

Æ W)dD²*«Ë WOHzUD#«  UOłu#u¹b¹_« c³½Ë
 Ë ¨√e−²¹ ô q& ¨wÐdF#« w"uI#« s"_« U Î¦#UŁ
 UN½u¾ý § qšb²#« ÂbŽË ¨‰Ëb#« …œUOÝ Â«d²Š«

Æ…«ËU<*«Ë ¨¡Ušù«Ë ¨WOKš«b#«
 ZzU²M# wCHð WOKLŽ  «uDš –UCð« …—Ëd{
 s"  WO#U)«  WIDM*«  ¡UA½≈  ÁU&UÐ  WÝuLK"

ÆjÝË_« ‚dA#« § q"UA#« —U"b#« W×KÝ√
 tM"  X½UŽ  U ÎO<Oz—  UÎ¹b%  »U‡‡‡¼—ù«  U‡‡ ÎF‡‡Ð«—

ÆœuIŽ …bŽ —«b" vKŽ WOÐdF#« ‰Ëb#«
 dJH#«Ë  »U‡‡¼—ù«  W×)UJ0  UM"«e²#«  œb‡‡$
 ¡UCI#« ·bNÐ Á—u+Ë t#UJý√ W)UJÐ ·dD²*«
 W×K<*«   UOAOKO*«Ë  tðULOEMð  lOLł  vKŽ

ÆwÐdF#« UM*UŽ s" ŸUIÐ …bŽ § …dA²M*«
 vE%  W×K<*«   UOAOKO*«Ë   ULOEM²#«
 UNðbMł√ W"b) WOł—U)« ÈuI#« iFÐ W¹UŽdÐ
 VÝUJ"  oOI×²#  Õö‡‡<‡‡#«  l‡‡)d‡‡ðË  ¨W‡‡"«b‡‡N‡‡#«

ÆW¹œU"Ë WOÝUOÝ
 «Ëd‡‡)Ë  s‡‡2   UŽUL'«  pKð  w‡‡L‡‡Ž«œ  vKŽ
 «u×LÝË V¹—b²#«Ë Õö<#«Ë ‰U*«Ë ÈËQ*« rN#
 ¨dš¬  v#≈  l0u"  s"  WOÐU¼—ù«  d+UMF#«  qIMÐ
 ¨W¾ÞU)«  rNð«d¹bIðË  rNðUÐU<Š  «uFł«d¹  Ê√
 § ÊËUNð ô t½√ tO) f³# ô qJAÐ «u&—b¹ Ê√Ë

 ◊uDš s" tÐ j³ðd¹ U"Ë w"uI#« UMM"√ W¹ULŠ
 UM(UB"Ë  U‡‡M‡‡M‡‡"√  wL×MÝ  U‡‡M‡‡½√Ë  ¨¡«d‡‡‡L‡‡‡Š

ÆqzUÝu#« qJÐ UM0uIŠË
 s"UC²#«Ë  ÊËUF²#«  e¹eFð  …—Ëd‡‡{  U Î<"Uš
 ÍbB²#« § WIDM*« ‰Ëœ  «—b0 l)d# 5O#Ëb#«
 U¹UCI&  ¨W¾ýUM#«Ë  Èd³J#«  WO*UF#«   U"“ú#
 §  U‡‡Ð«d‡‡D‡‡{ô«Ë ¨¡«c‡‡G‡‡#«  «œ«b‡‡‡‡"≈ hI½

ÆŒUM*« dOGðË ¨wzU*« s"_«Ë ¨W0UD#« ‚«uÝ√
 d¹uDð t‡‡½Q‡‡ý s‡‡" b‡‡N‡‡ł q‡‡& d‡‡B‡‡" r‡‡Žb‡‡ð
 w²"“√  WNł«u*   U‡‡&«d‡‡A‡‡#«  l¹uMðË  ÊËU‡‡F‡‡²‡‡#«

Æ5²M¼«d#« W0UD#«Ë ¡«cG#«
 Â«b²<*«  w‡‡Ž«—e‡‡#«  ÃU‡‡²‡‡½ù«   U‡‡O‡‡#¬  d¹uDð
 p‡‡#–Ë ¨b‡‡0U‡‡H‡‡#« i‡‡H‡‡šË »u‡‡³‡‡(« s‡‡¹e‡‡C‡‡ðË
 q¹uL²#«   U‡‡<‡‡ÝR‡‡"Ë  ¡U‡‡&d‡‡A‡‡#«  l‡‡"  ÊËUF²#UÐ

ÆWO#Ëb#«
 Êu½UI#«  bŽ«uIÐ  Â«e‡‡²‡‡#ô«  b‡‡¹b‡‡&  WOL¼√
 `O²¹  U0  WO#Ëb#«  —UN½_UÐ  W+U)«  w‡‡#Ëb‡‡#«
 œ—«u‡‡*«  Ác‡‡¼  s"  …œUH²Ýô«  »uFA#«  lOL'

Æ‰œUŽ qJAÐ WOFO³D#«
 §  aOA#«  Âdý  WM¹b0  rJ#U³I²Ýô  lKDð√
 q+«uM# ≤∞≤≤ d³L)u½ ≤∑ ŒUMLK# WO*UF#« WLI#«
 œuNł ÁU& aÝ«d#« UM"«e²#« vKŽ bO&Q²#« U ÎF"

Æ ŒUM*« dOGð WNł«u"
 W¹œuF<#«  WOÐdF#«  WJKLLK#  dJA#UÐ  ÂbIð√
ÆW)UOC#« Âd&Ë ‰U³I²Ýô« s<Š vKŽ WIOIA#«
 WI¹bB#«Ë  WIOIA#«  UMÐuFA#  W#UÝ—  YFÐ√
 ‰u0Q) ¨WOJ¹d"_« …b×²*«  U¹ôu#UÐ UMzU&dýË
 U¼uL²)dŽ w²#« dB" § U ÎLz«œ ÊËb−²Ý ¨rN#
 vKŽ UNðUM³# v#Ë√ WO½U<½ù« …—UC(«  bNýË
 « Îb¹Ë ¨rJ# UÎJ¹dýË « ÎbMÝ ¨b#U)« UNKO½ ·UH{
 UM(UB"  rOEFðË  kHŠ  qł√  s"  ÊuF#«  b9
 o¹dÞ vKŽ W²ÐUŁ vDCÐ U ÎF" dO<M#Ë ¨W&d²A*«
 t¾OC½  ¨ÂbI²#«Ë  WOLM²#«Ë  ¡UM³#«  §  q³I²<*«

Æ5K¹ ô Íc#« UM"eŽË UMK"QÐ

رئيس الوزراء يتابع حتضيرات استضافة  الرئيس السيسي يتوجه ملدينة برلني  للمشاركة يف حوار «بيترسبرج»
«27 COP» مصر ملؤمتر تغير املناخ متابعة : علي طاهر

 ¨WO½U*_« 5#dÐ WM¹b" v#≈ ¨w<O<#« ÕU²H#« b³Ž fOzd#« tłu²¹
 W&—UALK# åe²#uý ·ôË√ò w½U*_« —UA²<*« …uŽœ vKŽ Î¡UMÐ p#–Ë
 ¨Í—U'«  uO#u¹  ±∏  Âu¹  ¨åŒUMLK#  Ãd³Ýd²OÐ  —«u‡‡Šò   UO#UF)  §

 ÆUO½U*√Ë dB" 5Ð W&d²A" WÝUzdÐ p#–Ë
 WÝUz—  rÝUÐ  wLÝd#«  Àb×²*«  ¨v‡‡{«—  ÂU<Ð  dOH<#«  Õd+
 q³0 WLN*«  UD×*« bŠ√ bF¹ åÃd³Ýd²OÐ —«uŠò ÊQÐ ¨W¹—uNL'«
 § aOA#« Âdý WM¹b0 WO*UF#« ŒUM*« WL0 s" WK³I*« …—Ëb#« œUIF½«
 oO<M²#«Ë —ËUA²K# W+d) s" tK¦1 U* p#–Ë ¨ÂœUI#« d³L)u½ dNý
 WNł«u" œuNł bOF+ vKŽ WKŽUH#« ‰Ëb#« s" …dO³& WŽuL−" 5Ð
 qH×*« «cN# W&d²A*« WÝUzdK# dB" …uŽœ wðQð YOŠ ¨ŒUM*« dOGð
 § fOzd#« …œUOIÐ dB" tÐ ÂuIð Íc#« ÍuO(« —ËbK# Î«d¹bIð ÂUN#«

ÆWO{U*«  «uM<#« —«b" vKŽ ŒUM*« dOGð  U{ËUH" —UÞ≈
 s"  œbŽ  l"  fOzd#«  ¡UI#  5#dÐ  …—U‡‡¹“  bNAð  Ê√  —dI*«  s"  
 ¨åe²#uý ·ôË√ò w½U*_« —UA²<*« rNÝ√— vKŽË ¨ÊU*_« 5#u¾<*«
 § ¨…bF+_« W)U& vKŽ WOzUM¦#«  U0öF#« e¹eFð q³Ý Y×³# p#–Ë
 —ËUA²#« WK+«u"Ë ULNMOÐ ÊËUF²#« rOŽbð vKŽ s¹bK³#« ’dŠ —UÞ≈

„d²A*« ÂUL²¼ô«  «– U¹UCI#« ‰uŠ n¦J*«





 
محافظات02

 توزيع دار التحرير للطباعة 
والنشر والتوزيع

«مؤسسة اجلمهورية»

العنوان:
١٦٧ش الطيران أمام 
وزارة الدفاع  مدينة 
نصر- القاهرة

١ شارع خامت املرسلني 
امام محطة مترو املرج 
اجلديدة- القاهرة

رئيس مجلس اإلدارة 
حسام الدين محمود
نائب رئيس مجلس االدارة 

علي طاهر
املدير العام للجريدة 
ممدوح احلوتي

رئيس التحرير 
عماد حمدان 

مدير التحرير 
 أمل اللقاني

سكرتارية التحرير 
إسراء العقيلي- نادية ابراهيم 

إسراء محمد - إسراء محمد 
منة اهللا تامر- أسماء جمعة 
املشرف العام على اجلريدة
 أحمد عبد العظيم

مدير العالقات العامة للجريدة 
تامر الباجوري

مدير  التسويق واالعالنات 
مصطفى حداد 

مديرة ادارة التخطيط 
أحالم عبيد

مدير القسم االدبي 
نشوة احمد علي

مدير عالقات عامة الوجه البحري 
إميان عرابي

مستشاري اجلريدة 
اللواء / مصطفى خلف 

لواء دكتور/ مصطفى عبد 
الرحيم 

لواء د/ شريف صالح
اللواء / مختار عمارة

افقي: 
١- طائر كبير ال يطير

٢- اسم ولد مأخوذ من احلمد
٣- دوله مسلمه مقاربه ملصر ; 

نواحي كثيره منها : املساحه وعدد 
السكان

٤- عطيه
٥- إسم بنت ( معكوسه)

٦- سرور 

راسي
١- كبرت / اعتدW و سرق

٢- حرف عل\ اسم عضو ; اجلسم 
/ صفه للطقس/ مرض

٣- انسانه كانت سببًا ; وجودك 
بيننا /حرف/ كوب كبير

٤- كلمة ماء باللهجه السعوديه/ 
كلمه مصريه عاميه تقال عند 

طلب إسكات شخص ما (معكوسه) 
٥- دمر/ حرف مد / حرف

١

٥
٦

٤
٣
٢
١

٢٣٤٥

١

١

إعدد.. منة اهللا طه

محافظ املنوفية يستقبل نائب وزير 
التعليم ملتابعة ملف تدريب املعلمني 

محافظ شمال سيناء: تكلفة مشروعات البنية 
التحتية بلغت أكثر من ٧٠٠ مليار جنيهاً محافظ أسوان: نهدف أن يكون املاجنو االسواني براند يف األسواق املحلية والعاملية والدولية

للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة اجلديدة.. محافظ املنيا يتفقد مواقف السيارات 

محافظ بنى سويف يتابع سير العمل يف خطة القوافل الطبية العالجية

طالب جامعة القاهرة يشاركون 
يف فعاليات افتتاح محطة عدلي منصور 

متابعة.. نادية إبراهيم 
 bLŠ√ rO¼«dÐ≈ ¡«uK&« ¨ ÂuO&« ÕU³( q³I²Ý«
 —u²+b&«  ̈t³²J0 WO,uM*« k,U×. ÊuLO& uÐ√
 rOKF²&«Ë  WOÐd²&«  d¹“Ë  VzU½  Í“U−Š  U{—
 wðQð  ¨  5LKF*«  Êu¾A&  wMH&«  rOKF²&«Ë
 WO½«bO*«  WFÐU²*«  g.U¼  vKŽ  …—U¹e&«  pKð
 WOLOKF²&«   «œUOI&«Ë  5LKF*«  V¹—bð  nK*
 W&UÝ—  WA6UM.  §  W+—UA*«Ë  ¨  WE,U×*UÐ
 WOÐd²&«  WOKJÐ  5¦ŠU³&«  b‡‡Š_  dO²8łU.
 bL×.  –U²Ý_«  —uC×Ð  ¨WO,uM*«  WF.Uł
 w½U.√  …—u²+b&«  ¨  k,U×*«  VzU½  vÝu.
ÆWO,uM*UÐ rOKF²&«Ë WOÐd²&« …—«“Ë qO+Ë w½d6
 WOÐd²&« d¹“Ë VzUMÐ WO,uM*« k,U×. VŠ—
 œuN−Ð Î«bOA.  ̈WO,uM*« ÷—√ vKŽ rOKF²&«Ë
 ¨  WOLOKF²&«  W.uEM*UÐ  ¡UIð—ô«  §  …—«“u‡‡&«
 dL²8*«Ë rz«b&« ÊËUF²&« vKŽ t(dŠ Î«b+R.
 W,UJÐ rOKF²&« W.uEM0 ÷uNMK& …—«“u&« l.
 ÎöC, ¨ WE,U×*« ‚UDMÐ WOLOKF²&« qŠ«d*«
  U³IF&«  qO&cðË  Â“ö&«  rŽb&«  .bIð  sŽ
 W.b)  WOLOKF²&«  W.uEM*«  t‡‡ł«u‡‡ð  w²&«

Æ»öD&« UMzUMÐ√
 Èb. sŽ rOKF²&«Ë WOÐd²&« d¹“Ë VzU½ »dŽ√

 WE,U×.  WO,uM*UÐ  ÂuO&«  Ábł«u²Ð  tðœUFÝ
 k,U×*  dJA&«  Î U.bI.  ¨  ¡ULKF&«Ë  rKF&«
 rOKF²&« ŸUDI& dL²8*« tLŽœ vKŽ WO,uM*«
 Ê√  Î U‡‡²‡‡,ô  ¨WOLOKF²&«  WOM³&«   U‡‡ŽËd‡‡A‡‡.Ë
 § …—«“u&«  WO−Oð«d²Ý«  sL{ wðQð  tð—U¹“
 qOFHðË 5LKFLK& W.«b²8*« WOMN*« WOLM²&«
 ¨ WOLOKF²&«  U¹d¹b*UÐ V¹—b²&«  «—«œ≈ —Ëœ
 ¡«œ√ Èu²8. l,— § V¹—b²&« WOL¼√ «b+R.
 Ÿ«b‡‡Ðù«  vKŽ  tð«—b6  s.  b¹e¹  U2  rKF*«
 f¹—b²&«  § …—uD*«  VO&UÝ_«  Â«b:²Ý«Ë
 WOLOKFð  VO&UÝ√  tÐU8+≈Ë   tð«d³š  e¹eFðË

ÆW¦¹bŠ
 d‡‡¹“u‡‡&« V‡‡zU‡‡½Ë W‡‡O‡‡,u‡‡M‡‡*« k‡‡,U‡‡×‡‡. g‡‡6U‡‡½
 WOLOKF²&«   UHK*«  s.  œb‡‡Ž  ¡UIK&«  ‰ö‡‡š
 ”√—  vKŽ  V¹—b²&«  ò  UNÝ√—  vKŽË  W.UN&«
 WOMI²&«  W³+«u* …—«“u&« ÁcHMð Íc&«Ë åqLF&«
 ‰U−. §  rKF*« ¡«œ√ Èu²8. l,—Ë W¦¹b(«
 wLKF&«  d¹uD²&«  u×½  wF8&«Ë  ¨tBB:ð
 WÝ«—b&UÐ  W¹dEM&«  WÝ«—b&«  jÐ—Ë l¹d8&«
 ¨  ≤∞≥∞  d‡‡B‡‡.  W‡‡¹ƒd‡‡&  Î U‡‡I‡‡,Ë  WOIO³D²&«
 ÂUE²½ô w&U(« n6u*« WA6UM. sŽ ÎöC,
 nK²:0 W.UF&« W¹u½U¦&« …œUNA&«  U½U×².«

ÆWE,U×*UÐ WOLOKF²&«  «—«œù«

كتبت: أمل اللقاني 
 qOCH&«b³Ž  bL×.  —u‡‡²‡‡+œ  ¡«u‡‡K‡‡&«  ‰U‡‡‡6
 Ê√ ¨¡U‡‡‡M‡‡‡O‡‡‡Ý ‰U‡‡‡L‡‡‡ý k‡‡,U‡‡×‡‡. ¨W‡‡‡ýu‡‡‡ý
 vKŽ  W‡‡&Ëb‡‡&«  UN²IH½√  v²&«   «—UL¦²Ýô«
 XGKÐ ¡UMOÝ v, WO²×²&« WOM³&«  UŽËdA.
 ‚UH½√Ë È—U³+ s. tOMł —UOK. ∑∞∞ s. d¦+√

ÆU¼dOžË ÁUO.Ë ¡UÐdN+Ë ‚dÞË
 WOLMð v, v&Ë_« WKŠd*« Ê√ k,U×*« `{Ë√
 ‰UšœSÐ  ±π∑πË  ±π∑∏  v.UŽ   √bÐ  ¡UMOÝ
 r{Ë vK×*« rJ(« W.uEM. sL{ ¡UMOÝ
 UNDÐd& Èdš_«  UE,U×*« v&≈ UNM. ¡«eł√
 WOLM²&« —UÞ≈ v, UN−.œË  UE,U×*« v6U³Ð
 rŁ  W¹—uNL'«   UE,U×.  Èu²8.  vKŽ
 ¨WOLM²&«  rŽb&  5²E,U×.  v‡‡&≈  UNLO8Ið
 …dO³J&«  WKIM&«  X½U+  WO½U¦&«  WKŠd*«  ULMOÐ
 ‚UH½_« o¹dÞ sŽ ¡UMOÝ jÐdÐ ≤∞≤∞ ÂUŽ

Æ‚dD&«  UJ³ý d¹uDðË
 …d‡‡²‡‡H‡‡&« ‰ö‡‡‡š t‡‡‡½√ v‡‡‡&≈ k‡‡,U‡‡×‡‡*« —U‡‡‡‡ý√
 dO³+  œb‡‡Ž  cOHM²Ð  W&Ëb&«  X.U6  WO{U*«
 ¡UMOÝ  ‰ULAÐ  W¹uLM²&«   U‡‡ŽËd‡‡A‡‡*«  s‡‡.
 58% ·bNÐ  ¨ UNOM'«  «—UOK.  XHKJð
 ¡UMÐ√  s‡‡.  5MÞ«uLK&  W.bI*«   U‡‡.b‡‡)«
 ±∞Ë  …b¹bł  Êb.  ≥  UNMOÐ  s.  ¨WE,U×*«

ÆWO²8łu& WIDM.Ë W¹uLMð  UFL&
 …cHM*«   U‡‡ŽËd‡‡A‡‡*«  5‡‡Ð  s‡‡.  Ê√  ·U‡‡‡{√
 ∏∂∂  WHKJ²Ð  g¹dF&«  ÁUO.  WJ³ý  d¹uDð
 WOK×²&   UD×.  π  ¡U‡‡A‡‡½≈Ë  ¨tOMł  ÊuOK.
 d¾ÐË  g¹dF&«Ë  b‡‡¹Ë“  aOA&«Ë  `,dÐ  ÁUO*«
 ÁUO. WOK% WD×. ±¥ v&≈ W,U{ùUÐ ¨b³F&«
 WD×.  d³+√  V½U−Ð  ¨¡UMOÝ  j‡‡ÝË  —U‡‡Ðü«
 W6UDÐ  j‡‡ÝË_«  ‚dA&«  v,  ÁUO*«  WOK×²&
 V½U−Ð  ¨ÁU‡‡O‡‡*«  s‡‡.  VFJ.  d².  n‡‡&√  ≥∞∞
 »dA&«Ë ÁUO*« ŸUD6 v, U ÎŽËdA. ±≤ cOHMð
 WOJ¹d._«  W‡‡&U‡‡+u‡‡&«  s‡‡.  q¹uL²Ð  v×B&«

Æ—ôËœ ÊuOK. µ∞ WLOIÐ WOLM²K&
 v,   UŽËdA.  cOHMð  v‡‡&≈  k,U×*«  XH&
 ¨tOMł  5¹ö.  ∂∞µ  WLOIÐ  W×B&«  ŸUD6
 ÂUF&« g¹dF&«  UOHA²8. d¹uDð UNMOÐ s.
 q:½Ë  Èe+d*«  b³F&«  d¾ÐË  Èe+d*«  `‡‡,—Ë
 W¹d¹b0  W¹Ëœú&  Êe:.  ¡UA½≈Ë  Èe+d*«
  «b‡‡Šu‡‡&«  s‡‡.  œb‡‡‡ŽË  g¹dF&UÐ  W×B&«

Æ…—uD*« WO×B&«
 µ  d¹uDðË  …¡UH+  l,—  v&≈  k,U×*«  —U‡‡ý√
 Ê√  lÐUðË  ¨tOMł  ÊuOK.  ≥µ  WHKJ²Ð  s¹œUO.
 `,—  WM¹b.  …cHM*«   U‡‡ŽËd‡‡A‡‡*«  5‡‡Ð  s‡‡.
 ÊuOK.  ≥≥∞Ë  —UOK.  ≤  WHKJ²Ð  ¨…b‡‡¹b‡‡'«
 ¥∞∞Ë WOMJÝ …—ULŽ ∂≤∂ s. ÊuJ²ðË ¨tOMł
 Èdš√Ë W¹e+d.  U.bš WIDM.Ë ÈËbÐ XOÐ
 ¥∞  W‡‡F‡‡Ý  vHA²8.  s‡‡Ž  …—U‡‡³‡‡Ž  W‡‡O‡‡Žd‡‡,
 —«œË  ¨vKB.  ±∞∞  WFÝ  b−8.Ë  ¨«d¹dÝ

 ¨b¹dÐ ¨T,UD.Ë ¨WÞdý WDI½Ë ¨ U³ÝUM.
 ¨W¹e+d.  U8OÐuð√ WD×. ¨e³:. ¨‰«d²MÝ
 ‚uÝ ¨vŽUL²ł«Ë v{U¹— œU½ ¨œu6Ë WD×.
 vÝUÝ_«  rOKF²K&  ”—«b‡‡.  lL−.  ¨W¹—U&
 —«œ  sŽ  …—U³Ž  WOŽd,   U.bšË  ¨vMH&«Ë
 qJ&  vKB.  ≤∞∞  WFÝ  błU8.  ¨W½UCŠ
 …b‡‡ŠËË  ¨W‡‡¹—U‡‡&   ö×.  lL−.  ¨b−8.

Æe³š ÃU²½≈
 WM¹b.  »dž  ÂöÝ  WM¹b.  ¡UA½≈  v&≈  XH&
 v‡‡‡&Ë_« W‡‡K‡‡Šd‡‡*« s‡‡L‡‡C‡‡²‡‡ðË ¨b‡‡³‡‡F‡‡&« d‡‡¾‡‡Ð
 ÊU‡‡J‡‡Ý≈  …b‡‡‡ŠË  ¥≥¥∞  ¡U‡‡A‡‡½≈  ŸËd‡‡A‡‡L‡‡K‡‡&
 ¨eOL².  ÊUJÝ≈  …b‡‡ŠË  ¥∏∏πË  vŽUL²ł«
 …b¹b'«  b³F&«  d¾Ð  WM¹b.  ¡UA½≈  V½U−Ð
 rCð  YOŠ  ¨U‡‡½«b‡‡,  ≤≤∂±  WŠU8.  vKŽ
 5Ð UN²ŠU8. ÕË«d²ð ¨WOMJÝ …bŠË ±∂µπ¥

Æ≤Â ±µ∞Ë ±∞∞
 WK.UJ².  W¹uLMð   UFL& ±∞  ¡UA½≈  p&c+
  «—UOK. ¥ WHKJ²Ð ¡UMOÝ jÝË WIDM. v,
 lL& q+ Ê√ v&≈ « ÎdOA. ¨tOMł ÊuOK. µ∑Ë
 rC¹  ¨W¹uLM²&«  WDA½_«Ë  o,«d*«  q.UJ².
 ¨U‡‡½«u‡‡¹œ ¨ôe‡‡M‡‡.  ¨…eN−.  W‡‡O‡‡Ž«—“ v‡‡‡{«—√
 WŠUÝ  ¨v‡‡ÝU‡‡Ý√  rOKFð  WÝ—b.  ¨«b−8.
 WDA½√Ë  ¨WŽuM².  WO.bš  o,«d.  ¨WO{U¹—
 v&≈  k,U×*«  XH&Ë  ÆWOłU²½≈   UŽËdA.Ë
 vŽUL²łô«  ÊU‡‡J‡‡Ýù«  ŸËd‡‡A‡‡.  „U‡‡M‡‡¼  Ê√
 WŽ“u.  «bŠË ≤∂∞∏ rC¹ ¡UMOÝ ‰ULAÐ
 q:½Ë  WM8(«Ë  b³F&«  d¾ÐË  g¹dF&«  vKŽ
 s.  ¡UN²½ô« -Ë ¨tOMł  ÊuOK.  µ∞∞  WHKJ²Ð
 ¨g¹dF&«  v,  …b‡‡ŠË  ≤∏∏  rOK8ðË  ¡UA½≈
 v,  …b‡‡‡ŠË  ±µË  ¨WM8(«  v‡‡,  …b‡‡‡ŠË  ≤∑
 VODA²&«  X% …bŠË  π≥∂  „UM¼Ë  ¨q:½
 UNBOB:ð  -  …bŠË  ∂¥  „UM¼Ë  ¨vzUNM&«
 …bŠË  ±≤∞∞  V½Uł  v&≈  ¨qłUF&«  ¡«u¹û&
 b¹Ë“  aOA&«  s.  5&uIMLK&  UNBOB:ð  -
 W¦&U¦&« WKŠd*« W.U6ù œ«bŽù« —UłË ¨`,—Ë

ÆvŽUL²łô« ÊUJÝû&
 …UO(«  …œu‡‡Ž  v‡‡&≈  Î«œb−.  k,U×*«  —U‡‡ý√
 ÕU²²,UÐ ¡UMOÝ ‰ULý WE,U×. v&≈ WO,UI¦&«
 tŠU²²,«  ÊU+  YOŠ  ¨g¹dF&«  W,UIŁ  dB6
 WO,UI¦&« …UO×K& W&UF,Ë …œUłË W¹u6 …œUF²Ý«
 WLŽUM&«  dB.  …uI&  öO(Qð  WE,U×*UÐ
 `.U8²&«Ë  WOMÞu&«Ë  ¡UL²½ô«  rO6  dA½  v,

ÆW¹uN&« Êu(Ë
 WB¹dŠ WOÝUO8&« …œUOI&« Ê≈ k,U×*« ‰U6
 Ê√  UHOC.  ¨¡U‡‡M‡‡O‡‡Ý  dOLFðË  WOLMð  vKŽ
 rEF.  dONDð  XŽUD²Ý«  W×K8*«   «uI&«
 X9Ë ¨»U‡‡¼—ù« f½œ s. oÞUM*«Ë ÈdI&«
 r‡‡¼«d‡‡6 v‡‡‡&≈ 5‡‡&u‡‡I‡‡M‡‡*« 5‡‡M‡‡Þ«u‡‡*« …œu‡‡‡Ž
 pKð v&≈ œuFð …UO(«  √bÐË ¨b¹Ë“ aOA&UÐ

ÆW×K8*«  «uI&« œuNł qCHÐ oÞUM*«

كتبت.. إسراء العقيلي
 w½U¦&«  ÂUFK&   w‡‡½«u‡‡Ýô«  u‡‡$U‡‡*«  ÊUłdN.  oKD½«   
 qOM&«  gO½—uJÐ  Êuð«dOA&«  WI¹bŠ  §   w&«u²&«  wKŽ
 …—«bB&«  wKŽ  f,UMð  w²&«  Ê«u‡‡Ý«  WE,U×0 .bI&«
 ¨W¹—uNL'UÐ  u$U*« ‰uB×* W−²M*«  UE,U×*«  5Ð
 UNð«ËdŁ —UL¦²Ýù Ê«uÝ√ WE,U×. vFÝ v&≈ W,U{ùUÐ
 vKŽ Î U¹œUB²6≈ UNI¹u8ðË WOŽ«—e&« UNðU−²M.Ë WOFO³D&«

ÆwK×*«Ë w&Ëb&« Èu²8*«
 v,  hB:².  ÷—UŽË Z²M.  ±≤  ÊUłdN*«  § „—Uý
 œuł√ s. nM( µ¥ ÷dŽ YOŠ ¨u$U*« lOÐË WŽ«—“
  UO&UF,  dL²8ð  Ê√  —dI*«  s.Ë  ¨Z²M.  ±≤  ‡&  Ÿ«u‡‡½_«
 WDI½  ÊuJO&  ÂœUI&«  uO&u¹  s.  ‰Ë_«  v²Š  ÊUłdN*«
 v,  W‡‡.«b‡‡²‡‡8‡‡*«  WOLM²&«  v‡‡&≈  o‡‡¹d‡‡D‡‡&«  u×½  ‚ö‡‡D‡‡½≈
 Ê√  YOŠ  ¨u$U*«   U−²M*  bO'«  o¹u8²&«Ë  Z¹Ëd²&«
  U−²MLK& Z¹Ëd²&« u¼ ÊU+ ÊUłdNLK& wÝUÝ_« ·bN&«
 œ—u²8*«  Ë√  w³Mł_«  ¡«u‡‡Ý  ÊËœ—u‡‡²‡‡8‡‡*«Ë  åŸ—«e‡‡‡‡*«ò
 ¨j‡‡O‡‡Ýu‡‡&«Ë  WKL−K&  Êu‡‡‡Ž“u‡‡‡*«Ë  w‡‡K‡‡×‡‡*«  w‡‡ŽU‡‡M‡‡B‡‡&«

ÆdL¦²8*«Ë ¨pKN²8*«
 ·bN½ UM½√ ∫Ê«uÝ√ k,U×. åWODŽ ·dý√ å¡«uK&« ‰U6
 v,  b½«dÐ  v½«uÝ_«  u$U*«  ÊuJ¹  ÊQÐ  ÊUłdN*«  s.
  «—UL¦²Ýù« r−Š …œU¹“ l.  ̈WO&Ëb&«Ë WOK×*« ‚«uÝ_«
 Î«dJ³. U¼œUBŠ r²¹ t½√ ULOÝôË ¨vŽ«—e&« lOMB²&« v,
 Î«dE½  W¹—uNL'«   UE,U×.  v6UÐ  s‡‡Ž  Ê«u‡‡‡Ý√  v‡‡,
 ÊUłdN. rOEMð Ê√ v&≈ Î U²,ô ¨ …—«d(«  Uł—œ ŸUHð—ù
 Î«bO+Qð vðQ¹ v&«u²&« vKŽ v½U¦&« ÂUFK& u$ULK& Ê«uÝ√
 v{U*« ÂUF&« ‰Ë_« ÊUłdN*« tIIŠ Èc&« dO³J&« ÕU−MK&
 v²&«Ë  …œbF²*«  UN,UM(QÐ  Ê«uÝ√  u$U*«  o¹u8²&«  v,

ÆÂUF&« «c¼ Î UHM( ¥µ XGKÐ

 Ê√ v&≈ ¨ Ê«uÝ√ k,U×. VzU½ åb¹“ uÐ√ …œUž ò  —Uý√
 u$U*« s. Î U¹uMÝ sÞ n&√ ±≤µ s. d¦+√ Z²Mð Ê«uÝ√
 UNM. ¡eł d¹bBð r²¹ YOŠ tOMł —UOK. ≥ WO6uÝ WLOIÐ
 vK×*« Èu²8*« vKŽ dšü« iF³&« o¹u8ð r²¹ ULO, ¨
 WE,U×* WO−Oð«d²Ýù« qO(U×*« r¼√ v½UŁ bF¹ u¼Ë ¨
 u$U*« ‰uB×0 WŽË—e*« WŠU8*« —bIð YOŠ Ê«uÝ√
 u$U*«  ÊUłdN.   Ê√  «b+R.  ¨Ê«b‡‡,  n&√  ≥∞  v&«u×Ð
 ‚u8K&  jI,  fO&  WOI¹u8ð  WOL6—  WBM.  WÐU¦0 bF¹
 bNý  YOŠ  d¹bB²K&  v*UF&«  ‚u8K&  sJ&Ë  ¨vK×*«
 eOL²ð v²&«Ë u$U*« Ÿ«u½√ œuł√ s. nM( µ¥ ÷dŽ
 œUB(«Ë  —ULŁù«  r²¹  t½_  Î«dE½  p&–Ë  WE,U×*«  UNÐ
 t½√  v&≈  W²,ô ¨  …—«d‡‡(«  Uł—œ ŸUHð—ô Î«dE½  dJ³*«

 W,U+  .bIð  -  Ê«u‡‡Ý√  k,U×.   ULOKFð  vKŽ  Î«¡UMÐ
 ¨  ÊU‡‡łd‡‡N‡‡*«  ÕU‡‡‡$≈  v‡‡,  XL¼UÝ  v‡‡²‡‡&«   öON8²&«

ÆtM. …ułd*« ·«b¼_« oOI%Ë
 ÍœUB²6ô« —UA²8*«  åwDIA&« s8Š —u²+b&«ò `{Ë√
  ̈u,œ≈ e+d. qš«œ e+d²ð u$U*« WŽ«—“ ÊQÐ ¨WE,U×LK&
 e+d0 W¹—uBM*«Ë ÊU³MÐ Èd6Ë  ̈u³.√ ÂuJÐ ”—U, W¹d6Ë
 s. …œu'« WO&UŽ W−²M*«  UOLJ&« Ác¼ q¦9 YOŠ Ë«—œ
 „uK'«Ë WAÐb&«Ë …bÐe&«Ë v8¹uF&«Ë ÈdJ8&« ·UM(√
 U¼dOžË  v.uFM&«Ë  WI¹bB&«Ë  qOL'«  bšË  —uLO²&«Ë

ÆWOł—U)« ‚«uÝ_« s. b¹bFK& Èd³+ WOL¼√
 —U&Ë vŽ—«e. 5Ð …dýU³. q(Ë WIKŠ ÊUłdN*« bF¹
 «c¼  vKŽ  ‰uB(«  v,  5³ž«d&«  5MÞ«u*«Ë  u$U*«

 W,U+ .bIð § dýU³. qJAÐ r¼U8¹ t½√ UL+ ¨ Z²M*«
 oOI% ‰öš  s.  p&–Ë u$U*« wŽ—«e* rŽb&«  tłË√
 WHK²:*«  ·UM(_«  “«d‡‡Ð≈Ë  rNðU−²M*  bO'«  o¹u8²&«
 5JKN²8*« —uNLł n¹dFðË v½«uÝ_« u$U*« ‰uB×*
 l½UBLK&  U¼b¹—uð  v³&UÞ  Ë√  s¹œ—u²8*«  ¡«u‡‡Ý  UNÐ
 —u²+b&«  —uC×Ð  ÊUłdN*«  ¡UłË  ¨WHK²:*«   U+dA&«Ë
 uÐ√ …œUž …—u²+b&«Ë ¨Ê«uÝ√ WF.Uł fOz— ÊUL¦Ž s1√
 WOŽUL'«Ë W¹cOHM²&«   «œUOI&«Ë  ¨  k,U×*«  VzU½  b¹“

ÆWOFL²−*«Ë ¨

متابعة.. إسراء محمد 
 k,U×.  åw{UI&«  W‡‡.U‡‡Ý√ò  ¡«u‡‡K‡‡&«  bIHð
  «—U‡‡O‡‡8‡‡&« n‡‡‡6«u‡‡‡. s‡‡‡. «œb‡‡‡‡Ž ¨U‡‡O‡‡M‡‡*«
 UOM*« e+d. »Ëdž ÈdI& œu6u&«  UD×.Ë
 qLF&«  ÂUE²½«  s.  b+Q²K&  ¨WKð  WJÝ  Ÿ—UAÐ
 —Ëb(  VIŽ  p‡‡&–Ë  ¨…b‡‡¹b‡‡'«  WH¹dF²&UÐ
 …d‡‡ł_«  WH¹dFð  q¹bF²&  k‡‡,U‡‡×‡‡*«  —«d‡‡‡6
  «—UOÝË WOł—U)«Ë WOKš«b&«  ö(«uLK&
 qIMK&  ¨w8+U²&«Ë  fO,d8&«  »U+d&«  qI½
 ¨ UE,U×*« 5ÐË e+«d*«Ë Êb*UÐ wKš«b&«
 WFÐU²&«  ÈdI&«Ë  e+«d*«Ë  Êb*«  5Ð  p&c+Ë

Æ�∑ v&≈ µ s. …œU¹eÐ ¨UN&
 …—ËdCÐ  5IzU8&«  vKŽ  k,U×*«  œb‡‡ý
 «b‡‡+R‡‡. ¨…b‡‡‡¹b‡‡‡'« W‡‡H‡‡¹d‡‡F‡‡²‡‡&U‡‡Ð Â«e‡‡‡²‡‡‡&ô«
 WH¹dF²&«  §  …œU‡‡‡¹“  ÍQ‡‡Ð  `L8¹  s‡‡&  t‡‡½Q‡‡Ð
 –U:ðUÐ  WOMF*«  …eNł_«  UNłu.  …b¹b'«

محافظ دمياط تتفقد 
مواقف املحافظة ملتابعة 
االلتزام بالتعريفة املقررة

 k,U×. ÷u‡‡Ž ‰U‡‡M‡‡. …—u‡‡²‡‡+b‡‡&«  X‡‡.U‡‡6
 «œbŽ  X,bN²Ý«  W¹bIHð  W&u−Ð  ¨◊UO.œ
 Â«e²&« WFÐU²* p&–Ë ¨WE,U×*« n6«u. s.
 p‡‡&c‡‡+Ë  …b‡‡¹b‡‡'«  WH¹dF²&UÐ  5‡‡I‡‡zU‡‡8‡‡&«
 ÊQAÐ  n‡‡6«u‡‡*«  …—«œ≈   ULOKFð  oO³Dð

  ÆdO8&« ◊uD:Ð Â«e²&ô«
 ¨UN²&uł  ¡UMŁ√  ◊UO.œ  k,U×.  X,bN²Ý«Ë
 ¨◊UO.œ  WM¹b.  q‡‡š«œ  …b‡‡¹b‡‡(«  n‡‡6«u‡‡*«
 ”√—  WM¹b.  n6u.  UN²FÐU².  sŽ  öC,
 oBKÐ 5‡‡I‡‡zU‡‡8‡‡&« ÂU‡‡O‡‡6  b‡‡I‡‡H‡‡ðË ¨d‡‡³‡‡&«
 ÂöŽù W×{«Ë s+U.QÐ  …b¹b'« WH¹dF²&«
 v&≈  ◊UO.œ  k,U×.  XFL²Ý«Ë  ¨5MÞ«u*«
 ◊uD:Ð  W‡‡(U‡‡)«  5IzU8&«   UŠd²I.
 vKŽ  U¼dOŁQð  Èb‡‡‡.Ë  …b‡‡¹b‡‡(«  n‡‡6«u‡‡*«

  ÆU¼d¹uDð WOHO+Ë ¨qLF&«
 ‰U‡‡M‡‡. …—u‡‡‡²‡‡‡+b‡‡‡&«  b‡‡‡‡‡+√ U‡‡N‡‡³‡‡½U‡‡ł s‡‡‡‡.Ë
 Â«e‡‡²‡‡&ô«  WOL¼√  ¨◊U‡‡O‡‡.œ  k,U×.  ÷u‡‡Ž
 ÊQAÐ  WE,U×*«  UNðd6√  v²&«   ULOKF²&UÐ
 …dłQÐ  W(U)«  …b¹b'«  WH¹dF²&«  oO³Dð
 Â«e²&«  sŽ  öC,  ¨wKš«b&«  fO,dO8&«
  ULOKFð  V8Š  dO8&«  ◊uD:Ð  5IzU8&«
  öLŠ  œu‡‡łË  v‡‡&≈  U²,ô  n‡‡6«u‡‡*«  …—«œ≈
 …d²H&«  ‰ö‡‡š  WE,U×*«  UNÐ  ÂuIð  WH¦J.

 Æd._« «c¼ WFÐU²* WO&U(«
 - ÂU‡‡‡‡‡6—« œu‡‡‡‡łË w‡‡‡‡&≈ U‡‡C‡‡¹√ X‡‡‡¼u‡‡‡½Ë 
 5MÞ«u*«  ÈËUJý  ‰U³I²Ýô  UNBOB:ð
 sšU8&« j)« rNMOÐ ÊQA&« «cNÐ W(U)«
 W,U+ 5Ð oO8Mð œułË vKŽ …œbA.  ¨±±¥
 —Ëd‡‡*«  …—«œ≈  p‡‡&c‡‡+Ë  W¹cOHM²&«   U‡‡N‡‡'«
 W¹√  j³C&  W‡‡¹—Ëd‡‡*«   ö‡‡L‡‡(«  nO¦J²&

 ÆU¼b(— r²¹  UH&U:.

  متابعة.. إسراء  دسوقي 
 k,U×. årOMž v½U¼ bL×.ò —u²+b&« lÐUð
 q,«uI&« WDš § qLF&« dOÝ ¨n¹uÝ vMÐ
 …—«“Ë  U¼cHMð  w‡‡²‡‡&«  W‡‡O‡‡łö‡‡F‡‡&«  WO³D&«
 q,«uI&« …—«œ≈ o¹dÞ sŽ WE,U×*UÐ W×B&«
 W¹d¹b.  U‡‡¼c‡‡H‡‡M‡‡ðË  ¨…—«“u‡‡‡&U‡‡‡Ð  W‡‡O‡‡łö‡‡F‡‡&«
 r‡‡ŽœË  ‰U‡‡B‡‡¹≈  ·bN²8ð  w‡‡²‡‡&«Ë  ¨W×B&«
 ÈdI&UÐ  WK.UA&«  WO³D&«  W.b)«  Èu²8.

ÆUłUO²Š« d¦+_« oÞUM*«Ë
 wðQð  q,«uI&«  Ác¼  Ê√  v&≈  k,U×*«  —Uý√
 v,  W.uJ(«  U¼cHMð  w²&«  œuN'«  sL{
 WOÝUO8&«  …œUOI&«   UNOłuð  cOHMð  —U‡‡Þ≈
 q³Ý  dO,uðË  WO×B&«  W‡‡¹U‡‡Žd‡‡&«  .bI²Ð
 W¹UŽd&UÐ  v‡‡‡&Ë_«   U¾HK&  .d‡‡J‡‡&«  gOF&«

ÆåW1d+ …UOŠò WÝUzd&«  …—œU³*« sL{
 å—u²+b&«  Áb‡‡Ž√  Íc‡‡&«  d¹dI²&«  s.  5³ð  
 W×B&«  …—«“Ë  q‡‡O‡‡+Ë  ån‡‡‡Ýu‡‡‡¹  b‡‡L‡‡×‡‡.
 WK,U6  cOHM²Ð  W¹d¹b*«  ÂUO6  v‡‡&≈  …—U‡‡ýù«
 b‡‡Š_«Ë  X³8&«  åw.u¹  —«b‡‡.  vKŽ  WO³Þ

 5H&U:*«  b{ WO½u½UI&«   «¡«d‡‡łù«  W,U+
 d¹d%Ë  hOšd²&«  V×Ý  UN².bI.  v,Ë

Æ…—dI*« WO&U*«  U.«dG&«

 ¨n¹uÝ  wMÐ  e+d.  U¼UÐ  W¹dIÐå5O{U*«
  UBB:ð∂  §   «œU‡‡O‡‡Ž  ∂  s‡‡.  W½uJ.
 ¨¡U8M&«  ¨W‡‡Š«d‡‡'«  ¨‰U‡‡H‡‡Þ_«  ¨WMÞU³&«ò
  «¡«dł≈ sL{Ë  å…dÝ_« rOEMð ¨W¹bK'«
 ±±≥µ v‡‡K‡‡Ž n‡‡A‡‡J‡‡&« - Y‡‡O‡‡Š¨ W‡‡O‡‡zU‡‡6Ë

 Y¹b(«  vKŽ  åw{UI&«  W.UÝ√ò  ’d‡‡Š  
 ¨WH¹dF²&«  oO³Dð  s.  b+Q²K&  5MÞ«u*«  l.
 …b¹b'« WH¹dF²&« l{Ë s. k,U×*« b+QðË

 ±≤  ¨ÊU−*UÐ  rN&  ÃöF&«  ·d‡‡(Ë  i¹d.
 ¨ UOKOHÞ  qLF.  W&UŠ  ≤±¨Âœ  qLF.  W&UŠ
   «—«d‡‡6  ∏  —«bB²Ý«Ë  WFý_«    ôU‡‡Š¥
  ôUŠµ   q¹u%Ë  W&Ëœ  WIH½  vKŽ  ÃöFK&
  Ułu.   ¨Ãö‡‡F‡‡&«  ‰ULJ²Ýô  vHA²8LK&

 lOLł vKŽ oBK*« p&c+Ë ¨n6«u*« qš«œ
 WH¹dF²&«  t‡‡‡Ð  œb‡‡×‡‡.  …d‡‡‡‡‡ł_«   «—U‡‡‡O‡‡‡Ý

Æ…b¹b'«

ÆW&UŠ µ∞ WOðu( ‚u,
  «Ëb‡‡½  bIŽ  WK,UI&«   UO&UF,  XMLCð  
 U¼dCŠ  WO×B&«  W‡‡³‡‡Žu‡‡²‡‡&«Ë  nOI¦²K&
 s. W‡‡¹U‡‡6u‡‡&« W‡‡O‡‡H‡‡O‡‡+ s‡‡‡Ž ¨U‡‡‡M‡‡‡Þ«u‡‡‡.±∞∞
 ¨qL(«  WFÐU².  ¨b−²8*«  U½Ë—u+  ”ËdO,ò

 WFD6  dO,uð  WÝ«—bÐ  UOM*«  k,U×.  tłË
 w&U¼√ W.b)  «—UOÝ n6u. W.U6ù ÷—√
 W&uO8&«  oOI×²&Ë  ¨UOM*«  e+d.  »dž  Èd6

Æo¹dD&UÐ  «—UO8&« ”bJð lM.Ë W¹—Ëd*«
 l.  q(«u²&UÐ  5MÞ«u*«  åw{UI&«ò  býU½
 ÈËUJý Í√ .bI²& WE,U×*«  UOKLŽ W,dž
 § …œU‡‡¹“  Í√  ÀËb‡‡Š  W&UŠ  § 5MÞ«uLK&
 ◊uD)« lOL'  ö(«u*« »u+— WH¹dFð
 ≤¥ —«b. vKŽ p&–Ë ¨WOł—U)«Ë WOKš«b&«
 å≤≥≤∞∞∞±  ≠  ≤≥¥≤≤∞∞ò  v‡‡¼Ë  W‡‡ŽU‡‡Ý
 ÈËUJA&« W.uEM.Ë ¨±±¥ sšU8&« j)«Ë

Æ±∂µ≤∏ ¡«—“u&« fK−* WO.uJ(«
 —u‡‡²‡‡+b‡‡&« W‡‡&u‡‡'« ‰ö‡‡‡š k‡‡,U‡‡×‡‡*« o‡‡‡,«—
 bLŠ√ò ¨UOM*« WM¹b. fOz— åwLKŠ bL×.ò
 WE,U×*UÐ  n‡‡6«u‡‡*«  …—«œ≈  d‡‡¹b‡‡.  åœ«R‡‡‡,

ÆWOMF*«  UN'«Ë —Ëd*« YŠU³.Ë

 W.öÝ¨  Èb‡‡¦‡‡&«  ÊU‡‡Þd‡‡Ý  ¨…d‡‡‡Ý_«  rOEMð
 WŽU{d&«¨  W¹Ëœ_«  Â«b:²Ý«  ¡uÝ¨  ¡«cG&«
 ÊU²š  —«d‡‡{√¨  dJ³*«  Ã«Ëe‡‡&«  ¨  WOFO³D&«
 bFÐ …√dLK& WOłu&uO8H&«  «dOG²&« ¨ ÀU½ù«
  U(u×,  qLŽ  -  ULO,  å…—Ëb‡‡&«  ŸUDI½«
 jGC&«  ÷«d‡‡‡‡‡.√  s‡‡‡Ž  d‡‡J‡‡³‡‡*«  n‡‡A‡‡J‡‡&«

ÆsÞ«u. ±∞∞  œbF& dJ8&«Ë
 qO+Ë  ån‡‡Ýu‡‡¹  bL×.  å—u‡‡²‡‡+b‡‡&«  XH&   
 Íc&«  wŽuM&«  rŽb&«  v‡‡&≈  W×B&«  …—«“Ë
 w²&«Ë  ¨…—«“u‡‡‡&«  s.  q,«uI&«  pKð  ÁbNAð
 WO³D&«  q‡‡,«u‡‡I‡‡&«  ·«d‡‡‡ý≈  o‡‡¹d‡‡,  U¼cHM¹
 —u²+b&«  …œUOIÐ  W×B&«  W¹d¹b0 WOłöF&«
 q,«uI&« o‡8M. åbOL(«b³Ž nKš bL×.ò
 œ«b‡‡‡.ù« ‰u‡‡¾‡‡8‡‡.Ë W‡‡¹d‡‡¹b‡‡*U‡‡Ð W‡‡O‡‡łö‡‡F‡‡&«
 v&U*«  ‰ËR8*«  åÃU−Š  ‰UL+  tÞò  ¨w³D&«
  U.uKF.  ‰u¾8.  åÃd‡‡,  bOŽò  ¨Í—«œù«Ë
 ‰u¾8.  åwL−Ž  bL×.  bLŠ√ò  Ë  q,«uI&«

Æq,«uI&UÐ  «œUOF&« eON&Ë l6u. œ«bŽ≈

لاللتزام بالتعريفة اجلديدة.. وزير التنمية املحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مواقف النقل اجلماعي
متابعة.. إسراء محمد 

 d‡‡¹“Ë åÍË«d‡‡‡F‡‡‡ý  œu‡‡L‡‡×‡‡.ò  ¡«u‡‡K‡‡&«  bIHð
 å‰UF&«b³Ž  b&Ušò  ¡«uK&«Ë  WOK×*«  WOLM²&«
 œbŽ  ¨X‡‡³‡‡8‡‡&«  Âu‡‡O‡‡&«  ¨…d‡‡¼U‡‡I‡‡&«  k,U×.
 s.  œbŽ  §  wŽUL'«  qIM&«  n6«u.  s.
 qI½ W+dŠ vKŽ ÊUM¾LÞû& WL(UF&« ¡UOŠ√
 WH¹dF²&«Ë  dO8&«  j:Ð  Â«e²&ù«Ë  »U+d&«

Æ …b¹b'«
 k,U×.Ë WOK×*« WOLM²&« d¹“Ë W&uł  √bÐ
 sJ8.  n&_«  WIDM.  n6u.  s.  …d¼UI&«
 œbŽ  l.  UŁb%Ë  ¨f¹u8&«  d8ł  o¹dDÐ
 n‡‡6u‡‡*« v‡‡K‡‡Ž s‡‡¹œœd‡‡²‡‡*« 5‡‡M‡‡Þ«u‡‡*« s‡‡.
 …b‡‡¹b‡‡'« »u‡‡‡+d‡‡‡&« W‡‡H‡‡¹d‡‡F‡‡ð ’u‡‡B‡‡:‡‡Ð
 5IzU8&«  Â«e²&≈  s.  b+Q²&«Ë  fO,d8K&
 WH¹dF²&UÐ  ◊uD)«  lOLł  vKŽ  n6u*UÐ

Æ WE,U×*« s. …—dI*«
 5MÞ«u*«  åÍË«dFý  œuL×.ò  ¡«uK&«  V&UÞ
 w²&«  Èu‡‡Ý  WO&U.  m&U³.  Í√  l‡‡,œ  Âb‡‡F‡‡Ð
 Í√ sŽ ⁄öÐù«Ë WE,U×*« UN²MKŽ√Ë UNðœbŠ
 s.   UH&U:.  Í√  œu‡‡łË  ‰U‡‡Š  § ÍËUJý
 WOK×*« WOLM²&« d¹“Ë —Uý√ UL+ ¨ 5IzU8&«
 s.  ÂuO&«  —«b.  vKŽ  WFÐU².  „UM¼  Ê√  v&≈
 W¹cOHM²&«   «œUOI&«Ë  5E,U×*«  …œU8&«

 UE,U×*UÐ WOMF*«  UN'« v6UÐË
 —«dL²ÝSÐ  WOK×*«  WOLM²&«  d‡‡‡¹“Ë  t‡‡‡łË
 W¹cOHM²&«   «œUOIK&  WO½«bO*«   ôu‡‡‡'«
  «d²H&«  §  ÂuO&«  —«b.  vKŽ   UE,U×*UÐ
 W+dŠ  ÂUE²½«  WFÐU²*  WOzU8*«Ë  WOŠU³B&«
 WH¹dF²&UÐ  5‡‡I‡‡zU‡‡8‡‡&«  Â«e‡‡‡²‡‡‡&≈Ë  n‡‡6«u‡‡*«
 lOLł bIHð WOL¼√ v&≈ Î«dOA. ¨  …b¹b'«
 Âb‡‡ŽË  U‡‡E‡‡,U‡‡×‡‡*« ÷—√ v‡‡K‡‡Ž n‡‡6«u‡‡*«

Æ UNMOFÐ n6«u. vKŽ eO+d²&«
 k,U×.Ë  WOK×*«  WOLM²&«  d‡‡¹“Ë  ÊQLÞ«  
 vKŽ  …dO³+   «d‡‡M‡‡Ð  œu‡‡‡łË  vKŽ  …d‡‡¼U‡‡I‡‡&«
 …b¹b'«  WH¹dF²&«  qLAð  n6u*«  qšb.
 vKŽ  —UFÝ_UÐ  W(U)«   UIBK*«  l{ËË
 dO8&«  jš  sLC²*«Ë  fO,d8&«   «—UOÝ

Æ …b¹b'«  «œU¹eK& Î UI,Ë …—dI*« …dł_«Ë
 …—«œ≈ åÍË«d‡‡‡F‡‡‡ý œu‡‡L‡‡×‡‡.ò ¡«u‡‡‡K‡‡‡&« t‡‡‡łË
 —Ëd*« …—«œ≈ l. oO8M²&UÐ …d¼UI&« fO,dÝ
 ’UÐËdJO.  5‡‡ð—U‡‡O‡‡Ý  h‡‡O‡‡šd‡‡ð  V×8&
 WÝuLD.  WO½bF.   U‡‡Šu‡‡&  qL%  ‰Ë_«
  UŠu&  qL%  WO½U¦&«Ë  q.UJ&UÐ  ÂU‡‡‡6—_«

 UL+  ¨WO½u½UI&«   «¡«d‡‡łô«  –U:ð«Ë  w+ö.
 WFł«d.Ë  tO³M²&«  …—Ëd{  vKŽ  bO+Q²&«  -
 n6u*«  vKŽ  …œœd‡‡²‡‡*«   «—U‡‡O‡‡8‡‡&«  lOLł
 WO½bF*«   UŠuK&«Ë  hOš«d²&«  s.  b+Q²K&
 n6«u. ÍQ‡‡Ð ÕU‡‡L‡‡8‡‡&« Âb‡‡‡ŽË  «—U‡‡O‡‡8‡‡K‡‡&

 Æ WIDM*« § WOz«uAŽ
 k,U×. å‰U‡‡F‡‡&«b‡‡³‡‡Ž b‡‡&U‡‡šò ¡«u‡‡K‡‡&« b‡‡+√
 WE,U×*«  n6«u.  lOLł  Â«e²&≈  …d¼UI&«
 lOL−Ð  qLF&«  ÂUE²½«Ë  …b¹b'«  WH¹dF²&UÐ
 ÂUF&«  qIM&«Ë  rO&U6_«Ë  fO,d8&«  n6«u.
 W¹e+d*«   UOKLF&«  W,dž  Ê√  v&≈  « ÎdOA.  ¨
 WH&U:. sŽ ÈËUJý È√ oK²ð r& WE,U×*UÐ

Æ …b¹b'« WH¹dF²&«
 WH¹dFð  l‡‡{Ë  -  t‡‡½√  å‰UF&«b³Žò  `‡‡{Ë√
 sÞ«u*« W×KB. wŽ«d²& …b¹b'« »u+d&«
 UNðbNý  w²&«   ö¹bF²K&  Î UI,Ë  ozU8&«Ë
 Ê√  v‡‡&≈  « ÎdOA.  WO&Ëd²³&«  œ«u‡‡‡*«  —U‡‡F‡‡Ý√
 fO,d8&«  WH¹dFð  v‡‡,  X‡‡ŠË«d‡‡ð  …œU‡‡¹e‡‡&«
 fO,d8&«  ◊uDš  VKž_  U Îýd6  ≤µ  5Ð
 WK¹uD&«  ◊uD:K&  U Îýd6∑µ  “ËU−²ð  r&Ë  ¨
  œ«“  UL+  ¨  r+  ¥∞  s.  d¦+_  qBð  v²&«
 —«bI0 ÂUF&« qIM&« W¾O¼  U8OÐuð√ WH¹dFð
 rO&U6_« WH¹dFð q¹bFð - p&c+  ̈U Îýd6 µ∞
 »u+— WH¹dFð q¹bFðË ¨ �∑ “ËU−¹ ô U0
 åi‡‡O‡‡Ð_« v‡‡8‡‡+U‡‡²‡‡&«ò …d‡‡‡ł_«  «—U‡‡O‡‡8‡‡&«
 qLA¹Ë  œ«bF&«  `²H&  U ÎNOMł  ∑[µ  `³B²&

Æ  UNOMł ∑ s. ÎôbÐ d². uKO+ ‰Ë√
 ¡UOŠ_« ¡UÝƒ— s. …d¼UI&« k,U×. V&UÞ
 n6«u*«Ë  fO,d8&«  v‡‡ð—«œ≈  l.  oO8M²&UÐ

 —Ëd‡‡*«  —«dL²Ýô  —ËdLK&  W.UF&«  …—«œù«Ë
  öL(« sýË  ÂuO&«  —«b‡‡.  vKŽ  È—Ëb‡‡&«
  UD×.Ë  n6«u*«  vKŽ  W¹—Ëb&«Ë  W¾łUH*«
 5IzU8&«  lOLł  Â«e‡‡²‡‡&≈  WFÐU²*  œu‡‡6u‡‡&«
 oBK*«  l‡‡{Ë  s‡‡.  b‡‡+Q‡‡²‡‡&«Ë  ¨  WH¹dF²&UÐ
 W‡‡(U‡‡)« …b‡‡‡¹b‡‡‡'« —U‡‡F‡‡Ý_U‡‡Ð ’U‡‡‡‡)«
 wŽUL'«  q‡‡I‡‡M‡‡&«Ë  fO,d8&«   «—U‡‡O‡‡8‡‡Ð
 …—dI*«  …d‡‡‡ł_«Ë  dO8&«  j‡‡š  sLC²*«Ë
  UH&U:. Í√ l. q.UF²&«Ë ¨  «œU¹eK& Î UI,Ë
 v&≈  « ÎdOA.  ¨  WO½u½UI&«   «¡«dłù« –U:ð«Ë
 sšU8&«  j‡‡)«  vL6—  hOB:ð  -  t‡‡½√
 5MÞ«u*«  ÈËUJý  wIK²&  ±µ¥π∂  Ë  ±±¥

Æ WŽUÝ ≤¥ —«b. vKŽ
 q.UF²&«  r²¹  t‡‡½√  …d‡‡¼U‡‡I‡‡&«  k,U×.  b‡‡+√
 v&≈  …œ—«u‡‡&«  5MÞ«u*«  ÈËUJý  l.  Í—uH&«
 WMšU8&« ◊uD)« d³Ž Ë√  UOKLF&« W,dž
 ‚uIŠ  vKŽ  Î UþUHŠ  ÍËUJA&«  W.uEM.Ë

Æ rN&öG²Ý« lM.Ë 5MÞ«u*«
 v‡‡&≈ ò ‰U‡‡F‡‡&«b‡‡³‡‡ŽåË åÈË«d‡‡‡F‡‡‡ýò t‡‡łu‡‡ð 
 UOI²&«  Y‡‡O‡‡Š  ÷U‡‡‡¹—  r‡‡F‡‡M‡‡*«b‡‡³‡‡Ž  n‡‡6u‡‡.
 § r‡‡¼œu‡‡łË ‰ö‡‡š 5‡‡M‡‡Þ«u‡‡*« s‡‡. œb‡‡F‡‡Ð
 ÂUF&« qIM&«  U8OÐuð√Ë fO,d8&«  «—UOÝ
 5IzU8&« s. œbŽ l. UŁb% UL+ n6u*UÐ
 rN.«e²&≈ vKŽ bO+Q²K& n6u*« § s¹œułu*«

Æ …b¹b'« »u+d&« WH¹dF²Ð
 …—Ëd‡‡{  vKŽ  WOK×*«  WOLM²&«  d‡‡¹“Ë  œb‡‡ý
 w²&«  UIBK*«Ë  «dM³&« oOKFð s. ¡UN²½ô«
 bFÐ  WH¹dF²K&  …b¹b'«  —UFÝ_«  sLC²ð
 n6«u*« lOLł qš«b. vKŽ —UFÝ_« …œU¹“

 b¹bAðË  5MÞ«u*«  ÂU‡‡.√  W×{«Ë  …—uBÐ
 œbFÐ Â«e²&ô«Ë UNÐ Â«e²&ù« WFÐU²* WÐU6d&«
 qJ&  UNÐ  hšd*«  dO8&«  ◊uD:Ð  »U+d&«

Æ …—UOÝ
  öL(«  nO¦Jð  —«d‡‡L‡‡²‡‡Ý«  d‡‡¹“u‡‡&«  b‡‡+√
 ¡U‡‡‡Ýƒ—Ë  W¹cOHM²&«   «œU‡‡O‡‡I‡‡K‡‡&  W‡‡O‡‡ÐU‡‡6d‡‡&«
 n‡‡6«u‡‡*« v‡‡K‡‡Ž e‡‡‡+«d‡‡‡*«Ë Êb‡‡‡‡*«Ë ¡U‡‡O‡‡Š_«
  ôËU×.  È_  ÈbB²K&  œu6u&«   UD×.Ë
  UNOłu²&  Î«cOHMð  5‡‡M‡‡Þ«u‡‡*«  ‰öG²Ýô
 qLF&« dOÝ ÂUE²½«Ë ¡«—“u&« fK−. fOz—
 …b¹b'«  WH¹dF²&UÐ  qLF&«Ë  WFO³Þ  …—uBÐ
 WOł—U)« Ë√ WOKš«b&« qIM&« qzUÝË W,UJ&

Æ UNCFÐË  UE,U×*« 5Ð
 r²OÝ  t½√  v&≈  WOK×*«  WOLM²&«  d¹“Ë  X,ô
 …b¹b'« WH¹dF²&« “ËU−²¹ s. q+ W³ÝU×.
 ÊuJ¹  s‡‡&Ë  5‡‡M‡‡Þ«u‡‡*«  ‰öG²Ýô  vF8¹Ë
 œbýË  ¨  n&U:.  Í√  l.  ÊËUNð  Í√  „UM¼
 5‡‡M‡‡Þ«u‡‡*« —u‡‡F‡‡ý W‡‡O‡‡L‡‡¼√ v‡‡K‡‡Ž d‡‡‡¹“u‡‡‡&«
 W¹cOHM²&«   «œU‡‡O‡‡I‡‡K‡‡&  ‰U‡‡F‡‡H‡‡&«  b‡‡ł«u‡‡²‡‡&U‡‡Ð
 n6«u*UÐ qLF&« dOÝ WFÐU²* WOK×*« …—«œùUÐ
 5IzU8&«  s‡‡.  WH&U:.  È_  Íb‡‡B‡‡²‡‡&«Ë
 ÈËUJA&«  l‡‡.  W‡‡¹b‡‡'«  vN²M0  q.UF²&«Ë
 vKŽ  ◊U³C½ù«  oI×¹  U0 WF¹dÝ  …—uBÐ

Æ l6«u&« ÷—√
 åÍË«d‡‡‡F‡‡‡ý œu‡‡‡L‡‡‡×‡‡‡.ò ¡«u‡‡‡‡K‡‡‡‡&« U‡‡F‡‡L‡‡²‡‡Ý«
 iFÐ  ÍËUJA&  å‰UF&«b³Ž  b&Ušò  ¡«uK&«Ë
 UL¼bIHð  ‰öš  s8&«  —U³+  s.  5MÞ«u*«
 —uH&«  vKŽË  ÂUF&«  qIM&«   U8OÐuð√  b‡‡Š√
 vKŽ  tO³M²&«Ë  ÍËUJAK&  W‡‡ÐU‡‡−‡‡²‡‡Ýô«  -

 UNðd6√  w²&«   «¡UHŽô«  cOHM²Ð  W¹—U8LJ&«
 Æs8&« —U³J& ÂUF&« qIM&« W¾O¼

 q(«u²&UÐ  WOK×*«  WOLM²&«  d‡‡‡¹“Ë  t‡‡łË  
  WIDM*«  sŽ  W&u¾8*«  W,UEM&«  W+dý  l.
 5K.UF&UÐ  ÂUL²¼ö&  …d‡‡¼U‡‡I‡‡&U‡‡Ð  WOÐdG&«
 «c+Ë ÷U¹— rFM*«b³Ž  n6u.  W,UE½  vKŽ
 ¡UOŠ√  lOLł  § W,UEM&«  Èu²8.  WFł«d.

 Æ p&cÐ d¹dIð œ«bŽ≈Ë q.UJ&UÐ WIDM*«
 5MÞ«uLK&  tðbýUM.  åÍË«d‡‡F‡‡ý  ò  œb‡‡ł
 WOLÝd&« WH¹dF²&« sŽ …œU¹“ Í√ l,œ ÂbFÐ
 n&U:ð  …—U‡‡O‡‡Ý  Í√  s‡‡Ž  ⁄ö‡‡‡‡Ðù«Ë  WMKF*«
 s.  ÍËU‡‡J‡‡A‡‡&«  vIKð  q‡‡zU‡‡ÝË d‡‡³‡‡Ž  p‡‡‡&–
 ◊uD)«Ë  ∆—«u‡‡D‡‡&«  ÂU‡‡‡6—√Ë   UE,U×*«
  U.“_« …—«œ≈Ë  UOKLF&«  ·džË WMšU8&«
 åŸu‡‡L‡‡8‡‡. p‡‡‡ðu‡‡‡(ò …—œU‡‡‡³‡‡‡.d‡‡‡³‡‡‡Ž «c‡‡‡‡‡+Ë
 vKŽ  p‡‡‡&–Ë  Íu‡‡J‡‡ý  Í«  .bI²&  …—«“u‡‡&U‡‡Ð
 fOH&«  ò  v‡‡ŽU‡‡L‡‡²‡‡łô«  q‡‡(«u‡‡²‡‡&«  l‡‡6u‡‡.
wwwÆfacebookÆcomØ  ∫ò  „u‡‡‡Ð

 sšU8&«  j)«  r6—Ë  sotakmasmwo
 Ÿu³Ý_«  ÂU¹√  ‰«uÞ  qLFOÝË  å±µ≥≥∞ò  ∫
 v½Ëd²J&ù« b¹d³&«Ë WŽUÝ ≤¥ —«b. vKŽË

 Info@mldÆgovÆegò ∫ …—«“uK&
 r‡‡O‡‡¼«d‡‡Ð≈ò  —u‡‡²‡‡+b‡‡&« W‡‡&u‡‡'« § „—U‡‡‡ý
 WIDMLK&  …d¼UI&«  k,U×.  VzU½  ådÐU(
 åÍœUN&«b³Ž  rO¼«dÐ≈ò  ¡«u‡‡K‡‡&«Ë  WO6dA&«
 d¹b.Ë  WOÐdG&«  WIDMLK&  k,U×*«  VzU½
  «œUOI&« s. œbŽË …d¼UI&« fO,dÝ …—«œ≈

Æ WE,U×*«Ë …—«“u&UÐ

الكلمات املتقاطعه

متابعة: أسماء جمعة
 fOzd&« ÕU²²,«  UO&UF, § ¨ÂuO&« ¨…d¼UI&« WF.Uł »öÞ s. œbŽ „—Uý
 r:{√ bF Ôð w²&«Ë ¨W¹e+d*« —uBM. w&bŽ WD×. åw8O8&« ÕU²H&« b³Žò
 ¨LRT  nOH)«  wzUÐdNJ&«  —UDI&«Ë  ¨jÝË_«  ‚dA&«  §  WO&œU³ð  WD×.
 ÕU²²,«Ë  WO½«bO*«   «—U¹e&«  §  WF.U'«  »öÞ  W+—UA.  ¡u{  §  p‡‡&–Ë
 d¹uDð  § ÎôUF,  «Î—Ëœ  VFKð  w²&«Ë  Èd³J&«  W¹uLM²&«Ë  WO.uI&«   UŽËdA*«
 —Ëb&«  —UNþ≈Ë  WOMÞu&«  W&Ëb&UÐ  ◊U³ð—ô«  d(«Ë√  W¹uIðË  wMÞu&«  wŽu&«

ÆtÐ ÷uNM&«Ë tzUMÐË sÞu&« WF,d& WOÝUO8&« …œUOI&« t&c³ð Íc&« dO³J&«
 WOÝUO8&«  …œUOI&«  œuN−Ð  ¨…d¼UI&«  WF.Uł  s.  Êu+—UA*«  »öD&«  œUý√
 b¹bF&« oOI% § åw8O8&« ÕU²H&« b³Žò fOzd&« …œUOIÐ ¨WO&U(« W¹dB*«

 ¨W6öLF&« WO.uI&« l¹—UA*« ‚öÞ≈Ë …bF(_« nK²:. vKŽ  «“U$ù« s.
 dB. U¼bNAð r& Èd³+ WCN½ À«bŠ≈Ë WOLM²&«Ë ¡UM³&«  UOKLŽ WK(«u.Ë
 s. W&UŠ Êü« gOFð W¹dB*« W&Ëb&« Ê√ s¹b+R. ¨åwKŽ bL×.ò bNŽ cM.
 WOKš«b&« „—UF*« ÷uš § X×$ w²&« WO&U(« …œUOI&« qCHÐ —«dI²Ýô«
 Èdš√  …d.  UN&  …œU¹d&«  …œU‡‡Ž≈Ë  dB.  vKŽ  ÿUH(« qł√  s.  WOł—U)«Ë

ÆWIDM*UÐ
 …dO³J&«  «“U$ù« r−Š s. ÁËb¼Uý U0 rNðœUFÝ sŽ »öD&« »dŽ√ 
  «—bI&UÐË WO.uI&«  UŽËdA*« cOHMð § l6«u&« ÷—√ vKŽ U¼u8* w²&«
 s. rNðœUH²Ý« s¹b+R. ¨W¹dB*« W&Ëb&« UNJK²9 w²&« …dO³J&«  U½UJ.ù«Ë

ÆtÐ r¼d:,Ë rNMÞË § rN²IŁ rN¹b& “eF¹ Íc&« qJA&UÐ W+—UA*« Ác¼

يوليو ٢٠٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤٣هـ
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متخصصون: هوس الترند وراء انتشار قضايا العنف عبر مواقع التواصل االجتماعي  r‡‡!UF!«  d‡‡³Ž  w‡‡ŽUL²łô«  q‡‡&«u²!«  l‡‡'«u*  q‡‡(Q²*«  Ê≈
 5‡‡F( l‡‡L²−( v‡‡KŽ Î«d‡‡JŠ X‡‡,O! n‡‡MF!« W‡‡OC' Ê√ „—b‡‡¹
 s‡‡( b‡‡¹bF!« § …d‡‡A²M(Ë W‡‡O*UŽ W‡‡OC' w‡‡N/  U‡‡FL²−*« s‡‡(
 X‡‡−{ –≈ ¨ d‡‡B( U‡‡NMOÐ s‡‡(Ë W‡‡OÐdF!«Ë W‡‡O*UF!«  U‡‡FL²−*«
 b‡‡¹bF!UÐ W‡‡O{U*« …d‡‡²H!« ‰ö‡‡š w‡‡ŽUL²łô« q‡‡&«u²!« l‡‡'«u(
 »U‡‡B²žô«Ë W'd‡‡,!«Ë `‡‡Ðc!«Ë q‡‡²I!U4 n‡‡MF!« U‡‡¹UC' s‡‡(
 ò W‡‡³!UD!« q‡‡²I( W‡‡OC' U¼dN‡‡ý√ q‡‡F!Ë U‡‡¼dOžË —U‡‡×²½ô«Ë
 ¡ULO‡‡ý ò W‡‡F¹c*« q‡‡²I( Ë ¨ U‡‡NKO(“ b‡‡¹ v‡‡KŽ ò ·d‡‡ý√ …d‡‡O½
 åq4u‡‡ð v‡‡HDB( ò —U‡‡×²½«Ë ¨ U‡‡NłË“ b‡‡¹ v‡‡KŽ ò ‰U‡‡Lł
 l‡‡'«u(  U‡‡M!  U‡‡N²;{ w‡‡²!«  n‡‡MF!«  U‡‡¹UC'  s‡‡(  U‡‡¼dOžË

Æ w‡‡ŽUL²łô« q‡‡&«u²!«
 q‡‡&«u²!« l‡‡'«u( d‡‡³Ž U¼d‡‡A½Ë n‡‡MF!« U‡‡¹UC' Ê√ U‡‡L4
 «—Ëœ V‡‡FKð U‡‡NMJ!Ë ¨ j‡‡I/ ÊU‡‡,½ù« d‡‡(bð ô w‡‡ŽUL²łô«
  UFL²−*«Ë œ«d‡‡/_« Èb! W‡‡OM¼c!« …—u‡‡B!« W‡‡ŽUM& § U‡‡(U¼
 rNðUO4uK‡‡ÝË  n‡‡MF!«  t‡‡O/  ”—U‡‡L*«  l‡‡L²−*«  œ«d‡‡/√  s‡‡Ž
 v‡‡KŽ ‰U‡‡¦( d‡‡OšË W¹d‡‡A³!« Âb‡‡' .b‡‡' u‡‡¼Ë ¨ r‡‡NðU/dBðË

Æ q‡‡OÐU¼ ÁU‡‡š√ q‡‡²' U‡‡(bMŽ q‡‡OÐU' W‡‡B' p‡‡!–
نشر مواقع التواصل االجتماعي لقضايا العن! 

بني مؤيد ومعارض
 d‡‡A½ Ê√ …e‡‡O'« W‡‡E/U×( s‡‡( ¨ åt‡‡Þ b‡‡L×( ò Èd‡‡¹
 b‡‡Ðô w‡‡ŽUL²łô« q‡‡&«u²!« l‡‡'«u( d‡‡³Ž U‡‡¹UCI!« Ác‡‡¼ q‡‡¦(
 j‡‡I/ —U‡‡×²½ô« Ë√ q‡‡²I!« »U³‡‡Ý√ W‡‡/dF( v‡‡KŽ d‡‡B²I¹ Ê√Ë
 U‡‡N!Ë«bðË U¼d‡‡AM! W‡‡łUŠ ö‡‡/ q‡‡O&UH²!« W‡‡OIÐ s‡‡Ž U‡‡(√ ¨
 Ác‡‡¼ q‡‡¦( § ‘U‡‡IM!« q‡‡CH¹ t‡‡½√Ë ¨ U‡‡¹bO( ‰UO‡‡ýu,!« d‡‡³Ž
 d‡‡³Ž f‡‡O!Ë j‡‡I/ ¡U‡‡'b&_«Ë W‡‡KzUF!« ‚U‡‡D½ v‡‡KŽ —u‡‡(_«

ÆU‡‡¹bO( ‰UO‡‡ýu,!«
 t‡‡½√ WO'd‡‡A!« W‡‡E/U×( s‡‡( åÊö‡‡Ý— w‡‡½U¼∫—u²4b!« ò b‡‡4√
 q‡‡&«u²!« l‡‡'«u( d‡‡³Ž U‡‡¹UCI!« Ác‡‡N! d‡‡AM!« s‡‡( l‡‡½U( ô
 Ÿd‡‡,²!«Ë o‡‡zUI(« n‡‡O¹e²Ð p‡‡!– Êu‡‡J¹ ô s‡‡J! Ë w‡‡ŽUL²łô«
 ÷«d‡‡Ž_« § ÷u‡‡)« Ë√  ·d‡‡Þ  b‡‡{ ·d‡‡Þ  ÂU‡‡Nð«  §
 ‚U‡‡¦O0  Âe‡‡²Kð  ô  U‡‡C¹√  W‡‡/U×B!«  n‡‡Ýú!Ë  ·d‡‡A!«Ë

d‡‡AM!« § ·d‡‡A!«
 d‡‡A½ Ê√ ∫ ¡UMO‡‡Ý ‰UL‡‡ý s‡‡( åbO‡‡,!« Âd‡‡4√ ò Èd‡‡¹ U‡‡LMOÐ
 ô q‡‡&«u²!« l‡‡'«u( v‡‡KŽ —U‡‡×²½ô«Ë q‡‡²I!« U‡‡¹UC' q‡‡O&UHð
 s‡‡Ž Êu‡‡J¹ q‡‡O&UH²!« W‡‡/dF*Ë œ«d‡‡/_« o‡‡¹dÞ s‡‡Ž Êu‡‡J¹

Æo‡‡OI×²!«  U‡‡NłË W‡‡!ËbK! WOL‡‡Ýd!«  U‡‡×HB!« o‡‡¹dÞ
 §  œ«d‡‡/_«  s‡‡(  œb‡‡Ž  o‡‡Hð«  d‡‡šü«  V‡‡½U'«  v‡‡KŽ
 § n‡‡MF!« U‡‡¹UC' d‡‡A½ Âb‡‡Ž v‡‡KŽ W‡‡HK²;*«  U‡‡E/U×*«

w‡‡ŽUL²łô«  q‡‡&«u²!«  l‡‡'«u(
 WO'd‡‡A!« W‡‡E/U×0 åw‡‡MG!« b‡‡³Ž ÊU‡‡1« Æœ ò X‡‡Fł—√
 Y‡‡³ð U‡‡N½√ § U‡‡¹UCI!« Ác‡‡¼ q‡‡¦( d‡‡AM! U‡‡NC/— V³‡‡Ý
 ò U‡‡NF( o‡‡Hð«Ë ¨”u‡‡HM!« ·U‡‡F{ r‡‡KFð § r¼U‡‡,ðË ·u‡‡)«
 q‡‡IF!« Ê√ Èd‡‡¹ Y‡‡OŠ  ̈…d‡‡¼UI!« W‡‡E/U×( s‡‡( åb‡‡L×( s‡‡1√
 c‡‡OHM²!« WKN‡‡Ý Êu‡‡JðË U‡‡¹UCI!« Ác‡‡¼ s‡‡¹e;²Ð Âu‡‡I¹ s‡‡ÞU³!«

b‡‡FÐ U‡‡LO/
 q‡‡¦( d‡‡A½ b‡‡{ U‡‡N½√ ∫ …d‡‡¼UI!« s‡‡( åÕu‡‡²/ t‡‡¹¬ ò Èd‡‡ð
 d‡‡ŁRð U‡‡N½_ w‡‡ŽUL²łô« q‡‡&«u²!« l‡‡'«u( d‡‡³Ž U‡‡¹UCI!« Ác‡‡¼
 b‡‡' t‡‡½√ X‡‡×{Ë√Ë W‡‡HOFC!« ”u‡‡HM!« v‡‡KŽ d‡‡O³4 qJ‡‡AÐ
 l‡‡( W‡‡HOFC!« ”u‡‡HM!« Ác‡‡¼ »U‡‡×&√ n‡‡ÞUFð v‡‡!≈ ÈœR‡‡¹

Æ n‡‡MF!« w‡‡³Jðd(
 Èd‡‡ð Y‡‡OŠ W‡‡OKN'b!« s‡‡( åÂU‡‡(ù« U‡‡O½«— ò t‡‡ðb4√ U‡‡( u‡‡¼Ë
 U‡‡( b‡‡OKI²Ð «u‡‡(uI¹ b‡‡' W‡‡HOFC!«  ”u‡‡HM!«  »U‡‡×&√ Ê√
 w‡‡ŽUL²łô« q‡‡&«u²!« l‡‡'«u( d‡‡³Ž r‡‡z«dł s‡‡( t½Ëb¼U‡‡A¹
 t‡‡!U½ Íc‡‡!« »U‡‡IF!« d‡‡A½ r‡‡²¹ Ê√Ë b‡‡Ðô t‡‡½√ Èd‡‡ð w‡‡N/ p‡‡!c!
 § d‡‡JH¹ s‡‡2 Ád‡‡OG! Ÿœ«— Êu‡‡J¹ v‡‡²Š W‡‡1d'« V‡‡Jðd(

Æ U‡‡¼bOKIð
 w‡‡MH!« t‡‡Ołu²!« d‡‡¹b(  ̈ò Áb‡‡³Ž ¡UM‡‡,Š ∫ …—u‡‡²4b!« ò Èd‡‡ð
 «b‡‡ł d‡‡AM!« b‡‡{ U‡‡N½√  ̈W‡‡OKN'b!UÐ W‡‡OLOKF²!« f‡‡½d4œ …—«œS‡‡Ð
 W‡‡/u!Q( U‡‡NKF−¹ Àœ«u‡‡(« Ác‡‡¼ q‡‡¦( d‡‡A½ n‡‡Ýú! Ë t‡‡½_ ¨
 ÊU4 U‡‡(bMŽ ÊU‡‡(“ V‡‡KI!« X‡‡O1 Y‡‡¦'«Ë Âb‡‡!« —u‡‡& …d‡‡¦4Ë
 t‡‡½bÐ dF‡‡AI¹ j‡‡I/ ŸUL‡‡Ý q‡‡²' W‡‡ŁœUŠ s‡‡Ž lL‡‡,¹ ÊU‡‡,½ù«
 s‡‡( ÀœU‡‡×K! U‡‡(U9 «dJM²‡‡,( t‡‡KIŽË Ÿe‡‡H!«Ë W‡‡³¼d!« s‡‡(
 `³&√Ë bN‡‡A*«  œU‡‡²Ž«Ë X‡‡H!√ ”U‡‡M!« Êü« U‡‡(√ ÆŸu‡‡M!« «c‡‡¼
 r‡‡N!UOš `‡‡²Hð U‡‡N½√ ÊU‡‡L4¨ w‡‡{U*U4 d‡‡ŁR( d‡‡Ož n‡‡Ýú!
 r‡‡! u‡‡! r‡‡N!UÐ v‡‡KŽ d‡‡D;ð ô b‡‡' WF‡‡AÐ ‚d‡‡DÐ ÂU‡‡I²½û!
  U‡‡/dB²!«Ë —UJ‡‡/_UÐ «Ëd‡‡ŁQð »U³‡‡A!«Ë ¨U‡‡NMŽ «uFL‡‡Ý s‡‡J¹
 Ác‡‡NÐ r‡‡¼dŁQðË r‡‡N²H!√ b‡‡¹e½ Ê√ «b‡‡Ð√ w‡‡Ž«œ ö‡‡/ W‡‡³¹dG!«

ÆWF‡‡A³!« Àœ«u‡‡(«
الكوميكس وامليميز مزحة أم تنمر وشكل من 

أشكال العن!؟ 
 ‰UJ‡‡ý√ s( qJ‡‡ý UN½√ ¨…d¼UI!« s‡‡( ò b‡‡L×( s‡‡1√ ò Èd‡‡¹
 ¨ r‡‡!R*«  U‡‡FL²−*« b‡‡Š√ l‡‡'«Ë s‡‡( d;‡‡,ð U‡‡N½_ d‡‡LM²!«
 `‡‡{Ë√ Y‡‡OŠ W‡‡OKN'b!« s‡‡( åw‡‡×ł«d!« b‡‡L×( ò t‡‡F( o‡‡Hð«Ë
 W‡‡¾H! w‡‡FL²−*« V‡‡BF²!« …d‡‡JH! a‡‡Ýd¹Ë «d‡‡LMð d‡‡³²F¹ t‡‡½√

Æ W‡‡MOF( …d‡‡J/ Ë√ W‡‡MOF(
 u‡‡¼ f‡‡JO(uJ!« Ê√ W‡‡OKN'b!« s‡‡( Õö‡‡& œu‡‡L×( Èd‡‡¹Ë
 u‡‡N/ U‡‡MOKŽ b‡‡¹b−Ð f‡‡O!Ë Íd‡‡B*« VF‡‡A!«  UL‡‡Ý b‡‡Š√

¨ «b‡‡Ð√ d‡‡LMð Ád‡‡³²Ž√ ôË b‡‡¹b'« UNKJ‡‡ý § W‡‡²JM!«
الطب النفسي يتحدث عن « تأثير التقليد «

 V‡‡D!« Í—U‡‡A²Ý« ò t(ö‡‡Ý u‡‡Ð√ w‡‡(«— —u‡‡²4b!« ò Àb‡‡%
 W‡‡½Ëü« §  d‡‡A²½« …d‡‡¼Uþ s‡‡Ž ÊU‡‡(œù« Ãö‡‡ŽË w‡‡,HM!«
 § UN²‡‡Ý«—œ -Ë 5I¼«d*«Ë »U³‡‡A!« 5‡‡Ð U‡‡&uBš …d‡‡Oš_«
 …d¼UEÐ ò vL‡‡,¹ U‡‡( w‡‡¼Ë W‡‡OÐË—Ë_«Ë W‡‡OJ¹d(_«  U‡‡FL²−*«
 —U‡‡×²½ô« ò Ë√ ò b‡‡OKI²!UÐ W‡‡1d'« ò ¡«u‡‡Ý ò b‡‡OKI²!« d‡‡OŁQð

ò b‡‡OKI²!UÐ
 11 a‡‡¹—U²Ð s‡‡(e!UÐ U‡‡MFł— u‡‡! ò ∫ Îö‡‡zU' w‡‡(«— œdD²‡‡Ý«
 —U‡‡×²½« v‡‡KŽ U‡‡MO×& UM‡‡,H½ w‡‡'öM¼ ¨ Â 2014 Ø 08 Ø
 ò e‡‡(UOK¹Ë s‡‡ÐË— ò —uN‡‡A*« Íb‡‡O(uJ!« w‡‡J¹d(_« q‡‡¦L*«
 l‡‡ł—√ b‡‡'Ë r‡‡!UF!« § „«c‡‡½¬ …d‡‡O³4 W‡‡(b& V³‡‡Ý U‡‡( u‡‡¼Ë
 V‡‡IŽ  w‡‡,H½  ÷d‡‡0  t‡‡²ÐU&ù Á—U‡‡×²½«  V³‡‡Ý  i‡‡F³!«
 Âb‡‡' X‡‡O'u²!« «c‡‡¼ § ¨ ‘U‡‡Žd!« qK‡‡A!« ÷d‡‡0 t‡‡²ÐU&≈
 ¡U‡‡LKŽ s‡‡( r‡‡!UŽ ò 5²‡‡,KJM/ b‡‡OH¹œ ò w‡‡J¹d(_« r‡‡!UF!«
 s‡‡¹d×²M*« œ«b‡‡Ž√ v‡‡KŽ W‡‡Ý«—œ »U‡‡BŽ_«Ë w‡‡,HM!« V‡‡D!«
 ¨  ÂU‡‡F!«  f‡‡H½  § d³L‡‡,¹œ  v‡‡!≈  2014  fD‡‡,ž√  s‡‡(
 b‡‡MŽ —U‡‡×²½ô«  ôU‡‡Š œ«b‡‡Ž√ œU‡‡¹œ“« t²‡‡Ý«—œ Z‡‡zU²½ X‡‡²³Ł√Ë
 W‡‡½—UI( åe‡‡(UOK¹Ë s‡‡ÐË—ò —U‡‡×²½« b‡‡FÐ 10• ‰b‡‡F0 »U³‡‡A!«
 u¼Ë åb‡‡OKI²!UÐ —U‡‡×²½ô« ò vL‡‡,¹ U‡‡( u‡‡¼Ë WIÐU‡‡,!« Â«u‡‡Ž_UÐ
 5‡‡I¼«d*« b‡‡Š√ U‡‡MF!UD¹ –≈  ̈…d‡‡²H!« Ác‡‡¼ ‰ö‡‡š Áb¼U‡‡A½ U‡‡(
 Y‡‡³!«  W‡‡O&Uš  d‡‡³Ž  w‡‡ŽUL²łô«  q‡‡&«u²!«  l‡‡'«u(  d‡‡³Ž
 § p‡‡!– b‡‡$ U‡‡M×³&√Ë p‡‡!– Èb‡‡Fð q‡‡Ð ¨ d‡‡×²M¹Ë d‡‡ýU³*«

  œ«œ“« w‡‡²!«Ë ò ‚—“_«  u‡‡(« ò W‡‡³FK4 W‡‡O½Ëd²J!ù« »U‡‡F!_«
 Ác‡‡¼ d‡‡OŁQð V³‡‡,Ð ‰U‡‡HÞ_« Èb‡‡! —U‡‡×²½ô« W³‡‡,½ U‡‡N! W‡‡−O²½
 s‡‡J1 «c‡‡! ¨ ‰U‡‡HÞ_« Èb‡‡! WO‡‡,HM!« V‡‡½«u'« v‡‡KŽ W‡‡³FK!«
 W‡‡O×{ U‡‡NKL4QÐ …d‡‡Ý_«Ë q‡‡Ð »U³‡‡A!«Ë ‰U‡‡HÞ_« —U‡‡³²Ž«
 Ë√ —U‡‡×²½« s‡‡( Ë√ r‡‡z«dł s‡‡( ¡«u‡‡Ý …—U‡‡³'« U‡‡¹bO*« Ác‡‡N!

Æ ò W¹—uF‡‡ý ô W‡‡I¹dDÐ ¡UO‡‡ý_« Ác‡‡¼ q‡‡¦* b‡‡OKIð
التوعية بتكات! اجلهود

 l‡‡L²−*«Ë …d‡‡Ý_« v‡‡KŽ b‡‡Ðô t‡‡½√ w‡‡(«— —u‡‡²4œ `‡‡{Ë√
 v‡‡KŽ d‡‡¼«uE!« Ác‡‡¼ q‡‡¦* w‡‡,HM!« d‡‡OŁQ²!« Èb‡‡( w‡‡Fð Ê√
 W‡‡OŽu²!« s‡‡( Ÿu‡‡½ „U‡‡M¼ Êu‡‡J¹ Ê√Ë 5‡‡I¼«d*«Ë ‰U‡‡HÞ_«
  U‡‡F(U'«Ë ”—«b‡‡*« §  «Ëb‡‡M!« ‰ö‡‡š s‡‡(  U‡‡¾H!« Ác‡‡N!

 p‡‡!–  Èb‡‡F²¹Ë  q‡‡Ð   «d‡‡{U×*«Ë
 q‡‡&«u²!«  qzU‡‡ÝË  d‡‡³Ž  W‡‡OŽu²K!
 ÊU‡‡L{ q‡‡ł√ s‡‡( UN‡‡,H½ w‡‡ŽUL²łô«
  «u‡‡MI!« d‡‡³Ž W‡‡¾H!« Ác‡‡N! ‰u‡‡&u!«
 —«dL²‡‡ÝSÐ U‡‡N½uFÐU²¹ w‡‡²!« W‡‡O!UBðô«
 Ác‡‡¼  q‡‡¦(  w‡‡³Jðd(  Ê√  r‡‡N²OŽuðË
 W‡‡¹œd/  ôU‡‡Š ô≈ r‡‡¼ U‡‡( r‡‡z«d'«
 WO‡‡,H½  q4U‡‡A(  r‡‡N¹b!  ’U;‡‡ý_
 —Ëb‡‡!«  W‡‡OL¼√  v‡‡!≈  W‡‡/U{ùUÐ  ¨
 s‡‡(  5‡‡B²;*«  t‡‡Ð  Âu‡‡I¹  Íc‡‡!«
 b‡‡&d!  ŸU‡‡L²łô«Ë  f‡‡HM!«  ¡U‡‡LKŽ
 U‡‡NKOK%Ë  d‡‡¼«uE!«  Ác‡‡¼  q‡‡¦(
 U‡‡NŁËbŠ »U³‡‡Ý√ W‡‡/dF(Ë U‡‡¼bOMHðË
 W‡‡OÐd²!UÐË r‡‡KF!UÐ U‡‡N²Nł«u( W‡‡OHO4Ë
 5‡‡Ð  ¡U‡‡M³!«  —«u‡‡(«  ¨  WL‡‡,K,!«
 —«u‡‡(« s‡‡Ž «b‡‡OFÐ ¡U‡‡MÐ_«Ë ¡U‡‡Ðü«
 r‡‡,²¹  Ê√  b‡‡Ðô s‡‡J!Ë ¨  ÍuDK‡‡,!«
 q4U‡‡A* r‡‡NH²!« Ë ¡«u‡‡²ŠôUÐ —«u‡‡(«
  U‡‡(“_«Ë t‡‡ðôUFH½«Ë t‡‡IK'Ë q‡‡HD!«
 q‡‡ł√ s‡‡( U‡‡NÐ d‡‡1 w‡‡²!« WO‡‡,HM!«

 ÍœU‡‡Hð Ë√ n‡‡MŽ  ôU‡‡Š § t‡‡!ušœ ÍœU‡‡Hð
 ÷«d‡‡Ž√ r‡‡Ł »U‡‡¾²4« ÷«d‡‡Ž_ t‡‡!u&Ë

 Íc‡‡!«Ë ·œU‡‡N!« ¡U‡‡M³!« s‡‡H!« œU‡‡−¹≈ v‡‡KŽ q‡‡LF!« ¨ W‡‡¹—U×²½«
tM‡‡,Š …Ëb‡‡' Êu‡‡J¹Ë d‡‡O)« q‡‡D³!« t‡‡O/ q‡‡¦1

 ÃU‡‡²×¹ Âd‡‡−( Â√ Ãö‡‡F! ÃU‡‡²×¹ i‡‡¹d( n‡‡MF!« V‡‡Jðd(
ø »U‡‡IF!

 Áe‡‡O9Ë ‰«R‡‡,!« «c‡‡¼ W‡‡OL¼√ v‡‡KŽ ò W(ö‡‡Ý u‡‡Ð√ ò b‡‡4√
 r‡‡NCFÐË  v‡‡{d(  n‡‡MF!«  w‡‡³Jðd(  i‡‡FÐ  Ê√  U‡‡×{u(
 5O‡‡,HM!« v‡‡{d*« U‡‡Lz«b/ Ád‡‡E½ W‡‡NłË s‡‡( s‡‡J!Ë Âd‡‡−(
 v‡‡{d*«  Ê√  `‡‡{Ë√  Y‡‡OŠ  n‡‡MF!«  W‡‡OC'  §  5‡‡(uKE(
 …d‡‡²/ § t‡‡½√ W‡‡ł—b! n‡‡MF!UÐ Êu‡‡L&u¹ U‡‡( U‡‡Lz«œ 5O‡‡,HM!«
  U‡‡×B( 5O‡‡,HM!« v‡‡{dLK! U‡‡ÐË—Ë√ X¾‡‡A½√  «d‡‡²H!« s‡‡(
 åT‡‡łö( ò U‡‡NOKŽ «u‡‡IKÞ√ Êu−‡‡,!UÐ t³‡‡ý√ w‡‡,HM!« Ãö‡‡FK!
 Êu‡‡Ý—U1 5O‡‡,HM!« v{d*« Ê√ r‡‡¼œUI²Žô U‡‡NO!≈ rN!U‡‡Ý—ù
 T‡‡łö*« Ë√  U‡‡×B*« Ác‡‡¼ Ã—U‡‡š r‡‡¼ s‡‡( v‡‡KŽ n‡‡MF!«
 W‡‡I¹dD!« Ác‡‡¼ Ê√ r‡‡¼dE½ W‡‡NłË s‡‡(ËË r‡‡NOKŽ «Ëb‡‡²F¹ Ë√
 d‡‡A²M¹ ‰«“U‡‡( n‡‡MF!U/ p‡‡!– Àb‡‡×¹ r‡‡! s‡‡J!Ë n‡‡MF!« qKI²‡‡Ý

Æ Êü« v‡‡²Š
 ÍœR‡‡ð  w‡‡²!«  WO‡‡,HM!«  ÷«d‡‡(_«  d‡‡¦4√  Ê√  b‡‡4√  U‡‡LMOÐ
 ¨   «—b‡‡;*UÐ  W‡‡D³ðd*«  p‡‡Kð  d‡‡O³4  qJ‡‡AÐ  n‡‡MF!«  v‡‡!≈

 ¡«u‡‡Ý n‡‡MF!« »«u‡‡Ð√ d‡‡³4√ s‡‡( U‡‡Nð«– b‡‡Š §  «—b‡‡;*U/
 t‡‡Ð Âu‡‡I¹ Íc‡‡!« „uK‡‡,!« Ê_ U‡‡NOKŽ ‰u‡‡B(« W‡‡I¹dÞ §
 r‡‡Ł ¨ n‡‡MF!UÐ ◊U‡‡×( U‡‡NOKŽ ‰u‡‡B×K!  «—b‡‡;*« w‡‡ÞUF²(
  UD‡‡AM*U4  «—b‡‡;*« i‡‡FÐ b‡‡$ –≈ t‡‡,H½ —b‡‡;*« d‡‡OŁQð
 U‡‡Žu½ w‡‡DFð r‡‡!_« …b‡‡Š n‡‡OH;²! c‡‡šRð w‡‡²!« d‡‡O'UIF!«Ë
 W‡‡!UŠ § ‰u‡‡šb!« v‡‡!≈ U‡‡¼dOŁQð ÍœR‡‡¹ …b‡‡z«e!« W‡‡'UD!« s‡‡(
 W‡‡Žd'« Ë√ U‡‡NM( WOÐU×‡‡,½ô« ÷«d‡‡Ž_« U‡‡C¹√ ¨ n‡‡MF!« s‡‡(
 w‡‡¼Ë b¹b‡‡A!« n‡‡MF!« s‡‡( W‡‡!UŠ § i‡‡¹d*« q‡‡šbð …b‡‡z«e!«
 U‡‡NMŽ Z‡‡²M¹ w‡‡²!« w‡‡,HM!« V‡‡D!« § ÷«d‡‡(_« d‡‡¦4√ s‡‡(

Æ b¹b‡‡A!« n‡‡MF!« s‡‡(  ôU‡‡Š
العقاب جزء من احلل

 »U‡‡IF!« Ê√ åt(ö‡‡Ý u‡‡Ð√ ò ·U‡‡{√
 `‡‡{«ËË Íu‡‡'Ë b¹b‡‡ý Êu‡‡J¹ U‡‡(bMŽ
 v‡‡KŽ t‡‡F'Ë Ê_ q‡‡(« s‡‡( ¡e‡‡ł b‡‡F¹
 U‡‡OÐU−¹≈ ÊuJO‡‡Ý l‡‡L²−*« § œ«d‡‡/_«
 «c‡‡¼ –U‡‡;ð« s‡‡( 5‡‡HzUš r‡‡NKF−¹ –≈
  ̈»U‡‡IF!« s‡‡( U‡‡/uš n‡‡OMF!« „uK‡‡,!«
 p‡‡!c! ¡U‡‡(b!«Ë n‡‡MF!« n‡‡!Q½ ô v‡‡²Š
 b¼U‡‡A( bOMHð r‡‡²¹ U‡‡LHO4 t‡‡½√ q‡‡(U/
 b‡‡Ðô q‡‡ÐUI*« § d‡‡O³4 qJ‡‡AÐ n‡‡MF!«
 «c‡‡¼ s‡‡Ž "U‡‡M!« »U‡‡IF!« `‡‡O{uð s‡‡(
 c‡‡š_« l‡‡( ¨U‡‡C¹√ d‡‡O³4 qJ‡‡AÐ Âd‡‡'«
  «¡«d‡‡ł≈  § WŽd‡‡,!«  —U‡‡³²Žô«  §
 t‡‡! ‰u‡‡,¹ s‡‡( q‡‡F& w‡‡²!«Ë w‡‡{UI²!«
 tÐU‡‡A( n‡‡OMŽ „uK‡‡,Ð ÂU‡‡OI!« t‡‡,H½
 b‡‡Ðô d‡‡šü« V‡‡½U'« v‡‡KŽ Æ l‡‡ł«d²!«
 w‡‡²!«Ë W‡‡OÐU−¹ù« Ã–U‡‡LM!« …Q‡‡/UJ( s‡‡(
 n‡‡MF!« W‡‡Ý—U2 b‡‡{ U‡‡H'u( c‡‡;²ð
 …Ëb‡‡'Ë Ã–u‡‡LM4 l‡‡L²−LK! U‡‡¼—UNþ≈Ë

ÆWM‡‡,Š
 W‡‡O{U*«  …d‡‡²H!«  ‰ö‡‡š  U½b¼U‡‡ý
 w‡‡Ý—b*« n‡‡MF!«  ôU‡‡Š s‡‡( œb‡‡F! —U‡‡A²½«
 ÁU‡‡& Ë√ i‡‡F³!« r‡‡NCFÐ »ö‡‡D!« 5‡‡Ð ¡«u‡‡Ý
 ò 5‡‡¹uÐd²!« v‡‡KŽ U‡‡M¼ t‡‡ŠdD½ Íc‡‡!« ‰«R‡‡,!«Ë r‡‡NOLKF(
 Â√ …d‡‡Ý_« w‡‡¼ q‡‡¼ ”—«b‡‡*« § n‡‡MF!« s‡‡Ž ‰ËR‡‡,*« s‡‡(
 q&«u²!« l‡‡'«u( d‡‡³Ž »ö‡‡D!« ¡ôR‡‡¼ Áb¼U‡‡A¹U( Â√ W‡‡Ý—b*«

åø n‡‡MFK! d‡‡¼UE( s‡‡( w‡‡ŽUL²łô«
 bL×( ∫–U²‡‡Ý_« ò U‡‡M! Àb‡‡% ‰ƒU‡‡,²!« Ác‡‡¼ s‡‡Ž W‡‡ÐUłû!
 W4d²‡‡A*« W‡‡OŽUMB!« qO‡‡,KÝ X‡‡O( W‡‡Ý—b( d‡‡¹b( ¨ò ”U‡‡³Ž
 d‡‡O¦4 …d‡‡Oš_« W‡‡½Ëü« § n‡‡MF!« …d‡‡¼Uþ  d‡‡A²½« åö‡‡zU' ∫
 i‡‡FÐ § t‡‡½√ W‡‡ł—b! d‡‡O³4 qJ‡‡AÐ ”—«b‡‡*« »ö‡‡Þ 5‡‡Ð
 s‡‡( Èd‡‡ðU¹ ‰«R‡‡,!«Ë ¨ U‡‡NOKŽ …dDO‡‡,!« V‡‡FB¹ ÊU‡‡OŠ_«
 b‡‡' t‡‡½√ œdD²‡‡Ý«Ë ø…d‡‡¼UE!« Ác‡‡¼ —U‡‡A²½« s‡‡Ž ‰u¾‡‡,*«
 d‡‡Ož Ë√ W‡‡¹œUB²'« Ë√ WO‡‡,H½ Ë√ W‡‡OŽUL²ł« »U³‡‡Ý_« Êu‡‡Jð
 —U‡‡A²½« s‡‡Ž 5!u¾‡‡,( U‡‡FOLł U‡‡M½√ b‡‡4R*« s‡‡( s‡‡J!Ë p‡‡!–
 Ë√ w‡‡ŽUL²łô« q‡‡&«u²!« qzU‡‡ÝË ÊU4 ¡«u‡‡Ý …d‡‡¼UE!« Ác‡‡¼
 …d‡‡Ý_« ¨ n‡‡MF!« v‡‡KŽ ’d‡‡% w‡‡²!«  ö‡‡,K,*«Ë Âö‡‡/_«
 b‡‡$ s‡‡J!Ë ¨ n¹d‡‡A!« d‡‡¼“_« ¨ ¡U‡‡'b&_« ¨ © Ê«b‡‡!«u!« ®
 qKI¹ Ê√ lOD²‡‡,¹ W‡‡!U×K! d‡‡J³*« hO;‡‡A²!« Ê√ p‡‡!– q4 b‡‡FÐ
 v‡‡HDB*« V‡‡O³(« Âö4 v‡‡!≈ U‡‡½bŽ «–S‡‡/ ¨ U¼—U‡‡A²½« s‡‡(
 c‡‡M( ¡U‡‡MÐ_« r‡‡OKFð v‡‡KŽ b‡‡O4Q²!« v‡‡KŽ rK‡‡ÝË t‡‡OKŽ ¶« q‡‡&

 v‡‡KŽ W‡‡E/U×*« q‡‡¦( W‡‡×O×B!« Âö‡‡Ýù« r‡‡O!UF²! d‡‡GB!«
 „uK‡‡Ý b‡‡OKIðË Ê¬d‡‡I!« …¡«d‡‡'Ë ¡u‡‡{u!«Ë W‡‡/UEM!«Ë …ö‡‡B!«
 s‡‡Ž W‡‡ÐUłô«Ë ¨ r‡‡NO!≈ ŸUL²‡‡Ýô«Ë …ö‡‡B!« ¡U‡‡MŁ√ s‡‡¹b!«u!«
 ÍœR‡‡ð d‡‡LF!« s‡‡( …d‡‡²H!« Ác‡‡¼ § r‡‡NO!≈ t‡‡łuð w‡‡²!« WK¾‡‡Ý_«
 Ê«Ëb‡‡F!« s‡‡( w‡‡!U)« w‡‡×B!« Z‡‡CM!« v‡‡!≈  «u‡‡D)« Ác‡‡¼
 W‡‡³×(Ë W‡‡ŽUD!«Ë V‡‡(«Ë Âö‡‡,!UÐ r‡‡,²¹ Íc‡‡!«Ë n‡‡MF!«Ë

s‡‡¹dšü«
 p‡‡!– o‡‡I×²¹ w‡‡J! t‡‡½√ ¨å”U‡‡³Ž b‡‡L×( ∫–U²‡‡Ý_« ò Èd‡‡¹
 …d‡‡Ý_« —Ëœ q‡‡¦( ∫ p‡‡!– o‡‡OI×²! l‡‡OL'« „d²‡‡A¹ Ê_ b‡‡Ðô
 d‡‡¼“_« —Ëœ ¨ W¾‡‡AM²!« W‡‡OKLŽ § © Ê«b‡‡!«u!« ® W‡‡¹dB*«
 …b‡‡OL(« ‚ö‡‡š_« aO‡‡Ýdð § a¹U‡‡A*« l‡‡OLłË n¹d‡‡A!«
 b‡‡F³!« § Âö‡‡Žù« …—«“Ë —Ëœ ¨ l‡‡L²−*« ¡U‡‡MÐ√ Èb‡‡! w‡‡Žu!«Ë
 U‡‡N{dF! W‡‡/œUN!« l‡‡O{«u*« —U‡‡O²š«Ë tÐU‡‡ý U‡‡(Ë n‡‡MF!« s‡‡Ž
 bŽU‡‡,¹ U‡‡( q4 d‡‡A½ § w‡‡ŽUL²łô« q‡‡&«u²!« l‡‡'«u( —Ëœ ¨
 v‡‡!≈ ÍœR‡‡¹ U‡‡( q4 V‡‡−ŠË ¡U‡‡MÐ_« WOB;‡‡ý ¡U‡‡MÐ § l‡‡L²−*«
 l‡‡OL−Ð W‡‡Ý—b*« —Ëœ ¨ n‡‡MF!« v‡‡KŽ Y‡‡(«Ë ‚ö‡‡š_« —U‡‡ON½«
 Ác‡‡¼ W‡‡'UF( § t‡‡/öšË w‡‡,H½ w‡‡zUBš√ s‡‡( U‡‡NO/ s‡‡(
 WO(u¹ W‡‡LK4 ¡U‡‡DŽ≈Ë …dL²‡‡,*«  «Ëb‡‡M!« ‰ö‡‡š s‡‡( …d‡‡¼UE!«
 q‡‡OFHðË …d‡‡¼UE!« Ác‡‡¼ s‡‡( b‡‡×K! —u‡‡ÐUD!« § WOŽu³‡‡Ý√ Ë√
 w‡‡²!«  ôU‡‡(« W‡‡'UF* W‡‡Ý—b*UÐ w‡‡,HM!« w‡‡zUBš_« —Ëœ
 aO‡‡Ýdð § l‡‡OL'« n‡‡ðUJð Ê√ W‡‡¹UNM!« §Ë ¨‰ËQ‡‡Ð ôË√ d‡‡NEð
 Èb‡‡! W×L‡‡,!« Âö‡‡Ýù« r‡‡O!UFðË b‡‡OL(« ‚ö‡‡š_«Ë r‡‡OI!«
 l‡‡L²−( v‡‡!≈ W‡‡¹UNM!« § ÍœR‡‡¹ ·u‡‡Ý ¨ d‡‡GB!« c‡‡M( U‡‡MzUMÐ√
 Ê√ Y‡‡OŠ …d‡‡¼UE!« Ác‡‡¼ —U‡‡A²½« s‡‡( b‡‡(«Ë n‡‡MF!« s‡‡( ‰U‡‡š

Æ U‡‡NÐ Q‡‡AM¹ w‡‡²!« W‡‡¾O³!« b‡‡O!Ë q‡‡HD!«
الدين يضع ضوابط لنشر قضايا العن! عبر 

مواقع التواصل االجتماعي
 U‡‡¹UC' d‡‡A½ ‰u‡‡Š w(ö‡‡Ýù« s‡‡¹b!« Í√— v‡‡KŽ ·d‡‡F²K!
 v‡‡KŽ U‡‡¼dOŁQðË w‡‡ŽUL²łô« q‡‡&«u²!« l‡‡'«u( d‡‡³Ž n‡‡MF!«
 ¨ ò w½öI‡‡,F!« ¶« b‡‡³Ž aO‡‡A!« ò U‡‡M! Àb‡‡% l‡‡L²−*«
 W³‡‡,M!UÐ ò ∫ö‡‡zU' ·U‡‡'Ë_« …—«“u‡‡Ð ”—b‡‡(Ë V‡‡ODšË ÂU‡‡(≈
 r‡‡z«d'« p‡‡Kð d‡‡¹uBð s‡‡( ÷d‡‡G!« ÊU4 «–≈ s‡‡¹b!« r‡‡J(
 c‡‡šU¹ Ë√ U‡‡NÐU×&√ v‡‡!≈ ‚u‡‡I(« q‡‡Bð v‡‡²Š U‡‡NIOŁuð u‡‡¼
 «–« U‡‡(« ‚ö‡‡Þô« v‡‡KŽ p‡‡!– s‡‡( l‡‡½U( ö‡‡/ t‡‡IŠ b‡‡Š«Ë q4
 s‡‡¹c!« s‡‡( ‰«u‡‡(_« w‡‡MłË …dN‡‡A!« Ë d‡‡AM!« u‡‡¼ ÷d‡‡G!« ÊU4
 p‡‡!– d‡‡OžË U‡‡NOKŽ Êu‡‡IKF¹Ë  U‡‡×HB!« Ác‡‡¼ v‡‡KŽ Êu‡‡Kšb¹
 U‡‡ÐU¼—≈ b‡‡Fð r‡‡z«dł q‡‡L% U‡‡NKš«œ § U‡‡N½U/ —u‡‡(ô« Ác‡‡¼ s‡‡(
 ôË t¹d‡‡A³!« t‡‡FO³DK! n‡‡!U;( t‡‡½_ “u‡‡−¹ ô «c‡‡¼Ë l‡‡L²−LK!
 U‡‡¼d¹uBð Ë√  U‡‡¼u¹bOH!« Ác‡‡¼ q‡‡¦( ‰Ë«b‡‡ð Âb‡‡Ž s‡‡( b‡‡Ð
 d‡‡A½ Ë√ —u‡‡B!« Ác‡‡¼ Ë  U‡‡¼u¹bOH!« Ác‡‡¼ Êô t‡‡¹«b³!« s‡‡(
 Ë Èd‡‡š√ r‡‡z«dł U‡‡NMŽ Q‡‡AMð WO³K‡‡Ý —U‡‡Ł¬ U‡‡N! —u‡‡(ô« Ác‡‡¼
  √d‡‡ł U‡‡NM( l‡‡L²−*« v‡‡KŽ WLO‡‡,ł —U‡‡Ł¬ w‡‡MF¹ U‡‡NMŽ Q‡‡AMð

¡UNH‡‡,!«

 åw½öI‡‡,F!« aO‡‡A!«ò Àb‡‡% W‡‡1d'« s‡‡( W‡‡¹U'u!« s‡‡ŽË
 W‡‡ÐU'd!« w‡‡¼ qzU‡‡Ýu!« Ác‡‡¼ ‰Ë√ ÆÆ qzU‡‡ÝË …b‡‡Ž „U‡‡M¼
 .d‡‡J!« Ê¬d‡‡I!« U‡‡NMŽ Àb‡‡% W‡‡Oð«c!« W‡‡ÐU'd!« ¨ W‡‡Oð«c!«
 U‡‡N³¼Ë w‡‡²!« ”«u‡‡(« Ác‡‡¼ „—b‡‡¹ U‡‡(bMŽ ÊU‡‡,½ùU/ p‡‡!c4
 ‰Q‡‡,OÝ t‡‡½√Ë s‡‡¹dšü« s‡‡Ž U‡‡NÐ Áe‡‡O(Ë t‡‡! q‡‡łË e‡‡Ž ¶«
 U‡‡( «Ëb‡‡łËË ò ¶« ‰U‡‡' U‡‡L4 Õ—«u‡‡'« p‡‡Kð ‰U‡‡LŽ√ s‡‡Ž
 w‡‡²!« —u‡‡(_« Ác‡‡¼Ë ¨ ò «b‡‡Š√ p‡‡Ð— r‡‡KE¹ ôË «d‡‡{UŠ «u‡‡KLŽ
 § a‡‡Ýd¹ t‡‡(dJ*« t‡‡J( § U‡‡(UŽ d‡‡AŽ W‡‡ŁöŁ w‡‡³M!« q‡‡þ
 —u‡‡(ô« —«b‡‡( U‡‡NOKŽ w‡‡²!« WO‡‡ÝUÝ_« …b‡‡ŽUI!« ”U‡‡M!« ÊU‡‡¼–√
 ‰U‡‡LŽ_« W‡‡×&Ë …b‡‡OIF!« ¡U‡‡H& § d‡‡¼u'« W(ö‡‡Ý Êô
 U‡‡¼UDŽ√ w‡‡²!« Âö‡‡Ýù« b‡‡Ž«u' aO‡‡ÝdðË c‡‡šQ*« ‚b‡‡& §
 s‡‡( W‡‡zU*« § 60 v‡‡KŽ b‡‡¹eð W³‡‡,½ rK‡‡ÝË v‡‡K& ¶« ‰u‡‡Ý—

W‡‡(dJ*« W‡‡J( § t‡‡¦J( …b‡‡(
 v‡‡KŽ œd‡‡H!« W‡‡ÐU'— w‡‡¼ W‡‡O½U¦!« WKO‡‡Ýu!«Ë w‡‡½U¦!« d‡‡(_«
  «c‡‡!« W‡‡³'«d( s‡‡( w‡‡¼Ë ô√ W‡‡Oð«c!« W‡‡ÐU'd!« v‡‡I³¹ t‡‡,H½
 s‡‡¹c!« U‡‡N¹« U‡‡¹ ò t‡‡,H½ œd‡‡H!« W‡‡ÐU'— w‡‡½U¦!« d‡‡(_« W‡‡ON!ô«
 år‡‡²¹b²¼« «–≈ q‡‡{ s‡‡( r‡‡4dC¹ ô rJ‡‡,H½« r‡‡JOKŽ «u‡‡M(«
 W‡‡(UOI!« Âu‡‡¹ t‡‡Oð« r‡‡NK4Ëò p‡‡,H½ s‡‡Ž ‰Q‡‡,²Ý X‡‡½« w‡‡MF¹
 V‡‡'«d¹ u‡‡¼ f‡‡HM!« v‡‡KŽ W‡‡¹œdH!« W‡‡ÐU'd!« v‡‡I³¹ ò «œd‡‡/
 U‡‡(bMŽ Ád‡‡OGÐ W‡‡'öŽ ‘u‡‡! U‡‡( u‡‡¼ t‡‡,H½ ‰«u‡‡Š« ÊU‡‡,½ô«
 ö‡‡/ s‡‡¹dšü« ‰«u‡‡Š√ „d‡‡²¹Ë t‡‡,H½ ‰U‡‡×Ð ÊU‡‡,½ù« d‡‡EM¹

ÆV‡‡OF( u‡‡¼Ë ”U‡‡M!« V‡‡OF¹
 „—b‡‡¹ U‡‡(bMŽ p‡‡!– Êu‡‡J¹Ë …d‡‡Ý_« W‡‡ÐU'— Y‡‡!U¦!« d‡‡(_«
 ’uB½ s‡‡( t‡‡LN/ r‡‡NOKŽ V‡‡−¹ U‡‡( …d‡‡Ý_« Ác‡‡¼ § œ«d‡‡/_«
 Êu‡‡&d×¹ r‡‡NM¹œ  ôôœ s‡‡( r‡‡¼œöÐ 5‡‡½«u' s‡‡( WOŽd‡‡ý
 ‰«uŠ√ s‡‡( Áu‡‡LKŽ U‡‡0 Â«e‡‡²!ô« «c‡‡¼ W‡‡−O²½ ö‡‡LŽ p‡‡!– v‡‡KŽ
 W(UI²‡‡Ý« v‡‡!« ÍœR‡‡¹ «c‡‡¼ r‡‡¼œöÐ 5‡‡½«u'Ë rNŽd‡‡ýË r‡‡NM¹œ
 l‡‡L²−*« § W‡‡(U& …d‡‡Ý√ Êu‡‡Jð Ê√ v‡‡!≈ Ë Ád‡‡Ýô« Ác‡‡¼
 ÊU‡‡O²H!« T‡‡ýU½ Q‡‡AM¹ ò U‡‡1b' w‡‡ÐdF!« dŽU‡‡A!« ‰U‡‡' U‡‡L4Ë
 «c‡‡¼ h;‡‡A!« «c‡‡¼ w‡‡!U²!UÐË ò Áu‡‡Ð√ Áœu‡‡Ž ÊU4U‡‡( v‡‡KŽ U‡‡M(
 b‡‡O!UIðË  «œU‡‡Ž WLOI²‡‡,( …d‡‡Ý√ § Q‡‡A½ Íc‡‡!« ÊU‡‡,½ù«
 —«d‡‡{√ § U³³‡‡Ý Êu‡‡J¹ Ê« «b‡‡Ð« s‡‡J1 ô «c‡‡¼ WLOI²‡‡,(

l‡‡L²−*UÐ —«d‡‡{ù« Ë√ t‡‡,H½
 l‡‡L²−*«  5‡‡Ž  Í√  l‡‡L²−*«  W‡‡ÐU'—  p‡‡!–  b‡‡FÐ  w‡‡ðQ¹
 W¾O³!« § ·u‡‡!Q*« s‡‡Ž Ã—U‡‡š d‡‡(√ qJ‡‡! t‡‡ð«œUI²½«  ̈W‡‡BŠUH!«
 l‡‡( v‡‡ýUL²¹ U‡‡( ô≈ U‡‡NO/ n‡‡!R¹ ô√ V‡‡−¹ ô W‡‡¾O³!« Ê_ ¨
 UM‡‡,Š Êu‡‡M(R*« Á¬— U‡‡( ò d‡‡Ł_« § ¡U‡‡ł p‡‡!c!Ë W‡‡¾O³!« Ác‡‡¼
 w‡‡!U²!UÐË ò `‡‡O³' u‡‡N/ U‡‡×O³' Êu‡‡M(R*« Á¬— U‡‡(Ë s‡‡,Š u‡‡N/
 r‡‡KF¹Ë t²FL‡‡Ý v‡‡KŽ k‡‡/U×¹ Ë —U‡‡'« W‡‡OL¼« r‡‡KF¹ ÊU‡‡,½ù«
 o‡‡¹dD!« o‡‡Š Ë o‡‡¹dD!« v‡‡KŽ W‡‡E/U×*«Ë o‡‡¹dD!« W‡‡OL¼√
 W‡‡F(U'«Ë U‡‡NÐ q‡‡LF¹ w‡‡²!« W‡‡,ÝR*« v‡‡KŽ W‡‡E/U×*« r‡‡KF¹Ë
 Íc‡‡!« vH‡‡A*«Ë U‡‡NO/ r‡‡KF²¹ w‡‡²!« W‡‡Ý—b*« U‡‡NÐ ”—b‡‡¹ w‡‡²!«
 «c‡‡N/ ¨ l‡‡L²−*« W‡‡ÐU'— w‡‡¼ —u‡‡(_« Ác‡‡¼ q4 t‡‡O/ Z‡‡!UF²¹
  U‡‡,ÝR*« s‡‡( W‡‡,ÝR( Í√ § ¡w‡‡ý t‡‡M( —b‡‡& «–≈ œd‡‡H!«
 5‡‡Ž b‡‡−O/ ÊUJ‡‡( Í√ §  U‡‡'dD!« § Ÿ—«u‡‡A!« § ¡«u‡‡Ý
 W‡‡/u!Q( d‡‡Ož w‡‡MF¹ Ád‡‡E½ t‡‡O!« d‡‡EMð  ̈t‡‡CG³ð l‡‡L²−*« «c‡‡¼
 q‡‡LŽ Ë√ ‰u‡‡³I( d‡‡Ož q‡‡LŽ u‡‡¼ t‡‡Ð Âu‡‡I¹ U‡‡( Ê√ r‡‡KF¹ w‡‡J!
 v‡‡!« q‡‡B¹ Ê« lOD²‡‡,¹ ôË «c‡‡¼ s‡‡Ž l‡‡ł«d²¹ w‡‡!U²!UÐË ¡w‡‡Ý

Æ t‡‡1d'« q‡‡F/ t‡‡KŠd(
 w‡‡ŽUL²łô« q‡‡&«u²!« l‡‡'«u( qE²‡‡Ý U‡‡MIOI% ÂU‡‡²š §Ë
 W‡‡¹œUB²'ô«Ë W‡‡OFL²−*« U‡‡¹UCI!« W‡‡/U4 § s‡‡¹bŠ Ë– Õö‡‡Ý
  UOÐU−¹≈ s‡‡( U‡‡NÐ U‡‡0 p‡‡,L²!« U‡‡MOKŽË U‡‡¼dOžË WO‡‡ÝUO,!«Ë
 t³F‡‡ýË t‡‡ðœUO'Ë s‡‡Þu!« ¶« k‡‡HŠ ¨ UNðUO³K‡‡Ý s‡‡Ž b‡‡F³!«Ë

Æ s‡‡DÐ U‡‡(Ë U‡‡NM( d‡‡Nþ U‡‡( 7‡‡H!« s‡‡(
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uJÝu½uO!« s( …bL²F( WO1œU4ô«

 5‡‡B!«Ë b‡‡MN!« d‡‡O²4 ‰Ëœ l‡‡( s‡‡×²/Ë W‡‡O!Ëœ ÊU‡‡×²(ô«
 ‰Ëb!« s‡‡( U¼dOžË U‡‡¹eO!U(Ë d‡‡B(Ë ÊU‡‡M³!Ë UO‡‡ÝË— ÊU‡‡ÐUO!«Ë

 dO²J! «
 wM¼– »U,Š ÊU4 WO1œU4ô« —Ëœ

 l‡‡( X‡‡LKJð r‡‡NF( d‡‡LF! X4d²‡‡ý≈ U‡‡(bMŽ W‡‡¹«b³!« s‡‡(
 ÊUJ‡‡*« …d‡‡¹b(Ë e‡‡4d*« W‡‡³ŠU& …—u‡‡²4b!«
 X4d²‡‡ý« q‡‡FH!UÐË d‡‡LŽ e‡‡O9 X‡‡LNHðË
 oI×O‡‡Ý t‡‡½√ w‡‡! X‡‡!U'Ë  UIÐU‡‡,( §

 ¨‰Ë« e‡‡4d(
 § V‡‡F²( s‡‡J¹ r‡‡! d‡‡LŽ W‡‡IOI(«
WŽd‡‡,Ð  V‡‡,×OÐ  ÊU4  t‡‡½_  t‡‡ðd4«c(

 5²M‡‡Ý s( r‡‡¼UF( U‡‡MKL4 ¶ b‡‡L(«Ë
 tOLMð § d‡‡O³4 q‡‡C/ r‡‡N! ÆÆÆÊü« v‡‡²ŠË
 v‡‡KŽ w½ËdJ‡‡AOÐ r‡‡N½√ l‡‡( Æd‡‡LŽ W‡‡³¼u(

 tF( w‡‡ðd4«c(Ë w‡‡(UL²¼≈
 „d²‡‡A( ÂU‡‡L²¼ù« s‡‡J¹ r‡‡! u‡‡! Ê_
 s‡‡J¹  r‡‡!  ÆÆÆÆW‡‡O1œU4_«Ë  X‡‡O³!«  5‡‡Ð

Æ r‡‡!UF!« v‡‡KŽ w‡‡!Ë√ e‡‡4«d* q‡‡&Ë
 §  d‡‡LF!  t‡‡OML²ð  Íc‡‡!«  U‡‡(  ≠∂

øt‡‡O!≈  vF‡‡,ðË  q³I²‡‡,*«
 q4Ë Á«u²‡‡,( v‡‡KŽ k‡‡/U×( q‡‡E¹ Ê√

 d‡‡B( r‡‡Ý≈ l‡‡/«— q‡‡CH¹  UIÐU‡‡,*«
 »U‡‡,(UÐ  d‡‡²4√  W‡‡OMF*«   U‡‡N'«  ÂU‡‡L²¼«  w‡‡M9√Ë
 r‡‡N(dJðË ‰Ëb‡‡!« r‡‡N! X‡‡H²Kð Ê√Ë ÆÆÆÆt‡‡O/ 5‡‡GÐUM!«Ë w‡‡M¼c!«

ÆrNF−‡‡AðË
 rN1dJð r²OÐ Èd‡‡š_« ‰Ëb‡‡!« § t‡‡zö(“ Èd‡‡OÐ d‡‡LŽ Ê_ 

 Æw!Ë√ e‡‡4«d( «uII×¹ ô r‡‡N½« l‡‡(
 § p‡‡²Nł«Ë  U‡‡'uF( W‡‡¹√ Ë√  U‡‡³IŽ  b‡‡łË q‡‡¼≠∑

ød‡‡LŽ l‡‡( pðdO‡‡,(
öNÝ fO!  UIÐU,*« X'Ë V¹—b²!«

 UO(u¹  UŽUÝ ∂ ÊuJ¹ U³¹dIð
 Ê«u‡‡¹Uð s‡‡Ž U‡‡½bOŽ«u( ·ö‡‡²šù ÆÆÆÆd‡‡−H!« s‡‡( U‡‡³!Už

  UŽU‡‡Ý X‡‡Ý Ë« f‡‡Lš ‚—U‡‡/
 d‡‡−H!« Âu‡‡I¹ œd‡‡³!« §Ë ÆÆÆÂU‡‡M¹ Ê√ b‡‡¹d¹Ë q‡‡HÞ u‡‡¼Ë
 q‡‡OÐu*« Ë√ »U‡‡²!« v‡‡KŽ q‡‡(« …d‡‡¦4 s‡‡(  U‡‡'Ë√ ÆÆÆÆ»—b‡‡²¹

w‡‡M¼– œu‡‡N−( t‡‡½_ ÆÆÆÆŸ«b‡‡B!UÐ »U‡‡B¹ ÊU4
øUNOKŽ X³KGð nO4Ë ≠∏

 ÆÆÆ5‡‡Ð—b*« s‡‡(Ë Áb‡‡!«Ë s‡‡(Ë w‡‡M( lO−‡‡Að ÆÆÆÆlO−‡‡A²!«
 p‡‡½√  5‡‡IŁ«ËË  p‡‡Ð  s‡‡¹—u;/  U‡‡M½QÐ  dL²‡‡,*«  e‡‡OH×²!«Ë
 t‡‡½« ô≈ d‡‡OGB!« tM‡‡Ý r‡‡ž— u‡‡¼Ë ÆÆÆÆv‡‡!Ë_« e‡‡4«d*« oI×²‡‡Ý

ÆWO!R‡‡,*«Ë Íb‡‡×²!« Èu²‡‡,( v‡‡KŽ ÊU4
 tNł«uM‡‡Ý w!« V‡‡F²!« t‡‡! `‡‡{uÐ WIÐU‡‡,( Í√ q‡‡³' w‡‡M½_Ë

 Æô Â√ lOD²,O¼ ÊU4 «–« ÁdOA²,ÐË
Êü« v²Š dLŽ UNIIŠ w²!« e4«d*« w¼U( ≠π

 e‡‡4d( U‡‡NO/ o‡‡IŠË ÊU‡‡M³!Ë d‡‡B( 5‡‡Ð X‡‡½U4 WIÐU‡‡,( ‰Ë√
first star ‰Ë√

 v‡‡KŽ w‡‡½UŁ e‡‡4d( o‡‡IŠË W‡‡O!Ëœ X‡‡½U4 t‡‡O½U²!« tIÐU‡‡,*«

pðdCŠ vKŽ ·dF²½ sJ2 ≠±
 Í“U−Š nÝu¹ bL×( .d(∫ rÝù«

 »«œ« f½U,O! ∫ q¼R*«
 q‡‡BŠË  «uM‡‡Ý l³‡‡Ý Ád‡‡LŽ w‡‡4– d‡‡LŽ q‡‡HD!« …b‡‡!«ËË
 »U‡‡,(« WIÐU‡‡,( § r!UF!« Èu²‡‡,( vKŽ ‰Ë_« e4d*« vKŽ

Ê«u‡‡¹Uð § W‡‡(UI*« w‡‡M¼c!«
øUNO²HA²4« nO4Ë ødLŽ W³¼u* XN³²½« v²(≠≤

 U‡‡N²'Ë d‡‡LŽ ÊU4 ÆÆÆÆ5M‡‡Ý ≥ s‡‡(
  «uM‡‡Ý l‡‡Ð—«

 ‰Q‡‡,¹ ÊU4Ë ÆÆÆÂU‡‡'—ôUÐ tHG‡‡ý √b‡‡Ð
  UNL‡‡Ý≈  U‡‡(  t‡‡½Uš  q4Ë  ÂU‡‡'—_«  s‡‡Ž
 ±∞∞∞ b‡‡FÐË ‰u‡‡I½ «–U‡‡( ±∞∞ b‡‡FÐË
 ·d‡‡Ž  t‡‡½«  U‡‡MK&Ë  v‡‡²Š  «c‡‡J¼Ë

W‡‡½Uš  ≥∂  w‡‡²Š  ÂU‡‡'—ô«
 U‡‡(bMŽ  p‡‡/dBð  ÊU4  n‡‡O4Ë≠≥
  UÐU‡‡,(« § e‡‡O2 t‡‡½√  XH‡‡A²4«
 øX‡‡Nłuð  s‡‡*  v‡‡MF0 Æ U‡‡O{U¹d!«Ë

øÆÆ  X‡‡/dBð  n‡‡O4Ë
 b‡‡Š_ t‡‡łuð√ r‡‡! d‡‡(_« ∆œU‡‡Ð §
 l‡‡ÐUð« X‡‡O³!« § t‡‡F( w‡‡,HMÐ  √b‡‡Ð
 t‡‡/dŽ√Ë ÂU‡‡'—√ W‡‡½Uš b‡‡¹“√ Ÿu³‡‡Ý« q4Ë
 q‡‡¹eM²Ð  X‡‡L'Ë  ÆÆW‡‡O½UJ*«  U‡‡N²LO'
 U‡‡NO/  »U‡‡²!« v‡‡KŽ t‡‡! W‡‡OLOKFð »U‡‡F!√

 ”U‡‡Ý_« u‡‡¼ «c‡‡¼ s‡‡J¹ r‡‡! s‡‡J! Õd‡‡ÞË l‡‡Lł
 q‡‡&Ë t‡‡½_  U‡‡¼u¹b/ s‡‡Ž X‡‡M!« v‡‡KŽ d‡‡O²4 Y‡‡×Ð√ X‡‡M4
 ªU‡‡N/dF½ ô Áb‡‡!«ËË U‡‡½«   U‡‡(uKF( ·d‡‡F¹ ÃU‡‡²×( W‡‡KŠd( v‡‡!≈

”b‡‡MN( Áb‡‡!«Ë Ê√ r‡‡KF!« l‡‡(
  «¡«dłù« X‡‡½U4Ë d‡‡B( Ã—U‡‡š U‡‡M4Ë d‡‡E(« …d‡‡²/ § U‡‡M4
 ÆÆt‡‡Ð V‡‡¼–√ s‡‡¹√ d‡‡OJH²K! ‰U‡‡−( „U‡‡M¼ s‡‡J¹ r‡‡K/ …b¹b‡‡ý

ÆÕU‡‡²( u‡‡¼U( qJ‡‡Ð X‡‡O³!UÐ t‡‡²³¼u( w‡‡/√ w‡‡½√ d‡‡Ož
 ÊËb‡‡Ð b‡‡Nł w‡‡!c³²Ð p‡‡½« W‡‡MOF( …d‡‡²/ § ÍdF‡‡Að r‡‡!√ ≠¥

 øøw‡‡MF¹ w‡‡{UH!« v‡‡KŽ øœËœd‡‡(
 r‡‡N½_ ÆÆÍœôË l‡‡( Íb‡‡Nł q4 ‰c‡‡Ð√ Ê√ V‡‡Š√ U‡‡½√ «b‡‡Ð√ ô
 t‡‡³¼u*« U‡‡*UÞ ÆÆÆÆW‡‡O!UŽ t‡‡½UJ( § «u‡‡½uJ¹ Ê√ «uI×²‡‡,¹
 ôË t‡‡LKþ√ Â«d‡‡Š w‡‡I³¹ ÆÆÆÆt‡‡Ołuð W‡‡łU²×( s‡‡J! …œu‡‡łu(

Æt‡‡Ð ·uG‡‡ýË t‡‡³×¹ ¡w‡‡ý t‡‡¹b! w‡‡/√
«bł rN( ¡wý «c¼Ë t,HMÐ t²IŁ ÊU4 œËœd*« Ë

 f‡‡O!Ë œ«u‡‡*« q4 § t‡‡Ý«—b!« § Áe‡‡O9 œËœd‡‡*« U‡‡C¹√Ë
 tMO‡‡Ý—b0 t‡‡²'öŽ d‡‡³4_« œËœd‡‡*« ÊU4Ë ¨j‡‡I/  U‡‡O{U¹d!«
 § r‡‡¼UF( q‡‡ÐUI²OÐ t‡‡½ô t‡‡M( d‡‡³4_« t‡‡zö(“Ë t‡‡MOÐ—b(Ë
 W‡‡OŽUL²łù« W‡‡OŠUM!«  s‡‡(  U‡‡C¹√Ë ÆÆÆt‡‡O!Ëb!«   UIÐU‡‡,*«

Æ …“U‡‡²2 tOB;‡‡ý
 Ê√ s‡‡J1 w‡‡²!« WOL‡‡Ýd!« s‡‡4U(ú! w‡‡²K&uð n‡‡O4 ≠µ
 W‡‡Nł t‡‡O/ q‡‡¼ v‡‡MF0 W‡‡O!Ëœ  U¹u²‡‡,* d‡‡LŽ U‡‡NÐ Íb‡‡FBð
  «œU‡‡N²ł«  U‡‡NK4  Â√  „bŽU‡‡,ðË  V‡‡¼«u*«  v‡‡M³²²Ð  W‡‡MOF(

øWOB;‡‡ý
 dO²4 e4«d(  błËË «««««bł dO²4 X¦×Ð U½«

 W‡‡O1œU4« t‡‡³ŠU& ÊULOK‡‡Ý U‡‡O½«— …—u‡‡²4b! X‡‡K&uð v‡‡²Š

Ær‡‡!UF!«
 r‡‡!UF!« v‡‡KŽ ‰Ë« e‡‡4d( o‡‡IŠ W‡‡FÐ«d!«Ë t‡‡²!U²!« tIÐU‡‡,*«

Ê«u‡‡¹Uð § t‡‡(UI( W‡‡O!Ëb!«  UIÐU‡‡,*«
 § d‡‡LŽ l‡‡( pðdO‡‡,( § X‡‡½√Ë w‡‡ML²ð X‡‡M4 «–U‡‡( ≠±∞

 U‡‡³IF!« p‡‡! q!cO‡‡Ý ÊU4Ë t‡‡ðôuDÐ
 s¹eOL*« ‰UHÞ_UÐ ÂUL²¼ô« �

rNF( dO¦4 ‚dH¹ r¼bKÐ s( rN1dJð �
 n‡‡O!UJ²!« q‡‡L%Ë r‡‡N³¹—bð W‡‡OMF*«  U‡‡N'« w‡‡!u²ð Ê√ �
 UMOK−‡‡,ð Âu‡‡Ý— l‡‡/b½Ë œU‡‡%û!  l‡‡/b!« q‡‡L×²½ U‡‡F³Þ U‡‡M½_

Æ—ôËb‡‡!UÐ t‡‡K4Ë
 b‡‡MŽ W‡‡³¼u( œu‡‡łuÐ dF‡‡Að Â√ Í_ p‡‡²×OB½ U‡‡( ≠ ±∞

øU‡‡N!UHÞ√
 ÆÆÆÆU‡‡N!uŠË X‡‡M!« v‡‡KŽ Y‡‡×³ð U‡‡N½√Ë W‡‡E( œœd‡‡²ð ô
Æ«u‡‡K&Ë W‡‡KŠd( Í_Ë U‡‡NK¦( W‡‡³¼u( r‡‡¼bMŽ ‰U‡‡HÞ√ l‡‡ÐU²ðË

 ‰U‡‡HÞ√ U‡‡½błËË …d‡‡O¦4  U‡‡¼u¹b/ d‡‡LŽ l‡‡( X‡‡FÐUð U‡‡½«
 ÆÆÆr‡‡NOKŽ ‚u‡‡H²¹ w‡‡,H½ v‡‡KŽ b‡‡NŽ  b‡‡š√ U‡‡½√Ë ÆÆÆÆÆt‡‡K¦(
 r‡‡!UF!«  §  b‡‡Š√  ô  ÂU‡‡'—«  ¡«d‡‡IOÐ  d‡‡LŽ  ÆÆÆÆÊU4  b‡‡'Ë

r‡‡Žb!« b‡‡−¹ r‡‡! «c‡‡¼ r‡‡ž—Ë ÆÆÆÆÆU‡‡¼¡«dI¹
tHKš XKKþË q(√ r!Ë q4√ r! U½« fÐ

 «uI×²‡‡,¹ U‡‡L¼ ÊU‡‡AŽ U‡‡½œôË√ l−‡‡A½Ë r‡‡Žb½Ë r‡‡²N½ Â“ô
Áe‡‡O1 ¡w‡‡ý t‡‡O/ q‡‡HÞ q4 W‡‡O!UŽ W‡‡½UJ( § «u‡‡×³B¹

 p‡‡!– b‡‡FÐË ÆÆÆUN/U‡‡A²4ô U‡‡MI/uOÐ w‡‡!« u‡‡¼ U‡‡MÐ— o‡‡O/uð
U‡‡NOLM²! Â_« —Ëœ w‡‡ðQ¹

eO2 qHÞ q4 Ê√ WFM²I( U½√ sJ!Ë 
 U‡‡½œôË«  w‡‡L×¹  U‡‡MÐ—Ë  …e‡‡O*«  Ác‡‡¼  ·U‡‡A²4«  WKJ‡‡A*«

Ær‡‡NO/  „—U‡‡³¹Ë
 d‡‡LŽ q‡‡HD!« …b‡‡!«Ë Í“U‡‡−Š .d‡‡( dJ‡‡A½ W‡‡¹UNM!« §Ë
 e‡‡OL²!« Â«Ëœ t‡‡! v‡‡ML²½Ë oO‡‡A!« —«u‡‡(« «c‡‡¼ v‡‡KŽ w‡‡4–

Æ⁄u‡‡³M!«Ë

بلدنــا مصــر بهــا العديــد والعديــد مــن املوهوبــني و املتميزيــن والنوابــغ والبعض منهم 
قــد يجــد فرصتــه لينمــي هــذه املوهبــة ويظهــر هــذا النبــوغ ومعنــا اليــوم مثــال لطفــل 
فــاق التوقعــات وحصــل علــى املركــز األول علــى مســتوى العالــم يف احلســاب الذهنــي 

ومعنــا يف هــذا احلــوار والــدة الطفــل

ماهــو متوســط ضــخ اللحــوم قبيــل 
و أثنــاء عيــد االضحــى ؟

 ¨w½bF‡‡,!«  œu‡‡L×(  b‡‡OLF!«  Õd‡‡&
 Âu‡‡×K! W‡‡¹dB*« W4d‡‡A!« f‡‡K−( f‡‡Oz—
 W‡‡CÐUI!«  t4d‡‡AK!  W‡‡FÐU²!«  ¨s‡‡ł«Ëb!«Ë
 …—«“u‡‡!  W‡‡FÐU²!«  ¨  W‡‡Oz«cG!«   U‡‡ŽUMBK!
 j‡‡Ýu²*« § a‡‡Cð W4d‡‡A!« Ê≈ ¨s‡‡¹uL²!«
 …Ë—c‡‡!« § q‡‡BO! U‡‡MÞ 80 w‡‡!« 60 s‡‡(
 v‡‡!≈ „—U‡‡³*« v‡‡×{_« b‡‡OŽË  r‡‡Ý«u*«Ë
 w½«œu‡‡,!« r‡‡×K!« s‡‡( U‡‡O(u¹ s‡‡Þ 120

ÆÃ“U‡‡D!«
 ¨Ê«œu‡‡,!« s‡‡( —U‡‡IÐ_« œ«dO²‡‡Ý« r‡‡²¹ 
 § Íd‡‡DO³!« V‡‡D!« s‡‡( W‡‡M' q‡‡šb²ðË
 s‡‡(  b‡‡4Q²K!  U‡‡NOKŽ  n‡‡AJK!  Ê«œu‡‡,!«
 v‡‡!≈ UNM×‡‡ý q‡‡³' ÷«d‡‡(√ Í√ s‡‡( U‡‡¼uKš

ÆvJ‡‡ýuð
ماهــي الطاقــة االســتيعابية ملجــزر 

توشــكا؟
 U‡‡NÐ  wJ‡‡ýuð  Ê√  åw½bF‡‡,!«ò  ·U‡‡{√
 ¨”√— n‡‡!√ 30 s‡‡( d‡‡¦4_ l‡‡,²¹  —e‡‡−(
  wJ‡‡ýuð —e‡‡−( w‡‡!« —U‡‡IÐ_« ‰u‡‡&Ë —u‡‡/Ë
 —e‡‡−*« § `‡‡Ðc!« r‡‡Ł n‡‡AJ!« l‡‡O'uð r‡‡²¹
 b‡‡FÐ b‡‡4Q²!«Ë ¨Èu²‡‡,( v‡‡KŽ√ v‡‡KŽ  u‡‡¼Ë
 5‡‡¹dDO³!« ¡U‡‡³Þ_« s‡‡( o‡‡¹d/ d‡‡³Ž `‡‡Ðc!«

Æ÷«d‡‡(√ Í√ s‡‡( U‡‡¼uKš s‡‡(
 s‡‡( Âu‡‡×K!« s×‡‡ý r‡‡²¹ t‡‡½√ ·U‡‡{√ Ë 
 ¨5ðU‡‡,³!«  —e‡‡−(  v‡‡!≈  wJ‡‡ýuð  —e‡‡−(
 W4d‡‡A!«  —e‡‡−(  v‡‡!≈  Âu‡‡×K!«  q‡‡BðË
 qJ‡‡!  ·d‡‡B!«  r‡‡²¹Ë  …œd‡‡³(   U‡‡ÐdŽ  §

Æ  WIOI‡‡A!«    U4d‡‡A!«
·ي ســؤال عــن عــدد املنافــذ التــي 
تغطــي كافــة املحافظــات املصريــة ؟

 v‡‡KŽ  c‡‡HM(  1350 „U‡‡M¼  Ê√  `‡‡{Ë
Æ U‡‡E/U×*«  Èu²‡‡,(

 Áل يوجــد اشــراف بيطــري علــي 
واملجمــدة؟ الطازجــة  اللحــوم 

 d‡‡BMŽ  b‡‡łu¹  t‡‡½«  w½bF‡‡,!«  —U‡‡ý√  
 ¨…d‡‡¼UI!« W‡‡E/U×* l‡‡ÐUð Íd‡‡DO³!« V‡‡DK!
 t(ö‡‡Ý  s‡‡(  b‡‡4U²K!  —e‡‡−*UÐ  œu‡‡łu(
 ¡U‡‡³Þô« s‡‡( o‡‡¹d/ v‡‡!« t‡‡/U{ôUÐ Âu‡‡×K!«
 t‡‡¹dB*«  t4d‡‡AK!  5‡‡FÐU²!«  5‡‡¹dDO³!«

 ¨t‡‡Oz«cG!«  «b‡‡¹—u²!«Ë s‡‡ł«Ëb!«Ë Âu‡‡×K!«
ÆWLOK‡‡Ý d‡‡Ož Âu‡‡( Í« œUF³²‡‡Ý« r‡‡²¹ t‡‡OKŽ

 l‡‡OÐ dF‡‡Ý Ë …œu‡‡ł s‡‡Ž —U‡‡,H²Ýô« -
ø b‡‡L−*« Ë Ã“U‡‡D!« r‡‡×K!« u‡‡KO4

  «–  Âu‡‡×K!«  Ê«  v‡‡KŽ  w½bF‡‡,!«  b‡‡4«
 —UF‡‡Ý« s‡‡Ž q‡‡Ið U¼—UF‡‡Ý√Ë t‡‡O!UŽ Áœu‡‡ł
 30• v‡‡!« 25  s‡‡Ž q‡‡Iðô t³‡‡,MÐ ‚u‡‡,!«

Æ Âu‡‡×K!« —UF‡‡Ý« s‡‡Ž U‡‡(«
 w½«œu‡‡,!« Âu‡‡×K!« Ê« w½bF‡‡,!« œU‡‡/√ 
 Âu‡‡×K!« U‡‡(« u‡‡KOJK! t‡‡OMł 115 t‡‡ł“UD!«

Æu‡‡KOJK! t‡‡OMł 85 Áb‡‡L−*« w‡‡K¹“«d³!«
 œu‡‡L×(  b‡‡OLF!«  bO‡‡,!«  ‰«R‡‡,Ð
 U‡‡NÐ Âu‡‡Ið w‡‡²!«  «—œU‡‡³*« s‡‡Ž w½bF‡‡,!«
  s‡‡ł«Ëb!«Ë Âu‡‡×K!« W4d‡‡ýË s‡‡¹uL²!« …—«“Ë
ø5‡‡MÞ«u*« q‡‡¼U4 s‡‡Ž ¡U‡‡³Žô« n‡‡OH;²!

 v‡‡KŽ  —u‡‡²4b!«  Õd‡‡&  Ê√Ë  o³‡‡Ý  ‰U‡‡'
 Á—«“Ë   ÊQ‡‡Ð  s‡‡¹uL²!«  d‡‡¹“Ë  w‡‡×KOB*«
 UN½Q‡‡ý s‡‡(  «—œU‡‡³(  …b‡‡FÐ X‡‡(U' s‡‡¹uL²!«
 5‡‡MÞ«u*«  q‡‡¼U4  s‡‡Ž  ¡U‡‡³Žô«  n‡‡OH;ð
 Âu‡‡×K!«  —UF‡‡Ý√ i‡‡OH;ð ‰ö‡‡š s‡‡( p‡‡!–Ë
 Áb‡‡L−*«  Âu‡‡×K!«Ë  t‡‡ł“UD!«  w½«œu‡‡,!«
 s‡‡(  p‡‡!–Ë  s‡‡ł«Ëb!«  U‡‡C¹«Ë  w‡‡K¹“«d³!«
 —UF‡‡Ý« Ê« YOŠ åU‡‡MK4 U‡‡MIŠò Á—œU‡‡³( ‰ö‡‡š
 s‡‡( q‡‡'√ s‡‡¹uL²!« Á—«“u‡‡! t‡‡FÐU²!« Âu‡‡×K!«
 s‡‡( t³‡‡,MÐ ‚u‡‡,!« § Áœu‡‡łu*« —UF‡‡Ýô«
 d‡‡¹“u!«  U‡‡NOłu²! U‡‡I³ÞË 12• v‡‡!«10•
 tO4öN²‡‡Ýô«  U‡‡FL−*UÐ Âu‡‡×K!« d‡‡O/u²Ð
 b‡‡OŽ »«d‡‡²'« l‡‡( t‡‡&Uš …d‡‡O³4  U‡‡OLJÐ
 t4d‡‡A!« a‡‡Cð Y‡‡OŠ „—U‡‡³*« v‡‡×{ô«
 U‡‡O(u¹ s‡‡Þ 120 v‡‡!«  100 s‡‡( d‡‡¦4«
 —UF‡‡Ýô« Z‡‡¼uð s‡‡( t‡‡ð«– b‡‡×¹ § «c‡‡¼Ë

Æ‚u‡‡,!«  §
مجلــس  رئيــس  الســيد  بســؤال  و 
للحــوم  املصريــة  الشــركة  اداره 
والدواجــن والتوريــدات الغذائيــه عن 
ان بعــض االشــاعات التــي تبثهــا بعض 
القنــوات اخلارجــه والتــي تهــدف الــى 
مــن  والنيــل  املصريــه  الدولــه  هــدم 
اســتقرارها بوجــود امــراض منتشــره 
هــل  املصــري  الســوق  يف  اللحــوم  يف 

هــذا صحيــح ؟

 ¡«—Ë ‚U‡‡,M½ Ê« V−¹ ô UM½« tðœUO‡‡Ý ‰U'
 ¨ UFzU‡‡A!« œœd‡‡½ Ê« V‡‡−¹ ôË  UFzU‡‡A!«
  U‡‡(b;K! t‡‡(UF!« t‡‡¾ON!« ÊU‡‡/ ¶« q‡‡CHÐ
 t‡‡Nł«u(  §  U‡‡¼—ËbÐ  Âu‡‡Ið  t‡‡¹dDO³!«
 ÃU‡‡²½ô«Ë  —U‡‡IÐôUÐ  t‡‡&Uš  ÷«d‡‡(«  Í«
 b‡‡łuð t‡‡½«  d‡‡4–Ë o³‡‡Ý b‡‡'Ë w‡‡½«uO(«
 t(UF!« t‡‡¾ON!« s‡‡( t‡‡Ž«—e!« …—«“Ë s‡‡( t‡‡M'
 Ê«œu‡‡,!« § Áb‡‡ł«u²( t‡‡¹dDO³!«  U‡‡(b;K!
 U‡‡C¹«Ë UNM×‡‡ý q‡‡³' —U‡‡IÐô« s‡‡Ž n‡‡AJK!
 U‡‡¼uKš s‡‡( b‡‡4Q²!«Ë d‡‡B* U‡‡N!u&Ë —u‡‡/
 q‡‡³' U‡‡NOKŽ n‡‡AJ!« r‡‡²¹Ë ÷«d‡‡(« Í« s‡‡(
 U‡‡L4 ¨ UN²(ö‡‡Ý s‡‡( b‡‡4Q²K! `‡‡Ðc!« b‡‡FÐË
 UN(ö²‡‡Ý«  b‡‡MŽ  tIOI‡‡A!«   U4d‡‡A!«  Ê«
 Íd‡‡DOÐ  d‡‡BMŽ  U‡‡N¹b!  b‡‡łu¹  Âu‡‡×K!
 U‡‡NKI½ q‡‡³' Âu‡‡×K!« v‡‡KŽ w‡‡zUNM!« n‡‡AJK!
 V‡‡−¹ ô p‡‡!c! tO4öN²‡‡Ýô«  U‡‡FL−LK!
 ”U‡‡M!« ¡ôR‡‡¼¨  UFzU‡‡A!« ¡«—Ë ‚U‡‡,M½ Ê«
 d‡‡B* t‡‡OMÞË Ë« ’ö‡‡š« Í« r‡‡N¹b! f‡‡O!

Æt‡‡³O³(«
ســيادة العميــد بالنســبه للدواجــن 
البرازيلــي قــد يشــعر بعــض املواطنني 
الدواجــن  ســعر  وارتفــاع  بغــالء 
بالشــركه املصريــه للحــوم والدواجن، 
القابضــه  للشــركه  التابعــه 
الســوق  عــن  الغذائيــه  للصناعــات 

رايــك؟ مــا  اخلارجــي 
 ÊQ‡‡Ð  w½bF‡‡,!«  œu‡‡L×(  b‡‡OLF!«  d‡‡4–
 w‡‡ł—U)«  ‚u‡‡,!«  §  s‡‡ł«Ëb!«  —UF‡‡Ý√
 dÐu‡‡,!«Ë  ö‡‡×*« q‡‡š«œ d‡‡O¦JÐ v‡‡Kž√ w‡‡¼
 v‡‡!« u‡‡KOJ!« q‡‡B¹ Y‡‡OŠ ÁdON‡‡A!« X‡‡4—U(
 §  Áœu‡‡łu*«  s‡‡ł«Ëb!«  U‡‡(√  t‡‡OMł  70

 d‡‡¦4√Ë «dF‡‡Ý q‡‡'« w‡‡¼ t‡‡¹dB*« t4d‡‡A!«
 ÁËö‡‡Ž w‡‡ł—U)« ‚u‡‡,!« s‡‡( d‡‡O¦JÐ  …œu‡‡ł
 U‡‡N×Ð– r‡‡²¹ s‡‡ł«Ëb!« Ác‡‡¼ ÊU‡‡/ p‡‡!– v‡‡KŽ
 t‡‡O×& t‡‡¾³Fð U‡‡N²¾³FðË U‡‡NLOIFð r‡‡²¹Ë U‡‡O!«

t³‡‡ÝUM*« b‡‡¹d³²!« t‡‡ł—œ § U‡‡NF{ËË
للمواطنــني  الســماح  يتــم  هــل   
بذبــح اضاحيهــم باملجــزر  و تكلفــة 

للمواطــن؟ ذلــك 
 t‡‡O½UJ(«  v‡‡KŽ  w½bF‡‡,!«  ·U‡‡{√
 b‡‡OŽ  ¡U‡‡MŁ«  r‡‡NOŠU{«  `‡‡Ð–  5‡‡MÞ«u*«
 —e‡‡−*«   Ê√  Y‡‡OŠ  „—U‡‡³*«  v‡‡×{ô«
 Y‡‡OŠ q‡‡(U4 Íd‡‡DOÐ ·«d‡‡ý« X‡‡% w‡‡!ô«
 ”u‡‡(U'«Ë  —U‡‡IÐô«  v‡‡KŽ  n‡‡AJ!«  r‡‡²¹
 b‡‡4QðË  5‡‡MÞ«u*UÐ  t‡‡&U)«  ·«d‡‡)«Ë
 —U‡‡IÐô« Ác‡‡¼ «u‡‡Kš s‡‡( 5‡‡¹dDO³!« ¡U‡‡³Þô«
 `‡‡Ðc!« b‡‡FÐË ¨`‡‡Ðc!« q‡‡³' ÷«d‡‡(ô« s‡‡(
 s‡‡(  b‡‡4U²K!  Èd‡‡š«  …d‡‡(  n‡‡AJ!«  r‡‡²¹
 WDO‡‡,Ð  Âu‡‡ÝdÐ  p‡‡!–  w‡‡ðQ¹Ë  UN²(ö‡‡Ý

 Æ5‡‡MÞ«uLK!  W³‡‡ÝUM(Ë
توجههــا  ســيادتك  حتــب  رســالة 

... املســتهلكني  جمهــور  الــي 
 § w‡‡ŠU{ô« `‡‡Ð– Ê« w½bF‡‡,!« —U‡‡ý«
 ô Y‡‡OŠ W‡‡¾O³K! U³‡‡ÝUM( w‡‡ðU¹ w‡‡!ô« —e‡‡−*«
 «c4 Ë `‡‡Ðc!«  U‡‡HK;( Ë« w‡‡¾OÐ Àu‡‡Kð b‡‡łu¹
 5‡‡¹dDO³!« ¡U‡‡³Þ_« œu‡‡łË  s‡‡( …œUH²‡‡Ýô«
 t½—UI( …b‡‡O¼“ Âu‡‡ÝdÐ p!– r‡‡²¹ Ë W‡‡FÐU²LK!

Æ —e‡‡−*« Ã—U‡‡š p‡‡!– W‡‡HKJ²Ð
املجمعــات  ســتعمل  هــل   
؟ العيــد  ايــام  االســتهالكيه 

  U‡‡FL−*«  Ê«  v‡‡!«  w½bF‡‡,!«  t‡‡¼u½
 t‡‡CÐUI!«  t4d‡‡AK!  W‡‡FÐU²!«  tO4öN²‡‡Ýô«
 b‡‡OF!« ÂU‡‡¹« qLF²‡‡Ý t‡‡Oz«cG!«  U‡‡ŽUMBK!
 d‡‡¹“Ë  —u‡‡²4b!«   U‡‡NOłu²!  Î U‡‡I³Þ  p‡‡!–Ë

Æs‡‡¹uL²!«
 w‡‡KŽ  b‡‡OLF!«  bO‡‡,!«  dJ‡‡AÐ  U‡‡ML'  Ë
ÆÆ ‰Ëô« œb‡‡F!« …b‡‡¹d' Íd‡‡B(«  ¡U‡‡IK!«
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تقرير: محمد كمال 
 œbB!« «c‡‡¼ v‡‡/ Ë U‡‡NŁ«dð Ë U‡‡¼bO!UIðË U‡‡NðœUŽ U‡‡N! W‡‡E/U×( q4
 Ë -U‡‡*«Ë Õ«d‡‡/ô«Ë W‡‡N4UH!« v‡‡/ W¹ËUMO‡‡,!«  «œU‡‡F!« i‡‡FÐ d‡‡AM½
 t‡‡OKŽ v‡‡KF¹ ô g‡‡¹dF!« Œu‡‡š ö‡‡F/ v‡‡A¹«dF!« Œu‡‡)UÐ √b‡‡³½  U‡‡¼dOž
 t‡‡,LK( Ë d‡‡Cš√ t‡‡½u! Ë Ád‡‡*UÐ w‡‡HÞUŽ g‡‡( Ád‡‡Ð s‡‡( tKJ‡‡ý Ê≈ l‡‡(
 g‡‡( Ë Áu‡‡Ðd& Â“ô b‡‡−Ð bN‡‡A!« s‡‡( v‡‡KŠ« t‡‡LFÞ s‡‡J! v‡‡ÝU'

«u(bM²¼
 t‡‡¹uL²!«  U4d‡‡Š v‡‡/ t‡‡O! Œu‡‡)« È“ t‡‡{dÐ v‡‡A¹«dF!« 5‡‡²!«
 t!U×²‡‡Ý« Ë V‡‡K& t‡‡{dÐ Ád‡‡Ð s‡‡( t‡‡,LK( Ë «b‡‡ł d‡‡Cš« t‡‡½u!
 s‡‡( v‡‡KŠ√ ÊU‡‡L4 u‡‡¼ t‡‡LFÞ s‡‡J! t‡‡−{U½ ö‡‡F/ Ád‡‡L¦!« Ê« ‚b‡‡Bð
 d‡‡O²J/ Œu‡‡)« È“ g‡‡¹dF!« Ád‡‡Ð ÁdN‡‡ý ‘b‡‡šU( t‡‡,! u‡‡¼ bN‡‡A!«
 Â“ô 5‡‡²!« r‡‡Ýu( v‡‡/ g‡‡¹dF!« —«“ b‡‡Š u‡‡! s‡‡J! t‡‡MŽ ‘u‡‡/dFO(

t‡‡Ðd−¹
 …d‡‡¦4  v‡‡¼  g‡‡¹dF!«  d‡‡z«“  U‡‡NEŠöOÐ  t‡‡łUŠ  d‡‡²4«  ÆÆ`‡‡K³!«
 W‡‡¾O³!« v‡‡/ t‡‡²Ž«—“ s‡‡J1 U‡‡( q‡‡C/√ t‡‡½ô U‡‡F³Þ «œ Ë U‡‡NO/ q‡‡O;M!«
 v‡‡'ö²Ð r‡‡Ýu*« v‡‡/ Ë `‡‡K³!« Ÿ«u‡‡½« œu‡‡ł√ s‡‡( U‡‡N×KÐ Ë W‡‡¹Ë«d×B!«
 Ë `‡‡KÐ «u‡‡FO³¹ g‡‡¹dF!« W‡‡¹UG! o‡‡¹dD!« ‰u‡‡Þ v‡‡KŽ s‡‡¹bŽU'  U‡‡¹Ëb³!«

v‡‡A¹«dF!« …u‡‡−F!« U‡‡NM(Ë  UI²‡‡A( q4 Ë …u‡‡−Ž Ë d‡‡9
g¹dF!UÐ WKzUŽ tÐ dN²Að ÈËUMOÝ À«dð 

 Ÿ«u‡‡½√ q‡‡C/√ s‡‡( v‡‡¼Ë …u‡‡−F!« W‡‡ŽUMBÐ ¡UMO‡‡Ý ‰UL‡‡ý dN²‡‡Að 
 W‡‡ŽUM& q‡‡Š«d( …d‡‡IH!« Ác‡‡¼ § ‰ËU‡‡M²½ ·u‡‡ÝË r‡‡!UF!« § …u‡‡−F!«
 Êu‡‡JðË g‡‡¹dF!UÐ v−Ð—u‡‡A!« W‡‡KzUŽ U‡‡NÐ dN²‡‡Að Èc‡‡!«Ë …u‡‡−F!«

 r‡‡²¹ Íc‡‡!« `‡‡K³!« u‡‡¼Ë® V‡‡Þd!« l‡‡L−Ð ¡b‡‡³!« r‡‡²ð  l‡‡OMB²!« W‡‡OKLŽ
 s‡‡J1Ë ©‚e‡‡F!UÐ® ·d‡‡F¹ U‡‡0  ©dL‡‡Ý« tKJ‡‡ý `‡‡³B¹ v‡‡²Š t‡‡−C½
 ‰U³I²‡‡Ý«Ë Ê«u‡‡MI!« e‡‡¼Ë W‡‡K;MK! œu‡‡FB!« o‡‡¹dÞ s‡‡Ž V‡‡Þd!« l‡‡Lł
 U(√ ,WK;M!« b‡‡ŽU& UNKL×¹ w‡‡²!« © WM‡‡A*«® v‡‡KŽ j'U‡‡,!« V‡‡Þd!«
 s‡‡Ž ÷—_« § t!U³I²‡‡Ý« r‡‡²¹ e‡‡N!« s‡‡( j'U‡‡,²*« V‡‡Þd!« w‡‡'U³!«
  «d‡‡A*« v!≈ V‡‡¼c¹Ë p‡‡!– q4 l‡‡L−¹Ë ‘U‡‡LI!« s‡‡( W‡‡ýd/ o‡‡¹dÞ
 `‡‡³B¹ v‡‡²Š …d‡‡A*« § t‡‡F{ËË d‡‡LŠ_« `‡‡K³!« l‡‡Lł s‡‡J1 U‡‡L4
 W‡‡ł—œ q‡‡'√ Êu‡‡J¹ W‡‡OKLF!« Ác‡‡¼ s‡‡( "U‡‡M!« V‡‡Þd!« s‡‡J!Ë U‡‡³Þ—
 …u‡‡−F!« Êu‡‡Jð w‡‡!U²!UÐË UN‡‡,H½ W‡‡K;M!« v‡‡KŽ Z‡‡{UM!« V‡‡Þd!« s‡‡(
 s‡‡Ž W‡‡³ðd!« § …d‡‡šQ²( W‡‡KŠd( § V‡‡Þd!« «c‡‡¼ s‡‡Ž W‡‡&UM!«

Æ W‡‡K;M!« v‡‡KŽ Z‡‡{UM!« V‡‡Þd!« s‡‡( W‡‡ŽuMB*« …u‡‡−F!«
 W‡‡²'R(  s‡‡4U(√  v‡‡¼Ë  …u‡‡−F!«  l‡‡OMBðË  l‡‡OL& s‡‡4U(√  w‡‡¼ 
 r‡‡,' 5L‡‡,I! r‡‡,I( l‡‡Ðd( ÊUJ‡‡( …—U‡‡³Ž q‡‡;M!« b‡‡¹dł s‡‡( v‡‡M³ð
 U‡‡( È«  «d‡‡A*« XOL‡‡Ý d‡‡AM!« r‡‡,' s‡‡(Ë d‡‡AM!« r‡‡,'Ë l‡‡OMB²!«

Æ…u‡‡−F!«Ë V‡‡Þd!« U‡‡NO/ d‡‡AM¹
 ‰U‡‡łd!« U‡‡½UOŠ√Ë ¡U‡‡,M!« Âu‡‡Ið l‡‡OL−²!« W‡‡OKLŽ b‡‡FÐ j‡‡O!e²!«
 q‡‡B/ u‡‡¼ j‡‡O!e²!«Ë Æ t‡‡Ðdð√ s‡‡( V‡‡Þd!UÐ o‡‡KŽ U‡‡* qO‡‡,ž W‡‡OKLFÐ
 V‡‡! Ãd‡‡;O/ V‡‡½U'« v‡‡KŽ W‡‡HOHš W‡‡DGCÐ W‡‡³Þd!« s‡‡Ž …d‡‡AI!«

Æb‡‡O!« § …d‡‡AI!« q‡‡EðË Ã—U‡‡)« v‡‡!≈ W‡‡³Þd!«
 W‡‡D!e*«  W‡‡³Þd!«  s‡‡(  …«u‡‡M!«  Ã«d‡‡š≈  W‡‡KŠd(  v‡‡¼Ë  m‡‡¹bH²!«
 o‡‡O'b!« W‡‡!uł√ s‡‡( Ÿu‡‡MB( ‘U‡‡L' v‡‡KŽ UN‡‡ýd/Ë U‡‡¼œd/Ë U‡‡N×²/Ë

ÆpO²‡‡Ýö³!« s‡‡( Ÿu‡‡MB( u‡‡¼Ë W‡‡KŠd*« Ác‡‡N! b‡‡F*«
 s‡‡( ‘d‡‡/ v‡‡KŽ …d‡‡A*« v‡‡!≈ ⁄Ëb‡‡H*« V‡‡Þd!« q‡‡I½ r‡‡²¹ d‡‡AM!«

 U‡‡NO/ ÷d‡‡F²¹ ÂU‡‡¹√ Àö‡‡Ł …b‡‡*  o‡‡O'b!« W‡‡!uł√ ‘U‡‡L' t‡‡OK¹ b‡‡¹d'«
Æ Z‡‡CM¹ w‡‡J! fL‡‡AK!

 s‡‡( Z‡‡{UM!« V‡‡Þd!« l‡‡Lł r‡‡²¹ W‡‡KŠd*« Ác‡‡¼ v‡‡/Ë W¹U−F²!«
 …d‡‡ONE!« X‡‡'Ë d‡‡AŽ W‡‡¹œU(« WŽU‡‡,!« § d‡‡AM!«Ë m‡‡¹bH²!« W‡‡OKLŽ
 «c‡‡¼Ë dL‡‡Ý_« Êu‡‡K!« ’«d‡‡'_« c‡‡šQð v‡‡²Š …b¹b‡‡A!« …—«d‡‡(« §
 v¼Ë WKŠd*« Ác‡‡¼ U‡‡N!ušb! v‡‡HJ¹ U‡‡0 X‡‡−C½ b‡‡' U‡‡N½√ v‡‡KŽ q‡‡O!œ

ÆW‡‡¹U−F²!« W‡‡KŠd(
 Ác‡‡¼ XOL‡‡Ý U‡‡M¼ s‡‡(Ë U‡‡NM−Ž r‡‡²¹Ë W‡‡½d( Êu‡‡Jð v‡‡²Š    
 ’dI!« q‡‡B¹ …dO³4 ’«d‡‡'√ W‡‡¾O¼ v‡‡KŽ qJ‡‡AðË W‡‡¹U−F²!UÐ W‡‡KŠd*«
 v‡‡KŽ fL‡‡A!« § U‡‡C¹√ l‡‡{uðË Â«d‡‡ł u‡‡KO4 3 v‡‡!≈ 2 s‡‡( U‡‡NO/
  UÞU³‡‡,!« Ë√ WO‡‡A¹«dF!« W‡‡GK!UÐ Ë ©u‡‡M'® l‡‡Lł U‡‡MI!« Ë√ ÊU‡‡OMI!«
Æ …d‡‡( ÂU‡‡¹√ Àö‡‡Ł q4 U‡‡N³OKIð r‡‡²¹Ë ÂU‡‡¹√ …d‡‡AŽ …b‡‡* q‡‡OM!« q‡‡¼√ W‡‡GKÐ

  «u‡‡³FÐ …u‡‡−F!« Ê“Ë r‡‡²¹ t‡‡O/Ë nOH‡‡A²!« Ë√ n‡‡K!« Ë√ n‡‡OKG²!«
 U‡‡NKLŽ r‡‡²¹ U‡‡O!UŠË © q‡‡Þd!« ® vL‡‡,¹ U‡‡0  U‡‡(«dł u‡‡KO4 W‡‡ŁöŁ
 pO²‡‡Ýö³!« s‡‡( ·ö‡‡ž q‡‡š«œ W‡‡OLJ!« Ác‡‡¼ l‡‡{ËË b‡‡Š«u!« u‡‡KOJ!UÐ
 r‡‡,L,!« l‡‡{Ë s‡‡J1 W‡‡KŠd*« Ác‡‡¼ v‡‡/Ë , Êu‡‡K¹UM!« Ë√ ·UH‡‡A!«
 V‡‡!UG!« s‡‡J! ’u‡‡B;*« V‡‡KD!« V‡‡,Š b‡‡MN!« “u‡‡łË w½«œu‡‡,!«Ë
 W‡‡!UŠ § f¹u‡‡,²!« W‡‡OKLŽ V‡‡M−²! p‡‡!– ÊËb‡‡Ð U‡‡NKLŽ r‡‡²¹ r‡‡Ž_«

Æ …b‡‡OFÐ  «d‡‡²H! s‡‡¹e;²!«
 ÷d‡‡F²¹ r‡‡! Íc‡‡!« `‡‡K³!« u‡‡¼ ©hO‡‡A!«® g‡‡H(«  «d‡‡A*« "«u‡‡½

 n‡‡KF4 t(«b;²‡‡Ý« r‡‡²¹ W‡‡K;M!« s‡‡( Ãd;²‡‡,*«Ë `‡‡OIK²!« W‡‡OKLF!
Æ W‡‡(UŽ »«Ëb‡‡K!Ë q‡‡Ðû!Ë ·«d‡‡)«Ë e‡‡ŽULK!

 § Âb;²‡‡,¹ j‡‡O!e²!« W‡‡OKLŽ s‡‡( "U‡‡M!« d‡‡AI!« V‡‡Þd!« d‡‡A'
 e‡‡³)« Ë√ …œd‡‡!« Ë√ o‡‡O'b!« l‡‡( t‡‡DKš q‡‡CH¹Ë »«Ëb‡‡!« ÂU‡‡FÞ≈

Æs‡‡ł«ËbK! l‡‡{u¹Ë n‡‡ýUM!«
 r‡‡²¹Ë m‡‡¹bH²!« W‡‡OKLŽ s‡‡( Ãd;²‡‡,*« V‡‡Þd!« Èu‡‡½ u‡‡¼Ë Èu‡‡M!«

Æ »«Ëb‡‡!« t‡‡Ð r‡‡FD¹Ë ÂU‡‡¹√ Àö‡‡Ł …b‡‡* ÁU‡‡O*« § t‡‡FI½
 r‡‡Ł s¹dD‡‡ý v‡‡!≈ r‡‡,I¹ Èu‡‡M!« ‰u‡‡BH( V‡‡Þd!« u‡‡¼Ë oOI‡‡A!«

Æq4R‡‡O! k‡‡H×¹ r‡‡Ł fL‡‡A!« v‡‡/ n‡‡H−¹
 k‡‡H×¹Ë ö‡‡(U4 n‡‡H−¹ Èu‡‡M!« ‰u‡‡BH( V‡‡Þd!« u‡‡¼Ë m‡‡¹bH!«

Æq4R‡‡O!
Æ U½«uO×K! ¡«cG4 nH−¹ qO;M!« —ULŁ s( sHF²*« ZL)«

 Z‡‡CM¹Ë¨qO;M!«  s‡‡(  W‡‡MOF(   ôö‡‡Ý  s‡‡(  Ãd;²‡‡,¹ËdL²!«
 W‡‡OÐdF!« …u‡‡NI!« l‡‡( Âb‡‡I¹Ë k‡‡H×¹Ë l‡‡L−¹Ë q‡‡O;M!« v‡‡KŽ n‡‡H−¹Ë

Æ6‡‡K!« l‡‡( U‡‡½UOŠ√Ë
 r‡‡−(« v‡‡/ d‡‡OG& t‡‡½« r‡‡ž— t‡‡¹UJŠ v‡‡IÐ «œ v‡‡A¹«dF!« q‡‡HKH!« 
 V‡‡×OÐ u‡‡! ô« tKL×²‡‡,¹ —b‡‡I¹ b‡‡Š t!U×²‡‡Ý« —U‡‡³ł ö‡‡F/ t‡‡MJ! «b‡‡ł
 U‡‡NOÐ dN²‡‡A²Ð v‡‡!«  U‡‡łU(« s‡‡( ÊU‡‡L4 u‡‡¼ Ë «b‡‡ł «b‡‡ł v‡‡,¹U³,!«

g¹dF!«
 …—u‡‡HBF!« r‡‡−( »d‡‡'« n‡‡OD! d‡‡OG& d‡‡zUÞ ÊUL‡‡,!« ÊUL‡‡,!«
 s( «œ X‡‡'u!« v‡‡/ d‡‡łUNOÐ d³L²³‡‡Ý dN‡‡ý t‡‡ŽU²Ð r‡‡Ýu*« ÂU‡‡L(« s‡‡(

 ÊUL‡‡Ý È« sŽ «b‡‡ł n‡‡K²;( g‡‡¹dF!« ÊUL‡‡Ý r‡‡FÞ g‡‡¹dFK! tM‡‡Ý q4
 Á—U‡‡¹“ t‡‡&d/ p‡‡! X‡‡×Oð« u‡‡! Ÿ—«e‡‡( g‡‡( Èd‡‡Ð Êu‡‡J¹ Â“ô f‡‡Ð v‡‡½Uð

„U‡‡M¼ s‡‡( ÊUL‡‡Ý t‡‡K4« Èd²‡‡Að Â“ô d³L²³‡‡Ý dN‡‡ý v‡‡/ g‡‡¹dF!«
 U‡‡F³Þ g‡‡¹dF!« dN²‡‡A²Ð d‡‡×³!« v‡‡KŽ v‡‡!« Êb‡‡*« qJ4 pL‡‡,!«
 Ë È—u‡‡³!« v‡‡¼ g‡‡¹dF!« v‡‡/ pL‡‡,!« Ÿ«u‡‡½« q‡‡C/« Ë pL‡‡,!UÐ

q‡‡¹Ëœd³!« Ád‡‡O×Ð  s‡‡( ËœU‡‡BOÐ ‰Ëœ Ë  u‡‡K!« Ë f‡‡O½b!«
 s‡‡( d‡‡O/Ë ‰u‡‡B×0 g‡‡¹dF!« ÊU‡‡L4 dN²‡‡A²Ð Êu‡‡²¹e!« X‡‡¹“ 
 t‡‡O!UŽ  U‡‡ł—œ v‡‡KŽ Êu‡‡²¹“ X‡‡¹“ d‡‡O/uð v‡‡KŽ bŽU‡‡,OÐ «œ Ë Êu‡‡²¹e!«
 s‡‡( 10• v‡‡!«uŠ Z‡‡²M²Ð U‡‡¼bŠu! g‡‡¹dF!« t‡‡O×B!« Ë ÁËU‡‡IM!« s‡‡(

Êu‡‡²¹e!« X‡‡¹“ v‡‡/ U‡‡NK4 d‡‡B( ÃU‡‡²½«
-Q*«Ë Õ«d/ôUÐ ¡UMOÝ q¼«  «œUŽ

 qJ‡‡! «b‡‡ł t‡‡KOLł b‡‡¹«uŽ r‡‡¼bMŽ tO‡‡A¹«dF!« s‡‡( d‡‡C(« q‡‡¼√
r‡‡NOÐ d‡‡L²Ð v‡‡!« ÁU‡‡O(« À«b‡‡Š«

 «uK³I²‡‡,¹ XO*« q¼« Ê« r‡‡¼b¹«uŽ s‡‡( ∫ÁU‡‡/u!«  ôU‡‡Š v‡‡/ ö‡‡¦L/
ÂU¹« ÀöŁ Áb‡‡* r‡‡NzUÐd'« Ë« rNzU³‡‡,½« s‡‡( Œu‡‡³D( q4ô«

 rN!UG‡‡A½« Ë U‡‡NO/ «u‡‡½uJOÐ v‡‡!« Êe‡‡(« t‡‡!U( ÁU‡‡Ž«d( U‡‡F³Þ «œ Ë
 g‡‡¹dF!« v‡‡/ s‡‡/b!« ÊU‡‡L4 Ë  t‡‡/öš Ë s‡‡/b!« Ë ¡«e‡‡F!«  «e‡‡ON−²Ð
 Ë «d‡‡ýU³( ÷—ô« v‡‡/ b‡‡( v‡‡/ s‡‡/b!UÐ v‡‡MF¹ tM‡‡,!« v‡‡KŽ r‡‡²OÐ
 ¡UO‡‡ýô« Ác‡‡¼ s‡‡( È« ô Ë  «d‡‡−Š ô Ë t‡‡OMÐ« ÊËb‡‡Ð t‡‡OKŽ b¼U‡‡ý
 Ë „U‡‡M¼ d‡‡O³4 qJ‡‡AÐ Ád‡‡A²M( g‡‡( d‡‡ÐUI*« Á—U‡‡¹“ t‡‡/UIŁ ÊU‡‡L4 Ë
 f‡‡OLš ‰Ë« ôË 5‡‡OK&ô« g‡‡¹dF!« q‡‡¼« 5‡‡Ð t‡‡(bFM( t³‡‡ý U‡‡OÐdIð
 »d‡‡'« v‡‡KŽ Èœ  U³‡‡ÝUM*« ¡U‡‡OŠ« d‡‡B²I¹ s‡‡J2 Ë 5‡‡FÐ—ô« ôË

f‡‡Ð Ë v‡‡/u²*« »—U‡‡'«

 g‡‡HK²;²³( ”u‡‡ID!« Ã«Ëe‡‡!«  ôU‡‡Š v‡‡/ ∫Ã«Ëe‡‡!«  ôU‡‡Š v‡‡/
 Ë t‡‡OŠU³B!« v‡‡/ ô« t‡‡O½Uð t‡‡E/U×( È« v‡‡/ Ã«Ëe‡‡!« ”u‡‡IÞ s‡‡Ž
 Â“ô «œ Âu‡‡O!« v‡‡/ Ë ·U‡‡/e!« W‡‡KH( v‡‡!U²!« Âu‡‡O!« u‡‡¼ t‡‡OŠU³B!«
 ¡«b‡‡ž W‡‡LO!Ë t‡‡/U4 ”U‡‡MK! r‡‡!u¹ t‡‡½« t‡‡MŽ »u‡‡M¹ s‡‡( Ë« f‡‡¹dF!« b‡‡!«Ë
 v‡‡MF¹ t‡‡OŠU³B!« Âu‡‡¹ v‡‡½Uð Ë X‡‡O³!« —«u‡‡−Ð W‡‡ý«d/ v‡‡/ Ë« t‡‡²OÐ v‡‡/
 »u‡‡M¹ s‡‡( Ë« t‡‡ÝËdF!« b‡‡!«Ë v‡‡KŽ —Ëb‡‡!« Êu‡‡JOÐ Ã«Ë“ Âu‡‡¹ Y‡‡!UŁ
 Ác‡‡¼ v‡‡/ d‡‡B²I²Ð X‡‡½U4 Ê«Ë t‡‡²OÐ v‡‡/ t‡‡ÐœU*« f‡‡H½ q‡‡LŽ v‡‡/ t‡‡MŽ
 v‡‡/ U‡‡L4 ”U‡‡M!« q4 f‡‡O! Ë j‡‡I/ ¡U‡‡Ðd'ô« v‡‡KŽ Áu‡‡Žb!« t‡‡!U(«
 v‡‡MF¹ g‡‡¹dF!« v‡‡/ Õd‡‡H!«  ULK‡‡,( s‡‡( t‡‡OŠU³B!« Ë UN²IÐU‡‡Ý
 t‡‡OŠU³B!« ÕËd‡‡ð Õd‡‡H!«  d‡‡CŠ v‡‡!« ”U‡‡M!« q4 Ê« «b‡‡ł v‡‡FO³Þ
 q4« Êu‡‡JOÐ U‡‡³!Už Ë 5‡‡ÝËdFK!  j‡‡IMOÐ qJ‡‡!« «b‡‡G!« b‡‡FÐ Ë Âu‡‡¹ v‡‡½Uð
 d‡‡zUDH!UÐ “—« U‡‡NF( ÊU‡‡¹bł Ë« ÊU‡‡/dš `‡‡zUÐ– s‡‡Ž Á—U‡‡³Ž t‡‡OŠU³B!«
 v‡‡/ Õ«d‡‡/ô«  ULK‡‡,( s‡‡( t‡‡OŠU³B!« Ê« X‡‡K' U‡‡( È“ Ë WO‡‡A¹«dF!«
 p‡‡!– d‡‡4c¹ Ê« t‡‡OŠU³& r‡‡OI¹ ô« —d‡‡I¹ s‡‡( Ê« t‡‡ł—b! g‡‡¹dF!«
 »U‡‡¼c!« ¡U‡‡MŽ UN‡‡,H½ ”U‡‡M!« n‡‡KJð v‡‡²Š Õd‡‡H!«  —U4 v‡‡/ t‡‡Š«d&
  d‡‡4 t‡‡K&Ë u‡‡! »dG²‡‡,¹ ‘b‡‡×( Áb‡‡4 ÊU‡‡AKŽ v‡‡{UH!« v‡‡KŽ
 Á—U‡‡³Ž Áu‡‡Žb!« t‡‡¹UN½ v‡‡/ v‡‡I! Ë g‡‡¹dF!« s‡‡( 5ðd‡‡Ýô Õd‡‡/ Áu‡‡Žœ
 r‡‡J(U/ g‡‡¹dF!« v‡‡/ U‡‡NCFÐ ·d‡‡Fð  ö‡‡zUF!« q4 Ê« r‡‡J×Ð ÊU‡‡L4
 Êô« l‡‡ł«d²!« v‡‡/ ¡b‡‡Ð Ê« Ë d‡‡¼œe( t‡‡K¹uÞ Ád‡‡²H! q‡‡þ v‡‡/dF!«
 t‡‡KzUŽ q4 p‡‡!c4 Ë ·Ëd‡‡F( d‡‡O³4 U‡‡N! t‡‡KzUŽ q4 Ë ÕU‡‡²H½ô« r‡‡J×Ð
 U‡‡¼œ«d/« b‡‡Š« Ë« U‡‡¼dO³4 t‡‡×²H¹ © f‡‡K−( ® t‡‡O½«u¹œ U‡‡N! Êu‡‡J¹
 œ«d/« b‡‡Š« ÁU‡‡/Ë t‡‡!UŠ v‡‡/ ¡«e‡‡F!« t‡‡(U'ô Ë« U‡‡NO/ U‡‡¼œ«d/« v‡‡'ö²O!

t‡‡O/ ÂU‡‡Ž qJ‡‡AÐ t‡‡KzUFK! t³‡‡ÝUM( È« r‡‡OEMð Ë« t‡‡KzUF!«



04
 

تقارير

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يف حوار صريح جداً

 مكافحة االبتزاز اإللكتروني 

»املراشدة« بني املاضي واحلاضر.. أول قرية منوذجية يف صعيد مصر 

منحــت القيــادة السياســية هدايــا ومميــزات 
ألهالــي قريــة املراشــدة يف مركــز الوقــف ، مــن 
أجــل إدخــال طفــرة تنمويــة عمالقــة ، نقلتهــم مــن 
احلاجــة إلــى االكتفــاء الذاتــي ، ليتــم  بنــاء وتشــييد 
أضخــم املشــروعات منهــا مجمــع خدمــات عمــالق، 
يضــم ســجل مدنــي ومكتــب بريــد وشــهر عقــاري 
ووحــدة تضامــن اجتماعــي، ومركــز تكنولوجــي 
باإلضافــة إلــى رفــع كفــاءة وحــدة صحــة األســرة 
“ املشــروع األوروبــي “ وتطويــر وحــدة اإلســعاف 
، وإنشــاء وحــدة صحــة طــب األســرة ،ومجمــع 
اخلدمــات الزراعيــة ، ومركــز تنميــة األســرة 
والطفــل بقريــة املراشــدة ، وأول مكتبــة بصعيــد 
مصــر ، وإنشــاء ســكن كــرمي لألهالــي ، وإنشــاء 

املــدارس وإحــالل وجتديــد املــدارس األخــري.

أوضــح اللــواء أشــرف غريــب الــداودى، محافــظ 
قنــا، أن مجمــع اخلدمــات احلكوميــة بقريــة 
املراشــدة، ضمــن املبــادرة الرئاســية »حيــاة كرميــة«، 

واملقــام علــى مســاحة 420 م2 ويتكــون مــن ثالثــة 
طوابــق بتكلفــة ماليــة تصــل إلــى 13.5 مليــون 
جنيــه، ويضــم »وحــدة محليــة، مجلــس محلــى، 
مكتــب بريــد، شــهر عقــارى، ســجل مدنــى، وحــدة 
تضامــن اجتماعــى، مركــز تكنولــوج، مكتــب متويــن« 
ويخــدم 55 ألــف نســمة، كمــا يجــري تطويــر 
وجتميــل املنطقــة املحيطــة باملجمــع إلضفــاء مظهــرا 
جماليــا وحضاريــا .. موضحــاً أن هــذه املجمعــات 
ســوف تنهــى معانــاة ســكان القــرى فــى احلصــول 
علــى اخلدمــات، وتفتــح البــاب أمــام اســتفادتهم 
مــن جهــود الدولــة فــى ملــف التحــول الرقمــي 

واحلصــول علــى اخلدمــة بســهولة ويســر.
أكــد املحافــظ أن أعمــال رفــع كفــاءة وحــدة صحــة 
األســرة »املشــروع األوروبــى« بقريــة املراشــدة، 
وذلــك فــى إطــار عمليــات التطويــر غيــر املســبوقة 

التــى تنفــذ مــن خــالل املبــادرة الرئاســية »حيــاة 
ــة املقدمــة  ــع مســتوى اخلدمــات الطبي كرميــة«، لرف
للمواطنــن األولــى بالرعايــة فــى القــرى األكثــر 

احتياجــا.
أشــار املحافــظ، إلــى أن تطويــر وحــدة إســعاف 
املراشــدة والتــي تضــم عــدد ســيارتن مجهزتــن 
علــى أعلــى مســتوى لتقــدمي خدمــات نقــل حــاالت 
الطــوارئ علــى مــدار الـــ 24 ســاعة لتضــاف 
للخدمــة التــي يقدمهــا مرفــق اإلســعاف باملحافظــة 
للمســاعدة علــى ســرعة االســتجابة للبالغــات 
الطارئــة، مــن أجــل توفيــر »حيــاة كرميــة« وآدميــة 

للمواطــن القنائــى.
مــن ناحيــة أخــرى يؤكــد املهنــدس أحمــد صــالح 
، مديــر فــرع شــركة ميــاه الشــرب بالوقــف، أنــه 
مت تنفيــذ العديــد مــن املشــروعات ، وذلــك إلنهــاء 
أزمــة  ضعــف أو انقطــاع ميــاه الشــرب ومت تنفيــذ 
مــد شــبكات  يف كل النجــوع التابعــة للقريــة ورفــع 

قــدرات محطــات امليــاه ومحطــات املعاجلــة.
تابــع »صــالح“ أن املحطــات التــي مت رفــع كفاءتهــا، 
رفــع وتأهيــل محطــة القلمينــا النقالــي بتكلفــة 
ــا  ــد وتدعــم شــبكات القلمين ــه ، وم ــون جني 505 ملي
واملراشــدة وجزيرتــي العبــل واحلمــودي للميــاه 
، بجانــب أعمــال الصــرف الصحــي باجلــزر ، 
واســتكمال الصــرف الصحــي بقريــة املراشــدة 
، وأيضــا جــاري إنشــاء محطــات رفــع صــرف 
صحــي بجزيرتــي العبــل واحلمــودي وإنشــاء محطــة 
بجزيــرة العبــل جــاري األعمــال بهــا،كل هــذا لرفــع 
الطفــرة التنمويــة الكبيــرة يف مجــال ميــاه الشــرب 
والصــرف الصحــى فــى إطــار  املبــادرة الرئاســية
مــن جهتــه أشــار املهنــدس إبراهيــم خــالوي ، 
رئيــس الوحــدة املحليــة ملركــز ومدينــة الوقــف ، إلــى 
أنــه بــدأ مشــروعات حيــاة كرميــة يف قريــة املراشــدة 

والتــي كانــت مبثابــة حلــم للجميــع مــن خــالل توفيــر 
كافــة اخلدمــات التــي يحتاجهــا املواطــن واخلدمــات 

األساســية والبنيــة التحتيــة التــي مت إجنازهــا.
لفــت »خــالوي »  إلــى تنفيــذ عــدد 43 مشــروع 
موزعــة باملراشــدة وتوابعهــا مابــن  ميــاه الشــرب 
ومحطــات الصــرف الصحــي ،وبنــاء مــدارس 
وإحــالل وتطويــر املــدارس األخــرى ، وتركيــب 
خطــوط الغــاز ، وشــبكات انحــدار الصــرف 
الصحــي وخطــوط النــت، ومجمــع اخلدمــات 
ومجمــع الزراعــة ، وإحــالل وجتديــد شــبكات  
الكهربــاء، ومركــز الطفولــة واألمومــة والوحــدات 
الصحيــة تطويــر وجتديــد، ورصــف الطــرق ،وســكن 
كــرمي، وأيضــا ســيتم إحــالل وجتديــد ســكن كــرمي 

لألهالــي.
بــدوره قــال شــعبان عبــد القــادر ، رئيــس الوحــدة 
ــة املراشــدة ضمــن  ــة املراشــدة، أن قري ــة لقري املحلي
ــف املصــري  ــر الري ــي مت اختيارهــا لتطوي القــرى الت
، مــن خــالل إنشــاء مشــروعات تنمويــة عمالقــة، 
ــة مــن خــالل  ــن بالقري ــاة املواطن ــاء معان ــك إلنه وذل

تقــدمي اخلدمــات املتعــددة للمواطــن.
تابــع »عبدالقــادر “ أنــه مت تأهيــل ورفــع كفــاءة 
بعــض املشــروعات بالقريــة ، وإنشــاء مركــز صحــة 
األســرة بنظــام التأمــن الشــامل ، وذلــك يف القلمينــا 
واحلزيرتــن أيضــا نفــس املبنــي بيتــم إنشــاؤه، 
وكذلــك مركــز تنميــة األســرة والطفــل بقريــة 
املراشــدة ويعتبــر أول مركــز يتــم إنشــاؤه يف املبــادرة 
الرئاســية ،ويتــم إنشــاء املبنــى أيضــا بقريــة القلمينــا 
وجزيــرة العبــل واحلمــودي، علــى نفــس املســتوى، 
حتــى يتــم العمــل علــى خدمــة املواطــن وتوفيــر كافــة 

احتياجاتــه.
آراء األهالي 

بــدأت ناهــد العدســي ، مــن األهالــي بجزيــرة 

العبــل، كالمهــا بتوجيــه الشــكر للقيــادة السياســية 
ومؤسســة حيــاة كرميــة ، للنظــر إلــي قريــة املراشــدة 
وتوابعهــا ، التــي كانــت مهمشــة يف الســابق، 
األمــر الــذي جعــل املراشــدة بعــد زيــارة الرئيــس 
عبدالفتــاح السيســي ، حتــت  أنظــار املســؤولن 

بــدال مــن جتاهلهــا.
تابعــت  العدســي ، أن صومعــة الغــالل بعــد 
افتتاحهــا ، كان لهــا الفضــل يف دخــول قريــة 
ــذ  ــاة كرميــة ، فنحــن من ــادرة حي املراشــدة ضمــن مب
زمــن نعانــي مــن نقــص اخلدمــات ، وخاصــة يف 
اجلــزر كانــت مهمشــة وال يوجــد بهــا حيــاة ، مــن 
إنشــاء مــدارس وصــرف صحــي وتوصيــل امليــاة 
للمناطــق املحرومــة وإنشــاء وحــدة طــب أســرة 
،ونقطــة إســعاف حتــي يتــم نقــل املصــاب،  ومرشــح 
ميــاه جــاري العمــل بــه ، وتوســيع الطــرق وجتديــد 
ــت  ــي كان ــره مــن املشــاريع الت ــدارس وغي وإحــالل امل

محرومــة منهــا اجلــزر طــوال األعــوام الســابقة
صابــر وهبــي مــن األهالــي أيضــا يقــول:  إن 
املراشــدة أصبحــت جنــة بالنســبة للمركــز علــى 
عكــس الســابق كانــت صحــراء جــرداء ، فقــد 
كنــا نذهــب إلــى املركــز واملراكــز املجــاورة إلنهــاء 
خدماتنــا املطلوبــة ، أمــا اآلن فنحــن أصبحنــا 
مســتقلن مبركــز خدمــات متكامــل، وهــذا غيــر 
خدمــات الصحــة وتوفيــر ســيارات اإلســعاف 

بالقريــة.
أوضــح جمــال الكومــي إســماعيل ، مديــر عــام 
ســابق بالتمويــن، أن تلــك املشــروعات أعطــت 
فرصــة كبيــرة ألبنــاء القريــة يف العمالــة ، وكذلــك 
أيضــا املشــروعات تضمنــت كافــة املطالــب التــي 
كنــا نطلبهــا كأبنــاء القريــة وتوابعهــا مــن مجمــع 
اخلدمــات احلكوميــة والغــاز الطبيعــي والصــرف 
الصحــي وإنشــاء وتطويــر الوحــدات الصحيــة 

والكثيــر مــن املشــاريع التــي تعتبــر شــريان احليــاة 
، فــكل الشــكر والتقديــر للقيــادة السياســية 
واملســؤولن الهتمامهــم البالــغ بالقريــة ومواطنيهــا.
بينمــا أوضــح محمــود عــز ، باحــث ماجســتير 
يف االقتصــاد، و منســق ميدانــي متطــوع حيــاة 
كرميــة ،  أن البدايــة عندمــا قمنــا بالنــزول إلــى 
ــارات  ــل زي ــا بعم ــام 2019،قمن ــة املراشــدة يف ع قري
وأبحــاث ميدانيــة ، حتــي نســتطيع الوصــول إلــى 
املشــاكل التــي تواجــه املواطنــن بالقريــة وبنــاءا 
عليــه مت حتديــد املشــاريع التــي حتتاجهــا القريــة، 
وبالفعــل مت البــدء يف تنفيــذ املشــاريع ومت االنتهــاء 
منهــا بنســبة 95% ، ومــن ضمــن هــذه املشــاريع 
مجمــع اخلدمــات والوحــدة الصحيــة والوحــدة 

البيطريــة.
أضــاف أن مــن حــظ القريــة أن معظــم املشــاريع 
مت افتتاحهــا يف وجــود الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســي ، وتعتبــر أول قريــة علــى مســتوي 
اجلمهوريــة يتــم افتتاحهــا رئاســيا ، وتعتبــر 
املشــاريع التــي مت إنشــاؤها تشــمل كل مــا يحتاجــه 
ــب ومشــقة  ــه تع ــات  ووفــرت علي املواطــن مــن خدم
يف الذهــاب إلــى مركــز آخــر أو املحافظــة يف 

تخليصهــا
مــن خــالل هــذا التقريــر اتضــح لــي أن هنــاك 
نقلــة تاريخيــة شــهدتها قريــة املراشــدة مبحافظــة 
قنــا، التــي أصبحــت قريــة منوذجيــة مبواصفــات 
املدينــة بعدمــا أهدتهــا احلكومــة سلســلة مــن 
املشــروعات التنمويــة التــي حتققــت علــى أرض 
الواقــع لتترجــم اهتمــام الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســى بإحــداث تنميــة حقيقيــة يف صعيــد مصــر

هنا املراشدة 
حظيــت قريــة املراشــدة التابعــة ملركــز الوقــف مبحافظــة قنــا ، بزيــارة الرئيــس 
عبدالفتــاح السيســي رئيــس اجلمهوريــة يف مايــو 2017، افتتــح خاللهــا صوامــع 
الغــالل باملراشــدة ، وتفقــد مشــروع اســتصالح 50 ألــف فــدان ضمــن مشــروع ال1.5 

مليــون فــدان 
وخــالل زيارتــه األولــي منــح أهالــي القريــة 2445 فــدان باملنطقــة الصحراويــة لــكل 
ــرأة  ــح امل ــزء لصال ــص ج ــة، وتخصي ــاء القري ــن أبن ــن م ــي 978 مواط ــتفيد ،بإجمال مس

ــة. ــات اخلاص ــة وذوي االحتياج املعيل
كانــت زيــارة الرئيــس لهــذه القريــة التــي اليعــرف الكثيــر عنهــا مفتــاح البنــاء 
والتشــييد ليفتــح أبوابــا كثيــرة أمــام شــبابها، كل شــئ يســير علــى قــدم وثــاق ، لبنــاء 
ــار  ــم ، يف إط ــه العال ــوي عرف ــروع تنم ــم مش ــن أضخ ــة ، ضم ــروعات عمالق ــة مش حزم

املبــادرة الرئاســية “ حيــاة كرميــة “ لتنميــة قــرى الريــف املصــري.

محافظ قنا يفتتح محطة رصف صحي املراشدة بتكلفة 337 مليون جنيه

تقرير : سمر سليمان

قيــادة شــابة مــن القيــادات الواعــدة التــي 
مت الدفــع بهــا اتســاقا مــع تصعيــد و متكــن 
القيــادات الشــبابية  ومــن اعطائهــم الثقــة 
و املســؤولية و هــو النهــج اجلديــد الــذي 
مت اتباعــه منــذ تولــي رئيــس اجلمهوريــة 
عبدالفتــاح السيســي مقاليــد  االمــور يف 
2014 و إعطــاء الشــباب و الســيدات فرصــة 
للتمكــن اإلداري و الوظيفــي داخــل أروقــة 

كيانــات الدولــة املصريــة .
- يف البدايــة نريــد ان نعــرف  مــن  هــو  

املهنــدس احمــد مصطفــي ؟
 انــا احمــد مصطفــي  مــن صعيــد مصــر ، حصلــت 
علــي بكالوريــوس هندســة جامعــة اســيوط دفعــة 2000 
، بدايــة عينــت مهنــدس يف جهــاز مدينــة ســوهاج 
ــدة ، عــام 2014 مت ترقيتــي لنائــب رئيــس جهــاز  اجلدي
مدينــة ســوهاج اجلديــدة، عــام 2017  نائــب رئيــس 
جهــاز العاشــر مــن رمضان،عــام 2018 عينــت رئيســا 
جلهــاز التجمــع االول بالقاهــرة اجلديدة،عــام  2020 
رئيــس جهــاز مدينــة اخميــم اجلديــدة، واالن رئيــس 

جهــاز مدينــة الشــيخ زايــد.
-لقــد تقلــدت منصــب رئيــس جهــاز مدينــة 

اخميــم قبــل مدينــة الشــيخ زايــد ..
 مــن وجهــة نظــرك هــل هنــاك فــرق بــن  
اجلهازيــن و طمــوح و متطلبــات املدينتــن ؟
 منــذ أن أصــدرت القيــادة السياســية التوجيهــات 
بضــرورة تفعيــل دور الشــباب يف عــام 2014، اجتهــت 
هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الــي تفعيــل كل طاقتهــا 
لالســتفادة مــن الكــوادر الشــبابية املختلفــة وكان 
لهــا الســبق يف ذلــك فحقــق هــذا التوجــه الكثيــر مــن 

النجاحــات.
هنــاك فــرق واضــح بــن جهــاز أخميــم وجهــاز الشــيخ 
زايــد، جهــاز اخميــم حتــت اإلنشــاء وبالتالــي معــدل 
التصاعــد العمرانــي فيــه بطــئ وهــذا يرجــع إلــى أن 
ثقافــة الوجــه القبلــي تختلــف  عــن الوجــه البحــري، 
جنــد مثــال يف الصعيــد الــكل مرتبــط باملــكان الــذي 
ولــد بــه ممــا يســبب تكتــل عمرانــي كبيــر يف املدينــة 
ــة  ــر مفضل ــدة غي ــرة اخلــروج للمــدن اجلدي االم ألن فك
يف الصعيــد، علــي العكــس يف الوجــه البحــري و 
محافظــات احلضــر الــكل يتجــه للمــدن اجلديــدة حيــث 
مســاحات أوســع، خدمــات أفضــل، مســاحات خضــراء 
اكثــر والتخطيــط واضــح يف الشــوارع كمــا تتســم املــدن 
اجلديــدة بــأن املبانــي بهــا ليســت مرتفعــة كمــا تتمتــع 
املــدن اجلديــدة بالعديــد مــن اخلدمــات االســتثمارية 

والصحيــة والتعليميــة.
ــي تواجــه القاطنــن  ــات الت ــر مــن التحدي ــري كثي  - ن

وال يخلــوا منهــا أي جهــاز كالباعــة اجلائلــن ورغيــف 
اخلبــز و املتســولن فمــا هــي اآلليــة املتبعــة يف 

التعامــل؟
بالنســبة للباعــة اجلائلــن فهــي مشــكلة يوميــة 
ونحــن نحــاول أن نتصــدى لهــا بعمــل حمــالت يوميــة 
ملواجــه تلــك الظاهــرة والقضــاء عليهــا  ولقــد مت 
عمــل إدارة مختصــة تســمى ادارة االشــغاالت وهــي 
متواجــدة يوميــا يف الشــارع يف كافــة األحيــاء التخــاذ 
كل اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة حيــال الباعــة 
اجلائلــن باإلضافــة إلــي االســتفادة مــن وجــود مــكان 
مخصــص موجــود يســمي » ســويقة »   مت عــرض 
تأجيــر باكيــات منهــا لهــؤالء الباعــة ممــا أدي ذلــك إلــى 

تقليــل تلــك الظاهــرة.
أمــا بالنســبة ملشــكلة املتســولن فهــي حتتــاج تعــاون 
ــم  ــالزم معه ــل ال ــوم بعم ــاز ، ونق ــع اجله ــن الســكان م م
ويتــم تســليمهم للشــرطة، و نناشــد الســكان أن يتعاونــوا 
معنــا وال يعطــي احــد اي مســاعدة  ملتســول حتــى 

نقضــي علــي تلــك الظاهــرة .
 امــا عــن مشــكلة رغيــف اخلبز،املخابــز الســياحية 
موجــودة بكثــرة داخــل املدينــة ، امــا املخابــز احلكوميــة 
فموجــود اثنــن ، واحــد يف احلــي األول واآلخــر يف 
احلــي احلــادي عشــر، وهنــاك العديــد مــن الشــكاوى 
املقدمــة ضــد مخبــز احلــي احلــادي عشــر، لذلــك مت 
التواصــل مــع مباحــث التمويــن كمــا مت عمــل العديــد 
مــن احلمــالت عليــه، وكان آخــر تلــك احلمــالت 
باألمــس ومت اســتدعاء وكيــل وزارة التمويــن يف مجلــس 
ــه هــذه املشــاكل  ــاء الشــهر املاضــي ومت طــرح علي األمن
، كمــا أننــا قمنــا بكتابــة خطــاب رســمي ان املدينــة 
بحاجــة إلــى زيــادة عــدد املخابــز داخلهــا بحــد أدنــى 
خمســة مخابــز علــي االقــل .. ونحتــاج إلــى زيــادة 
حصــة الدقيــق حتــى يتــم االكتفــاء و  يحــدث  تنافــس 

بــن املخابــز علــي تقــدمي خدمــة أفضــل وبالتالــي 
يســتفيد املواطــن مــن اخلدمــة بصــورة جيــدة ،وإن شــاء 
اهلل يحظــي  اجلميــع باملوافقــات للطلبــات املقدمــة 
قريبــا مــن الراغبــن يف تشــغيل افــران مدعمــة تابعــة 
لــوزارة التمويــن .. و كل مــا علينــا هــو تخصيــص أماكــن 

لهــا و متابعــة االداء ..ارضــاءا للمواطــن .
-هــل جهــاز مدينــة الشــيخ زايــد .. مدينــة األحــالم  
يســتطيع تقــدمي  منــاذج مختلفــة مــن الشــقق الســكنية 
تناســب  كل شــرائح التــي ترغــب يف الســكن يف  الشــيخ 

ــد؟ زاي
 وحــدات اجلهــاز الســكنية تخــص املســتوى املتوســط 
عبــارة عــن ثــالث غــرف وصالــة متشــطبة تشــطيب 
ممتــاز وهــذا متــاح يف مشــروع جنــة 2 تضــم 147 
عمــارة بالنســبة لألســعار فهــي مناســبة لســعر الســوق 
وســيبدأ التســليم بهــا علــى أوائــل العــام املقبــل  2023.. 
كمــا أن هنــاك 80 عمــارة  تتبــع مشــروع جنــة 3 يف 
التوســعات الغربيــة للشــيخ زايــد داخــل احلــزام 

االخضــر  بوصلــة دهشــور بعمــق 2كيلــو .
 -مــا هــي املشــروعات اجلديــدة التــي تقــام داخــل 

املدينــة؟
باإلضافــة إلــى 147 عمــارة يف  »جنــة2”  مــن 
املدخــل االول ملدينــة الشــيخ زايــد .. طبقــا لقــرار 230 
فــإن اجلهــاز يقــوم باعــداد الطــرق التــي تــؤدي اليهــم 
واحلدائــق اخلاصــة بهــم باإلضافــة إلــى عمــل شــبكات 
امليــاه املغذيــة للمنطقــة وكذلــك الصــرف اخلــارج منهــا، 
كمــا نقــوم بعمــل محطــة الكهربــاء لتدعيــم املنطقــة 
ــق مصــر اســكندرية  ــا بطري ــط الطــرق به ــا و رب بأكمله
الصحــراوي  . وســوف تنتهــي تلــك اإلنشــاءات مــع 

افتتــاح املشــروع يف القريــب العاجــل.
امــا يف التوســعات الغربيــة »قــرار 77” حوالــي 10 

آالف فــدان و املســمي  مبدينــة زايــد اجلديــدة  مت 
طــرح خــط مــاء مغــذي للمنطقــة و طــرح كابــالت 

الكهربــاء املغذيــة للمنطقــة بالكامــل
امــا مدينــة زايــد االم نعمــل علــى تطويــر املداخــل 
بهــا علــي ســبيل املثــال عنــد مدخــل 1   مــن املحــور يتــم 
عمــل تضييــق للجــزر وتوســيع الطــرق وزرع زراعــات 
تعطــي شــكل جمالــي و اســتهالكها للمــاء قليــل حتــي 
نحافــظ علــي املــاء، كذلــك نعمــل علــي تطويــر كل 
املداخــل مــن 1 : ٦ نعمــل علــي تدعيــم الكهربــاء 
واملرافــق ثــم تطويــر للحدائــق و طبقــة ســطحية 

لالســفلت .
بينمــا الطريــق الدائــري و املســمي »جزيــرة البســتان«  
و املحيــط باملدينــة بالكامــل .. يتــم عمــل تطويــر شــامل 
ــه مــن عمــل ترميمــات  ــون جني ــرة بتكلفــة 35 ملي للجزي
التربــة ومســار للدراجــات و تطويــر شــامل للجزيــرة 
مــن ارصفــة للمشــاه للحفــاظ علــي الشــكل اجلمالــي 

للمدينــة .
-هــل هنــاك امكانيــة  تطبيــق فكــرة عمــل 
مســارات للدراجــات  و ايجــاد جراجــات لهــا 
مخصصــة و بتكلفــة بســيطة للتشــجيع علــي 

اســتخدامها للحــد مــن التلــوث البيئــي؟ 
بالفعــل نســعى إلــى تطبيــق تلــك الفكــرة مــن خــالل 
شــركات تنفذهــا باإلضافــة إلــى عمــل محطــات 
متكاملــة للدراجــات و الســيارات الكهربائيــة  و ســيكون 

الدفــع باســتخدام البطاقــات الذكيــة .
- كيفيــه  املحافظــة  و التنميــة  للممشــي 
الســياحي الكائــن يف  وصلــة دهشــور  لوجــود 
ــر  ــه و يعتب ــة في ــدات املختلف ــن البران ــد م العدي
أحــد املتنفســات الهامــة  ألهــل وزوار مدينــة 

الشــبخ زايــد .
ــات املوجــودة دورهــا األساســي هــو املحافظــة  الكيان
علــى املــكان لذلــك مت الزامهــم  مــن خــالل عمــل احتــاد 
شــاغلن للممشــي الســياحي هدفــه نظافــة املــكان 
و تطويــره واملحافظــة عليــه حتــى يســتمر منوذجــا 

متميــزا  و يحافــظ علــي زائريــه .
 كيــف يصــل اليكــم مواطــن الشــيخ زايــد حلــل 

ــه ؟ ــكلة لدي مش
يصــل إلينــا مــن خــالل التوجــه مباشــرة إلــى مقــر 
اجلهــاز لعــرض شــكواه .. و يتــم التعامــل معهــا فــورا 
..علمــا بأنــه لدينــا خــط ســاخن 0238520012 
لتلقــي شــكاوي املواطنــن و أقــوم باملتابعــة اليوميــة 
لهــذه الشــكاوى للوقــوف علــي حلهــا إذا امكــن ذلــك 

يف احلــال .
كيــف يســتطيع املواطــن احلصــول علــي 
الوحــدات الســكنية املعروضــة باملدينــة و ماهــي 

آليــة التقــدمي لهــا ؟
مــن خــالل إعــالن يصــدره بنــك التعميــر واالســكان 
يتــم فيــه عــرض كافــة التفاصيــل عــن الوحــدة  .. ســواء  
مــدة التقــدمي مــع ضــرورة شــراء كراســة الشــروط 
ثــم يتجــه الــي البنــك المتــام باقــي االجــراءات و يتــم 
ــار عــن طريــق القرعــة، دور اجلهــاز يتلخــص يف  االختي

متابعــة االنتهــاء حتــي تســليم الوحــدة.
احلديقــة املركزيــة التــي نقلــت إلــى شــركة زد هــل 

هنــاك بديــل لهــا الهــل زايــد كمتنفــس  لهــم .
-نقــوم بدراســة خطــة لعمــل  حديقــة كبيــرة يف 
التوســعات اجلديــدة حتــى تكــون متنفــس ألهــل املدينــة   
و محتمــل أن تكــون بالقــرب مــن جتمــع  الســكني جلنــة 

. 3
-ماهــي اخــر التطــورات يف املشــروعات 
ــروع 500500  ــة ومش ــروع بهي ــل مش ــة مث اخلدمي
و التــي ســتخدم قطــاع عريــض مــن املصريــن؟
بالنســبة ملشــروع بهيــة هنــاك وعــد أن املرحلــة 
األولــى ســيتم افتتاحهــا يف اقــل مــن ســنة علــى األكثــر و 

هنــاك متابعــة دوريــة لهــم 
- أمــا مشــروع 500500 هنــاك وعــد أن يتــم االفتتــاح 
ــة   ــزة املدين ــذا  كل أجه ــة .. ل ــة الســنة احلالي ــى نهاي عل
بالكامــل تســتعد حاليــا  الســتقبال املواطنــن القادمــن 
مــن خــارج زايــد مــن خــالل التوســعات التــي نقــوم بهــا 

حاليــا عنــد مدخــل 1  كمــا ذكرنــا مــن قبــل .

-الدولــة تســتعد  الســتضافة مؤمتــر  املنــاخ 
العاملــي COP 27 يف نوفمبــر القــادم بشــرم 
الشــيخ  كيــف تســتعد مدينــة الشــيخ زايــد. 
مدينــة اخلضــرة و االحــالم  الســتقبال  هــذا 
احلــدث الــذي يحــث علــى تقليــل االنبعاثــات 
احلراريــة وتقليــل البصمــة الكربونيــة و 
انتشــار اللــون االخضــر  لتفعيــل مبــادرة الســيد 

الرئيــس احتضــر ..لألخضــر  .
 أفــاد رئيــس جهــاز مدينــة الشــيخ زايــد بــأن هيئــة 
املجتمعــات العمرانيــة بهــا ادارة تنميــة مســتدامة  و 
التــي تهتــم لــكل بنــود التنميــة املســتدامة و خاصــة 
البنــد 13 اخلــاص بالتكيــف املناخــي ، كمــا نحــاول 
زيــادة املســطحات اخلضــراء باملدينــة بنباتــات 

تســتهلك كميــات قليلــة مــن املــاء 
أمــا بالنســبة للطاقــة هنــاك بعــض االفــكار 
املطروحــة حيــث نبــدأ يف اســتخدام الطاقــة 
الشمســية يف اجلهــاز باكملــه ويف املخــازن 
التابعــة له،كمــا يتــم عمــل منــوذج مصغــر  يف 
ــكل  ــارة بش ــة 2  ال 147 عم ــارات  جن ــروع عم مش
مبدئــي وتشــغيله بالطاقــة الشمســية وعنــد 
جنــاح الفكــرة تعمــم يف كل املشــروعات القادمــة 

إن شــاء اهلل .
-بالنســبة ألعضــاء مجلــس األمنــاء هــل أفكارهــم 
مجــرد أفــكار  وأطروحــات ام لهــا جدواهــا و تدخــل 
حيــز التنفيــذ مــن خــالل االطــالع علــى امليزانيــات لــكل 
بنــد و طــرح الــرؤي و اجلــداول الزمنيــة ملــا فكــرة  ؟

ــذ و بقــوة الن كل الســكان  ــز التنفي ــع تاخــذ حي بالطب
حتــت مظلــة اجلهــاز و مجلــس األمنــاء ميثــل شــرائح 
مختلــف مــن الســكان .. لذلــك نهتــم باملواطــن البســيط 
ــم و األمــن وأقســام الشــرطة  ــم بالصحــة و التعلي و نهت
والدفــاع املدنــي  وقطــاع النقــل و املواصــالت و الطــرق 
و النظافــة و اإلعــالم أيضــا .. ال توجــد ميزانيــة 
محــددة كــي نســتطيع تنفيــذ كل مــا يلــزم كل جهــة مــن 

اجلهــات املعنيــة .

اجري احلوار :  د سلوى محمد علي- رباب سمير  غامن- محمد املــاحي

يوليو ٢٠٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤٣هـ

مــع الرقميــة، املاضــي ال ميــوت، وال ينتهــي، ومــع افتتــان اجلميــع بالرقميــة، 
أصبحــت احليــاة الشــخصية للفــرد بكافــة تفاصيلهــا وحتوالتهــا، متاحــة أمــام 
اجلميــع، منــذ اللحظــة التــي يقــرر فيهــا بــث هــذا املحتــوى علــى االنترنــت، 
فبمجــرد أن تتصــل حلظتــك وذاكرتــك بالشــبكة العنكبوتيــة،  فأنــت تفقــد 
الســيطرة علــى مــا تبثــه، وقــد ال تســتطيع إلغــاءه أو شــطبه، حتــى وإن رغبــت؛ بــل 
ــزاز  ــل “االبت ــا جع ــل هــذا م ــادم، ولع ــم مســتقبلك الق إن املاضــي قــد يرســم معال
اإللكترونــي” ظاهــرة متصاعــدة، ففــي ســنوات قليلــة زادت عشــرة أضعــاف، 
وأصبــح الكثيــر، خاصــة الفتيــات الصغيــرات عرضــة لالســتغالل بكافــة 
أشــكاله، وبعضهــن أقدمــن علــى التخلــص مــن حياتهــن خوفــا مــن التشــهير 
والفضائــح. غيــاب احلواجــز وســائل التواصــل االجتماعــي كســرت جميــع 
احلواجــز االجتماعيــة واجلغرافيــة، وتســللت إلــى غــرف النــوم، وإلــى دقائــق 
احليــاة الشــخصية، ومــع االنبهــار بتلــك التكنولوجيــا، والرغبــة يف حتصيــل أكبــر 
قــدر مــن اإلعجــاب، انهدمــت جــدران اخلصوصيــة، وحلــت مكانهــا الرغبــة يف 
الشــهرة، ومــع ذلــك اجلمــوح ظهــرت القــدرة علــى التصيــد والتشــهير واالبتــزاز، 
وهــي جرميــة متناميــة يف كل مجتمعــات العالــم، إذ ترصــد أجهــزة التحقيــق 
الكثيــر مــن الشــكاوى والبالغــات عــن تنامــي الظاهــرة، وبــدال مــن أن تعــزز 
الرقميــة قيــم التواصــل، فإنهــا كانــت مدخــال للحصــول علــى املعلومــات؛ بــل 
وإختــراق أجهــزة “املوبايــل والكمبيوتــر” والقرصنــة علــى محتوياتهــا، واســتغاللها 
للضغــط علــى الضحايــا لالنصيــاع للرغبــات اآلثمــة. وإذ كانــت جتربــة احليــاة 
تؤكــد أنــه لــن يتمكــن مــن ابتــزازك إال القريبــون منــك، ملعرفتهــم بنقــاط 
ضعفــك، فــإن الرقميــة أوجــدت انكشــافا معلوماتيــا،  وتــآكال للخصوصيــة ، 
بعدمــا صــارت الرقميــة جــزءا مــن تكويــن احليــاة ونشــاطها، بــدءا مــن موقــع 
التواصــل االجتماعــي، إلــى صفحــات البحــث علــى الويــب، إلــى خاصيــة حتديــد 
املوقــع، فالرقميــة ألغــت املســافات، ومــن ثــم أصبحــت أيــدي املبتزيــن قريبــة 
جــدا مــن ضحاياهــم، ومكنتهــم منهــم بدرجــة كبيــرة. و االبتــزاز اإللكترونــي هــو 
ــك الصــور  ــا، مبــا يف ذل ــات تخــص شــخص م ــد بالتشــهير مبشــاركة معلوم تهدي
ــكاد تنحصــر  ــي ت ــز، والت ــب املَُبت ــم يســتجيب ملطال ــت، مال ــى االنترن ــو، عل والفيدي
يف طلــب املــال أو االســتغالل اجلنســي. وقــد يحــدث االبتــزاز نتيجــة اختــراق 
أو قرصنــة للهاتــف أو للكمبيوتــر اخلــاص بالشــخص، أو حتــى اســتغالل صــور 

عاديــة والتالعــب فيهــا مــن خــالل البرامــج احلديثــة يف املونتــاج واجلرافيــك 
ليظهــر ذلــك الشــخص يف شــكل مخــزي وفاضــح، واســتغالل هــذا للضغــط 
علــى الضحيــة وابتزازهــا، وتشــير الدراســات أن الضحيــة مســئولة بنســبة قــد 
تقتــرب مــن 80% عــن تعرضهــا لالبتــزاز اإللكترونــي، وذلــك إمــا مــن خــالل 
مشــاركتها بصــور أو فيديوهــات تخصهــا مــع آخريــن، أو مــن خــالل عــدم اتقــان 
الطريقــة املثلــى للحفــاظ علــى اخلصوصيــة املعلوماتيــة، وعــدم متكــن اآلخريــن 
مــن اختــرق الهاتــف أو البريــد االلكترونــي أو الكمبيوتــر اخلــاص . ويالحــظ 
أن بعــض عمليــات االبتــزاز قــد تكــون وهميــة، أي يتــم خــداع الضحيــة، ويقــع 
يف هــذا الفــخ صغــار الســن مــن املراهقــن خاصــة الفتيــات، وأمــام اخلــوف 
مــن الفضــح والتشــهير قــد تلجــأ الضحيــة إلــى االنصيــاع لالبتــزاز، أو قــد 
تتخلــص مــن حياتهــا خوفــا مــن الفضيحــة، ويف حــاالت قليلــة قــد تلجــأ إلــى 
األســرة أو جهــات التحقيــق الرســمية النقاذهــا، خاصــة إذا وقعــت أخطــاء 
مــن الضحيــة مثــل ارتــكاب فعــل مشــن مت توثيقــه. مقاومــة االبتــزاز يتســبب 
االبتــزاز اإللكترونــي يف مشــكالت نفســية وســلوكية للضحايــا، وقــد يدفعهــم 
إلــى االنــزواء أو يصيبهــم  باالكتئــاب، وقــد يضطرهــم إلــى ارتــكاب اجلرائــم، 
وهــذا يتطلــب االحاطــة ببعــض القواعــد للتعامــل يف حــال التعــرض لالبتــزاز، 
كذلــك علــى األســرة أن تتفهــم املوقــف إذا تعــرض أحــد أفرادهــا لالبتــزاز بســبب 
أخطــاء ارتكبهــا، واســتطاع شــخص آخــر أن يســاومه عليهــا أو يهــدده بنشــرها 
والتشــهير بــه مالــم يســتجب ملطالبــه. ولعــل مــن أهــم تلــك القواعــد، هــي أن 
مييــز الشــخص بــن مــا ينشــره علــى االنترنــت، وبــن مــا يحتفــظ بــه لنفســه 
بعيــدا عــن الشــبكة، كذلــك أال يســمح حلياتــه وخصوصياتــه أن تكــون نهبــا علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، حتــى ال ُتســتغل ضــده، وهــذا يفــرض أن يكــون 
حــذرا يف نشــر صــوره، كذلــك أن يراعــي اخللــق والفضيلــة عنــد احلديــث مــع 
اآلخريــن. لكــن األخطــر واألســوأ يف موضــوع “االبتــزاز اإللكترونــي” هــو أن 
يتعــرض طــرف داخــل األســرة مــن االبتــزاز علــى يــد آخــر، ويكثــر هــذا االبتــزاز 
بــن األزواج عندمــا تســوء العالقــة بينهمــا، فيســتغل أحــد األطــراف مــا يف 
حوزتــه مــن صــور أو فيديوهــات ضــد اآلخــر، وهــو مــا يفقــد احليــاة الزوجيــة 
ــا عالقتهمــا  ــى الزوجــن أن ُيبقي ــة، وهــو مــا يفــرض عل ــة األمــان والطمأنين مظل
يف إطــار الســتر، وال يســعيا لتســجيل تلــك اللحظــات اخلاصــة، وأن يــدركا أن 

التكنولوجيــا الرقميــة قــد تســتخدم كأداة للتخويــف واالبتــزاز. مــن ناحيــة أخــرى 
يجــب علــى أوليــاء األمــور أال ُيهملــوا أوالدهــم بتركهــم عرضــة لالبتــزاز، إذ يجــب 
أن يكــون للوالديــن حضــور يف حيــاة أبنائهــم، وأال يكونــا غائبــن عــن املواقــع 
ــه  ــذي يبثون ــوى ال ــا أو املحت ــي يكونونه ــات الت ــا أوالدهــم أو الصداق ــي يرتاده الت
علــى االنترنــت، ويؤكــد املختصــون أن بوابــات األلعــاب هــي مناطــق اصطيــاد 
ســهلة لألطفــال واملراهقــن، ألن مــن يقــوم باالبتــزاز اإللكترونــي يعــرف نقــاط 
قــوة وضعــف ضحايــاه مــن خــالل املحتــوى الــذي ُيبــث، يف ظــل ســيادة  ثقافــة 
البــوح وســيطرتها علــى جمهــور االنترنــت وهــو مــا يؤكــد أن اجلرميــة يف تصاعــد 
مســتمر، رغــم تشــديد العقوبــة، ومــن النصائــح املهمــة يف هــذا الشــأن أال تخضــع 
الضحيــة لالبتــزاز، ألنــه لــن يكــون مــرة واحــدة، وإمنــا ســيكون مســار متكــرر، 
ولــن يهــدأ هــؤالء املُبَتــزون إال مــع عصــر الضحيــة حتــى آخــر قطــرة، لهــذا كانــت 
الوقايــة مهمــة . واحلقيقــة أن املوقــف اإلســالمي شــديد الوضــوح يف مقاومــة 
االبتــزاز اإللكترونــي، إذ يعتبــره نوعــا مــن الرغبــة يف إشــاعة الفاحشــة، قــال 
ــٌم  ــَذاٌب أَِلي ــْم َع ــوا َلُه ــَن آَمُن ــةُ يِف اَلِّذي ــيَع اْلَفاِحَش ــوَن أَْن َتِش ــَن ُيِحُبّ ــى:”ِإَنّ اَلِّذي تعال
ْنَيــا َواآْلِخــَرِة« ، وقــد حتــدث أصحــاب التفاســير حــول هــذه اآليــة كثيــرا، إذ  يِف الُدّ
أن اآليــة نصــت علــى عقوبــة دنيويــة وأخرويــة علــى مــن يحــب إشــاعة الفاحشــة، 
حتــى وإن لــم يفعــل شــيئا ماديــا، ألن التلــذذ برؤيــة الفاحشــة تستشــري يف 
ــع هــذه النفــس عــن ارتــكاب  املجتمــع، ُخبــث يف نفــس يســتحق العقــاب، ومــا مين
الفاحشــة أو إذاعتهــا ليــس التقــوى والــورع، ولكــن عــدم القــدرة، يقــول اإلمــام 
“الــرازي” يف تفســير هــذه اآليــة:” وذلــك يــدل علــى وجــوب ســالمة القلــب 
للمؤمنــن كوجــوب كــف اجلــوارح”، وجــاء يف تفســير “الظــالل” أن هــؤالء الذيــن 
ــة  ــة اجلماعــة املؤمن ــى زعزعــة ثق ــون عل ــون أن تشــيع الفاحشــة:” إمنــا يعمل يحب
باخليــر والعفــة والنظافــة؛ وعلــى إزالــة التحــرج مــن ارتــكاب الفاحشــة، وذلــك 
عــن طريــق اإليحــاء بــأن الفاحشــة شــائعة فيهــا . . وبذلــك تشــيع الفاحشــة 
يف النفــوس، لتشــيع بعــد ذلــك يف الواقــع” أي أن هــؤالء ُيشــيعون الفاحشــة يف 
الواقــع االفتراضــي قبــل أن ُيشــيعوها يف الواقــع املُعــاش، لذلــك شــددت اآليــة 
ــوب قبــل ضبــط اجلــوارح  ــة القل ــدأ مــن تنقي ــة تب ــي، والوقاي ــى اجلانــب الوقائ عل
. كذلــك نهــى اإلســالم عــن تتبــع عــورات النــاس، واعتبــر أن مــن يفعــل ذلــك 
يكــون عقابــه الفضيحــة، إضافــة إلــى عــذاب اآلخــرة، ففــي حديــث الترمــذي” 

صعــد رســول اهلل، صلــى اهلل عليــه وســلم، املنبــر فنــادى بصــوت رفيــع، فقــال: يــا 
معشــر مــن قــد أســلم بلســانه ولــم يفــض اإلميــان إلــى قلبــه، ال تــؤذوا املســلمن، 
وال تعيروهــم، وال تتبعــوا عوراتهــم، فإنــه مــن تتبــع عــورة أخيــه املســلم، تتبــع اهلل 
عورتــه، ومــن تتبــع اهلل عورتــه، يفضحــه ولــو يف جــوف رحلــه”. ]1[ ســورة النــور: 

اآليــة: 19
و هنــاك عشــر مبــادئ أرســتها » اإلداريــة العليــا « ملنــع اإلســاءة باســتخدام 

السوشــيال ميديــا
أرســت املحكمــة الإلداريــة العليــا، برئاســة املستشــار الدكتــور /  محمــد عبــد 
ــة، عشــر قواعــد حتظــر خطــاب  ــس الدول ــس مجل ــب رئي الوهــاب خفاجــي ، نائ
الكراهيــة ، وتضــع حــدوداً ملنــع إســاءة اســتخدام السوشــيال ميديــا ، وقواعــد 

جــاءت كالتالــي :
ــم يعتقــدون  ــاس ممــا جعله ــة للن ــاة اليومي ــح جــزءاً مــن احلي ــت أصب 1( اإلنترن
ــم  ــون مكافحــة جرائ ــا قان ــة يحكمه ــاة االفتراضي ــون واحلي ــوق القان ــه ف خطــأ أن
تقنيــة املعلومــات اعتمــاداً علــى األدلــة الرقميــة واملجــرم املعلوماتــى يتخفــى خلــف 
ــن  ــه ل ــراق ناســياً أن ــه دون اخت ــن يصــل إلي ــه أن أحــداً ل ــاً من ــم افتراضــى ظن عال

ــل الرقمــى. ــت مــن العقــاب بالدلي يفل
2( العالــم االفتراضــي أفــرز العديــد مــن التجــاوزات باالســتخدام غيــر 
املشــروع للسوشــيال ميديــا فتحولــت مــن فضــاءات للتعــارف وتبــادل املعــارف 
والــرأى ، إلــي منابــر للحــض علــى خطــاب الكراهيــة والعنــف وإثــارة الفــن 

وتأجيــج املشــاعر وتعبئتهــا فــى اجتــاه معــن مبــا ميــس األمــن القومــي.
3( يجــب أال يحمــل خطــاب السوشــيال ميديــا خطــاب الكراهيــة الــذى 
ــة الثقافيــة ويرفــض الدمــج  ــى احلــق فــى اخلصوصيــة وينكــر التعددي يعتــدى عل
االجتماعــى ويحــض علــى العنصريــة والتمييــز ويبــث الفرقــة ويثيــر الفــن ويهــوى 
ــة فــى املشــاهدات. ــة األهمي ــح قليل ــده لتحقيــق مصال ــم املجتمــع وتقالي خــرق قي
4( حــق الشــكوى مــع حريــة الــرأى والتعبيــر يبيــح لــكل مواطــن أن يعــرض 
شــكاياه علــى الــرأى العــام شــريطة أال يعتــدى علــى أى مــن املبــادئ أو القيــم 
األســرية أو حرمــة احليــاة اخلاصــة أو اإلســاءة أو التشــهير أواالبتــزاز أو 

اإلضــرار باألمــن القومــى أو الوحــدة الوطنيــة والســالم اإلجتماعــي.
5( علــى الوســائل اإلعالميــة العــبء األكبــر للقيــام بدورهــا املجتمعــى فــى 

التوعيــة للجرائــم اإللكترونيــة وخطابــات الكراهيــة عبــر رواد السوشــيال ميديــا 
ــة التعبيــر. لتوعيتهــم باحلــدود الفاصلــة بــن حريــة التعبيــر وِإباحَيّ

٦( علــى املؤسســات التربويــة والتعليميــة إعــادة النظــر فــى تطويــر املناهــج 
لتحصــن النــشء فكريــاً وســلوكياً لقبــول األخــر ونبــذ خطــاب الكراهيــة 

والتمييــز.
7( منــع وقــوع اجلرميةاإللكترونيــة علــى وســائل السوشــيال ميديــا أهــم مــن 
انتظــار وقوعهــا وتلــك مهمــة اإلدارة العامــة لتكنولوجيــا املعلومــات ومكافحــة 

اجلرميــة اإللكترونيــة.
8( اخلطــاب اإلعالمــي ممارســة اجتماعيــة قابلــة للتغّيــر والتطــّور تتضمــن 
احلــوار املجتمعــى حلــق املعرفــة للوقــوف علــى املظاهــر االيجابيــة وإبــراز أحســن 
مــا فيهــا والتقــاط املظاهــر الســلبية لتنبيــه املســئولن عــن عــالج األخطــاء فيهــا.
9( عالقــة اإلعــالم باملجتمــع ال يجــب أن تظــل حبيســة بــأدوار تقليديــة منطيــة 
بــل بخلــق خطابــات جديــدة تناســب العصــر واألحــداث مبــا يحفــظ للبــالد حقهــا 

فــى حمايــة أمنهــا القومــى باملفهــوم الشــامل ومبــا يحفــظ للمواطنــن حقوقهــم.
10( للصحفيــن واإلعالميــن العديــد مــن احلقــوق لتمكينهــم مــن أداء 
رســالتهم الســامية نحــو حــق الشــعب فــى املعرفــة والتنويــر يقابلــه التزامهــم 

بالعديــد مــن الواجبــات جتــاه وطنهــم

كتب: محمد البحيري



 
حوارات05

وما إن وجد الفرصة  للتأثير واملشــاركة يف صنع هدف 
نبيل ال يتأخر وجدت كم كبير من اإلنتباه للقصية واحلاجه 
إلى اإلســهام يف حــل هذه القضيــة، لديهم ميــول لتنفيذ 
الكثير من املشروعات املتعلقة باالقتصاد األخضر، أجيال 
تستطيع أن حتافظ على حقوقها وحقوق األجيال القادمة
COP27 ملاذا اختيرت مصر لتقود مؤمتر املناخي _

اختيــرت مصر بنــاء علــى قــرار املجموعــة  االفريقية 
التي انتخبت مصر يف األمم املتحدة والتي أســندت إلى 
مصر هذه املهمة يأتي أيضا استضافة مصر  بناء على 

دورهــا الريادي يف املجتمــع الدولى
 دورها الرئيسي والفاعل يف كثير من القضايا مصر 
فاعلة جدا ولها دور مؤثر على الصعيد الدولي واإلقليمي 
والقاري فبالتالي كانت مرشــحة جــدا، قدرة مصر على 
حتقيق منــوذج ريــادي يف هذه القضيــة حيث أنهــا تقدم 
منــوذج فعــال ويحتــذى بــه يف هــذا األمــر ، قــدرة مصــر 
على حتقيــق األهــداف املتفق 
عليها وهي الوقوف عند درجة 
حرارة ١.٥ بحلول عــام 2030 

والتعهد بذلــك وااللتزام به
وايضا حصول الدول املتضررة 
على التمويل املســتحق » ١00 

مليار دوالر« سنويا
هــل ميكــن أن يؤثــر تغيــر 
املنــاخ علــى صحتنــا وقدرتنــا 
على زراعــة األغذية والســكن 

والســامة والعمــل
يؤثر تغير املناخ بالفعل على 
الصحــة بطــرق عديــدة، منها 
التسبب يف الوفاة واملرض نتيجة 
الظواهر اجلوية املتطرفة التي 
تزداد تواترا، مثل موجات احلر 
والعواصف والفيضانات وتعطل النظم 
الغذائية، وزيــادة األمراض احليوانية املنشــأ واألمراض 
ــل، ومشــاكل الصحــة  ــاه والنواق ــة واملي ــة باألغذي املنقول
النفســية وباإلضافة إلــى ذلك، يقــود تغير املنــاخ العديد 
مــن املحــددات االجتماعية مثل ســبل العيــش واملســاواة 
وإتاحــة الرعايــة الصحيــة وهيــاكل الدعــم االجتماعــي 

والسكن والسامة والعمل.
_حدثنا عن أهداف التنمية املستدامة ؟

التنمية املســتدامة هي اهداف نبيلة مترابطة تسعى 
إلــى أن حتافــظ الــدول علــى املــوارد الطبيعيــة كحق من 
حقوق األجيــال القادمــة ومبــا ال يؤثر على حــق األجيال 
احلالية يف حتقيــق التنمية وتعمــل على حتقيــق 3 ابعاد 

»البعد االجتماعي، البعــد البيئى والبعــد االقتصادى«
عدد أهداف التنمية املستدامة ١7 هدف أممي وقعتهم 
األمم املتحدة يف عام 20١٥ للقضاء على الفقر، القضاء 
على اجلوع، الصحة اجليدة والرفاهية، التعليم اجليظ، 
املساواة بني اجلنسني، املياه النظيفة والنظافة الصحية، 
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل الائق ومنو االقتصاد 
الصناعة واالبتكار والبنية التحتية، احلد من أوجه عدم 
املساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، االستهاك 
واإلنتــاج املســؤوالن، العمــل املناخي، احليــاة حتــت املاء، 

حوار  الدكتور »هاني الناظر« استشاري األمراض اجللدية ورئيس املركز القومي للبحوث السابق
يسعدني أن يكون ضيفي يف  حواري  هذا هو الدكتور »هاني الناظر« استشاري األمراض اجللدية ورئيس املركز 

القومي للبحوث السابق.
حصد »الناظر« العديد من اجلوائز، كجائزة التقدير العلمي من املركز القومي للبحوث عام 2009، وجائزة رابطة 
العلماء املصريني بالواليات املتحدة وكندا، وكذلك حصل على درع أكادميية البحث العلمي، يف عيد العلم، وجائزة 

التفوق العلمي، يف العلوم الطبية، من املجلس األعلى للثقافة.
وهو أول من اشتغل على برنامج عالج الصدفية، باملياه الكبريتية يف سفاجا، مبحافظة البحر األحمر. 

صعيدي اجلذور، فدائي، مثابر، طموح، شعر بأوجاع الناس، فنال حظا وافرا من حبهم، ونصيبا كبيرا من دعواتهم. 

 To Be or to Be جئت للعالم ألكون أو أكون
ضيفنا الكرمي طاقة إيجابية متجددة.. كالشمس يف سطوع أنواره على من حوله )تعاونًا ووئامًا وتسامحًا وعمالً بروح الفريق 
الواحد( .. عطاء متدفق ال ينضب أبداً.. له بصمات مشرفة يف كل مكان حلسن منطقه وجميل أفعاله وجودة أفكاره وبراعة 
إجنازاته؛ فهو مؤسس مبادرة املليون شاب متطوع للتكيف املناخي سفراء املناخ.. سخر عقله وكل جوارحه حلماية البشر ومواجهة 

حاالت الطوارئ املناخية لألجيال القادمة.
هذا ما دفعني إلى إجراء حوار معه إللقاء الضوء على هذه الظاهرة والتعرف على أبعادها وطرق مواجهتها

حاورته:  أمل اللقاني 

حاوره: د.ممدوح احلوتي

حاورته:  نشوة أحمد علي

ــه  ــه، وعنــدي ألــف شــك يف أن أعــددُت بعــض األســئلة، وقمــت مبهاتفت
ســيقوم بالــرد بنفســه، لكنــه فعــل..

حييُته غيــر مصدقة، ورغــم حفظي لنبرة صوتــه جيدا، إال أنني ســألته 
لكي يطمــن قلبــي، فأكد لــي أنه هو بنفســه مــن يحادثني..

عرفته بنفســي، واســتأذنته يف خمس دقائق مــن وقته، فــرد بترحاب لم 
يدهشــني، فقد كنت أعلم مســبقا عن دماثــة خلقه. 

طمعــت يف خمــس دقائــق، فمنحنــي الرجــل مــن وقتــه اثنــني وعشــرين 
دقيقــة؛ هــي يف عــداد عمــري إجنــاز يعــادل أعوامــا.

لم أضيع وقته الثمني، وبدأت يف عجالة:
- منــذ عرفتــك ســيدي يف زمــن الكورونــا وفكرتــي عنــك أنــك رجــل من 
تفــاؤل، ففــي عــز حلظــات اإلحبــاط تخــرج علينا ببصيــٍص مــن أمــل، فهل 

كنت تقصــد فعــل هــذا، أم أن للصدفــة دورا؟
-- ال، ليســت صدفــة باملــرة، كان أمــرا مدروســا، ألنــه دوري كطبيــب 
ــق مــن عــدو  يف املقــام األول، أن أنتشــل النــاس مــن الوهــم واخلــوف املطل
مجهول، واأليــام واألبحاث أثبتت صــدق كامي، وأنها أزمة آنية ســتنتهي، 

كأي حــادث عــارض.
انتظــرُت حتى التقــط أنفاســه، وأيقنت أنه قــد فرغ مــن إجابة الســؤال، 

فمثل هذا العاِلم ال يجــب أن يقاَطع حديثه، ثم أثنيت على حســن صنيعه، 
، إذ كلما أصابني اليأس  وشكرته بصفة شخصية، ألنه صاحب فضل عليَّ
آنذاك، كان يطل علينا بوجهه البشوش، وصوته احلاني مبشرا، ومطمئنا، 
كان كاملحارب ومعه القليلون ضد الفيروس وجموع املذعورين من الناس.

ثم استأنفت أسئلتي:
ــم  ــور، تشــاركهم أفراحه ــن اجلمه ــب جــدا م ــك شــخص قري - حضرت
وأتراحهــم، وتابعــت كما تابعنــا يف اآلونــة األخيرة حــوادث مأســاوية كثيرة، 
قتل الشباب لبعضهم، انتحار، وتراشق بالســاح، وغير ذلك.. لذا، أطلب 
منــك روشــيتة لآلبــاء مــن أجــل التربيــة الســوية، وكــذا وصفــة لألبنــاء، كــي 
يعبروا هــذه احليــاة، التي أصبحــت مفترســة، بالقــدر الذي جعلهــا لم تعد 

صاحلــة ملعيشــة الطيبني. 
فاسترسل مجيبا، وكله وجع:

-- الرجــوع إلــى الفطــرة، فأنــا أقلد أبــي يف نظامــه ونظافتــه وهندامه، 
وعدم تدخينــه، فالتعلــم يكون بالقــدوة.

اآلباء يغرســون يف نفــوس أبنائهم اخللــق الطيب، والتحذيــر من العنف، 
ت أخاها، أو أنهم  فا يتضاحكون ألن الولد ضرب أخته، أو أن االبنة عضَّ

تلفظوا بألفاظ غيــر الئقة.

حتى احليــوان، يعلمونهم العطف على احليــوان وإطعامه وعــدم إيذائه، 
يزرعون يف نفوســهم احلنان واللني.

سألته:
- وهل احلنان ُيعلَّــم، هل الرفق ُيكتَســب، مبعنى.. هل 
الشــرير الــذي نــراه اليــوم، كان بإمــكان أهلــه حمايتــه مــن 

االنخــراط والتمادي يف الشــر؟
فأجابني: أن نعم، إلى حدٍّ كبير. 

َّا تطرَّق إلى ضرورة منع اآلباء أبناءهم من مشاهدة  ومل
األعمال الدرامية التي حتض على العنف، وذكر لي اســم 

ممثل بعينه، فسألته مستفسرة:
-- هل لنا أن نغلق الصنبور من األساس، فيكون للدولة 

دور رقابي على هذا اإلنتاج الذي يهدد مصير أوالدنا؟
أجابنــي بــأنَّ ُكّاً منا يجب عليــه حماية أبنائه بنفســه، 
وال ينتظر مــن أحــد أن يحافظ لــه على زرعتــه، فالتحكم 

يكــون مــن البيت..
ثم سألت ضيفي اخللوق عن مشروع االستشفاء 
ــي، وعــاج الصدفيــة يف ســفاجا، وكيــف  البيئ

توصل إلى العاج باملياه الكبريتية؟
فأجابني بأنهم يف تسعينات القرن املاضي اكتشفوا تردد األملان بصفة 
خاصــة على ســفاجا، وقضــاء أوقــات طويلــة مــن اليــوم يف مياههــا، وحتت 
شمســها، ملــدة أيــام وأســابيع، ثــم ياحظــون شــفاءهم مــن الصدفيــة؛ ذاك 
املــرض الــذي يســبب اكتئابــا للمصابــني بــه، فتتبعــوا األمــر حتــى اكتشــفوا 
قيمة هــذه املياه، وشــمس هــذه املنطقــة، ومــدى تأثيرهما يف عــاج مرض 
عصيٍّ على الشفاء كالصدفية، فأنشأوا مراكز هناك، كانت ماذ املرضى 

من جميــع أنحــاء العالم.
وألنــه إنســان باملقــام األول، واملواطــن املصــري هــو مــن يهمه باألســاس، 
وهو حريص على خدمته، فقد أنشأ هناك مركزا لعاج 

املصريني باملجان، ومــا زال موجودا حتــى اآلن. 
فقلت له وكلي فخر:

- حضرتك تساهم بشكل كبير يف السياحة العاجية.
فأضاف ليزيدني فخرا واعتزازا:

-- بل كانت أولى مراحل السياحة العاجية يف مصر.
وعندمــا طلبت منــه إســداء النصــح للطبيــب املصري، 
يف ظــل مــا يعانــي اليــوم مــن الغــاء، وتغير طبــاع البشــر، 

وظهــور األمــراض الغريبــة املتاحقــة..
أجابنــي إجابــة املواطــن الصالح، الــذي لــم يعكر صفو 
خلقه ما نقاسيه ونكابده، ولم يهتز إميانه بتوالي الظروف 

وتعاقب الصروف:
ــك بالَقَســم الــذي أقســمه، وأال يتوانى يف  -- أن يتمسَّ
مساعدة محتاج، وأن يبذل من راحته ما ينفع غيره، 
فهــذه رســالته، ولوال هــذا الوطــن ملــا تعلَّــم، وال وصل 

مكانتــه تلك.
ثم أنهيُت حواري املاتع بطلبي وصيته للتعايش مع صيف قاٍس، شــديد 
احلرارة، فأوصاني وإياكم باإلكثار من شرب املياه، وتناول األطعمة السهلة 
التي ال تنتج طاقة مفرطة، فنتجنــب الدهون والســكريات املصنعة، ونكثر 
مــن تنــاول اخلضــراوات والفاكهــة، أمــا عــن االســتحمام، فاألَولــى أن يكون 
باملــاء البــارد، واســتخدام الشمســية كوقايــة مــن أشــعة الشــمس احلارقــة 

املباشــرة، وكذلك كرميــات الوقاية منها عنــد االضطرار للخــروج نهارا.

وأخيرا.. نصحنا باملحافظة على اإلجــراءات االحترازية التي تعلمناها 
يف زمن الكورونا وتوابعها، قدر االســتطاعة.. 

لم أصدق أن احلوار انتهى، كما لم أصدق أنه من األساس قد بدأ.
شكرته، ليس فقط إلعطائي هذه الفرصة، واإلغداق عليَّ بهذا الوقت، 
وإمنــا ألنــه كان عند حســن ظني، بــل أنــه كان أفضل مــن الصــورة اجلميلة 

التي كنت قد رســمتها لــه يف خيالي..
دعوتــه حلضــور حفــل االفتتــاح الــذي لــم يحــدد بعــد، لكــن موعــده قــد 
اقتــرب وال شــك فأجابنــي بأنه رمبــا يلبــي إن صــادف يــوم إجازتــه، فقلُت:
به ليكون يف يــوم إجازتــك، فحضورك شــرف كبيــر، ال يضاهيه  - ســنرتِّ

شــرف..

_ يف بداية حواري أود التعرف على حضرتك عن قرب 
حســام الدين محمود خليل، حاصل على بكالوريوس 
إدارة اعمــال، ماجيســتير مهنــي يف التنميــة املســتدامة، 
امني شــباب اجلمهورية حزب مصر بلدي، األمني العام 
ــف املناخــي و أحــد  ــون شــاب متطــوع للتكي ــادرة امللي ملب
مؤسســي مبــادرة ســفراء املناخ وعضو تنســيقية شــباب 

األحــزاب والسياســيني
_ ملاذا العمل املناخي مهم؟

بداية قضية التغيرات املناخية هي القضية احلاكمة 
ــم اليــوم، فهــي قضيــة لهــا اجتاهــني واضحــني  يف العال
ــة وإمــا أن تتضافــر  ــى الكــره األرضي إمــا أن تقضــي عل
ــات واملجتمعات املحلية  جهود املجتمع الدولي واحلكوم
وأصحاب املصلحة واملعنيني والشعوب من أجل احلفاظ 
علــى كوكــب األرض مــن تلــك القضيــة، فالعمــل املناخي 
هو عمل الزامي مــن أجل التكيف واملرونــة أو التخفيف 
ولدينا ارتفاع كبير يف درجات احلرارة نتيجة ثورة كبيرة 
حدثت يف القــرن املاضي هــي الثورة الصناعيــة الكبرى 
التــي لــم تراعــي أبــداً البعــد البيئــي يف أولويــات العمــل 
الصناعــي والتــي نتج عنهــا ارتفــاع يف غــاز ثاني أكســيد 
الكربون ومجموعة أخــرى من الغــازات مثل غــاز امليثان 
.. هذه الغــازات تســببت يف تغيير درجــة حــرارة األرض 
بدأ العمل املناخي عــام ١992 يف مؤمتر قمــة األرض 
يف البرازيل تاها مجموعة من املؤمترات تقودها األمم 
املتحدة كمحاولة للخروج بالتزامات وتعهدات دولية من 
شأنها تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون وحتقيق التكيف 
والتخفيــف ولكــن املصانــع الكبــرى اســتمرت يف هدفها 
دون النظــر لتلك القضية وتصنــف مجموعة مــن الدول 
أنها باعثه للكربون بشــكل كبيــر وبعض الــدول ليس لها 
انبعاثــات فمصــر انباعثهــا مــن الكربــون 0.6% أي لــم 
تصــل إلــى ١%، املنطقة العربيــة بأكملهــا انبعاثهــا ١%، 
املجتمــع العربــي واالفريقــي 4%.. أمــا دول أخــرى مثــل 
الصــني وامريكا تتزعم وتتصــدر هــذه االنبعاثات كونهم 
دول صناعية وانطلقت مجموعة من املؤمتــرات آخرها 
مؤمترات COP وهو مؤمتر األطراف لألمم املتحدة للمناخ 
كان آخرها COP 26 يف بريطانيا ومصر ستستضيف 

مؤمتر COP27 يف شــرم الشــيخ يف نوفمبر املقبل
_  كيف يؤثر األفراد فى إحداث التغيرات املناخية ؟ 

و ما هو دور ســفراء املناخ فــى مواجهة األزمة
 الســلوك اجلمعي يغير من األزمة واملشكلة اجلمعية 
فكل ما نقــوم بــه يف حياتنا اليومية له شــكل من أشــكال 
التأثير على املناخ ولو استطعنا أن نبني سلوك حضاري 
لإلنسان ميكنه أن يسير به فهذا أمر يف غاية األهمية.. 
حيث يهدد تغير املناخ التمتع الكامل والفعلي مبجموعة 
متنوعة من حقوق اإلنســان، ودورنا كسفراء مناخ يتمثل 
فى أن يكون لدينــا الدافع القوي حلمايــة كوكبنا إضافة 

إلــى تثقيــف اآلخريــن حــول ســبب ضــرورة أن يصبحــوا 
أكثر وعيــاً باملنــاخ واتخــاذ اإلجــراءات الفوريــة للحد من 
انبعاثــات الكربــون والغــازات وأيضاً للتخفيــف والتكيف 

للتأقلم مــع املناخ.
_ ما هــو التكيــف مع تغيــر املنــاخ؟ ملــاذا هو مهــم جدا 
لــكل دولــة؟ و كيف ميكننــا حمايــة األرواح وســبل العيش 

مــع تغيــر املناخ
التكيف مع تغيــر املناخ هــو الهــدف  املطلوب حتقيقه 
للعبور بهذه األزمة بأقل اخلسائر.. التكيف والتخفيف 

هو القــدرة على مواجهــة هــذه الظاهرة بحل
ونسعى أن تكون لدينا طاقة متجددة عن طريق استخدام 
طاقة املد واجلزر يف البحار واستخدام الطاقة الشمسية 
وطاقة الريــاح لتوليــد الكهربــاء ومنها ميكننا اســتخدام 
ســيارات تعمل بالكهربــاء بــدال مــن البنزين، واســتخدام 
الغاز الطبيعي ايضا مراعاة أن يكون البعد البيئي أساس 
يف كل مشــروع بــأن يكــون هنــاك إلــزام علــى كل صاحب 
مشــروع أن يراعي البعــد البيئي يف مشــروعه فـــ حماية 
األرواح ترجع إلى السلوكيات الفردية وهي جزء من احلل

ما هي أهداف مبادرة املليون شاب متطوع يف التكيف 
املناخي؟

مبــادرة املليــون شــاب متطــوع للتكيــف املناخــي بــدأت 
منذ عــام والهدف منهــا هو رفــع الوعي اجلمعــي ملواجه 
أحد أكبر التحديات يف التاريخ ، بأن نتحد مًعا ملعاجلة 
حالة الطوارئ املناخية لألجيال القادمة وأن يكون كل ما 
نقوم بــه يف حياتنــا اليومية له شــكل مــن أشــكال التأثير 
علــى املنــاخ كأفــراد نحتــاج إلــى حتمــل بعــض املســؤولية 
عــن ذلــك، بنــاء الشــراكات مــع املؤسســات واجلمعيــات 
األهلية  والوزارات واجلامعات وكافة الكيانات القانونية 
بالدولة التي تريد املشــاركة، عمل برمج تأهيل وتدريب 
لســفراء املناخ  كونهم جزءًا من قــادة املجتمع لكي يعمل 
ســفراؤنا على تثقيــف اآلخرين كــي يصبحوا أكثــر وعياً 
باملنــاخ واتخــاذ اإلجــراءات الفوريــة للحــد مــن انبعاثــات 
الكربــون والغــازات، العمــل على نشــر ثقافة تعزيــز  بناء 
القــدرات نحو التكيــف املناخي،  مســاعدة األفــراد على 

تعويض البصمــة الكربونية، 
تبنــي قضايا صحــة اإلنســان ، مبــا يف ذلك تلــك التي 
تتأثــر بالتأثيــرات املناخيــة علــى إمــدادات الغــذاء واملياه 

ونوعية الهــواء والظواهــر اجلوية الشــديدة .
_ أعلــم جيــدا أن مبــادرة ســفراء مــن أجــل املنــاخ أول 
مبادرة يف مصر والعالم العربي واالفريقي خاصة بالتكيف 
املناخي.. كيف ميكن ملنظمات املجتمع املدني مساعدة 

املجتمع علــى التكيف مع تغيــر املناخ
بالتأكيد مبادرة املليون شاب متطوع للتكيف املناخي 
ســفراء املناخ هــى األولــى من نوعهــا يف مصــر واملجتمع 
العربي واالفريقي ولها أيضا إشــادة دولية وقمنا بدعوة 

منظمات املجتمع املدني للتعــاون معنا من خــال احتاد 
نوعي للمناخ وصدر قرار من وزيرة التضامن االجتماعي 
بإنشاء احتاد نوعي للمناخ واللى بتشرف بادارته التنفيذية 
كمديــر تنفيــذي لاحتــاد، هــذا االحتــاد مبــا ميلكــه مــن 
ــه مجموعــة مــن  مفهــوم تنظيمــي ومجتمعــي يخضــع ل
اجلمعيــات و املنظمات واملؤسســات العاملــة للبيئة وهو 
الذي يســتطيع أن يحقق لهــذه املنظمات عمل مشــترك 

وعمــل اهلي مــن أجــل املناخ
لدينا يف سفراء املناخ خريجني لديهم 
مشروعات تخرج متعلقه بهذه القضية، 
فإذا اليوم استطعنا أن نحصل على متويل 
هذا التمويل إذا اقترناه باملشروعات التي 
أطلقها سفراء املناخ من املمكن أن تنفذ 
تلك املشروعات عن طريق هذه اجلمعيات 
واملنظمات واملؤسســات بوجود التمويل 
وفكــرة املشــروع وبالتالــي يكــون العمــل 
ــا دوره التوعــوي  املجتمعــي حتــول متام
وتنظيم وتهيئة املجتمع إلى قضية بعينها 
إلى حلول تطييقة لهــذه القضية ويكون 
املجتمع املدني ساهم بشكل متوازي مع 
احلكومــة يف وضع مشــروعات حقيقية 

وتطبيقية تكون جزء من حل املشــكلة
 _مــن هــى اجلهــة املنوطــة بتنفيــذ 

أعمــال املبــادرة ؟
اجلهة املنوطة بتنفيذ أعمال املبادرة 

هي مؤسسة الفريق التطوعي للعمل اإلنساني وبشرف 
بتولــى األمــني العــام واملؤســس لهــا والدكتــور مصطفــى 
الشربيني رئيس مجلس األمناء وهو أحد القامات العلمية 
الكبيرة يف العمل املناخي وله دور كبير يف خدمة املجتمع
_حدثنــا عن الشــروط الواجــب توفرها يف الشــخص 

املتطوع وســبب دفعــك للعمــل التطوعي؟
ــام األول  العمــل التطوعــي هــو عمــل إنســاني يف املق
والهدف منه هو مساهمة الفرد يف تنمية املجتمع لذلك 
وجب على الشــخص املتطوع أن يكون لديه القدرة على 
التبرع بالوقــت واجلهــد دون مقابــل خلدمــة املجتمع يف 

هــدف محــدد .
 _حدثنا عن شعورك وانت تؤدى عمل يخدم املجتمع  
وما هى اإلضافة التي  قدمها لك العمل التطوعي على 

املستوى اإلنساني والشخصي
شــعور رائــع انــي اكــون فــرد فاعــل ومؤثــر يف قضايــا 
مختلفة، قضايا مطلوبة واستشــعرت املســؤولية بشــكل 

كبيــر مــن أجــل تنميــة بلــدي واحلفــاظ عليهــا
_ مــن خــال ســفراء املنــاخ .. مــاذا وجدت يف شــباب 

مصــر؟ 
شباب مصر مؤثر وفاعل، متواجد بقوة على الساحة 

احليــاة يف البــّر، الســام والعدالــة واملؤسســات القويــة، 
عقد الشراكة لتحقيق األهداف

حديثنا اليــوم عن الهــدف الـــ ١3 وهو العمــل من أجل 
املناخ ومصر لها رؤية وطنية هي رؤية 2030 وهي متثقه 
وجزء اصيل من األهداف األممية لألمم املتحدة 2030 
ولكــن مصــر ضمنتهــا ضمــن أجندتهــا الوطنيــة كرؤيــة 
مصــر كمــا تناســب قــدرات وإمكانيــات الدولــة املصريــة 

وأهدافها الوطنيه خال الفترة لعــام 2060
وهناك أيضا تضمني ألجندة مصــر 2030 مع أجندة 

افريقيا 2063 وهي أيضا أجندة التنمية املستدامة
_ نريــد مــن حضرتــك التعريــف بظاهــرة اإلحتبــاس 

احلــراري 
اإلحتباس احلراري هو ظاهرة عاملية تتمثل يف ازدياد 
حرارة الغــاف اجلوي للكــرة األرضيــة، هــذا االحتباس 
هــو نتيجــة ارتفــاع مفــرط للغــازات الدفيئــة، وهــي علــى 

األرجح نتــاج الثــورة الصناعية
علــى املجتمــع أن يســعى للحد مــن ظاهــرة األحتباس 
احلــراري، وأن يتخــذ خطــوات حقيقيــة ملواجهــة تلــك 
الظاهرة.. كيف تستعد مصر  ملواجهة االحتباس احلراري

ننتقل إلى اجلانب اآلخر من حياة حسام 
_ حدثنا عن طموحاتك خال ال ٥ سنوات املقبلة

نفســي اشــوف مصر حلوة يف كل حاجة مؤثرة يف كل 
مجال، مــن أولــى االقتصاديــات يف العالــم، اشــوف أبناء 
مصــر مؤثريــن يف شــتى املجــاالت علــى كافــة األصعــدة 

وخاصــة علــى الصعيــد الدولي 
طموحي خال السنوات القادمة هو ان نتقدم ونتطور 
أكثــر وعلى املســتوى الشــخصي أســعى انــي اقــدم كثيراً 
مــن األعمــال خلدمــة مصــر وشــعبها العظيــم ذاك هــو 

هديف األســمى
اتصور اني خال اخلمس سنوات أحصل على دراسات 
ــة  ــر ، أقــدم مجموعــة مــن األعمــال اخلدمي ــة أكث علمي
والتطوعيــة ، أعــد أجيــال أخــرى مــن الشــباب خلدمــة 

مصرنــا احلبيبة، ونشــوف مصــر تبقــى أد الدنيا
_ من هي الشخصية التي أثرت يف حياة حسام الدين ؟

قابلت شخصيات كتير يف حياتي فاعله ومؤثرة ولكن 
كل ده كان بشكل محدود، أكثر شخصية أثرت يف حياتي 
هــي أمــى حفظهــا اهلل ورعاهــا فهــي صاحبــة الفضــل 
عليــا .. علمتنــي الفضائــل والتجــرد والعطــاء واللطــف 
مع اجلميع بســببها اســتطيع أن اقــول إنــي احترمت كل 
نســاء العالم مــن دماثة خلقهــا ورقــة قلبها وســماحتها.
_ ما هو الشيء الذي لم توفق فيه وكان داعم حلضرتك؟

بالتأكيــد هناك أشــياء لــم اوفق فيهــا لكن كنــت دائماً 
أتصور إن األزمة هي فرصة واملشكلة هي فرصة فكنت 

أجد من الفشــل عنواناً للنجاح 
ممكن يكون يف األشخاص اللي قابلتهم وحاولوا أنهم 
يوقفوا عمل نبيل يتحقــق، كنت أراها فرصــة اني التقي 
باخرين كل شيء كان أزمة هو يف حقيقة األمر كان فرصة

_ أكثر ثر حكمة أثرت فيك ولن تنساها ابدا
عندي حكمتني مؤثرين فيا جداً 

احلكمــة األولــي قالهــا الرئيــس الراحــل جمــال عبــد 
الناصــر » أن اآلالم العظيمــة تبنــي األمم العظيمــة اذا 
ــة  ــا جــداً والثاني ــرة في وعــت وأدركــت« احلكمــة دي مؤث
للرئيس عبــد الفتاح السيســي، يف إحــدى اللقــاءات قال 

ســيادته » كل مــا يضايقــوك اشــتغل اكتــر.. اجنــح اكتــر«
ودي انا بســير بيها يف حياتــي اآلن ألنهــا حكمة بالغه 

من رجل عظيــم يديــر شــؤون بادنا بحكمــة بالغة
_ الفرق بني حسام اإلنسان وحسام السياسي ؟

ال فرق.. حسام اإلنسان يؤدي دور السياسي يف مجتمعه 
وحســام السياســي إنســان يســعى ألداء دور إنســاني يف 
العمل السياســي بكل بســاطة لكن ليــس هنــاك أي فرق 

بني هــذا وذاك
السياســة عمل مجتمعــى نخــدم بــه بادنــا وأهدافها 

الوطنيــة وهــذا نابع مــن إنســانية مغلفــة بالوطنية
_  منــا إلــى علمــي أن حســام الديــن صعيــدي األصل 
ما الفرق بني شــباب الصعيد وشــباب بحــري يف الوعي 

وهل العــادات والتقاليد تختلــف يف املجــال التوعوي ؟
انا صعيدي من محافظة قنا، مركز دشنا »أصل العائلة«
من وجهــة نظري ان مفيــش فرق بني شــباب الصعيد 
وشباب بحري شــايف ان الشــباب هنا وهناك هم الوان 
الطيــف املصــري الشــبابي، مفيــش فــرق يف التوعيــة بل 
هناك فرق يف العــادات والتقاليــد وده اللى بيغني الفكر 
أنهم ليسوا على وتيرة واحدة فاالختاف النوعي يسري 
دورهــم ويحــدث إثــراء يف حركــة الشــباب، شــباب مصر 
جميعهم فاعلني ومؤثرين جدا وال يوجد فرق بينهم ابدا 

رمبا العادات والتقاليد مكملة ولكنها ليســت مفرقة.
 _ كــم تقضــي مــن الوقــت يف العمــل وهــل يؤثــر علــى 

عاقتــك الشــخصية بأســرتك وأوالدك
يف احلقيقة انا بشتغل وقت طويل جدا الني بطبيعتي 
شخص عملي بحب الشغل جداً واالجناز والعمل فأحيانا 
أقضــي ١9 أو 20 ســاعة عمــل، بكره وقــت الفــراغ ولكن 
بحاول اني اســتقطع وقت ألُسرتي وبيتي علشان حقهم 

يف ذلك
_ يف نهايــة حديثنــا نريــد روشــتة توعويــة للمواطنــني 
وســائقي املركبات وربات البيوت عند التزايد يف ارتفاع 

درجــات احلــرارة
على املواطنني ترشيد استهاك الكهرباء يف املنازل ، 
املحافظة على أي مساحة خضراء موجودة، من يستطيع 
زراعــة ســطح منزلــه يزرعــه، عــدم املســاس باآلشــجار 
، املشــي واســتخدام الدراجــات و الناقــات التــي تعمــل 

بالكهربــاء بدالً مــن املركبــات التي تعمــل بالوقود
عــدم اإلفــراط يف تنــاول الطعــام، الوعــي باخلطــوات 

التــي تخطوهــا الدولــة  يف هــذا االجتــاه.

األمني العام ملبادرة املليون شاب املتطوع  »سفراء املناخ« يف حوار خاص للعدد األول

يف إطار سعي الدولة الدائم للتطوير من عملية التعليم وحرصها على تغطية ما يتطلبه سوق العمل 
من اخلريجني ورفع كفاءة اخلريجني أجرينا هذا احلوار مع أحد الشخصيات التي تعتبر يد من أيادي 

الدولة يف حتقيق ذلك 
االسم:أ.د أحمد عبدالرحمن سيد أحمد  الوظيفة احلالية:عميد كلية التجارة جامعة بورسعيد.  

الدرجة العلمية:أستاذ الرياضيات واإلحصاء اإلكتواري. املناصب التي تقلدتها حضرتك:
رئيس قسم اإلحصاء والرياضيات والتأمني بكلية التجارة جامعة بورسعيد.  وكيل كلية جتارة جامعة 
العليا  الدراسات  لشئون  بورسعيد  جامعة  جتارة  كلية  وكيل  والطالب.   التعليم  لشئون  بورسعيد  

والبحوث.  عميد كلية التجارة جامعة بورسعيد. 

١- يف البدايــة حدثنا عــن بداياتك هــل كان طموحك هو نفس 
ما حققت من إجنــازات ومناصــب؟ أم أن القدر غيــر وجهتك إلى 

أن وصلت ملــا أنت فيــه اآلن؟
بداية احلمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملا حققت.

فأنا يف البداية حصلت على بكالوريوس التجارة قسم »املحاسبة« 
مــن جامعــة املنصــورة ثــم إلتحقــت بقســم »اإلحصــاء التطبيقــي 
والتأمني« وحصلت علــى البكالوريــوس بتقدير ممتــاز من جامعة 
املنصورة، وعــن طريق إعــان من جامعة ســوهاج )جنــوب الوادي 
ســابقا( يطلــب تعيــني معيديــن تقدمــت ومت تعيينــي معيدا بقســم 
»األســاليب الكمية« بكلية التجارة جامعة ســوهاج )جامعة جنوب 
الوادي ســابقا(، وبعد مرور أربع ســنوات من تعيينــي مت نقلي إلى 
كلية التجــارة جامعة بورســعيد )جامعة قناة الســويس ســابقا( ثم 
تدرجــت يف الوظائف مــن معيد إلــى مدرس مســاعد إلــى مدرس 
ثم أســتاذ مســاعد وأخيرا أســتاذ  وتدرجت يف الوظائف اإلدارية 

ســابقة الذكر.
2- هل كان هذا حلمك من البداية؟

نعــم كان حلم أســعى جاهــدا لتحقيقــه بدايــة مــن البكالوريوس 
الثاني مرورا بالتعيني يف سوهاج إلى نقلي لبورسعيد كانت محطات 
ومراحــل مجهــدة جــدا وشــاقة بــكل مــا حتملــه الكلمــة مــن معنــى 
ولكــن كان بداخلــى روح املثابــرة التــي تدفعنــي دائمــا للوصــول ملــا 
أصبــوا إليــه وبفضــل اهلل وتوفيقــه وبفضــل أســرتي التــى وقفــت 
بجانبــي وحتملــت معــي الكثيــر وصلــت ملــا أنــا فيــه وحققــت مــا 

أمتنــاه بــل وأكثــر.
3-  أهم إجنــازات الكلية .وما هي التطورات التي أســتحدثتها 

الكلية يف الشق التعليمي.
ميكن عرض ذلك من خال جانبني:

أوال: بالنســبة لقطــاع الدراســات العليــا حيــث مت تعديــل الئحة 
الدراســات العليا  لتكون بنظام الســاعات املعتمدة بحيث تشتمل 
علــى العديــد مــن التخصصــات اجلديــدة املتنوعــة باإلضافــة إلي 

تخصصــات الكليــة األساســية حيث:
١-  متنــح الكليــة درجتــي املاجســتير و الدكتــوراة األكادمييــة 

يف تخصصات )املحاســبة- إدارة األعمال- اإلقتصاد -اإلحصاء 
التطبيقي -التأمني- العلــوم السياســية واإلدارة العامــة- تدريس 

املــواد التجاريــة(.
2- كما تقــدم الكلية يف الئحتهــا اجلديــدة العديد مــن البرامج 
املهنية املتميزة والتي تخدم نطاق محافظة بورسعيد فتمنح الكلية 

درجتي املاجستير و الدكتوراة املهنية يف التخصصات التالية:
- املحاسبة وتشتمل على مساري ) املحاسبة 
واملراجعة - محاسبة النقل الدولي واللوجستيات(.

- إدارة األعمــال وتشــتمل علــى املســارات 
التاليــة) ريــادة األعمــال- إدارة املوارد البشــرية- 
األســواق واملؤسســات املاليــة- إدارة اخلدمــات 
الصحية واملستشفيات- إدارة األعمال البحرية 
واللوجستيات- التسويق الرقمي- إدارة املنتجعات 
والقرى السياحية والفندقية- إدارة املشاريع- إدارة 
ساســل اإلمداد والتوليد والدعم اللوجيستي(.

- اإلقتصاد وتشــتمل على مســارات ) التنمية 
اإلقتصادية املحلية -اقتصاديات النقل البحري (.

- اإلحصــاء والتأمــني ويشــمل مســاري ) ذكاء 
األعمال وحتليل البيانات - إدارة اخلطر والتأمني(.

- العلوم السياسية واإلدارة العامة ويشتمل على 
مساري ) إدارة مخاطر السياسات العامة - الذكاء 

االصطناعي واستراتيجيات األمن القومي(.
- تدريس املواد التجارية ) التعليم التجاري(.

3- كما تقدم الائحة اجلديدة العديد من دبلومات الدراسات 
العليا األكادميية املتميزة والتي تخدم املجتمع البورســعيدي منها 
على سبيل املثال ال احلصر دبلوم الدراسات العليا يف )املحاسبة 
احلكومية الرقمية- املحاسبة الضريبية واجلمركية - نظم املعلومات 
املحاســبية الرقميــة- إدارة املنشــآت األمنيــة - العاقــات العامــة 

واإلعان
دراسات اجلدوى والتنبؤ اإلقتصادي- اإلحصاء الطبي- استطاع 
الــرأي العــام- تأمينــات احليــاة - التأمينــات العامــة- العاقــات 

السياســية الدوليــة- اإلدارة املحليــة واحلكــم املحلي- الدراســات 
البرملانية(.

ثانيا : بالنسبة ملرحلة البكالوريوس 
جــاري تطويــر الائحــة بنظــام الســاعات املعتمــدة لتشــمل 
برامــج متميــزة باللغــة العربيــة واللغــة االجنليزيــة بحيــث تشــمل 
ربــط اجلانــب األكادميــي بســوق العمــل اخلارجــي لتوفيــر خريــج 

متميــز يف تخصصــات نوعيــة .
4- هــل توجــد اســهامات للكليــة يف خدمــة 

املجتمــع املحلــي واملشــاركة املجتمعيــة؟ 
يوجد العديد من أوجه التعاون مع املؤسسات 
املجتمعيــة لنشــر الوعــي التثقيفــي بــني طاب 
الكلية يف العديد من املجاالت فعلى سبيل املثال 
مت عمــل نــدوه »التعليــم اجليــد حــق مــن حقوق 
اإلنسان ملواجهة الفكر املتطرف« ،حاضر فيها 
ممثلني من األزهر الشريف والكنيسة املصرية 

واملجلس القومي حلقوق اإلنسان.
كمــا عقــدت الكليــة نــدوه عــن »يــوم اإلدخال 
العاملــي وتوجــه الدولــة نحــو حتقيــق الشــمول 
املالي والتحول الرقمي« لنشــر ثقافة الشــمول 
املالــي بــني الطــاب وحاضر فيهــا العديــد من 
اخلبراء املاليني واملصرفيني مبحافظة بورسعيد.

كما عقدت الكلية ندوة بعنوان »الرؤية املصرية 
ملواجهة التحديات اإلقليمية والدولية« حاضر بها 
اإلعامــي الكبير األســتاذ محمــد شــردي واألســتاذ أحمــد ناجي 

قمحة رئيس حترير مجلتي السياسة الدولية والدميقراطية. 
كما عقدت الكليــة العديد مــن الندوات التثقيفيــة للطاب عن 

التوعية عن آثــار  فيــروس كورونا.
٥- ماهي األنشطة الطابية التي ميكن أن يشارك بها الطاب 

من خال الكلية ؟
يتوافر للطاب من خال إدارة رعاية الطاب بالكلية ممارسة 

العديد من األنشطة املختلفة )رياضية- ثقافية- إجتماعية(.

حيــث تعقــد العديــد مــن املســابقات الرياضيــة يف العديــد مــن 
األلعــاب علــى مســتوى الكليــة واجلامعــة.

وحتقق الكلية العديد مــن املراكز األولــى واملتقدمة يف مختلف 
األلعاب الرياضية.

كما شارك فريق الكلية يف املسرح يف التصفيات النهائية ملسابقة 
»إبداع« على مستوى اجلامعات املصرية ممثا جلامعة بورسعيد.

6- هل توجد أي جتديدات حديثة يف املباني؟
»نتيجة الدعم الكامل من األستاذ الدكتور أمين محمد إبراهيم 
رئيس جامعة بورسعيد متت املوافقة على إنشاء مبني جديد لكلية 
التجارة ومت البــدء فيه بالفعل منــذ بداية العــام الدراســي احلالي 
وأوشــك املبنى على اإلنتهــاء وبعدها ســيتم البدء يف التشــطيبات 

النهائية
 املبنى اجلديد مكون من خمســة أدوار ميثل نقلة نوعية للكلية 
يحتوي على ثاث مدرجات جديدة والعديــد من القاعات الذكية 
وقاعــات التدريــب والتدريــس املتميــزة ووحــدة للمحــاكاة لكي يتم 
تدريــب الطــاب علــى محــاكاة ســوق العمل بالنســبة للمؤسســات 

املالية) البنوك- شــركات التأمــني- البورصات(.
كمــا مت رفــع كفــاءة املبنــى القــدمي عــن طريــق تطويــر وحتديــث 

املدرجــات والقاعــات واملمــرات باملبنــى القــدمي.
7- قطاع التعليم يشهد يف اآلونة األخيرة طفرة الكترونية غير 

مسبوقة.. كيف تواكبون ذلك؟ 
مت إنشــاء قنــاة تعليميــة علــى you tube مت تســجيل جميــع 
املحاضرات عليها وكذلك التطبيقــات العملية أثناء فتــرة كورونا، 
كما مت استخدام منصة الكلية التعليمية إلجراء جميع اختبارات 

midterm أثنــاء تفشــي مــرض كورونــا.
كما أن الكلية تطبق التصحيح اإللكتروني بنسبة ١00% جلميع 
اختبارات الكلية ويوجد بالكلية وحدة متكاملة للتصحيح اإللكتروني 
هي األولى مــن نوعها على مســتوى اجلامعة تشــتمل على تطبيق 
   papel sheet جميع التقنيات مــن بداية تصميــم ورقــة اإلجابــة

حتى طباعة نتائج الطاب وتسليمها للكنتروالت املختصة. 
٨- طبعــا للتصحيــح االلكترونــي مميزاتــه التــي جتعلــه يفرض 

نفســه ويكــون مفضــا عــن التصحيــح اليــدوي فمــا هــي؟
السرعة يف األداء -العدالة- ندرة األخطاء.

 9- هل له من عيوب؟
أهــم عيــب يف نظــام التصحيــح اإللكترونــي أنــه يفــرص نوعيــة 
معينــة مــن األســئلة علــى واضــع االمتحــان وهــي أســئلة الصــواب 

واخلطــأ واإلختيــار مــن متعــدد.
١0- هل يوجد نواحي اخرى تعظم من موارد كلية التجارة؟

يوجد العديد مــن الوحدات ذات الطابــع اخلاص بالكلية والتي 
تعظم من موارد الكلية وأهمها) مركز التدريب - مركز االستشارات- 
مركز احلاسب اآللي - مركز اللغات- مركز احلوسبة اإلجتماعية 

والذكاء االصطناعي(.
باإلضافة لبرنامج شعبة اللغة االجنليزية ملرحلة البكالوريوس 

والبرامج املميزة للدراســات العليا السابق عرضها 
١١- هل توجد حكمة معينة تؤمن بها؟

»كلما إزداد اإلنسان علما عرف مدى إزدياد جهله«.  
١2- كلمة أخير ونصيحة توجهها للشباب.

ــاء أحامك وحتقيق ذاتك  عليكم باجلد واإلجتهاد واملثابرة لبن
،واإل ستكون أداه لتحقيق أحام اآلخريني.

يف النهاية ال يســعنا إال أن نتقدم بجزيل الشــكر للدكتور أحمد 
عبــد الرحمــن علــى هــذا احلــوار املاتــع ونتمنــى لكــم مزيــدا مــن 

االجنــازات والتقــدم والتطويــر.

عميد كلية التجارة جامعة بورسعيد يف حوار من القلب

يوليو ٢٠٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤٣هـ
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مــن  الطفــل   ضــد  األســري  العنــف  يعتبــر 
أســوأ أنــواع العنــف املنتشــر يف املجتمعــات، 
وإن العنــف ليــس ضــروري ب الضــرب ولكــن 
أيضا يظهر يف ســوء املعاملة واإلهمال  وهذا 
يؤثــر يف بيئــة الطفــل وتكوينــه وأيضــا يحفــظ 

الكثيــر  منهــا 
ذاكرتــه  يف 
ــي راســخاً  ليبق
يف ذهنــه مــدى 

احليــاة. 
أســباب العنــف 
ضــد  األســري 

الطفــل:
 األســباب كتيــر منهــا األســباب االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لألســرة ،االقتصاديــة »البطالــة 
ــال  ــادة عــدد األطف ــة »زي والفقــر«، االجتماعي
يف األســرة -اخلافــات الزوجيــة -الطــاق« 

وغيرهــا. 
ومن أنواع العنف األسري ضد الطفل 

مــن  الكثيــر  وراء  األســري  العنــف  إن 
مــدار  علــى  للطفــل  النفســي  االضطــراب 
كثيــرة  وأنواعــه  املختلفــة  العمريــة  املراحــل 

: منهــا 
ــب  ــل للتعذي ــرض الطف ــف اجلنســي: تع -العن

اجلنســي مثــل »التحــرش واالغتصــاب«
-العنــف النفســي: وهــو العنــف اللفظــي الــذي 

يتعــرض لــه الطفــل داخــل املنــزل 
الطفــل  يتعــرض  أن  اجلســدي:  -العنــف 
يفقــد  أن  املمكــن  ومــن  التعذيــب اجلســدي 
يف  الشــديدة  القــوة  بســبب  حياتــه  الطفــل 

املعاملــة 
-التقليــل مــن قــدرات الطفــل وعــدم تشــجيعه 
يف احلصــول علــى العلــم والثقافــة املطلوبــة.  

ــة ضــد  ــاب دور وســائل اإلعــام والتوعي -غي
هــذا النــوع مــن العنــف 

تأثر الطفل ب العنف األسري 
يشــهدون  الذيــن  األطفــال  هــؤالء  يعانــون 
العنــف األســري حالــة مــن اليــأس والشــكاوى 
»الصــداع  اجلســدية  األعــراض  بعــض  مــن 
وبعــض  البــول«،  يف  ومشــاكل  املعــدة  وآالم 
هــذا  يف  الســبب  أنهــم  يعتقــدون  األطفــال 
حالــة  يف  ودائمــا جتدهــم  األســري  العنــف 

خــوف.  
نتائج العنف ضد الطفل: 

حــدوث حــاالت اكتئــاب، وانتحــار وعــدم قــدرة 
مــن  والهــروب  املجتمــع  مــع  التعامــل  علــي 
اخلــوف  مــن  حالــة  أيضــاً  ويحــدث  املنــزل، 
املســتمر ويترتــب عليهــا عــدم الثقــة بالنفــس 

وباآلخريــن.
حماية الطفل من العنف األسري. 

ســن  وحتــى  والدتــه  منــذ  الطفــل  رعايــة 
املراهقــة رعايــة خاصــة مــن األســرة وأن هــذه 
مــن  ويتــم  للطفــل  حساســة  تكــون  املرحلــة 
خالهــا تشــكيل ســلوك الطفــل لكــي ينشــأ 

ونفســياً.    اجتماعيــا  ســوي 
عــاج احلــد مــن العنــف األســري ضــد 

الطفــل
من خال عدة طرق منها :

-نشــر أضــرار ومخاطــر العنــف املوجــه ضــد 
الطفــل. 

ــة األســر مــن خــال وســائل اإلعــام  - توعي
واملجتمعــات واملؤسســات.

القضائيــة  واألحــكام  القوانــن  تشــريع   -
ــف األســري.  ــرض للعن ــل املع اخلاصــة بالطف
- املتابعــة املســتمرة األطفــال الذين يتعرضون 
للعنــف األســري وتقــدمي الدعم النفســي لهم.  
- معارضــة ظاهــرة العمــل لألطفــال دون ســن 
األهالــي  مــن  واســتغالهم  القانونــي  العمــل 

واملجتمعــات.

العنف األسري ضد الطفل 

عن الثقافة أتحدث

السمنة..  من منظور انثروبولجي رحلة ألغرب األماكن 
البحر امليت ومتثاله  العجيب الذي حير العلماء

بقلم: رهواجة محمد  اجلزائر

بقلم دكتورة :  رؤوفة مكرم

عندمــا كبــر ســيدنا إبراهيــم وبلــغ مــن العمــر 
عتيــا وعقمــت زوجتــه ســارة وكانــت الســيدة 
ســارة تصغــر زوجهــا بعشــر ســنوات اشــتدت 
فدعــا  الَوحشــة  ومــرارة  الوحــدِة  لوعــة 
صاحًلــا  عقبــا  لــه  يهــب  أن  ربــه  إبراهيــُم 
وتــزوج مــن هاجــر األمينــة املؤمنــة فأجنَبــت 
لــه إســماعيل عليــه الســام فأقــر بــه عينــه .

وملــا بلــغ اشــده وبلــغ معــه الســعي اي أصبــح 
يعتمــد عليــه

يؤمــر إبراهيــم عليــه الســام بــأن يذبــح ابنــه 
إســماعيل ولــده الوحيــد ، إنــه ألمــر تنــوء 
لربــه  إبراهيــم  واســتجاب  اجلبــال  بحملــه 
فشــد  طاعتــه  إلــى  وســارع  أمــره  وامتثــل 
ــم  ــه ول ــي أمــر اهلل في ــه ليلب ــى ابن الرحــال إل
يلبــث أن أخبــر ولــده مبــا أمــره اهلل بــه فقــال 

:
أنــي أذبحــك  املنــام  إنــي أري يف  بُنــي  )يــا 
فانظــر مــاذا تــري(، وإمنــا أعلــم ابنــه باألمــر 
بذلــك ليكــون أطيــب لقلبــه وأهــون عليــه مــن 
وليختبــر  قهــًرا  ويذبحــه  قهــًرا  يأخــذه  أن 
علــى  صغــره  مــن  وعزمــه  وجلــده  صبــره 

طاعــة اهلل تعالــى وطاعــة أبيــه.
هنــا يأتــي أمــر الطاعــة ليطيــع االبــن ابــاه 
وميتثــل ســيدنا اســماعيل لألمــر ولــم يرفــض 
وقــال ألبيــه افعــل مــا تؤمــر ســتجدني إن 
يعــرف  إنســان  الصابريــن  مــن  اهلل  شــاء 
أنــه ســيذبح فيمتثــل لألمــر اإللهــي ويقــدم 
)إن  ســيجده  أنــه  والــده  ويطمئــن  املشــيئة 
شــاء اهلل مــن الصابريــن(، هــو الصبــر علــى 
إبراهيــم  األب   ، حــال  كل  وعلــى  حــال  أي 
واالبــن إســماعيل عليهمــا الســام يتنافســان 
عــن  أوامــره  وطاعــة  تعالــى  اهلل  حــب  يف 
بَلَــغَ  ــا  »َفلَمَّ وإميــان  وصبــر  وقناعــة  رضــا 
ــي أَرَى يِف امْلََنــاِم  ــْعَي َقــاَل َيــا بَُنــيَّ ِإنِّ َمَعــُه السَّ
ــِت  ــي أَذْبَُحــَك َفانُظــْر َمــاذَا َتــَرى َقــاَل َيــا أَبَ أَنِّ
اْفَعــْل َمــا ُتْؤَمــُر َســَتِجُدِني ِإن َشــاَء اهللَُّ ِمــَن 
آيــة )102( الصافــات،  اِبرِيــَن« ســورة  الصَّ

وســمى  بالســكن  إبراهيــم  ســيدنا  وجــاء 
وكبــر وتشــهد ســيدنا إســماعيل للمــوت أي 
بــاء أعظــم مــن هــذا وهــو الــذي كان يدعــوا 
ربــه بــأن يهــب لــه غــام يقــر بــه عينــه وأحبــه 
حبــا شــديدا خاصــة وانــه رزق بــه علــي كبــر 

أكثــر مــن ثاثــة وثمانــون عامــا
قلــب  اســماعيل  حــب  هــل سيشــغل  ولكــن 
أبيــه إبراهيــم عــن ربــه وعــن خلتــه بعــض 
املفســرين قالــوا إن املائكــة قالــت ذلــك ومــن 

هنــا كان االبتــاء.
ــد  ــه الول ــه الســام رب ــم علي ــا ســأل إبراهي مل
ــه  ــه مبحبت ــه تعلقــت شــعبة مــن قلب ــه ل ووهب
واخللــة  خليــاً  اتخــذه  قــد  تعالــى  واهلل 
منصــب يقتضــي توحيــد املحبــوب باملحبــة 
ــا فلمــا  ــره فيه ــن غي ــه وب وأن ال يشــارك بين
ــد جــاءت  ــب الوال ــن قل ــد شــعبة م أخــذ الول
اخلليــل  قلــب  مــن  تنتزعهــا  اخللــة  غيــرة 
فأمــره بذبــح املحبــوب فلمــا أقــدم علــى ذبحه 
ــة  ــن محب ــده م ــة اهلل أعظــم عن ــت محب وكان
الولــد خلَُصــت اخللــة حينئــذ مــن شــوائب 
إذ  الذبــح مصلحــة  يبــَق يف  فلــم  املشــاركة 
كانــت املصلحــة إمنــا هــي يف العــزم وتوطــن 
النفــس عليــه فقــد حصــل املقصــود فُنِســخ 
األمــر وُفــِدي الذبيــح وصــدق اخلليــل الرؤيــا 

وحصــل مــراد الــرب.
وهــو حتقيــق العبودّيــة هلل تعالــى يف قلــب 
قــد  تعالــى  فــاهلل  الســام  عليــه  إبراهيــم 
ــل يف  ــون اخللي ــاً وال يك ــم خلي اتخــذ إبراهي
قلبــه أي نظــٍر إلــى غيــر محبوبــه ولذلــك أراد 
اهلل تعالــى اختبــار قلــب خليلــه إبراهيــم عليــه 

ــه. ــى مــا ســيميل قلب الســام وإل
فجــاء الفــرج مــن الرحمــن الرحيــم ونــاداه 
ــار وأن  ــأن انتهــى االختب ــك مــن الســماء ب مل
تعالــى فــدى إســماعيل عليــه الســام  اهلل 
بذبــح عظيــم ونــال إبراهيــم منزلــة اخلليــل 
تعالــى:  اهلل  يقــول  وتعالــى.  ســبحانه  هلل 
ْؤَيــا  ْقــَت الرُّ »َوَناَدْيَنــاُه أَْن َيــا إبراهيــم َقــْد َصدَّ
ــِزي امْلُْحِســِنَن ِإنَّ َهــَذا َلُهــَو  ِإنَّــا َكَذِلــَك جَنْ
ــٍم« ســورة  ــٍح َعِظي ــاُه ِبِذبْ ــُن َوَفَدْيَن ــاُء امْلُِب اْلَب

الصافــات
يف قصــة ســيدنا إبراهيــم وإســماعيل عليهمــا 
الســام تأكيــد علــى أن اهلل عــز وجــل ال يريد 
بالبــاء  يؤذيــه  أن  وال  باالبتــاء  يعذبــه  أن 
وإمنــا يريــد منــه أن يأتيــه طائعــاً ملبيــاً ال 
يتألــى عليــه وال يقــدم بــن يديــه فــإذا عــرف 
منــه الصــدق أعفــاه مــن اآلالم والتضحيــات 

واحتســبها كمــا لــو أداهــا .
 وصــار هــذا اليــوم عيــدا للمســلمن حتــى 
يــوم القيامــة إحيــاء لســنة ســيدنا إبراهيــم 
وليتذكــر  والســام  الصــاة  عليــه  اخلليــل 
املؤمــن أن صبــر إبراهيــم وإســماعيل عليهمــا 
ومحبتــه  اهلل  طاعــة  وتقدميهمــا  الســام 
علــى محبــة النفــس والولــد كان ذلــك كلــه 
ــر  ــإذا تذك ــاء ف ــع الب ــداء ورف هــو ســبب الف
املؤمــن ذلــك اقتــدى بهمــا يف الصبــر علــى 
طاعــة اهلل وتقــدمي محبتــه عــز وجــل علــى 

هــوى النفــس وشــهواتها
فلمــا ســلم ابراهيــم قلبــه الــي اهلل رد اهلل لــه 

ولــده وفــداه.

بقلم:   زينب سالم 

ــم العقــل إلــى قســمني: عقــل أول، وعقــل ثــان، وإذا كان العقــل األول هــو: إمكانــاٌت ذهنيــة مدِهشــٍة،  نحــن - يف العــادة - نقسِّ
ــدة علــى مســتوى األمم والشــعوب، متفاوتــة - طبعــًا - علــى مســتوى األفــراد؛ فــإن العقــل الثانــي هــو )الثقافــة(، أي:  موحَّ

مجموعــةُ العقائــد واألفــكار والتقاليــد والنظــم والقيــم الســائدة يف بيئــة معينــة،

الخيانة الزوجية صدفة أم قرار 
بقلم:  إميان الغيتاوى 

 تســتطيع الزوجــة ويســتطيع الــزوج 
القيــام باخليانــة مــع مــن ال يتخيلــه 
الطــرف الثانــى ، حيــث أن السوشــيال 
وســهلت  البعيــد  قربــت  ميديــا 
احلصــول علــى عاقــة جديــدة مــع 
أحــد األشــخاص مــن خــارج القريــة ، 
ــى القطــر  ــة ، واملحافظــة أو حت املدين

املصــرى كلــه .
تــرى مــاذا تعنــي اخليانــة الزوجيــة؟ 

ومــا أنواعهــا ؟ 
أحــد  أمــل  تخييــب  هــي  اخليانــة 
أطــراف العاقــة الزوجيــة واإلتيــان 
املتوقعــة  وغيــر  الســيئة  باألفعــال 
ــة  ــة الزوجي ــى ، واخليان للطــرف الثان
إياًمــا  احلــزن  أنــواع  أشــد  تشــكل 

. املدمــرة  الصدمــة  مبثابــة  فهــى 
للخيانة الزوجية أنواع:-

ــط  ــة هــي فق ــة الزوجي ليســت اخليان
الزنــا  فاحشــة  بارتــكاب  اإلتيــان 
بشــخص آخــر ، لكــن ينــدرج حتــت 
الثقــة«  »خيانــة  اخليانــة  مســمى 
اهلل  ربطهمــا  اللــذان  فالزوجــان 
مبيثــاق غليــظ وجعــل بينهمــا الســكن 
واملــودة والرحمــة ويســتطيع كًا منهما 
ــكل شــيء ،  ــى اآلخــر ب أن يفضــي  إل
اليجــوز لطــرف منهــم إفشــاء أســرار 
الطــرف اآلخــر والتى تســيء إشــاعتها 

إلــى نفســه وتــؤدى لإلضــرار بــه .
الكذب وإخفاء بعض من احلقيقة: 

الثقــة  مدمــرات  أهــم  مــن  فالكــذب 
بــن الطرفــن وعواقبــه غيــر حميــدة 

باملــرة 
اخليانــة العاطفيــة .. يوجــد مــن يبــرر 
لنفســه خيانتــه للطــرف اآلخــر ويقــول 
فقــط  أنــا   ، خيانــة  ليســت  تلــك   «
مشــغول مبشــاعري ومشــاعري هــذه 
وطاملــا   ، معنويــة  أحاســيس  مجــرد 

أننــى لــم أنقلهــا للمســتوى املــادى فــا 
ألحــد لــوم علــَي » لكنهــا أيًضــا خيانــة 
الشــخص  معكمــا  تشــرك  فأنــت   ،
الطــرف  وموافقــة  علــم  دون  الثالــث 
الثانــى وتعطيــه مــن قلبــك وروحــك 
الطــرف  حتــرم  ســوف  وبالتدريــج 
ــاك  ــك املشــاعر ، وهن ــي مــن تل األصل
مــن اليســتطيع فــض الزيجــة، ســواء 
كان الــزوج لقلــة حيلتــه املاديــة ونفــوره 
مــن زوجتــه ، لكنــه اليســتطيع الــزواج 
بأخــرى فيضطــر للخيانــة ، وهنــاك 
الزوجــة التــى كفــرت بالعشــير لكــن 
يجبرهــا األهــل واألعــراف ومصلحــة 
زيجــة  يف  االســتمرار  علــى  األبنــاء 
الســكينة  والتستشــعر  لهــا  التــروق 
للخيانــة،  الــزوج فتضطــر  مــع  فيهــا 
، ، وغيرهــا وغيرهــا مــن اخليانــات 
واملؤملــة  املُوِجَعــة  املعنويــة  الزوجيــة 
املاديــة  اخليانــات  مــن  بكثيــر  أكثــر 

. امللموســة 
احللول: 

تطرقنــا للخيانــة الزوجيــة ومــاذا تعنــى 
ــا فهــل مــن  ــا بعــض مــن أنواعه وذكرن

حلــول ؟!!!
يظــن البعــض أن الطــاق هــو احلــل 

الوحيــد الــذي يأتــى بعــد إثبــات تلــك 
 ، إثبــات  دون  وأحياًنــا  بــل  اخليانــة 
ويظــن البعــض اآلخــر أن االنتقــام هــو 

احلــل اآلخــر .
الطــاق  تطلــب  احلــاالت  بعــض 
البائــن دون أي تفاهــم و دون الرضــوخ 
ألي محاولــة مــن محــاوالت الصلــح 
بعــدم  والوعــود  واالعتــذار  بالتبريــر 
التكــرار ، وبعــض احلــاالت تنتقــم مــن 
الطــرف اخلائــن عــن طريــق األبنــاء 
، فمنهــم مــن يســعى جاهــًدا لتشــويه 
أعــن  يف  اخلائــن  الطــرف  صــورة 
أبنائــه وكذلــك حرمانــه مــن رؤيتهــم ، 
ولألســف هنــا لــن يدفــع الثمــن ســوى 
للطابــور  ســينضمون  الذيــن  األبنــاء 
النفســين  املرضــى  مــن  العريــض 
وضحايــا انتقــام األزواج املنفصلــة .

ولكن !!!
هل هذا هو احلل ؟!!!

هــذه  كل  غليلــك  سيشــفى  هــل 
؟ ت مــا نتقا ال ا

لانتقــام  فالســاعي   ، ال  وألــف  ال.. 
الينتقــم إال مــن نفســه ، ألنــه ســيعيش 
ســجينا لــكل فصــول االنتقــام املتواليــة 
ــي وســتتوقف  ــن يكف ــام واحــد ل فانتق

احليــاة متاًمــا حــول الطــرف اخلائــن .
لكن صوت العقل يقول ...

أمامنا خيارين ال ثالث لهما 
أو  »فإمســاك مبعــروف  تعالــى  قــال 

.  « بإحســان  تســريح 
اخليــار األول .. وهــو أن يتــم الطــاق 
كرامــة  بــكل  محتــرم  بشــكل  ولكــن 
واســتعاء ويراعــى فيــه حقــوق األبنــاء 
ونفســياتهم وأن نظــل علــى تواصــل 
غيــر  فهــم  مصلحتهــم  أجــل  مــن 
منوطــن بعــدم رغبتكمــا فــى اســتمرار 
احلــل  وهــذا  الزوجيــة،  حياتكمــا 
النفــوس  أصحــاب  فقــط  يناســب 
الضعيفــة، فالنفــس القويــة هــى التــي 
ــزالت  تســتطيع املســامحة وغفــران ال

. لآلخريــن 
بالطبــع  هــو   .. الثانــى  اخليــار 
املســامحة ، أعــرف جيــًدا أنــه أمــر 
الشــك  وأن  النفــس  علــى  صعــب 
وشــأننا  يتركانــا  لــن  والوســاوس 
يف  نشــك  الوقــت  طــوال  وســنظل 
الطــرف اخلائــن يف كل همــزة وملــزة 
القــدمي،  خلطئــه  عــاد  أنــه  ونظــن 
وعزمــه  توبتــه،  بصــدق  ــا  آمنَّ مهمــا 
نفــس  إلــى  الرجــوع  عــدم  علــى 
البشــرية  نفســنا  ولكنهــا  اخليانــة 
للوسوســة والشــك  والتــى تســتجيب 

. التصديــق  مــن  أكثــر 
بطــًا  نفســه  يقــدم  منــا  مــن  لكــن 
ماحــدث  يغفــر   ، مســامًحا  شــجاًعا 
ــرة وحلظــة  ــزوة عاب ــره مجــرد ن ويعتب
آدم  ابــن  فــكل   ( إنســانية  ضعــف 
مــن  ويبــدأ  نقطــة  ويضــع   ) خطــاء 
يحــدث  لــم  شــيئًا  كأن  الســطر  أول 
وهــذا بالطبــع مــع اإلثباتــات الدامغــة 
التــي يقدمهــا الطــرف اخلائــن مــن 

وقــت آلخــر ليطمئــن قلــب الطــرف 
. الضحيــة 

املســامحة هــى احلــل األمثــل ملشــكلة 
ملصلحــة  ذلــك   ، الزوجيــة  اخليانــة 
مصلحــة  قبــل  الضحيــة  الطــرف 
ــاة االنتقــام ال  الطــرف اخلائــن ، فحي
تدمــر إال صاحبهــا واالنتقــام نفســه 
ال  أنــه  أُثِبــَت  عديــدة  جتــارب  عبــر 
يفيــد بشــيء غيــر أنــه ال يرهــق إال 

مــن يخطــط لــه .
ملشــاهدة  أدعوكــم  النهايــة  وفــى 
الفيلــم الســينمائى ) لوعــة احلــب ( 
بطولــة شــادية وأحمــد مظهــر وعمــر 
ــا مثــال حــي  الشــريف لنشــاهد جميًع
ــف  ــي؟ وكي ــف تأت ــة وكي ــوالدة اخليان ل
أن الطــرف الضحيــة نفســه ميكــن فى 
بعــض األحيــان أن يكــون هــو مــن قــاد 
ــه مــن خــال  الطــرف اخلائــن خليانت
تقصيــره فــى جوهريــات تهــم الطــرف 
منــوذج  أيًضــا  ولنشــاهد  اخلائــن، 
لــم يســتطع  الــذى  للطــرف اخلائــن 
ــا مــن أن  إكمــال خيانتــه لنتبــن جميًع
اخليانــة الزوجيــة أمــر نســبي يتخللــه 
وضغــوط  ومبــررات  عــدة،  ظــروف 
وبــراءة واتهــام وغيرهــا، وليــس لألمــر 
ــذر  ــا أو نع ــة نعاقــب عليه قاعــدة ثابت
، ولنــرى إن كانــت اخليانــة الزوجيــة 
حتــدث بالصدفــة أم أنهــا قــرار مــع 
ســبق اإلصــرار والترصــد ، فالقصص 
كثيــرة وحتليلهــا معقــد ، لذلــك يتوقف 
األمــر علــى إحــكام العقــل والتريــث 
حتــى اتخــاذ القــرار املناســب حيــال 

تلــك اخليانــة الزوجيــة .

سهولة  مسبباتها  أهم  من  علَّ   ، الزوجية  اخليانات  حدوث  يف  سهولة  األخيرة  اآلونة  يف  بيوتاتنا  تشهد 
العاقات إثر ظهور السوشيال ميديا .

قدمًيا كانت العاقات بني األطراف ليست بسهلة ، فكانت اخليانة تأتي من قريب للعائلة ، أخو الزوج ، أخت 
الزوجة ، صديق يتردد على املنزل أو صديقة ، أحد اجليران ، حيث التواصل املباشر وتكرار التعامل مما 

يفتح الباب للفكرة . 
أما حديًثا ويف زمن السوشيال ميديا، ومانعتبره مجرد عالم افتراضي، فيباح فيه أي شيء، وكل شيء ،

والتجــارب  العلــوم  خاصــة  بأن الثقافة هــي  البعــض  يعتبــر 
البشــرية والدينيــة التــي توجــه الفــرد الوجهــة الصحيحــة، بينمــا 
يقصرهــا البعــض اآلخــر علــى تهذيــب املواهــب باملعرفــة والتمــرس 
بالتراثــات الفكريــة واألدبيــة والفنيــة مّمــا يــؤدي إلــى غنــى فكــري 
واســع يســمح للعقــل البشــري أن ينســق ويوحــد بــن الثقافــات.

الثقافة و املعرفة 
الثقافــة ليســت امتــاك كــم هائــل مــن املعلومــات أو  مطالعة مئات 
ــة والشــهادات  ــى الدرجــات العلمي ــى أعل ــب، أو احلصــول عل الكت

اجلامعيــة املرموقــة فقــط ! 
 هــي قبــول الفكــرة ســواء اتفقــت معهــا أو اختلفــت، قبــول الــرأي 
املســألة  يف   _ النظــر  وجهــات  باختــاف_  واإلميــان  اآلخــر 

الواحــدة. 
الثقافــة هــي الــذوق والرقــي يف املعاملــة واحلديــث واألدب مــع اهلل 

ثــم مــع البشــر  ومحاولــة الوصــول إلــى مــكارم األخــاق.
  الثقافة حياة املجتمع

إن طريــق اإلصــاح والتغييــر يحتــاج إلــى انبعــاث الفكــر مــن 
خمولــه، وجتديــِد العقــل للنهــوض مبهامــه املَُنوَطــِة بــه يف نشــر 
ــوم واملعــارف، وتطبيــق أحــكام الشــريعة يف  الثقافــة وإشــاعة العل
ــاة، ونقــِد الواقــع بعــد فهمــه يف مظاهــره  مختلــف مجــاالت احلي

وصــوره املقصــودة بالتغييــر واإلصــاح.
العاقة بن التربية والثقافة: 

إلــى  جيــل  مــن  وناقلهــا  صانع الثقافة وحاملهــا  اإلنســان  يعــدُّ 
ــي تشــكل جــزءاً ال  ــة الت ــزٍل عــن التربي ــم مبع ــن يت ــل، وهــذا ل جي
يتجــزأ مــن ثقافــة املجتمــع، بــل مــن العمليــات املختلفــة التــي متكــن 

ــن االســتمرار والتطــور.  ــة م الثقاف
ــى  ــة والثقافــة، ليســت مقصــورًة فقــط عل ــن التربي إن العاقــة ب
اجلانــب التعليمــي بهــدف نقــل ثقافــة مجتمــٍع مــا واحلفــاظ عليــه، 
ــا  ــة ومتثيله ــل الثقاف ــك يف نق ــة تتخطــى ذل ــة العاق ــل إن طبيع ب
ــر عقــد املؤمتــرات الســنوية  ــى املســتوى »األممــي« العاملــي عب عل

الداعمــة ملفهــوم الثقافــة. 
ــة هــي العمــود الفقــري للثقافــة، وأن  ــأن التربي أســتطيع القــول ب
الثقافــة هــي روح التربيــة، وكاهمــا ال يســتطيعان العيــش مبعــزٍل 

عــن األخــر، ألن التربيــة ليســت فقــط ســلوك مكتســب يقــود إلــى 
تبنــي مفهــوم الثقافــة للمتعلمــن علــى مقاعــد الدراســة فحســب؛ 
ــق  ــات هــو اإلميــان العمي ــن املجتمع ــٍع م ــدم أي مجتم إن ســر  تق
بأهميــة الثقافــة لديهــم عبــر فهــم الطرائــق واألســاليب التربويــة 
الناجحــة التــي تقودهــم  إلــى احلفــاظ علــى هويتهــم وعراقــة 
مجتمعاتهــم وبلدانهــم مــن التــآكل واالندثــار وهــذا لــن يتــم إال 
بالتعــاون املشــترك بــن جميــع أفــراد املجتمــع الواحــد أفــراداً 
أّن نكــون أشــخاًصا  وجماعــات ودولــة؛ فليــس مــن الضــرورَي 
رســمَين كــي مُنثــل الثقافــة واألدب ، فهــَي فكــْر وليَســت مظَهــر أو 

ــة أحتــدث. ــخصّية.. عــن الثقاف َش

باتــت الســمنة مــرض يهــدد املعمــورة، نظــرا 
لتعــدد األمــراض التــي تنتــج منهــا، فــى معظــم 
إلــى  الدراســات  تشــير  العالــم  فــى  الــدول 
انتشــار الظاهــرة بشــكل كبيــر وهنــاك تزايــد 
ــة بهــا .وباعتبــار أن مفهومــي  ملحــوظ لإلصاب
الصحــة و املــرض مرتبطــان بالنواحــي الثقافية 
بالنواحــي  ارتباطهــم  كمــا  واالجتماعيــة 
البيولوجيــة،  هــذا يعنــي أن للمــرض بعــد طبــي 
وآخــر ثقــايف، وأصبحــت الســمنة عبئــا صحيــا 
وماديــا يــؤرق اجلهــات املعنيــة، ويف هــذه احلاله 
التتنــاول املــرض مــن مفهــوم طبــي فقــط بــل 
أصبــح أن الشــخص املريــض هنــاك عوامــل 
ــر  ــه  ويتأث ــر في ــه تؤث ــط ب ــا حتي ــة جنهله ثقافي

ــا . به
واملتخصصــون  فــى علــوم التغذيــة واالقتصــاد 
يف  يتدخلــون  بــدأوا  االنثروبولوجيــا  وأخيــرا 
معرفــة األســباب، فــإن كان علــم التغذيــة يعمــل 
علــى وصــف حــاالت ســوء التغذيــة وحتديــد 
ــم  ــة، وعل ــت  أو هرموني ــة كان األســباب.. وراثي
االقتصــاد يحلــل العاقــات بــن ســوء التغذيــة 
وعامــل الفقــر والدخــل جنــد أن اختصــاص 
التغذيــة اســتند إلــى علــم االنثروبولوجيــا لفهــم 
أفضــل لألمــراض املرتبطــة وحتديــد العوامــل 
املتحكمــة  والثقافيــة  واالجتماعيــة  النفســية 
ــاك مســاهمة  ــي .أي أن هن يف الســلوك الغذائ
هــذا  حــدوث  التغذويــة يف  الثقافيــة  األبعــاد 
املــرض ومنهــا التعــرف علــى العــادات والتقاليــد 
الثقافيــة املرتبطــة مبجــال التغذيــة وأثرهــا فــى 

حــدوث الســمنة 
الداخلــة  فالســعرات  الســمنة:  مفهــوم  وعــن 
للجســم أعلــى مــن التــي يســتهلكها اجلســم، أي 
أن الداخــل أعلــى  مــن املفقــود، والفــرق يتراكــم 

ويتحــول لدهــون. 
املشاكل الصحيه؛

ارتفــاع، ضغــط ،كوليســترول، ســكر ،مشــاكل 
تنفــس ،مفاصــل ، بإإلضافــة للحالــة  األهــم 

اكتئــاب  حــاالت  جنــد  الســيكولوجي  وهــي 
ووصمــة وقلــة ثقــه يف النفــس.

ولهــا  أكثــر عنــد األطفــال،   املشــكلة  تتضــح 
أســباب وعوامــل و أبعــاد مختلفــة، ليــس فقــط 
اجلينــات  اختــاف  بــل  الثقافــات  اختــاف 
التعليــم  ومســتوى  العمــل  وطبيعــة  والعــرق 
والايــف  للمــكان  اجلــو  ودرجــة  للوالديــن 

. العائلــة  ســببها  وعوامــل  ســتايل 

ميــل«  »ديلــي  صحيفــة  خرجــت 
ــود مــن  ــد عق ــه بع ــد أن ــة تؤك البريطاني
احلفريــات اكتشــف الباحثــون أطــال 
مدينــة »ســدوم« مبنطقــة البحــر امليــت.

أخفــض  بأنــه  امليــت  البحــر  يعــرف 
ومياهــه  األرض  ســطح  علــى  نقطــة 
شــديدة امللوحــة، لذلــك هــو خــاٍل متامــا 
مــن كل الكائنــات، يقــع البحــر امليــت يف 

األردن،  وادي  أخــدود 
احلــدود  خــط  علــى 
األردن  بــن  الفاصــل 
التاريخيــة،  وفلســطن 
وتربــط اآلثــار املوجــودة 
امليــت  البحــر  مبنطقــة 
لــوط  ســيدنا  بقصــة 
ــث  ــه الســام- حي -علي
قــوم  إلــى  اهلل  أرســله 

أهلهــا  ليأمــر  و«عمــورة«  »ســدوم« 
املنكــرات  وتــرك  وحــده،  اهلل  بعبــادة 
يأتــون  كانــوا  حيــث  يرتكبونهــا،  التــي 
الرجــال »اللــواط« وال يتزوجــون النســاء 

اهلل. شــرع  مخالفــن 
عصــوا أمــر اهلل فأتاهــم عقــاب اهلل 
عاليهــا  وجعــل  قريتهــم،  قلــب  بــأن 
ســافلها، ورافــق ذلــك صيحــة عظيمــة 
ومطــر بحجــارة مــن ســجيل، فأُبيــدوا 

عــن آخرهــم.
وكانــت زوجــة ســيدنا لــوط »واهلــة« أو 

»والعــة« كمــا ذكــر اســمها البعــض، تؤيــد 
ــا  ــا، فناله ــا، وخالفــت زوجه ــل قومه فع
ونظــرت خلفهــا فجمــدت  نالهــم،  مــا 

ــا. مبكانه
ــور عليهــا  ودلــت األطــال التــي مت العث
وأنهــا  البرونــزي  العصــر  مــن  أنهــا 
تطابــق الوصــف الــذي ورد بالقــرآن و 
الــذي  لــوط«  التــوراة، وهنــاك »كهــف 
أكثــر  إلــى  يعــود 
مــن 5 آالف ســنة، 
العصــر  حتديــدا 
وهــو  البرونــزي، 
املــكان الــذي جلــأ 
إليــه ســيدنا لــوط 
عندمــا  وبناتــه 
علــى  اهلل  غضــب 

»ســدوم«
يوجــد بهــذا الكهــف بركــة مــاء كبيــرة 
تتجمــع فيهــا ميــاة األمطــار عبــر أقنيــة 
مكشــوفة، ومبلطــة باحلجــارة واملــواد 
الكلســية لتوفيــر امليــاة للــزوار القادمــن 
ــزول  ــم الن ــث يت ــة، حي ــن املناطــق كاف م
إليهــا عبــر درج حجــري، كمــا وجــد أنــه 

ــر وكنيســة عتيقــة. ــه دي أحلــق ب
حجريــة  نقــوش  ثاثــة  اكتشــاف  مت 
تشــير إلــى أنــه ديــر النبــي لــوط -عليــه 
خريطــة  أكدتــه  مــا  وهــو  الســام- 
املشــهورة،  الفسيفســائية  »مادبــا« 

التــي تضمــن بداخلهــا تصويــر املوقــع 
كمــا  امليــادي،  الســادس  القــرن  يف 
تعــود  أثريــة  قطــع  علــى  العثــور  مت 
إلــى العصــر البرونــزي، وضعــت عــن 
ــي ســدوم  ــا بقصــة مدينت قصــد لربطه

وعموريــة.
امللــح  »عمــود  أن  البعــض  ويعتقــد 
املجفــف« هــو  متثــال لزوجــة ســيدنا 
ســيدة  كأنهــا  الســام،  عليــه  لــوط 
لكــن  تصــرخ،  وهــي  للبحــر  تنظــر 
العلمــاء رفضــوا تلــك النظريــة وقالــوا: 
أنــه مجــرد حجــر؛ و علىالرغــم مــن 
اختــاف اآلراء يحــرص كل الســائحن 
كلمــا  للتمثــال  الصــور  التقــاط  علــى 
مــزارا  أصبــح  الــذي  باملــكان  مــروا 

بــاألردن. مشــهورا  ســياحيا 

بقلم:  الزهراء  محمد سعيد 

يوليو ٢٠٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤٣هـ

ملا سلمت قلبك إلينا 
رددنا ابنك إليك

بقلم :    تامر الباجوري



 

ألم
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بقلم:  إمام سراج 

بقلم:  أحمد حواس 

بقلم:   مها شاهني

بقلم:    عزة النوبي 

بقلم:    إبراهيم بن عمر

بقلم:   رشا لطفي

بقلم:   أسماء أحمد 

بقلم:  محمد عبد العزيز رمضان

بقلم:  شيماء محمد أحمد  بقلم: شيماء كساب

بقلم:  أشرف النعماني  بقلم:  إميان رضا

وطني وأعشُق تْربَُه يا صاحي
وأهيُم رغَم تأملي وجراحي

هل غاَب طيفَك عن عيونَي حلظة؟
ال لم يغْب بالليِل واإلصباِح

هو منيتي، هو عدتي، هو قبلتي
هو كأُس طهٍر ُعِتَقْت بالراِح

هو زفرتي، هو شهقتي، هو بلسمي
هو ساُح أمٍن ُخطَّ باأللواِح
هو جنةٌ فيها نعيمي والهنا
هو روضةٌ تزداُن باألدواِح

هو شوكةٌ يف ظهرِ كل من اعتدي
يلقى اجلحيم بغدوٍة ورواِح

، فإنه متربٌع يا صاحبيَّ
بني الضلوِع مييُس باألرواِح

حسبي بأني يف هواَك  متيٌم
يا صرَح عزٍّ عامرا بفالِح

إني بدربَك لن أحيَد ولم أخْن
وعزميتي تقوى مع األتراِح

فارفْع لواء العدِل واسلْك دربه
فالعدُل نورٌ ضاَء كاملصباِح
ساَد البريةَ أحمٌد وبعدله

َعُمَرْت دروُب األَرِض باألفراِح
غاب الظالُم مودعا ألرومتي
واستلَّْت األنوارَ كفُّ املاحي

هل صارَ طيفَك للخلوِد معانقا
حتى يجوَد بلحنِه الصداِح

قسما مبن خلَق البريةَ كلها
أنَت السفنُي ودفة املالِح

أهواك يا وطنا ألوذُ بأرضه
واحفظ إلهي، أمننا بصالِح

قالت.. أحبـــــــك
فابتعــــــد..

واترك يـــــــــدي 
أنا لسُت حرفا

يف قصائدك اجلميلة
فانتبه.. يا سيـــــدي
أنا ال أريدَك قصة

وبقايــــــــا دفء
يف شتاء وسائدي.. 

ُكن لي حياة كاملة
أو ال تكن.. 

فأنا اكتفيت برودة 
من كل قلب بــارٍد 

وكرهت أعذار الغياب
وسئمت حيــرة قلبي

املتردِد
قالت.. أحبـــــــــــــك

واختفت عن ناظري 
وأنا الذي قلَّدت عينيها اجلميلة 

كل أوسمة الهوي. 
باعت بثمٍن بـــــخس 

كل قالئــــــدي

قالت.. أحبـــــــــك 
ليتها كانت تعـــي 
أن الذي أخفيـــــه 
داخل أضلعـــــــي 

قلبا َخرِْب
قلبا قتيــــــــــــال

عـــــي..  للحياة يدَّ
قلبا توقف نبــضه 

ال أسمعــــه.. 
ال تّدعي كذبا

بأنِك تسمعـــــي

ما بال قلبِك ثائــــر
فلتهدئي..

وتعلَّمي فن الهروب 
ُقَبْيل هـدم معابـدي 
فاحلب موت نــاعم 

لو تعرفـــي..
وأنا احترفت املوت

بني قصائدي!

أنا يف انتظاِر خطاِبَك الـــ
ـمرصوِد ذُبُْت.. وما َوَصْل

رفًقا بقلٍب يف النوٰى 
َحِفَظ العهوَد ولم َيَزْل
أضحٰى شريًدا حائًرا
أَْوَدْت براحِتِه الِعلَْل

متقلًبا بيِد السؤاِل.. 
متى؟ وكيف؟ وأين؟ هْل؟
َس األعذاِر بني..  ُمَتلَمِّ
ِكُنُه.. َلَعْل عساُه.. مُيْ

أخشٰى ميرُّ العمُر قبَل
إجابٍة ُتيي األمْل

أنِقْذ غريَق الشوِق من 
بحرِ الهوٰى.. أو ُجْد بحْل

حني تضيق بي الدنيا حينما أحزن، 
أغضب، أثور.. 

ليس أمامي إالك  
أحضانك، دفء مشاعرك، قلبك الذي 

ينبض حبا.
حينما أسمع دقات قلبك واحدة تلو 
األخرى، تبدو لي أنها تنطق باسمي، 

وتنبض لي وحدي.
أغار منها تسكن جسدك، يا ليتني 

أسعد بالسكنى عوضا عنها! 
يدك احلانية متسح على شعري 

املنسدل على كتفي، تهدئ من روعي 
وتطمئنني.

بني ذراعيك، تتويني أنا ومتلكني. 
ال أهدأ إال يف ذلك اجلزء من العالم 

أجمع، ال أبغي إال ذلك من الدنيا.
أتنفس بهدوء، أشعر بتمام الراحة 
قرب نبضك، لن أرضى بغير قربك 

بديال.
أبقى جوارك لألبد ، حتى النهاية، 

كنبضي.
أشكو ضعفي وقلة حيلتي أمام 
عشقك، فال يغنيني عنك بشر.

وإن اختلفنا، خالفنا يقربنا، شجارنا 
يزيد من لوعتنا، والبعد يزيدنا لهيبا 

وشوقا.
 أنا أسيرة حبك الذي يجري بدمي، 

رويدا، رويدا.
أريد مدادا منه دوما، أريده نهرا ال 

ينفد، عشقا ال ينضب، حبا مضاعفا 
لألبد.

فهل لك سيدي، بأن جتود على قلب 
للحب راغبا َعِطشا؟!

لو كل الناس المتني
على اللي راح وفات

أنا مش هبكي، يا عيني
على قصة حب مات
أنا هبعد، مش هقرب
وكفاية إنك ساعات
بتبيع حبي فـ ثواني
مش هقدر ع اآلهات

وخالص أصبحت عندي
يا حبيبي، ذكريات
مش كل مرة هقبل
منك عذر وُسكات..
لو كل الناس المتني

أنا مش هرضى اللي كان
هبعد عنك، وهنسى
عمري وياك زمان

وهعيش من تاني أقوى 
مش هبكي ع اللي خان
هرسم بإيديا حلمي
قبل فوات األوان..
لو كل الناس المتني
على حزني والدموع

ظلمك يا حبيبي، طفى
ا كل الشموع ِليَّ

وقتل حبي احلقيقي
هنساك، ومفيش رجوع

ههزم جوايا خويف
وهقف رغم الوقوع..
لو كل الناس المتني

هبعد عنك بعيد
وهعيش من تاني عمري
واحلم حلمي اجلديد
همسح من قلبي حبك
أنا مش ممكن هعيد
قصة غدر وخيانةْ

أنا عشت فيها وحيد..

لم يكن يحتاج سوى 
حلظات قليلة حتى يعيد 
إليَّ طمأنينتي من جديد، 
جرعات سعادة ال تنتهي 

بصحبته.
أو هكذا يكون احلب؟! 
ال أظن ذلك، فما نشعر 
به معا فاق حدود احلب 

مبراحل،
جرعات عشق كفيلة أن 
متحو ما قبلها من ألم 
ومعاناة ولوعة فراق. 
حضن هو حصن، 
ومالذ من صروف 

الزمن وتقلباته، ابتسامة 
من القلب ال تكون إال 

بصحبته.
دوما ما أقولها لك: 
أنت األوحد وما كان 

قبلك أحد، وأنت اخلالد 
بقلبي، والذي ليس بعده 

أحد. 

يا سلوتي ومالذي، 
سكينتي وأماني وأُنسي. 
يا حبيبي، أنت وحدك 
القادر على أن تزيل كل 

كدر، أن متحو كل هم، أن 
ترتب بعثرة روحي، أنت 
أنت.. وال أحد سواك.

أنت القادر على أن تعيد 
إلى روحي سكينتها، وإلى 
قلبي بهجته، وإلى كلي 

نشوتها. 
قد ال أكون لك كما أنت 
بالنسبة لي، لكنك هكذا 
أصبحت، وأكثر وأكثر 

وأكثر...
ماذا أحكي عنك؟

أتعرف؟
أخاف علينا منا؛ أخاف 
أن نحسد أنفسنا على 
هاتيك السعادة التي 

نحياها سويا، أخاف أن 

يرى اآلخرون بريق عيني 
املمتلئ بك، فيحسدونني 

عليك. 
أخاف إن حكيت عنك 
تشرق شموسهم كما 
شمشي التي أشرقت 
بك، تلو أيامهم كما 
أيامي التي سعدت 

بقربك. 
أخاف أن يحبوك حلبي 

فيك.. 
دعني أحبك.. فقط 

أحبك
يا لسحر هذي الكلمة 

معك! 
أحبك..

أِلُفها أماٍن كثيرة
 وحاؤها حماية
وباؤها بداية

وكافها كمالي معك.
أنت أنت، وال أحد 

سواك..

كلما تأملت، ذهبت إلى تلك 
املرأة العجوز؛ تقص عليها 
ما يختلج صدرها، بوجعها 
املنستر بني أطراف الوتني؛ 
تكي لها عن خيباتها التي 

تلت بعضها، كأمواج متالطمة 
رافضة املثول. 

عن عقلها الذي اندثر يف 
رمال الصحراء، وضل 
طريقه؛ فلم يجد سيارة 

تنجده وال ذئبا ينهي عذابه 
وينحره. 

ودموعها التي ال تتوقف حزنا 
على ماٍض بعيد، لن يعود، 
حتى وإن جاء حدها لن 

ترغب فيه طواعية؛ حفظا 
ملاء الوجه. 

تبكي العجوز جراء حزن 
اجلميلة التي تتعلق بأطراف 
ثوبها الرث، تهدهدها وتأخذ 
بقلبها بني يديها، وتلقي عليه 
كساء الصبر، وتأخذ بيدها 
متررها على أخاديد وجهها 
التي حفرها الزمن، وعكسها 

يف عينيها البندقتني. 
ثم تنظر يف عينيها قائلة: ال 
تخايف جميلتي، ستزول كل 
عالمات احلزن عن قريب، 

عودي جميلة وانسني؛ انسي 
العجوز داخلك، وانزعي عنِك 
ثوب األسى، انزعي ماضيِك 
املؤلم، وابني مكانه بستانا؛ 
يف كل زهرة يسكن فرح. 

وآمني باملعجزات؛ قد تأتيك 
اليوم أو غدا.

ما زال قلبك نابضا، ما زال 
العمر يف أوله، ال تنظري 

خلفِك، فهناك ماٍض قاٍس. 
انظري حد السماء، وتأملي 

ليلها، راقبي جنومها، 
واصعدي حتى القمر.

اجلسي بطرفه، غني بصوٍت 
شجي يسمعه القاصي 

والداني، وترد عليه طيور 
الليل؛ مجيبةً ذاك النداء، 
محلقةً داخل قلبِك تنشد 

حلن احلياة

إْن جئَْت تْقرأ مْن كتاٍب فانتِق
من حرفه إّن احلروَف موائُد
أْعِط الكتاَب فؤاَد لّبك كله
بني السطوِر جواهٌر وقالئُد
ياحّبذا لو كان شعًرا زاخًرا

تعلو بنظٍم فى الكالم قصائُد
وعن اجلموع فال َتغْب متكاساًل

فى اجلمع علٌم رائٌق وفوائُد
أْنصْت هنا للناصحني تفّهما
خيًرا َهَدوا فضٌل إليهم عائُد
واْعلْم بأّن قراءًة من غير وعٍي

َزاَنها للجْهل خيٌل قائُد
ما كل حرٍف ّفى الكتاب مَسّطر

يعني بأّن احلقَّ فيه مقصُد
ما لى أراك من النصيحة غاضًبا
يسعى إلى نيل النصائح راشُد

ترك املدعوون صالة الطعام، 
وذهبوا إلى قاعة احلفل املقام بذلك 
البهو، بينما اجلو أصبح خاليا من 
الناس، يضج بألوان الطعام، تسللت 
الفئران بخفة لتقفز فوق املائدة، 

متراقصةعلى روائح الشواء، وكأنها 
تتفل هي األخرى بعرس األميرة.
كان الصغير يرجتف وهو يصيح:

- ال.. ال.. أريد الكوخ! 
ُفتات اخلبز أشرف لي من أن أكون 

مطاردا هنا.
أعيدوني إلى العجوز النائم، فهو 

يتسلى بسماعي عندما أقرض باب 
الكوخ، وآكل الفتات من حوله.

ضحك أكبرهم قائال:

- أيها الفأر، إنك تب الفقر وتكره 
الرفاهية؛ على عكسنا.

قال: ال.. وأي رفاهية تلك التي 
تفتقد فيها األمان!

لم تلبث الفئران أن تاورت حتى 
دخل اخلدم يتناولون الطعام، فكانت 

املفاجأة؛ مطاردتهم حتى خرجوا 
ساملني من باب القصر، فأسرع 
الصغير وجرى ليعود إلى الكوخ؛ 
مسقط رأسه، بينما ظل الباقون 

يفكرون يف طريقة أخرى للدخول، ال 
يخشون املطاردة، ومن شدة التعب 
ناموا جميعا، يحلمون مبخرج، وقد 
استقر صغيرهم يف الكوخ يستمتع 

بنعمة األمان.

بقلم :  نشوة أحمد علي 
ــك الصغيــر، ذو الســنوات اخلمــس بطــرف جالبيتهــا  متسَّ
ــوان تنبــض بالبهجــة، رغــم العتمــة  الفالحــي، املزركشــة بأل
قــع  ــرة اســتخدامها، فضــال عــن بعــض الرُّ التــي كســتها لكث
نــت هــي يف إخفائهــا، لكنهــا رغمــا عــن مهارتهــا  التــي تفنَّ
يف فنــون احلياكــة تصــرخ بلســان الفقــر، تقــصُّ حكايــات 
معاناتهــا، ومكافحتهــا مــن أجــل البقــاء، حكايــات تتكــرر 
ــرى  ــة، والق ــك القري ــا؛ يف تل ــوت قريناته ــن بي ــت م يف كل بي
املجــاورة، فقــد كان حــال الفــرد يــروي حــال البقيــة، يف تلــك 

احلقبــة الزمنيــة.
كلمــا مــرَّت ببائــع اســتوقفتها الرغبــة يف الشــراء، لكــن غــالء 
ــره، فلقــد علمهــا فحــش  ــى غي ــه إل ــا ملغادرت األســعار يدفعه

الغــالء االســتغناء.
أســبوع  كل  مــن  اليــوم  هــذا  يف  الســوق  ســاحة  متتلــئ 
بالبائعــني، اآلتــني مــن كل حــدب وصــوب، مجتمعــني؛ كل 
يســتعرض بضاعتــه، وال يقربهــا، فليــس حالهــم بأحســن مــن 
حــال الزبائــن، الــكل جائــع، جــاء ليحصــل علــى مــا يســد 
بالــكاد رمقــه، وصغــاره القابعــني يف الــدور منتظريــن، أو 
ــه، راغبــا يف صحبتهــا،  كذلــك الصغيــر الــذي تشــبث بأُمِّ
ثمــار  بعــض  مــن  إخوتــه  عــن  زائــدا  نصيبــا  ينــال  رمبــا 
ــل  ــت إال يف مث ــزور البي ــي ال ت ــة، الت اخلضــراوات أو الفاكه

هــذا اليــوم مــن كل أســبوع.
ــات العنــب،  لــم تخيــب أمــه ظنــه، وألقــت يف يــده ببعــض حبَّ
َـّـا تبعــت حســن  واخلــوخ، لكنهــا كالتــي طعنتــه يف صــدره مل

غارٌق يف بحور الذكريات، ذكرى تفرحني وذكرى تقتلني.. 
ذكــرى تشــعرك بالســعادة، ثــم تقــودك إلــى عالــم اخليبــة 

واألســف،
ويا أسفي على الذكريات الكثيرة التي جتمعني بك! 

ذكرى واحدة كفيلة بأن تقتل محبا من الشوق واحلنني، 
فكيــف بــي وأنــا أعيــش يف عالــم مــن الذكريــات املميتــة 
املؤملــة، وأصبــر وأقــول بأنــه ألــم يتبعــه أمــل؛ ألــم الفــراق 
وأمــل اللقــاء، وأنــا أكثــر اخللــق علمــا بأنــه ليــس لــي معــك 
لقــاء بعــد اليــوم، ولكــن مــن يقنــع قلبــي بهــذا، ومــن يخبــره أن 
لســاني مــّل مــن كثــرة ذكــر احلبيــب، مــن يخبــره بــأن يتوقــف 

ــه؟! مــن؟!  ــكاء علي عــن النبــض باســمه والب
كفــاك يــا قلبــي فقــد تعبــت مــن التفكيــر بــه، وترقــب عودتــه 
كمــا تخبرنــي، ليتنــي أســتمع لعقلــي وأنســى حبيبــي، ليتنــي!
ولكــن بــال فائــدة، فقــد اعتــدت علــى طغيــان قلبــي وجبروتــه 
علــى عقلــي، مــع كل هــذا الغيــاب ومــع كل هــذا الوقــت، إال 
ــّن  ــول: ال تلوم ــم أق ــه، أســتغرب ث ــا ب ــا زال معلق ــي م أن قلب

قلبــا هــوى أحــدا، وال تســألّن كيــف وِلــَم كل هــذا احلــب؟
أيا حبيبي..

أمــا زلــت تذكــر عندمــا كنــت أقــول لــك يــكاد قلبــي أن يطيــر 
عندمــا أكــون بــني يديــك، وأعــزم الســفر واملكــوث يف بحــور 

عينيــك؟!
ــوم أغــرق يف  ــا الي ــا، وهــا أن ــت صادق ــد كن احلمــد هلل، فلق
تلــك البحــور التــي قصدتهــا، ومــا لــي مــن قــارب جنــاة ســوى 

 لم يحب مثلها أحدا، بل لم يدق قلبه قبل رؤيتها،
حــني رآهــا أول مــرة مبحطــة القطــار ســلبت قلبــه، تشــبه 
أن  تلبــث  ال  بســتان،  كزهــرة  رقتهــا،  يف  الوديــع  املــالك 
تراهــا حتــى يأســرك عبيرهــا وحســنها، فتــود أن تقتطفهــا 
لتالزمــك طــول يومــك حتــى لــو ذبلــت بــني أحضــان كتابــك.
كان ينتظرهــا كل يــوم مبحطــة القطــار، ليشــبع عينــه مــن 
جمالهــا، ثــم تطــور األمــر مــرة فمــرة، ليتجاذبــا أطــراف 
احلديــث ســويا، تعــرف عليهــا وعــرف منهــا أنهــا تــدرس 

باجلامعــة هنــا، وتأتــي يوميــا مــن قريتهــا بالقطــار. 
أحبهــا حبــا جنونيــا وتقــدم خلطبتهــا، وافقــت ملــا رأتــه مــن 
اهتمامــه بهــا وحبــه الشــديد لهــا، لكنهــا لــم تفقــه يومــا أن 
ــار الهشــيم؛ تلتهــم   ــرة احلــب ن ــل، وأن غي مــن احلــب مــا قت
كل مــا أمامهــا مــن مشــاعر، وتتســلل جلــدران القلــب، فتهــوي 

بــه يف بئــر ســحيق. 
لــم تتحمــل غيرتــه، فــكان كاملجنــون حــني يحادثهــا أحــد مــن 
أقاربهــا أو زمالئهــا، يفتعــل املشــكالت ويســيء الظــن، حتــى 
ــزل كالســجينة الشــريدة،  ــه احلــال حلبســها يف املن وصــل ب

ومنعهــا مــن إكمــال دراســتها.
تملــت يف البدايــة علــه يفيــق مــن غيبوبتــه، ويســترد عقلــه، 

لكنــه كان يــزداد يومــا بعــد يــوم. 
حتــى عــاد مــن عملــه ذات مســاء، ووجــد جارهــا يقــف أمــام 
بــاب املنــزل يســأل عنــه، فجــن جنونــه، ودخــل البيــت حانقــا. 
ارتعــدت مــن اخلــوف، حاولــت أن تشــرح لــه أنــه كان يســأل 

ــا: ــا بقوله صنيعه
- هــذا نصيبــك يــا بنــي، والباقــي ســأوزعه بــني إخوتــك 

وصولنــا. مبجــرد 
ذهبــت كل آمالــه أدراج الريــاح، لــم يكــن يــدرك أن حظَّــه مــن 

رفقتهــا قاصــر علــى رفقتهــا؛ ليــس أكثــر.
انتهــت رحلــة الشــراء، وكانــت قــد وضعــت مشــترواتها كلهــا 
عليهــا  املتعــارف  احلقيبــة  هــو  البــوص،  مــن  »َســَبت«  يف 
بينهــن، ثــم طلبــت مــن إحداهــن أن تســاعدها يف رفعــه فــوق 
رأســها بعــد أن ثبتــت قطعــة قمــاش ملفوفــة، يطلقــون عليهــا 
ــكاك بقاعــدة الســبت،  ــن االحت ــة« تمــي رأســها م »احلواي
ــي  ــل، وبالتال ــوق رأســها، فــال ميي ــه ف ــك إلحــكام تثبيت وكذل

ال يســقط. 
لــم  الــذي  الصغيــر،  شــهوة  العــودة، تركــت  طريــق  ويف 
ينحــرف فكــره عــن جيبــه الــذي َدسَّ فيــه الثمــار منــذ دقائــق، 
ــه،  ــا َغَوت ــن حالوته ــط، لك ــه واحــدة وفق ــم فم ــرر أن يلق فق
فتنــاول الثانيــة، ثــم أخــذ يلحــق بهــا أخــرى، حتــى فوجــئ 

ــه. ت ــه قــد فــرغ مــن ِحصَّ بجيب
مــا زال يحتــاج املزيــد، وقــد أجهــز علــى نصيبــه كامــال، ويف 

البيــت لــن يشــارك إخوتــه متعتهــم.
ــه، واســتخدم ســبابته  ــق ذهنــه عــن فكــرة راقــت ل ــا تفتَّ وهن

عقلــي، 
ولكــن هــل لقلبــي أن يســمع منــه، وينصــاع ألمــره، ولــو ملــرة 

واحــدة؟
أتعلــم أننــي لــم أكــن مرتاحــا يف ذاك اليــوم الــذي جئتنــي 
الكســر  عــالج  أن  أعلــم  كنــت  فضممتــك!  مكســورا  فيــه 
، ولكننــي كنــت حزينــا ألننــي أعلــم أن الضــم يعيــد  الضــمُّ
ــم  ــب ل ــى القل ــى عل ــب الســكون، ولكــن الســكون إذا طغ للقل

ــه يف العمــل،  ــر مــن أن ــم جتــب بأكث ــاب ول ــه مــن وراء الب عن
ولــم تطــل احلديــث. 

لكنــه لــم يتحمــل شــيطان نفســه وبــدأ يف ضربهــا وركلهــا 
عليــه  فــردت  لهــا،  إهانتــه  تتحمــل  لــم  باخلائنــة،  ونعتهــا 

حانقــة:

ــة  ــرر املحاول ــه، وظــل يك كأداة حــادة مــن شــأنها خــرق َجْيِب
ــح.. ــى أفل حت

ــه  ــه أُمَّ ــذي ســيواجه ب ــريء، ال ــه الب ــدى وجه ــذاك، ارت وحين
عنــد العــودة؛ عنــد اكتشــافه أمامهــا مبنتهــى الــال ترتيــٍب 
مســبق بأنــه َفَقــَد نصيبــه مــن الفاكهــة، نتيجــة ذلــك الثقــب 
ــا إال مشــاركته إياهــم الِقســمة مــن  ــار لديه القــدمي، وال خي

ــار! ــل الصغ ــا حلي ــد.. في جدي

يعــد كمــا كان.
كمــا  يعــد  لــم  فقلبــك  الســكون،  هــذا  أنــذا أتمــل  وهــا 
، مــرورا  عهدتــه مخلصــا شــغوفا محبــا، مــن كســٍر إلــى ضــمٍّ
بالســكون، وصــوال إلــى الّشــدة، ورغــم كل هــذا، قلبــي ينــادي 

الــروح ال متــل العاشــقني..
ويحــك يــا قلبــي! أال تريــد أن تعــود إلــى رشــدك؟ أمــا تريــد 

أن تبصــر بعــني عقلــك، وتبعــد عــن أحــالم قلبــك؟
األحــالم جميلــة، ولكــن الواقــع أجمــل، ألنــك ســتعيش الواقــع 
ال احللــم، حتــى احللــم يجــب أن يخضــع ألحــكام الواقــع، أنــا 
لســت ضــدك يــا قلبــي؛ أنــا معــك وبــك ومنــك، ولكنــي أخــاف 

عليــك مــن كثــرة التعلــق، ألنــه يــورث الــذل واالنصيــاع.
أعلــم أنــه يصعــب عليــك قتــل الذكريــات، ألنهــا بــال روح، 
الذكريــات  واجعــل  التجاهــل،  مــن  بشــيء  عليــك  ولكــن 
كصــورة معلقــة علــى جــدار روحــك، ال علــى جــدار حياتــك.
لــن تقــف احليــاة علــى أحــد، ولــن تتوقــف حيــاة أحــد عليــك، 
وفهمــت  عقلــي  رســالة  وصلتــك  هــل  أدري  لســت  وإننــي 
مرادهــا، أم أنــك بــاٍق علــى عاداتــك، تمــل شــعار العاطفــة 
فــوق العقــل، وتــردد إن لــم يكــن احلــب مجنونــا، فــال داعــي 

ــة. ــي العقالني للحــب، فاحلــب ال يحمــل معان
رسالة أخيرة

»أنت صانع احلب، وليس احلب صانعك«

ــي واخــل  ــك، طلقن ــم أعــد أتمــل جنون ــون، ول ــت مجن - أن
ســبيلي مــن ســجنك الواهــي، أضعــت مســتقبلي ودمــرت 
حياتــي بغيرتــك اجلنونيــة، فلتطلــق ســراحي مــن أســر حبك. 
جــن جنونــه حــني طلبــت منــه الطــالق، واقتــرب يضغــط علــى 

رقبتهــا بــكل قــوة، وهــو يقــول:
_ إن لم تكوني لي، فلن تكوني لغيري. 

وظــل ممســكا برقبتهــا وهــي تختنــق أمــام ناظريــه، حتــى 
لفظــت أنفاســها األخيــرة، 

نظــر لهــا يف ذهــول وهــي جثــة هامــدة بــني يديــه، ونــادى 
عليهــا فلــم جتبــه، لــم يــِع مــا حــدث، وكيــف أنــه لــن يراهــا 

بعــد اآلن!
ظــل يهــذي بكلمــات غيــر مفهومــة ويصــرخ ويبكــي، احتضنهــا 

وقبلهــا وصمــم أن يلحــق بهــا. 
أســرع ملــكان لقائهــم األول مبحطــة القطــار، ووقــف يحــدث 

نفســه بأســى وكأن خنجــرا قــد أصــاب قلبــه:
»غالًبــا مــا يكــون قــدر املُحبــني الفــراق، ياحبيبــةَ الفــؤاد 
ــا أودعــِك وأعــوُد  ــا وهــا أن ــِك دائًم ــب.. أنتظرت ومهجــةَ القل

النتظــارِك مــن جديــد«
اختطفــت عينــاه نظــراٍت بعيــدة مثــل بعــده عنهــا اآلن.. إلــى 
جهــة اليمــني حيــُث قــدوم القطــار، الــذي مــا أن اقتــرب حتــى 
رمــى بنفســه يف أحضانــه دون تــردٍد أو خــوٍف منــه، ففاضــت 
الــروح فــوق تلــك القضبــان بعــد نصــف ســاعة فقــط مــن 

روحهــا التــي فاضــت إلــى بارئهــا خنًقــا بيديــه..

يا حليل الصغار!

كيف حالك يا رفيقي؟

وطني

قالت أحبـــــــك

درس احلياة

ما بك؟!

اشتريت نفسك

خطابٌ ال يصل

حتى النهاية

لو كل الناس المتني

دعني أحبك انتقِالعجوز

حديث الفئران

احلياة ادتني درس 
صبحت بعده حد تاني 

كل حاجه يف دنيتي 
كنت بعملها عشاني

كنت أضحك، كنت اهيف 
كنت انا الصوت اللي يخلف  

كنت اسمج من السماجةْ
كنت فعال حاجة تكسف 

ويقولولي إمتى تعقل 
احلياة مش دامية لينا؟ 

كنت اقول منا بكرة أكبر 
أصل انا لسه صغير 

واما حاولوا يقوموني  
كنت انا على طول مخالف
أصلي كنت فاهم وعارف 
أمشي ومغمض عيوني  

أصلي عمري ما كنت خايف 
عارف إن ورايا أب، ورايا أم

مهما كنت وال عملت  
يتحملوا ألني األهم 

حلد ما العمر سرقني 
وراح أبويا وبعده أمي 

فجأة فوقت وانصدمت 
مني بعدهم هيشيل يف همي؟ 

ما ِبك؟!
باهلل، ال تسألني كيال تنفجر ُمقلي. 
وباهلل، ال تتركني، فلتحتوي َوجعي. 

باهلل، ال تعبُث بي، فقد مألني اخلوف.
وباهلل، ُكن باجلوار، فما لي غير قلبك إلف.

أين أنت يا أنا، فقد طواني الَعجز؟
البسم يف الثغر ُيغريك، والقلب مُمتلئ بالوخز!

أحيانــاً كثيــرة توجعنــا احليــاة بشــوكتها.. نعيــُش علــى األرض وبأرواحنــا 
نســمو ألعلــى، فــاألرض ال ُتناســبنا!

نفعل اخلير ونلِقِه يف اليم كما يقولون،فيكون جزاؤنا وجًعا وخذالًنا.
نتعامل بكل براءة وال نالقي ِسوى سوء الظنون ِمن روِح شيطان.

َم يف الكلمات. يقولون ال تنتبه لردة أفعالهم، وُهم أول َمن يدسون السُّ
أتألم يا صاح، وليس لي صاح،فصديق الكل أنا، ووجعي غير وّضاح.

اخلوف ينهشني عاما ِتلو عام،واملوُت ينُظَرني ويقول هيا تعال..
فقط.. قد يشتمُه كرمُي فيسألني ما بك؟!

فــال أراهــا ســوى دمــوع تنهمــر ِمــن حدقــاٍت ُمنكســرة، لكنهــا ال تبــني العجــز، 
ــا، ليخــرج صــدى الصــوت  ــي تســتجمع قواه ــت ك ــف، فتصم تخشــى الضع

ُمثخنــا باجلــراح ُيعلنهــا: أنــا بخيــر.. 
ال يشعر بها غير جريح مثِلها، يحِوي خير.. بل كل اخلير، 

فهل علمت ما بي؟!
أنا بخير.. أنا بخير..

ما استفدتش من الدروس 
ياما قالوا عن النفوس
واتوحلت يف الصفوف 

كنت كل ما أتعب اشوف 
وافتكر كل الوصايا 

هنا أبويا قالي حاسب وانتبه لى 
إوعــى يــا ابنــى تعيشــها جاحــد أو 

ِهلهلــي  
خليك وسط

واوعى متشي يف الغلط  
»حاضر يا ابويا« 

آه صحيح أمي قالتلي
عامل الناس باألمانةْ 
بس ليه نسيت تقولي 
أعمل إيه وقت اخليانةْ

ياما قالت يا ابنى حاسب 
إوعى على الفقير تدوس

بس ليه نسيت تقولي 
إنى احافظ على الفلوس؟ 

أيوه فاكر انتي قولتي 
إوعى من ضعف النفوس 

»حاضر يا أمي« 
هبدأ احفظ يف الدروس..

بقلم : أحمد أبو مالك الصرفندي

بقلم : بانسيه محمد فضل

مصر باقية
سلوا الدنيا بأجمعها

سلوا الكون والشمس والقمر
سلوا التاريخ والزمن والعبر

سلوهم عن مصر
سيقولون أُّم املكان والزمن

مصر أمي لها العرفان
مصر فخري لها التقدير، عالية القْدر

مصر العزة.. مصر الكبرياء
مصر التي نقشت اسمها يف كتب التاريخ

يف كل احلقب
مصر حضارة وأرض وشعب

مصرنا اإلسالم أعزها وأكبرها
واإلسالم مبصرنا انتصر

مصر األخوة والسماحة
ال تعــرف أمــي فــروق جنــس وال ديــن وال 

مــن أي عــرق انحــدر! 
فمصر منذ فجر التاريخ أشرقت

فالتاريُخ ولَّى وزماُنه
والكون زال وانتهى

ومصر باقية وستبقى 
مصر قهرت أعداءها وأحقادهم
سل الهكسوس، واملغول وتترهم

سل الصليبني وبني صهيون
كيف فعلت بهم من أفاعيل؟! 

جيوش مصرنا؛ خير جند األرض كلهم
فمصر مقبرة الغزاة حقيقةً

ة على أعدائهم حلوة ألبناءها، ُمرَّ
َطــْرَدٍة  وِبَشــرِّ  األعــادي،  قهــر  فأحمــس 

طردهــم
والسيسي هزم البغاة، وقهر إرهابهم

مــن  عليــك  وليــس  حــدث،  بينهــم  وفيمــا 
حــرج

فمصر محفوظة بحفظ الفتاح العليم
على يد أبنائها الفاتني وأتباعهم
أمي التي أجنبت جنيبا محفوظا

أديبا أريبا؛ به النياشني واألوسمة ُعلَِّقت 
وقدمت للعالم زويل بعلمه أحمدا
مصر باألزهر ازدهرت وأزهرت
وصدرت للقلوب منقيا شعراويا

يتولى الهداية وللصدور مرشدا
مصر عقاد به علمت ونورت
واملدائن دونها غيرًة وحقدا
عبست، ويف النهاية انتهت

مصر البداية والنهاية والوسط
مصر احلقيقة كالشمس
معلقة يف كبد احلقائق 

والكل دون مصر وهٌم ومجاٌز 
فتحيا مصر بدماء شهدائها

وتيا مصر بها النبض قد نطق
وتيا مصر قائدا وجيشا وشعبا

تيا مصر إلى أبد األبد..

املــكان  ميــأل  الســجائر  دخــان 
مشــكال ســحابة ســوداء فــوق رأســه، 
عراقيــة،  أغنيــة  دندنــة  وعلــى 
افتــرش األرض وأعقــاب الســجائر 

حولــه.  تناثــرت 
أحــس بوجــودي، فنظــر إلــيَّ بعينــني 

بياضهمــا أحمــر قــامت، 
إلــي  بالنظــر  اكتفــى  يتكلــم؛  لــم 
وبــدأت عينــاه تــذرف دموعهــا، كأنــه 
انتظــر قدومــي ليبكــي، لــم اســتطع 
التحــدث؛ مــاذا ســأقول؟ مــن أيــن 

أدري!  لســت  ســأبدأ؟ 
بصــوت مرجتــف أقــرب إلــى األنــني، 

قــال لــي: عرفــت أنــك ســتأتي؛ 
لم يكن رهاني عليك خاسرا.

قدمــاه،  فخانتــه  النهــوض  حــاول 
وســقط كالقتيــل، اندفعــت نحــوه: - 

أخــي مابــك؟ مــاذا حــدث؟
أخبرني؛ أنا هنا؟

زالــت  ومــا  بيــده،  وجهــي  أمســك 
وقــال:  الدمــوع،  تذرفــان  عينــاه 
رغــم  طلقتهــا،  أجــل،  -طلقتهــا.. 

لهــا  حبــي 
طلقتها، رغم ولعي لها.. طلقتها..

لــم أعــد أســتطيع التحمــل، لــم أعــد 
قــادرا علــى إرضائهــا.. 

ماذا أفعل إن ابتالني ربي بالعقم؟ 

أكان األمر بيدي وقصرت؟
ألم أبذل ثروة يف سبيل عالجي؟

ألــم أخبرهــا مــن أول يــوم اكتشــفت 
فيــه مرضــي؟

ألم تختارني أنا؟
ابنهــا  أننــي  اجلميــع  تخبــر  ألــم 

وصديقهــا؟ وزوجهــا  وأبوهــا 
ملاذا لم أعد كذلك؟

بنقصــي  إخبــاري  تفننــت يف  ملــاذا 
وعجــزي؟

ملاذا وضعتني مثال للزوج الفاشل؟
يف  حــق  ألــي  أخــي،  يــا  أخبرنــي 
نفســي  ظلمــت  أننــي  أم  طالقهــا، 

الباقــون؟ أخبرنــي  كمــا 
ضممته إلى صدري، قائال:

- لقد اشتريت نفسك..

بقلم:   محمد السيد محمد السيد 

يوليو ٢٠٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤٣هـ



 

ألم

األدب08

بقلم:  إمام سراج 

بقلم:  أحمد حواس 

بقلم:   مها شاهني

بقلم:    عزة النوبي 

بقلم:    إبراهيم بن عمر

بقلم:   رشا لطفي

بقلم:   أسماء أحمد 

بقلم:  محمد عبد العزيز رمضان

بقلم:  شيماء محمد أحمد  بقلم: شيماء كساب

بقلم:  أشرف النعماني  بقلم:  إميان رضا

وطني وأعشُق تْربَُه يا صاحي
وأهيُم رغَم تأملي وجراحي

هل غاَب طيفَك عن عيونَي حلظة؟
ال لم يغْب بالليِل واإلصباِح

هو منيتي، هو عدتي، هو قبلتي
هو كأُس طهٍر ُعِتَقْت بالراِح

هو زفرتي، هو شهقتي، هو بلسمي
هو ساُح أمٍن ُخطَّ باأللواِح
هو جنةٌ فيها نعيمي والهنا
هو روضةٌ تزداُن باألدواِح

هو شوكةٌ يف ظهرِ كل من اعتدي
يلقى اجلحيم بغدوٍة ورواِح

، فإنه متربٌع يا صاحبيَّ
بني الضلوِع مييُس باألرواِح

حسبي بأني يف هواَك  متيٌم
يا صرَح عزٍّ عامرا بفالِح

إني بدربَك لن أحيَد ولم أخْن
وعزميتي تقوى مع األتراِح

فارفْع لواء العدِل واسلْك دربه
فالعدُل نورٌ ضاَء كاملصباِح
ساَد البريةَ أحمٌد وبعدله

َعُمَرْت دروُب األَرِض باألفراِح
غاب الظالُم مودعا ألرومتي
واستلَّْت األنوارَ كفُّ املاحي

هل صارَ طيفَك للخلوِد معانقا
حتى يجوَد بلحنِه الصداِح

قسما مبن خلَق البريةَ كلها
أنَت السفنُي ودفة املالِح

أهواك يا وطنا ألوذُ بأرضه
واحفظ إلهي، أمننا بصالِح

قالت.. أحبـــــــك
فابتعــــــد..

واترك يـــــــــدي 
أنا لسُت حرفا

يف قصائدك اجلميلة
فانتبه.. يا سيـــــدي
أنا ال أريدَك قصة

وبقايــــــــا دفء
يف شتاء وسائدي.. 

ُكن لي حياة كاملة
أو ال تكن.. 

فأنا اكتفيت برودة 
من كل قلب بــارٍد 

وكرهت أعذار الغياب
وسئمت حيــرة قلبي

املتردِد
قالت.. أحبـــــــــــــك

واختفت عن ناظري 
وأنا الذي قلَّدت عينيها اجلميلة 

كل أوسمة الهوي. 
باعت بثمٍن بـــــخس 

كل قالئــــــدي

قالت.. أحبـــــــــك 
ليتها كانت تعـــي 
أن الذي أخفيـــــه 
داخل أضلعـــــــي 

قلبا َخرِْب
قلبا قتيــــــــــــال

عـــــي..  للحياة يدَّ
قلبا توقف نبــضه 

ال أسمعــــه.. 
ال تّدعي كذبا

بأنِك تسمعـــــي

ما بال قلبِك ثائــــر
فلتهدئي..

وتعلَّمي فن الهروب 
ُقَبْيل هـدم معابـدي 
فاحلب موت نــاعم 

لو تعرفـــي..
وأنا احترفت املوت

بني قصائدي!

أنا يف انتظاِر خطاِبَك الـــ
ـمرصوِد ذُبُْت.. وما َوَصْل

رفًقا بقلٍب يف النوٰى 
َحِفَظ العهوَد ولم َيَزْل
أضحٰى شريًدا حائًرا
أَْوَدْت براحِتِه الِعلَْل

متقلًبا بيِد السؤاِل.. 
متى؟ وكيف؟ وأين؟ هْل؟
َس األعذاِر بني..  ُمَتلَمِّ
ِكُنُه.. َلَعْل عساُه.. مُيْ

أخشٰى ميرُّ العمُر قبَل
إجابٍة ُتيي األمْل

أنِقْذ غريَق الشوِق من 
بحرِ الهوٰى.. أو ُجْد بحْل

حني تضيق بي الدنيا حينما أحزن، 
أغضب، أثور.. 

ليس أمامي إالك  
أحضانك، دفء مشاعرك، قلبك الذي 

ينبض حبا.
حينما أسمع دقات قلبك واحدة تلو 
األخرى، تبدو لي أنها تنطق باسمي، 

وتنبض لي وحدي.
أغار منها تسكن جسدك، يا ليتني 

أسعد بالسكنى عوضا عنها! 
يدك احلانية متسح على شعري 

املنسدل على كتفي، تهدئ من روعي 
وتطمئنني.

بني ذراعيك، تتويني أنا ومتلكني. 
ال أهدأ إال يف ذلك اجلزء من العالم 

أجمع، ال أبغي إال ذلك من الدنيا.
أتنفس بهدوء، أشعر بتمام الراحة 
قرب نبضك، لن أرضى بغير قربك 

بديال.
أبقى جوارك لألبد ، حتى النهاية، 

كنبضي.
أشكو ضعفي وقلة حيلتي أمام 
عشقك، فال يغنيني عنك بشر.

وإن اختلفنا، خالفنا يقربنا، شجارنا 
يزيد من لوعتنا، والبعد يزيدنا لهيبا 

وشوقا.
 أنا أسيرة حبك الذي يجري بدمي، 

رويدا، رويدا.
أريد مدادا منه دوما، أريده نهرا ال 

ينفد، عشقا ال ينضب، حبا مضاعفا 
لألبد.

فهل لك سيدي، بأن جتود على قلب 
للحب راغبا َعِطشا؟!

لو كل الناس المتني
على اللي راح وفات

أنا مش هبكي، يا عيني
على قصة حب مات
أنا هبعد، مش هقرب
وكفاية إنك ساعات
بتبيع حبي فـ ثواني
مش هقدر ع اآلهات

وخالص أصبحت عندي
يا حبيبي، ذكريات
مش كل مرة هقبل
منك عذر وُسكات..
لو كل الناس المتني

أنا مش هرضى اللي كان
هبعد عنك، وهنسى
عمري وياك زمان

وهعيش من تاني أقوى 
مش هبكي ع اللي خان
هرسم بإيديا حلمي
قبل فوات األوان..
لو كل الناس المتني
على حزني والدموع

ظلمك يا حبيبي، طفى
ا كل الشموع ِليَّ

وقتل حبي احلقيقي
هنساك، ومفيش رجوع

ههزم جوايا خويف
وهقف رغم الوقوع..
لو كل الناس المتني

هبعد عنك بعيد
وهعيش من تاني عمري
واحلم حلمي اجلديد
همسح من قلبي حبك
أنا مش ممكن هعيد
قصة غدر وخيانةْ

أنا عشت فيها وحيد..

لم يكن يحتاج سوى 
حلظات قليلة حتى يعيد 
إليَّ طمأنينتي من جديد، 
جرعات سعادة ال تنتهي 

بصحبته.
أو هكذا يكون احلب؟! 
ال أظن ذلك، فما نشعر 
به معا فاق حدود احلب 

مبراحل،
جرعات عشق كفيلة أن 
متحو ما قبلها من ألم 
ومعاناة ولوعة فراق. 
حضن هو حصن، 
ومالذ من صروف 

الزمن وتقلباته، ابتسامة 
من القلب ال تكون إال 

بصحبته.
دوما ما أقولها لك: 
أنت األوحد وما كان 

قبلك أحد، وأنت اخلالد 
بقلبي، والذي ليس بعده 

أحد. 

يا سلوتي ومالذي، 
سكينتي وأماني وأُنسي. 
يا حبيبي، أنت وحدك 
القادر على أن تزيل كل 

كدر، أن متحو كل هم، أن 
ترتب بعثرة روحي، أنت 
أنت.. وال أحد سواك.

أنت القادر على أن تعيد 
إلى روحي سكينتها، وإلى 
قلبي بهجته، وإلى كلي 

نشوتها. 
قد ال أكون لك كما أنت 
بالنسبة لي، لكنك هكذا 
أصبحت، وأكثر وأكثر 

وأكثر...
ماذا أحكي عنك؟

أتعرف؟
أخاف علينا منا؛ أخاف 
أن نحسد أنفسنا على 
هاتيك السعادة التي 

نحياها سويا، أخاف أن 

يرى اآلخرون بريق عيني 
املمتلئ بك، فيحسدونني 

عليك. 
أخاف إن حكيت عنك 
تشرق شموسهم كما 
شمشي التي أشرقت 
بك، تلو أيامهم كما 
أيامي التي سعدت 

بقربك. 
أخاف أن يحبوك حلبي 

فيك.. 
دعني أحبك.. فقط 

أحبك
يا لسحر هذي الكلمة 

معك! 
أحبك..

أِلُفها أماٍن كثيرة
 وحاؤها حماية
وباؤها بداية

وكافها كمالي معك.
أنت أنت، وال أحد 

سواك..

كلما تأملت، ذهبت إلى تلك 
املرأة العجوز؛ تقص عليها 
ما يختلج صدرها، بوجعها 
املنستر بني أطراف الوتني؛ 
تكي لها عن خيباتها التي 

تلت بعضها، كأمواج متالطمة 
رافضة املثول. 

عن عقلها الذي اندثر يف 
رمال الصحراء، وضل 
طريقه؛ فلم يجد سيارة 

تنجده وال ذئبا ينهي عذابه 
وينحره. 

ودموعها التي ال تتوقف حزنا 
على ماٍض بعيد، لن يعود، 
حتى وإن جاء حدها لن 

ترغب فيه طواعية؛ حفظا 
ملاء الوجه. 

تبكي العجوز جراء حزن 
اجلميلة التي تتعلق بأطراف 
ثوبها الرث، تهدهدها وتأخذ 
بقلبها بني يديها، وتلقي عليه 
كساء الصبر، وتأخذ بيدها 
متررها على أخاديد وجهها 
التي حفرها الزمن، وعكسها 

يف عينيها البندقتني. 
ثم تنظر يف عينيها قائلة: ال 
تخايف جميلتي، ستزول كل 
عالمات احلزن عن قريب، 

عودي جميلة وانسني؛ انسي 
العجوز داخلك، وانزعي عنِك 
ثوب األسى، انزعي ماضيِك 
املؤلم، وابني مكانه بستانا؛ 
يف كل زهرة يسكن فرح. 

وآمني باملعجزات؛ قد تأتيك 
اليوم أو غدا.

ما زال قلبك نابضا، ما زال 
العمر يف أوله، ال تنظري 

خلفِك، فهناك ماٍض قاٍس. 
انظري حد السماء، وتأملي 

ليلها، راقبي جنومها، 
واصعدي حتى القمر.

اجلسي بطرفه، غني بصوٍت 
شجي يسمعه القاصي 

والداني، وترد عليه طيور 
الليل؛ مجيبةً ذاك النداء، 
محلقةً داخل قلبِك تنشد 

حلن احلياة

إْن جئَْت تْقرأ مْن كتاٍب فانتِق
من حرفه إّن احلروَف موائُد
أْعِط الكتاَب فؤاَد لّبك كله
بني السطوِر جواهٌر وقالئُد
ياحّبذا لو كان شعًرا زاخًرا

تعلو بنظٍم فى الكالم قصائُد
وعن اجلموع فال َتغْب متكاساًل

فى اجلمع علٌم رائٌق وفوائُد
أْنصْت هنا للناصحني تفّهما
خيًرا َهَدوا فضٌل إليهم عائُد
واْعلْم بأّن قراءًة من غير وعٍي

َزاَنها للجْهل خيٌل قائُد
ما كل حرٍف ّفى الكتاب مَسّطر

يعني بأّن احلقَّ فيه مقصُد
ما لى أراك من النصيحة غاضًبا
يسعى إلى نيل النصائح راشُد

ترك املدعوون صالة الطعام، 
وذهبوا إلى قاعة احلفل املقام بذلك 
البهو، بينما اجلو أصبح خاليا من 
الناس، يضج بألوان الطعام، تسللت 
الفئران بخفة لتقفز فوق املائدة، 

متراقصةعلى روائح الشواء، وكأنها 
تتفل هي األخرى بعرس األميرة.
كان الصغير يرجتف وهو يصيح:

- ال.. ال.. أريد الكوخ! 
ُفتات اخلبز أشرف لي من أن أكون 

مطاردا هنا.
أعيدوني إلى العجوز النائم، فهو 

يتسلى بسماعي عندما أقرض باب 
الكوخ، وآكل الفتات من حوله.

ضحك أكبرهم قائال:

- أيها الفأر، إنك تب الفقر وتكره 
الرفاهية؛ على عكسنا.

قال: ال.. وأي رفاهية تلك التي 
تفتقد فيها األمان!

لم تلبث الفئران أن تاورت حتى 
دخل اخلدم يتناولون الطعام، فكانت 

املفاجأة؛ مطاردتهم حتى خرجوا 
ساملني من باب القصر، فأسرع 
الصغير وجرى ليعود إلى الكوخ؛ 
مسقط رأسه، بينما ظل الباقون 

يفكرون يف طريقة أخرى للدخول، ال 
يخشون املطاردة، ومن شدة التعب 
ناموا جميعا، يحلمون مبخرج، وقد 
استقر صغيرهم يف الكوخ يستمتع 

بنعمة األمان.

بقلم :  نشوة أحمد علي 
ــك الصغيــر، ذو الســنوات اخلمــس بطــرف جالبيتهــا  متسَّ
ــوان تنبــض بالبهجــة، رغــم العتمــة  الفالحــي، املزركشــة بأل
قــع  ــرة اســتخدامها، فضــال عــن بعــض الرُّ التــي كســتها لكث
نــت هــي يف إخفائهــا، لكنهــا رغمــا عــن مهارتهــا  التــي تفنَّ
يف فنــون احلياكــة تصــرخ بلســان الفقــر، تقــصُّ حكايــات 
معاناتهــا، ومكافحتهــا مــن أجــل البقــاء، حكايــات تتكــرر 
ــرى  ــة، والق ــك القري ــا؛ يف تل ــوت قريناته ــن بي ــت م يف كل بي
املجــاورة، فقــد كان حــال الفــرد يــروي حــال البقيــة، يف تلــك 

احلقبــة الزمنيــة.
كلمــا مــرَّت ببائــع اســتوقفتها الرغبــة يف الشــراء، لكــن غــالء 
ــره، فلقــد علمهــا فحــش  ــى غي ــه إل ــا ملغادرت األســعار يدفعه

الغــالء االســتغناء.
أســبوع  كل  مــن  اليــوم  هــذا  يف  الســوق  ســاحة  متتلــئ 
بالبائعــني، اآلتــني مــن كل حــدب وصــوب، مجتمعــني؛ كل 
يســتعرض بضاعتــه، وال يقربهــا، فليــس حالهــم بأحســن مــن 
حــال الزبائــن، الــكل جائــع، جــاء ليحصــل علــى مــا يســد 
بالــكاد رمقــه، وصغــاره القابعــني يف الــدور منتظريــن، أو 
ــه، راغبــا يف صحبتهــا،  كذلــك الصغيــر الــذي تشــبث بأُمِّ
ثمــار  بعــض  مــن  إخوتــه  عــن  زائــدا  نصيبــا  ينــال  رمبــا 
ــل  ــت إال يف مث ــزور البي ــي ال ت ــة، الت اخلضــراوات أو الفاكه

هــذا اليــوم مــن كل أســبوع.
ــات العنــب،  لــم تخيــب أمــه ظنــه، وألقــت يف يــده ببعــض حبَّ
َـّـا تبعــت حســن  واخلــوخ، لكنهــا كالتــي طعنتــه يف صــدره مل

غارٌق يف بحور الذكريات، ذكرى تفرحني وذكرى تقتلني.. 
ذكــرى تشــعرك بالســعادة، ثــم تقــودك إلــى عالــم اخليبــة 

واألســف،
ويا أسفي على الذكريات الكثيرة التي جتمعني بك! 

ذكرى واحدة كفيلة بأن تقتل محبا من الشوق واحلنني، 
فكيــف بــي وأنــا أعيــش يف عالــم مــن الذكريــات املميتــة 
املؤملــة، وأصبــر وأقــول بأنــه ألــم يتبعــه أمــل؛ ألــم الفــراق 
وأمــل اللقــاء، وأنــا أكثــر اخللــق علمــا بأنــه ليــس لــي معــك 
لقــاء بعــد اليــوم، ولكــن مــن يقنــع قلبــي بهــذا، ومــن يخبــره أن 
لســاني مــّل مــن كثــرة ذكــر احلبيــب، مــن يخبــره بــأن يتوقــف 

ــه؟! مــن؟!  ــكاء علي عــن النبــض باســمه والب
كفــاك يــا قلبــي فقــد تعبــت مــن التفكيــر بــه، وترقــب عودتــه 
كمــا تخبرنــي، ليتنــي أســتمع لعقلــي وأنســى حبيبــي، ليتنــي!
ولكــن بــال فائــدة، فقــد اعتــدت علــى طغيــان قلبــي وجبروتــه 
علــى عقلــي، مــع كل هــذا الغيــاب ومــع كل هــذا الوقــت، إال 
ــّن  ــول: ال تلوم ــم أق ــه، أســتغرب ث ــا ب ــا زال معلق ــي م أن قلب

قلبــا هــوى أحــدا، وال تســألّن كيــف وِلــَم كل هــذا احلــب؟
أيا حبيبي..

أمــا زلــت تذكــر عندمــا كنــت أقــول لــك يــكاد قلبــي أن يطيــر 
عندمــا أكــون بــني يديــك، وأعــزم الســفر واملكــوث يف بحــور 

عينيــك؟!
ــوم أغــرق يف  ــا الي ــا، وهــا أن ــت صادق ــد كن احلمــد هلل، فلق
تلــك البحــور التــي قصدتهــا، ومــا لــي مــن قــارب جنــاة ســوى 

 لم يحب مثلها أحدا، بل لم يدق قلبه قبل رؤيتها،
حــني رآهــا أول مــرة مبحطــة القطــار ســلبت قلبــه، تشــبه 
أن  تلبــث  ال  بســتان،  كزهــرة  رقتهــا،  يف  الوديــع  املــالك 
تراهــا حتــى يأســرك عبيرهــا وحســنها، فتــود أن تقتطفهــا 
لتالزمــك طــول يومــك حتــى لــو ذبلــت بــني أحضــان كتابــك.
كان ينتظرهــا كل يــوم مبحطــة القطــار، ليشــبع عينــه مــن 
جمالهــا، ثــم تطــور األمــر مــرة فمــرة، ليتجاذبــا أطــراف 
احلديــث ســويا، تعــرف عليهــا وعــرف منهــا أنهــا تــدرس 

باجلامعــة هنــا، وتأتــي يوميــا مــن قريتهــا بالقطــار. 
أحبهــا حبــا جنونيــا وتقــدم خلطبتهــا، وافقــت ملــا رأتــه مــن 
اهتمامــه بهــا وحبــه الشــديد لهــا، لكنهــا لــم تفقــه يومــا أن 
ــار الهشــيم؛ تلتهــم   ــرة احلــب ن ــل، وأن غي مــن احلــب مــا قت
كل مــا أمامهــا مــن مشــاعر، وتتســلل جلــدران القلــب، فتهــوي 

بــه يف بئــر ســحيق. 
لــم تتحمــل غيرتــه، فــكان كاملجنــون حــني يحادثهــا أحــد مــن 
أقاربهــا أو زمالئهــا، يفتعــل املشــكالت ويســيء الظــن، حتــى 
ــزل كالســجينة الشــريدة،  ــه احلــال حلبســها يف املن وصــل ب

ومنعهــا مــن إكمــال دراســتها.
تملــت يف البدايــة علــه يفيــق مــن غيبوبتــه، ويســترد عقلــه، 

لكنــه كان يــزداد يومــا بعــد يــوم. 
حتــى عــاد مــن عملــه ذات مســاء، ووجــد جارهــا يقــف أمــام 
بــاب املنــزل يســأل عنــه، فجــن جنونــه، ودخــل البيــت حانقــا. 
ارتعــدت مــن اخلــوف، حاولــت أن تشــرح لــه أنــه كان يســأل 

ــا: ــا بقوله صنيعه
- هــذا نصيبــك يــا بنــي، والباقــي ســأوزعه بــني إخوتــك 

وصولنــا. مبجــرد 
ذهبــت كل آمالــه أدراج الريــاح، لــم يكــن يــدرك أن حظَّــه مــن 

رفقتهــا قاصــر علــى رفقتهــا؛ ليــس أكثــر.
انتهــت رحلــة الشــراء، وكانــت قــد وضعــت مشــترواتها كلهــا 
عليهــا  املتعــارف  احلقيبــة  هــو  البــوص،  مــن  »َســَبت«  يف 
بينهــن، ثــم طلبــت مــن إحداهــن أن تســاعدها يف رفعــه فــوق 
رأســها بعــد أن ثبتــت قطعــة قمــاش ملفوفــة، يطلقــون عليهــا 
ــكاك بقاعــدة الســبت،  ــن االحت ــة« تمــي رأســها م »احلواي
ــي  ــل، وبالتال ــوق رأســها، فــال ميي ــه ف ــك إلحــكام تثبيت وكذل

ال يســقط. 
لــم  الــذي  الصغيــر،  شــهوة  العــودة، تركــت  طريــق  ويف 
ينحــرف فكــره عــن جيبــه الــذي َدسَّ فيــه الثمــار منــذ دقائــق، 
ــه،  ــا َغَوت ــن حالوته ــط، لك ــه واحــدة وفق ــم فم ــرر أن يلق فق
فتنــاول الثانيــة، ثــم أخــذ يلحــق بهــا أخــرى، حتــى فوجــئ 

ــه. ت ــه قــد فــرغ مــن ِحصَّ بجيب
مــا زال يحتــاج املزيــد، وقــد أجهــز علــى نصيبــه كامــال، ويف 

البيــت لــن يشــارك إخوتــه متعتهــم.
ــه، واســتخدم ســبابته  ــق ذهنــه عــن فكــرة راقــت ل ــا تفتَّ وهن

عقلــي، 
ولكــن هــل لقلبــي أن يســمع منــه، وينصــاع ألمــره، ولــو ملــرة 

واحــدة؟
أتعلــم أننــي لــم أكــن مرتاحــا يف ذاك اليــوم الــذي جئتنــي 
الكســر  عــالج  أن  أعلــم  كنــت  فضممتــك!  مكســورا  فيــه 
، ولكننــي كنــت حزينــا ألننــي أعلــم أن الضــم يعيــد  الضــمُّ
ــم  ــب ل ــى القل ــى عل ــب الســكون، ولكــن الســكون إذا طغ للقل

ــه يف العمــل،  ــر مــن أن ــم جتــب بأكث ــاب ول ــه مــن وراء الب عن
ولــم تطــل احلديــث. 

لكنــه لــم يتحمــل شــيطان نفســه وبــدأ يف ضربهــا وركلهــا 
عليــه  فــردت  لهــا،  إهانتــه  تتحمــل  لــم  باخلائنــة،  ونعتهــا 

حانقــة:

ــة  ــرر املحاول ــه، وظــل يك كأداة حــادة مــن شــأنها خــرق َجْيِب
ــح.. ــى أفل حت

ــه  ــه أُمَّ ــذي ســيواجه ب ــريء، ال ــه الب ــدى وجه ــذاك، ارت وحين
عنــد العــودة؛ عنــد اكتشــافه أمامهــا مبنتهــى الــال ترتيــٍب 
مســبق بأنــه َفَقــَد نصيبــه مــن الفاكهــة، نتيجــة ذلــك الثقــب 
ــا إال مشــاركته إياهــم الِقســمة مــن  ــار لديه القــدمي، وال خي

ــار! ــل الصغ ــا حلي ــد.. في جدي

يعــد كمــا كان.
كمــا  يعــد  لــم  فقلبــك  الســكون،  هــذا  أنــذا أتمــل  وهــا 
، مــرورا  عهدتــه مخلصــا شــغوفا محبــا، مــن كســٍر إلــى ضــمٍّ
بالســكون، وصــوال إلــى الّشــدة، ورغــم كل هــذا، قلبــي ينــادي 

الــروح ال متــل العاشــقني..
ويحــك يــا قلبــي! أال تريــد أن تعــود إلــى رشــدك؟ أمــا تريــد 

أن تبصــر بعــني عقلــك، وتبعــد عــن أحــالم قلبــك؟
األحــالم جميلــة، ولكــن الواقــع أجمــل، ألنــك ســتعيش الواقــع 
ال احللــم، حتــى احللــم يجــب أن يخضــع ألحــكام الواقــع، أنــا 
لســت ضــدك يــا قلبــي؛ أنــا معــك وبــك ومنــك، ولكنــي أخــاف 

عليــك مــن كثــرة التعلــق، ألنــه يــورث الــذل واالنصيــاع.
أعلــم أنــه يصعــب عليــك قتــل الذكريــات، ألنهــا بــال روح، 
الذكريــات  واجعــل  التجاهــل،  مــن  بشــيء  عليــك  ولكــن 
كصــورة معلقــة علــى جــدار روحــك، ال علــى جــدار حياتــك.
لــن تقــف احليــاة علــى أحــد، ولــن تتوقــف حيــاة أحــد عليــك، 
وفهمــت  عقلــي  رســالة  وصلتــك  هــل  أدري  لســت  وإننــي 
مرادهــا، أم أنــك بــاٍق علــى عاداتــك، تمــل شــعار العاطفــة 
فــوق العقــل، وتــردد إن لــم يكــن احلــب مجنونــا، فــال داعــي 

ــة. ــي العقالني للحــب، فاحلــب ال يحمــل معان
رسالة أخيرة

»أنت صانع احلب، وليس احلب صانعك«

ــي واخــل  ــك، طلقن ــم أعــد أتمــل جنون ــون، ول ــت مجن - أن
ســبيلي مــن ســجنك الواهــي، أضعــت مســتقبلي ودمــرت 
حياتــي بغيرتــك اجلنونيــة، فلتطلــق ســراحي مــن أســر حبك. 
جــن جنونــه حــني طلبــت منــه الطــالق، واقتــرب يضغــط علــى 

رقبتهــا بــكل قــوة، وهــو يقــول:
_ إن لم تكوني لي، فلن تكوني لغيري. 

وظــل ممســكا برقبتهــا وهــي تختنــق أمــام ناظريــه، حتــى 
لفظــت أنفاســها األخيــرة، 

نظــر لهــا يف ذهــول وهــي جثــة هامــدة بــني يديــه، ونــادى 
عليهــا فلــم جتبــه، لــم يــِع مــا حــدث، وكيــف أنــه لــن يراهــا 

بعــد اآلن!
ظــل يهــذي بكلمــات غيــر مفهومــة ويصــرخ ويبكــي، احتضنهــا 

وقبلهــا وصمــم أن يلحــق بهــا. 
أســرع ملــكان لقائهــم األول مبحطــة القطــار، ووقــف يحــدث 

نفســه بأســى وكأن خنجــرا قــد أصــاب قلبــه:
»غالًبــا مــا يكــون قــدر املُحبــني الفــراق، ياحبيبــةَ الفــؤاد 
ــا أودعــِك وأعــوُد  ــا وهــا أن ــِك دائًم ــب.. أنتظرت ومهجــةَ القل

النتظــارِك مــن جديــد«
اختطفــت عينــاه نظــراٍت بعيــدة مثــل بعــده عنهــا اآلن.. إلــى 
جهــة اليمــني حيــُث قــدوم القطــار، الــذي مــا أن اقتــرب حتــى 
رمــى بنفســه يف أحضانــه دون تــردٍد أو خــوٍف منــه، ففاضــت 
الــروح فــوق تلــك القضبــان بعــد نصــف ســاعة فقــط مــن 

روحهــا التــي فاضــت إلــى بارئهــا خنًقــا بيديــه..

يا حليل الصغار!

كيف حالك يا رفيقي؟

وطني

قالت أحبـــــــك

درس احلياة

ما بك؟!

اشتريت نفسك

خطابٌ ال يصل

حتى النهاية

لو كل الناس المتني

دعني أحبك انتقِالعجوز

حديث الفئران

احلياة ادتني درس 
صبحت بعده حد تاني 

كل حاجه يف دنيتي 
كنت بعملها عشاني

كنت أضحك، كنت اهيف 
كنت انا الصوت اللي يخلف  

كنت اسمج من السماجةْ
كنت فعال حاجة تكسف 

ويقولولي إمتى تعقل 
احلياة مش دامية لينا؟ 

كنت اقول منا بكرة أكبر 
أصل انا لسه صغير 

واما حاولوا يقوموني  
كنت انا على طول مخالف
أصلي كنت فاهم وعارف 
أمشي ومغمض عيوني  

أصلي عمري ما كنت خايف 
عارف إن ورايا أب، ورايا أم

مهما كنت وال عملت  
يتحملوا ألني األهم 

حلد ما العمر سرقني 
وراح أبويا وبعده أمي 

فجأة فوقت وانصدمت 
مني بعدهم هيشيل يف همي؟ 

ما ِبك؟!
باهلل، ال تسألني كيال تنفجر ُمقلي. 
وباهلل، ال تتركني، فلتحتوي َوجعي. 

باهلل، ال تعبُث بي، فقد مألني اخلوف.
وباهلل، ُكن باجلوار، فما لي غير قلبك إلف.

أين أنت يا أنا، فقد طواني الَعجز؟
البسم يف الثغر ُيغريك، والقلب مُمتلئ بالوخز!

أحيانــاً كثيــرة توجعنــا احليــاة بشــوكتها.. نعيــُش علــى األرض وبأرواحنــا 
نســمو ألعلــى، فــاألرض ال ُتناســبنا!

نفعل اخلير ونلِقِه يف اليم كما يقولون،فيكون جزاؤنا وجًعا وخذالًنا.
نتعامل بكل براءة وال نالقي ِسوى سوء الظنون ِمن روِح شيطان.

َم يف الكلمات. يقولون ال تنتبه لردة أفعالهم، وُهم أول َمن يدسون السُّ
أتألم يا صاح، وليس لي صاح،فصديق الكل أنا، ووجعي غير وّضاح.

اخلوف ينهشني عاما ِتلو عام،واملوُت ينُظَرني ويقول هيا تعال..
فقط.. قد يشتمُه كرمُي فيسألني ما بك؟!

فــال أراهــا ســوى دمــوع تنهمــر ِمــن حدقــاٍت ُمنكســرة، لكنهــا ال تبــني العجــز، 
ــا، ليخــرج صــدى الصــوت  ــي تســتجمع قواه ــت ك ــف، فتصم تخشــى الضع

ُمثخنــا باجلــراح ُيعلنهــا: أنــا بخيــر.. 
ال يشعر بها غير جريح مثِلها، يحِوي خير.. بل كل اخلير، 

فهل علمت ما بي؟!
أنا بخير.. أنا بخير..

ما استفدتش من الدروس 
ياما قالوا عن النفوس
واتوحلت يف الصفوف 

كنت كل ما أتعب اشوف 
وافتكر كل الوصايا 

هنا أبويا قالي حاسب وانتبه لى 
إوعــى يــا ابنــى تعيشــها جاحــد أو 

ِهلهلــي  
خليك وسط

واوعى متشي يف الغلط  
»حاضر يا ابويا« 

آه صحيح أمي قالتلي
عامل الناس باألمانةْ 
بس ليه نسيت تقولي 
أعمل إيه وقت اخليانةْ

ياما قالت يا ابنى حاسب 
إوعى على الفقير تدوس

بس ليه نسيت تقولي 
إنى احافظ على الفلوس؟ 

أيوه فاكر انتي قولتي 
إوعى من ضعف النفوس 

»حاضر يا أمي« 
هبدأ احفظ يف الدروس..

بقلم : أحمد أبو مالك الصرفندي

بقلم : بانسيه محمد فضل

مصر باقية
سلوا الدنيا بأجمعها

سلوا الكون والشمس والقمر
سلوا التاريخ والزمن والعبر

سلوهم عن مصر
سيقولون أُّم املكان والزمن

مصر أمي لها العرفان
مصر فخري لها التقدير، عالية القْدر

مصر العزة.. مصر الكبرياء
مصر التي نقشت اسمها يف كتب التاريخ

يف كل احلقب
مصر حضارة وأرض وشعب

مصرنا اإلسالم أعزها وأكبرها
واإلسالم مبصرنا انتصر

مصر األخوة والسماحة
ال تعــرف أمــي فــروق جنــس وال ديــن وال 

مــن أي عــرق انحــدر! 
فمصر منذ فجر التاريخ أشرقت

فالتاريُخ ولَّى وزماُنه
والكون زال وانتهى

ومصر باقية وستبقى 
مصر قهرت أعداءها وأحقادهم
سل الهكسوس، واملغول وتترهم

سل الصليبني وبني صهيون
كيف فعلت بهم من أفاعيل؟! 

جيوش مصرنا؛ خير جند األرض كلهم
فمصر مقبرة الغزاة حقيقةً

ة على أعدائهم حلوة ألبناءها، ُمرَّ
َطــْرَدٍة  وِبَشــرِّ  األعــادي،  قهــر  فأحمــس 

طردهــم
والسيسي هزم البغاة، وقهر إرهابهم

مــن  عليــك  وليــس  حــدث،  بينهــم  وفيمــا 
حــرج

فمصر محفوظة بحفظ الفتاح العليم
على يد أبنائها الفاتني وأتباعهم
أمي التي أجنبت جنيبا محفوظا

أديبا أريبا؛ به النياشني واألوسمة ُعلَِّقت 
وقدمت للعالم زويل بعلمه أحمدا
مصر باألزهر ازدهرت وأزهرت
وصدرت للقلوب منقيا شعراويا

يتولى الهداية وللصدور مرشدا
مصر عقاد به علمت ونورت
واملدائن دونها غيرًة وحقدا
عبست، ويف النهاية انتهت

مصر البداية والنهاية والوسط
مصر احلقيقة كالشمس
معلقة يف كبد احلقائق 

والكل دون مصر وهٌم ومجاٌز 
فتحيا مصر بدماء شهدائها

وتيا مصر بها النبض قد نطق
وتيا مصر قائدا وجيشا وشعبا

تيا مصر إلى أبد األبد..

املــكان  ميــأل  الســجائر  دخــان 
مشــكال ســحابة ســوداء فــوق رأســه، 
عراقيــة،  أغنيــة  دندنــة  وعلــى 
افتــرش األرض وأعقــاب الســجائر 

حولــه.  تناثــرت 
أحــس بوجــودي، فنظــر إلــيَّ بعينــني 

بياضهمــا أحمــر قــامت، 
إلــي  بالنظــر  اكتفــى  يتكلــم؛  لــم 
وبــدأت عينــاه تــذرف دموعهــا، كأنــه 
انتظــر قدومــي ليبكــي، لــم اســتطع 
التحــدث؛ مــاذا ســأقول؟ مــن أيــن 

أدري!  لســت  ســأبدأ؟ 
بصــوت مرجتــف أقــرب إلــى األنــني، 

قــال لــي: عرفــت أنــك ســتأتي؛ 
لم يكن رهاني عليك خاسرا.

قدمــاه،  فخانتــه  النهــوض  حــاول 
وســقط كالقتيــل، اندفعــت نحــوه: - 

أخــي مابــك؟ مــاذا حــدث؟
أخبرني؛ أنا هنا؟

زالــت  ومــا  بيــده،  وجهــي  أمســك 
وقــال:  الدمــوع،  تذرفــان  عينــاه 
رغــم  طلقتهــا،  أجــل،  -طلقتهــا.. 

لهــا  حبــي 
طلقتها، رغم ولعي لها.. طلقتها..

لــم أعــد أســتطيع التحمــل، لــم أعــد 
قــادرا علــى إرضائهــا.. 

ماذا أفعل إن ابتالني ربي بالعقم؟ 

أكان األمر بيدي وقصرت؟
ألم أبذل ثروة يف سبيل عالجي؟

ألــم أخبرهــا مــن أول يــوم اكتشــفت 
فيــه مرضــي؟

ألم تختارني أنا؟
ابنهــا  أننــي  اجلميــع  تخبــر  ألــم 

وصديقهــا؟ وزوجهــا  وأبوهــا 
ملاذا لم أعد كذلك؟

بنقصــي  إخبــاري  تفننــت يف  ملــاذا 
وعجــزي؟

ملاذا وضعتني مثال للزوج الفاشل؟
يف  حــق  ألــي  أخــي،  يــا  أخبرنــي 
نفســي  ظلمــت  أننــي  أم  طالقهــا، 

الباقــون؟ أخبرنــي  كمــا 
ضممته إلى صدري، قائال:

- لقد اشتريت نفسك..

بقلم:   محمد السيد محمد السيد 

يوليو ٢٠٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤٣هـ
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األدب

ترويه: منى أحمد إبراهيم 

بقلم: عبير سعد 

بقلم:  ناجح شرقاوي 

بقلم:  أسماء طلعت املليجي 

بقلم: سعيد إبراهيم زعلوك
بقلم:شيماء عبد املقصود 

بقلم:  شيماء محمد عبد اهلل 

متــر علينــا عجــات احليــاة، فتــدوس 
معهــا ذكريــات مــر عليهــا الكثيــر مــن 
قــد  أو  نتناســاها  فتجعلنــا  الوقــت، 
تتاشــى مــن صناديــق الذاكــرة رغمــا 
ــم  ــم ل ــا حل ــا، فتتبخــر وتختفــي كأنه عَنّ
يكــن يومــا، وقــد يهيــأ للعقــل حينهــا أنهــا 

محــض وهــم أو خيــال.
وجتــارب  أحــداث  مــن  كنــز  الطفولــة 
يختبــئ  ومتعــددة،  متباينــة  ومشــاعر 
بداخلــه حبــات ال تقــدر بثمــن؛ مــن لؤلــؤ 
ومرجــان ومــاس مبهــر، حبــة مرجانيــة 
مــن ســعادة، وحبــة لؤلــؤ مــن جمــوح، 
وانطاقــة،  مــن حريــة  ماســية  وحبــة 
عفويــة  مــن  ياقوتيــة  وأخــرى حلبــات 

مطلقــة.
بصنــدوق  ذلــك  كل  العقــل  يخــزن 
اســمه الذكريــات، ننتقــي ونتذكــر منهــا 
النفســية  حالتنــا  حســب  نشــاء؛  مــا 
ــى كل  ــة، وأضــف إل ــا املختلف ومزاجياتن
ذلــك أننــا أيضــا نتذكــر منهــا حســب 
مــا منــر بــه مــن جتــارب وضغوطــات 
واقعــا  بذكرياتنــا  فنرســم  ومعوقــات، 
بــه  نرضــى  فيــه،  نعيــش  افتراضيــا 
ويرضــى بنــا، ليكــون لنــا بجمالــه كثــوب 
العيــد، جميــل وأنيــق ومبهــج، ولكنــه مــع 
األســف ال يصمــد طويــا أمــام أتربــة 

احليــاة صدمــات 
يتجســد  وأمــام كل عقبــة يف احليــاة، 
الواقــع  حيــال  بالعجــز  اإلحســاس 
جتســيدا موجعــا مؤملــا، يلمــس أوتــار 
األلــم بداخــل كل منــا، يتمثــل يف وجــع 
الفقــد لــكل حبيــب أو قريــب أو غــاٍل 
علينــا، وحيــرة الاحيلــة أمــام املقاديــر، 
وضيــق الصــدور حــن التيــه، بــا هــدى 
قــوة  تتجلــى  ذلــك  ومــع  درب،  كل  يف 
القــدر وقبلــه تتجلــى قــوة القــادر جــل 
جالــه يف غــرس اإلميــان برحمتــه يف 
ــذي  ــاة ال ــا، ويف رســم درب احلي أفئدتن
علينــا أن نســير وفقــه، وأنــه علينــا أن 
نوقــن جيــدا بــأن العجــز الوحيــد الــذي 
ــه ال يكــون إال  ــا أن نشــعر ب ينبغــي علين
ــا بــن  ــه، وضعفن ــا بــن يــدي قوت عجزن
وبالقــدر  بــه  ورضانــا  جبروتــه،  يــدي 
كل  علــى  ســخطنا  يســبق  وأن  بــد  ال 

واملقاديــر. الظــروف 

بحــار عميقــة حتتويهــا  أرواحنــا  وكأن 
مــد  بــن  فتكــون  اجلســد،  شــطآن 
وجــزر.. حــزن وســعادة.. شــقاء ونعيــم..

تراهــا تــدور مــع رحــى احليــاة ال تــدري 
مــا بعــد شــواطئها! 

شموســها  بإشــراق  ُلبــك  تســلب  قــد 
تلقــى  وقــد  باألمــل،  تتشــبع  عيــون  يف 
علــى شــطآنها عواصــف مــن الغضــب 
جنباتهــا  بــن  ُتبقــي  فــا  تســكنها، 

إلنســان.. قــدم  موضــع 
تقــف علــي أعتابهــا غازيــا، تقســم أنــك 

أعظــم ربــان طــوى بحــار احليــاة. 
فتتكســر  دواماتهــا،  بــك  تتاعــب 
صخورهــا.  علــى  الشــامخة  أحامــك 
عوالــم  مــن  أعماقهــا  يف  مــا  تــرى  ال 
حترســها  بكهــوٍف  تتخفــى  خفيــة، 

ســحرية.  طاســم 
ــل مفاتيحهــا،  ال يصــل إليهــا إال مــن ُحمِّ

وَملــَك الفــؤاد، فتخــر لــه طائعــة. 
يتــوج فارســا علــى عــرش أرواح تاقــت 

لألمــان. 
قــاع  يف  ســفنه  يدفــن  البحــر  وكمــا 
يف  وآالمنــا  خيباتنــا  ندفــن  مظلــم، 
ونهيــل عليهــا جبــاال  كهوفهــا،  أقصــى 
ــرى  ــا ُي ــاالة، ف ــا مب ــن التغاضــي وال م
لهــا أثــر، رغــم آثارهــا املحفــورة بعمــٍق 

داخلنــا..

بعد طول غياب هاتفتني.. 
قالت:

لَم غبت عني؟ 
ادُن مني

ما كان عهدي بك البعُد
أال تفهمني! 

ال أحد غيرك يسكُنني
عد كما كنت كسابق العهِد
لو تعلم كم بعدك عذبني! 

كم طال الليل وأرهبني! 
وسال الدمع من عيني! 

وتعالى النوم على جفني! 
بعيــد جــدا عــن  بعــدك  قــد كان 

ظنــي
ما كنت أظنك تهملني

ما كنت أظنك تهجرني
وال تقرأ ما بن سطوري 

أن حنيني إليك يقتلني
أحبك..

أُخفيها لك وحدك يف قلبي
مــن قولــك يف  أعلــم أصــدق  وال 

حبــي
يا شقيق الروح والعن والفكرِ..

قلُت:
من قال أني قد هجرت وكري

يا شقيقة الروح والقلب والنني؟ 
إني ألراِك يف البعد والقرِب

ولقد علمِت أنِك أقرب إليَّ مني
تتحسســي  وقتمــا  هاهنــا  أنــا 

يجدنــي فــؤادك 

يا أيها احلزن الذي غّررت بي
وزرعَت لي عَنتا يحاوط ملعبي
هادْنُت جيشَك دون بدٍّ فانتشى
واختال فوق دقائقي وبـمخلبي

بارزتُه؛ إذ ال محالة باطٌش
فرمى ببسمة َمْن ُمناِورُه غبْي

وهوى على رأس احتمالي بغتةً
فتزلزْت أركان قلٍب ُمْتعِب

طالْت حروٌب ليس لي يف ساحها
جلَـٌد وال عمٌر ُيعّزُز مطلبي

سّيرُت يف كّف ابتهالي رقصةً
من خاطٍر رغم الهزمية لولبي
ورفعُت يف أرض العزائم رايةً

مقلوبةً لكّنها من مكسبي
عد صاغرا، واعلم بأّن نوائبي
مهزومةٌ؛ فبقلب أوجاعي نبْي

ــا  ــا بــادي، موجــة، وحتكــي للشــطآن عــن قصــة حبن ليتنــي يف بحــرك ي
ــا.  وهوان

أو رملة يف شطآنك، وحتكي للصخور عنا، وتعزف حبنا أغاٍن. 
ليتني فوق أشجارك بلبل يغني، ويعزف لك عشقي أحلانا. 

ليتنــي يف تربتــك حبــة مــن طــن، ومتنــح وردة للعاشــقن، فــّاً وياســمن، 
وترســم احلــب فــوق الشــقوق واجلــدران. 

ليتني فيك يا مصر، نخلة طويلة، أو دوحة جميلة، أو فيروز ومرجان  
ليتنــي نســمة هــواء، أو بلبــل يرتــل يف حبــك أعــذب األحلــان، وميــرح بفــرح 

بــن األغصان
مصر..

ــي إالك، ومــا عشــقت غيــرك  ــي بســواك، ومــا رأت عين ــا مــا هــام قلب أن
ــدان.  مــن املــدن والبل

يا أرضا خلقت من الطهر، لها ترقص النجوم والشمس والقمر، 
وفوق رباها تفرح ومترح الغزالن 

أحبــك.. يــا أرضــا خلقــت للســام، قــد خصهــا الرحمــن باألمــان، يف 
القــرآن..

يف ُصحبــة األماكــن القريبــة مــن القلــِب، تــري 
نفســك محصــورا بــن 

ُشــُعوريِن ُمتَناِقَضــْنِ؛ أحدهمــا يأُخــُذَك مــن 
لَيقطــع  احلنــن،  ســعة  إلــى  اللحظــة  ضيــِق 
بــَك مســافاٍت بعيــدة، نســجت مــا بــن ُخطاهــا 
وراءهــا حلظــات  َخلفــْت  عنكبوتيــة،  خيــوٌط 

ــعادة. كانــت تقطــر الــّروح بنــدى السَّ
افتقدناهــا طويــا، فتاهــت منــا وســط حصــاد 

األيــام، يوًمــا 
بَعد يوم.

حلظــات كانــت بقــدِر برائتهــا، بقــدر مــا كانــت 
علــق بقلوبنــا، حتــى ظننــا حينهــا أنَّ  صادقــة التَّ

ــعادة، وال شــيء يعلوهــا. تلــَك قمــة السَّ
احلــذر،  ِلتَوخــي  القَمــم،  يعلــو  مــا  وَتَغاَفلنــا 

َغفلَــٍة  علــى  فحلــق 
قمــٍة، حتــى  أى  َيهــاب  َمــِن طائــٌر ال  الزَّ مــَن 
اشــتعل الــرأس َشــيبا مــن ُغربــِة اإلحســاِس! 

فلنبــدأ حلظــاٍت  ــطر،  السَّ أوَّل  ومــن  ُنقطــة، 
نفــِس  ويف  آخــر،  وبإحســاٍس  جديــدة، 
املــكان، فمــا أحوجنــا لتلــَك البدايــات، يف كلِّ 

للحظــات!  ا
فمــاذا لــو اعتبرنــا أن لألماكــن أذرُع حَتتضننــا 
مــن أســُقٍف وجــدراٍن، وبــدال مــن أن نحمــل 
األيــام عــبء الُبعــد، فلنحاســب أنُفســنا أوال 
حقــا؛ نحــُن مــن َقصرنــا، وتصورنــا أنَّ تلــَك 
 ، األماكــن كســائرِ اجلمــاد، ال تشــعر، وال حتــسُّ
هــو  الُعمــرِ  رُفقــاِء  مــن  تنتِظــُرُه  مــا  كل  وأنَّ 
مجــرد زيــارٍة، لتزيــل مــا عليهــا أثــر تراُكمــاِت 

األيــام، وفقــط.
بأســعِد حلظــات  لهــا  مدينــوَن  أننــا  أعتقــد 
الُعْمــرِ، فكــم مــن صــور حيــة، خالــدة يف قلوبنا! 
ُهنالــَك يف تلــك احُلجــرِة.. كــم مــن َضحــكات 

ــم  ــاء دوى صوته األبري
ــن.. كــم مــن متتمــاِت  ْك باملــكان، وفــى ذاك الرُّ

الصلــوات واخللــوات! 
ــرفِة تلــَك.. كــم اكتظــت  وُهنــا فــى ساحِةالشُّ

مــن كثــرِة اللهــو واللعبــاِت! 
ونحــن  ُياحقنــا،  ســيظل  كريــات  الذِّ عبــُق 

بالبعــد تــارًة  نقــاوُم،  َســنظل 
بالبعــِد  وتــارًة  اإلصــرار،  ســبِق  مــع  العمــد 

فينــا اســتَباَح  الــذي  املُرغــم 
ُغربة األيام.

أي  رؤيــة  نســتطيع  لــن  نحــن  هايــِة..  النِّ ويف 
ضــوء خيــوط 

للُمســتقبل، ونحــن مــا زلنــا َنرنــو للماضــي مــن 
وراِء خيــوط العنكبــوت. 

هــو  الطريــق  كأنَّ  درويــش:  محمــود  يقــول 
الهــدف الــا نهائــي، لكــن إلــى أيــن منضــي، 

ومــن أيــن نحــن إذًا؟
نحــن ُســكان هــذا الطريــق الطويــل إلــى هــدف 

يحمــل اســًما وحيــًدا؛ إلى«أيــن«

عليــه  يســتند  قــدمي  كوتــد  هنــا  كان 
ــه  ــا، كأن ــه قبلتن ــه كأن ــدار، نلتــف حول ال

خيــزران. شــجرة 
ذاك الرجــل املســن الهــرم  هــو جــدي 
الــذي عــرف يف القريــة باســم الشــيخ 
لكنهــا  عينــاه  حــادة  القــرآن،  حافــظ 
ســورة  أوائــل  افتتحــت  كلمــا  تلمــع 
أغمــض  أخطــأت  وكلمــا  الفرقــان، 

شــفتاه. وابتســمت  عينيــه، 
كان حنونــا، حازمــا، مضيئــا، مضيافــا، 
جــاء  كلمــا  يضــيء  كان  كيــف  أذكــر 
ضيــف مــن أقصــى القريــة املجــاورة! 

الدافــئ: بصوتــه  ينــادي 
- يا أم أسلم، جهزي الطعام.

ــش  ــي نحــو الدجاجــات تفت تســرع جدت
اخلبــز  حتضــر  ثــم  البيــض،  عــن 
واجلــن، وأحيانــا تتلمــس مــن جارتنــا 
بعــض العســل األبيــض، القطفــة األولــى 

للضيــف. إكرامــا  منــه؛ 

أغضــب  احلــال،  مــن  أتعجــب  كنــت 
قائــا: وأتذمــر  أحيانــا 

- يــا جــدي، مــا دمــت ال متلــك، فلمــاذا 
تتكلــف وتطعــم كل مــن جــاءك؟!

ينهرني قائا:
ضيــوف  هــؤالء  أبلــه؛  يــا  صــه   -
خبــزا  أنــا؟!  قدمــت  ومــاذا  الرحمــن، 
ــل  ــل خلي ــي مث ــو أنن ــا، آه ل وبيضــا وجبن
اهلل إبراهيــم الــذي كان يذبــح العجــل 
بنــي، مــا زلــت صغيــرا،  يــا  الســمن، 
لكــن تذكــر كلمــة جــدك العجــوز »مــن 
أكــرم الضيــف أكرمــه اهلل، ومــن أحســن 

اهلل« كافــأه  اجلــوار 
يــا بنــي، إمنــا هــي أيــام ومنضــي إلــى 
مثوانــا األخيــر؛ حينهــا  مــن يتصــدق 
عنــا مــن يطعــم األيتــام، ويرعــى حــق 

اجلــار؟! 

كان جــدي محبوبــا جــدا؛ كأنــه ربيــع 
حــل علــى الصحــراء، كأنــه جنــم أضــاء 
الظلمــات، واليــوم جــاء املــوت يتوســد 
أمــان  يســلبنا  منــا،  يســرقه  مكانــه، 

الــدار.
كنــا جاهزيــن لــكل شــيء إال الفــراق، 
مســبحته،  مصــاه،  يبكــي  اليــوم 

واأليتــام.
يــا  أجلــك  مــن  الضيــوف  جــاء  اليــوم 
يصنــع  مــن  يطعمهــم،  فمــن  جــدي، 
قهوتهــم، ويحكــي لهــم القصــة واملــوال؟! 
اليــوم صــار مجلســك شــتاتا يــا جــدي، 
ــع الوتــد فســقط وانهــارت الــدار.  اقتل

اليــوم يبكيــك اجلميــع، جــاء األعمــام 
فجــأة،  شــابوا  كأنهــم  واألخــوال، 
فتجاعيــد القلــب كانــت تنــوح عليــك، 
كأنــك جئــت مفارقــا، فأخــذت معــك 

واللقــاءات.  احلنــن 
األعمــاق،  مــن  نبكيــك  ياجــدي،  آه 
تتلهــف لســماع صوتــك األغــراب، حتــى 
دلــة قهوتــك؛ كأنهــا صــدأت، مــا عــاد 
للقهــوة طعــم، وال لألحاديــث صــوت!
احلــزن  إال  شــيء،  كل  اليــوم  فارقنــا 
أيهــا  يــا  عليــك،  اهلل  فرحمــة  عليــك، 

الشــيخ..

عجلة اخلذالن والذكريات

أعماق 

عُد كما كنت

يا أيها الحزن

ليتني فيك يا وطن عبق الذكريات

الشيخ يف حب األزهر الشريف

مشاعرعقول

بقلم: ميرفت عبد اهلل بقلم: رانيا منصور 

خوارزميات أنثىالنفس البشرية وذواتها 

األزهر صرح يا سادة
                  األزهر مجد به نفخر

وكتاب اهلل به يتلى
                   جتويد ترتيل يظهر

وشريعة ربي واضحة
                 تفسير وحديث يعمر

فقه جتويد توحيد
               مع سيرة سيدنا األنور

نحو تصريف إنشاء
                    بعلوم العربية يزخر

وباغة أقوام تعرف
               ونصوص وآداب األعصر

منطق فلسفة مواطنة
                يعرف عقلي كيف يفكر

ولغات أخرى نتقنها
                  كي نأمن أقواما متكر

دين وعلوم ندرسها
                تنفعنا يف الدنيا نؤجر

بالعلم يقود سفينتنا
                 بالدين القيم هي تبحر

بالعقل يعلم منهجه
                  ليرد الشبهات ويدحر

أنوار األزهر ساطعة
             يف دنيا اجلهل بها يظهر

فكر ومذاهب معتدلة
                   دين وسطي ال يقهر

وشيوخ األزهر أعام
                 قائدهم طيبنا اجلوهر

طاب األزهر واعية
                  أن عليها الدور األكبر

إن فخر الناس بأنساب
                فأنا فخري بنت األزهر                    

من هاجم يوما منبره
             فهو الباغي وهو األخسر

من نازعه يف سلطته
               إن عد الناس فلن يذكر

تناطــح  عاليــة،  بهامــات  تزهــر  عقــول 
الســحاب علــوا كنجــوم ضاويــة، برقيهــا 
ــة.  ــاء راجي تزهــو ســموا للشــموخ والعلي
تنشــد العلــم ســبيا، بديــن حنيــف وخلــق 

سامية
األزمــان  عبــر  وحضــارة  عــزا  ورثــوا 

قيــة با
كشــجرة أصلهــا ثابــت، وقطوفهــا فــى 

الغــد دانيــة
رســموا الغــد أمــا ونــورا بعلــم وآفــاق 

واعيــة
وصبــر  بعــزم  هوايــة  املُحــال  جعلــوا 

عاليــة وهمــم 
ــم طريقــا،  ــل شــكر ملــن أضــاء للعل بجزي

ــة ــق عالي ــور وُخل بحــروف ن
يــا حاملــن املجــد تاجــا.. ســيروا فــى 
لتحقيــق  بابــا،  للعلــم  وافتحــوا  ثبــات، 
بشــيرا  فجــر  للغــد  وكونــوا  االمنيــات، 

آالتــي،  باحللــم 
وانثــروا العــزم بــذورا لتحقيــق الغايــات، 
أعلــى  لتقطفــوا  للمجــد  واصعــدوا 

النجمــات. 
ــن  ــكل م ــر الدعــوات، ل ــر وخي بشــكر وب
رفــع فــى طريــق العلــم أســمى الرايــات..

هنــاك مشــاعر تبقــى لقلوبنــا رداء، مهمــا مــر العمــر، ومهمــا مــرت 
أعــوام وأعــوام. 

تبقى بنا ولنا على الدوام
وهنــاك مشــاعر تفنــى، أو رمبــا تقتــل، وأحيانــا تضيــع منــا، أو 

ــا ــع بن تضي
تتحــول إلــى أشــياء غيــر األشــياء، فالثبــات للصــدق، واحلــق للنــور 

والضياء.
فــا تســأل عنــي، وال عــن مشــاعري، ولكــن أســأل نفســك، أو 

أجبنــي؛ 
متى صمد قلبك؟ 

متى تغلَّب على الرياء؟

من بن معالم دنيانا
               فهو األعلى وهو األشهر

مرت ويات ولم يرضخ
                  عالي الهامة ليث يزأر

تتر ومغول حاربه
                لــم يوهــن عزمــا لــم 

يكســر
لو لم تشرق شمس األزهر

                     ما كان لعلم أن يزهر
فليحفظ ربي أزهرنا

                 جامعة كبرى بها نظفر

بقلم:    زينب عبد الرشيد

بقلم: إبراهيم بن عمر

بقلم: شيماء حسن

وجهــة  مــن  البشــرية  النفــس  يف  الــذوات  تنقســم 
اإلنســانية،  احليوانيــة،  ذوات:  أربــع  إلــى  نظــري 

والروحانيــة.  املائكيــة 
ــرج والبطــن،  ــل يف الف ــة؛ فتتمث ــذات احليواني ــا ال أم
وكمــا هــو معلــوم لــك عزيــزي، أن احليوانــات دأبهــا 
أن تــأكل وتتكاثــر وال شــيء غيــر ذلــك، ولكــي تســتقيم 
حياتــك عليــك أن تضــع ضوابــط لهــذه الــذات، ألنهــا 

إن ســيطرت عليــك غــدوت أضــل مــن احليوانــات.
وضابــط البطــن حديــث خيــر األنــام صلــى اهلل عليــه 
ــن آدم وعــاء شــرا مــن  ــا مــأل اب ــال: »م ــه ق وســلم أن
بطنــه، بحســب ابــن آدم لقيمــات يقمــن صلبــه، فــإن 
كان البــد فاعــا، فثلــث لطعامــه وثلــث لشــرابه وثلــث 

لنفســه« رواه الترمــذي وحســنه.
الديــن  مــن  ُعلــم  مــا  فهــو   الفــرج  ضابــط  أمــا 

 . . بالضــرورة
ــل يف العقــل، وهــو مــا  ــذات اإلنســانية؛ فتتمث أمــا ال
ــات، وغــذاؤه  ــى ســائر املخلوق ــه اإلنســان عل ــز ب متي

التفكيــر واإلبحــار يف العلــوم املعرفيــة. 
رَبَّنــا مــا  َواألَرِض  ــماواِت  َخلــِق السَّ ـروَن يف  َيَتَفكَـّ  «
َخلَقــَت هــذا باِطــًا ُســبحاَنَك« ]آل عمــران: 191[

 والذات املائكية؛ تتمثل يف القلب.
ستقول: ملاذا القلب دون غيره؟

صلُــح  صلُحــت  إذا  التــي  املضغــة  هــو  القلــب  ألن 
ــام كباقــي األعضــاء، وال  ــب ال ين ــه، والقل اجلســد كل
يتشــوش كالعقــل، واألهــم مــن ذلــك أنــه يطمئــن بذكــر 

اهلل.
» أَال ِبِذكرِ اهللَِّ َتطَمِئنُّ الُقلوُب« ]الرعد: 28[

وأنظر إلى ما جاء يف وصف املائكة 
َلــُه  ُحوَن  »َفــِإِن اْســَتكَْبُروا َفاَلِّذيــَن ِعْنــَد رَِبّــَك ُيَســِبّ
]33 ]فصلــت:  َيْســأَُموَن«  اَل  َوُهــْم  َهــاِر  َوالَنّ ِباللَّْيــِل 

وأمــا الــذات الروحانيــة؛ فتتمثــل يف الــروح، وال يعلــم 
أحــد ماهيتهــا إال اهلل.

» َوَيســأَلوَنَك َعــِن الــّروِح ُقــِل الــّروُح ِمــن أَمــرِ رَبّــي َومــا 
أوتيُتــم ِمــَن الِعلــِم ِإاّل َقليًا« ]اإلســراء: 85[

أشــجار  بــن  ســوّيًا  ركضنــا  وفتــاة..  صبــي 
اجلوافــة، اقتطفنــا ثمارهــا نصــف الناضجــة، 
والتهمناهــا بنهــم، ثــم جلســنا حتــت ظــل شــجرة 
وتســاقطت  أفرعهــا،  هززنــا  بعدمــا  التــوت، 
علينــا ثمارهــا، لنلهــو بالطــن ونصنــع ألعابًــا 
ــا مــن أوراق الشــوكوالتة  وعرائــس نلبســها أثوابً

املزركشــة.

نصنــع املراكــب الورقيــة ونّســيرها يف اجلــدول 
املــار بــن احلقــول، ميــر الوقــت علينــا فنغفــو 
ــق.  ــوم عمي ــى اجلــذع ونغــط يف ن مســتندين إل

لــم أكــن أخشــى شــيئًا وأنــت إلــى جــواري، فقــد 
الطفلــة  األضعــف،  وأنــا  األقــوى  أنــت  كنــت 
الرقيقــة الصغيــرة، ولكنــك كنــت إلــى جــواري 
مــاًكا حارًســا، فــكان ضعفــي هــو ســر قوتــي 

وســبيلي إلــى فــرض ســطوتي.
ــة  ــى رقع ــرأة، وعل ــا رجــا وام ــا وصرن ــم كبرن ث

الشــطرجن تبارينــا. 
كان ذكاؤك خارًقــا، أمــا أنــا فاكتفيــت بكحــل 

عينــي وحمرتــي. 

الســيخ  عنــد  روحيــة  رياضــات  هنــاك  أن  يقــال 
بذكرهــا. يســمح  ال  هنــا  واملقــام  والهنــدوس، 

النفســي  التحليــل  مدرســة  أيضــا  هنــاك  أن  كمــا 
الــذات  قســمت  والتــي   ،psychoanalysis

ثــاث: إلــى  البشــرية 
:Id الذات احليوانية -

ــا  ــز، وال تعــرف قيم ــا الغرائ ذات ال شــعورية، تدفعه
أو قوانــن أو أديــان، كل مــا تريــده هــو أن تتلــذذ 
دون شــروط أو قيــود، وكأن الدوافــع التــي تدفعهــا 

حيوانيــة باألســاس.
:Ego )الذات البشرية )األنا -

هــي ذات شــعورية، واعيــة، لكنهــا تعتمــد علــى املكــر 
والنفــاق واملراوغــة، لكنهــا خائفــة، فتتجنــب التحــرش 
خشــية أن تنفضــح أو يحتقرهــا املجتمــع أو العــرف 

أمــام حســني ضاعــت ســطوتك، وفقــدت 
أول حصونــك وهيبتــك،

وضعــت لــون العشــق فــوق مبســمي، فســال 
العســل مــن مبســمك

وجثــوت ملتاًعــا مــن أثــر الهــوى فســلبُت 
ُلبــك، وأنــا التــي مــا كنــت أوقــن بقوتــي، 
فتيقنــت أننــي ضلــع أعــوج، ولكنــي ُمنحــت 
ــي  ــك، فــكان دالل ــه هزميت مــا اســتطعت ب
فــرض  إلــى  وســبيلي  قوتــي  ســر  هــو 

ســطوتي. 
أنــا،  هــي  بشــر؛  يعلمهــا  ال  خوارزميــات 
فــا تظــن أنــك قــادر علــى فهمــي أو ســبر 
ــة  ــة اللين ــة اجلميل ــا الضعيف ــواري، فأن أغ
وداللــي،  قوتــي يف ضعفــي  تكمــن  التــي 
ومهمــا أوتيــت مــن قــوة، ســتبقى مروًضــا 
ومطيًعــا بــن راحتــي، وتخــور قــواك أمــام 

عينــي.

أو الديــن أو رد فعــل النــاس، لكــن عندمــا تتوفــر لهــا 
الظــروف املناســبة، جتعــل اإلنســان كالثــور الهائــج 

خلــف الغايــات احليوانيــة.

:SuperEgo الذات املثالية أو األنا العليا -
تقــف هــذه الــذات حاجــزا وفاصــا بــن الشــعور 
)األنــا(،  البشــرية  الــذات  وتراقــب  شــعور،  والــا 
ولكــن مشــكلتها ضعيفــة جــدا، فتغلبهــا انفجــارات 
الــذات احليوانيــة بســبب الكبــت، ويطلــق عليهــا اســم 

»الضميــر«
ــل أنــك »األنــا« وفيــك شــيطان »الــذات  لــك أن تتخّي
تســاعد  املثاليــة«  »الــذات  ومــاك  احليوانيــة« 
للســيطرة وعــدم الســيطرة علــى أفــكارك وأفعالــك..

حــول  آخــر  رأي  جبــران  خليــل  جلبــران  ولكــن 
الــذوات، وهــو مــا ســطره يف كتــاب »املجنــون«، حيــث 
قســم النفــس البشــرية إلــى ســبع ذوات: العاملــة، 

إلــخ. التعيســة..  الفرحــة، 
ولــكل ذات عمــل تقــوم بــه وهــي غيــر راضيــة عنــه، إال 
ــذات الســابعة، فهــي شــاخصة، تراقــب الاشــيء  ال

الــذي وراء كل شــيء..
ــب للنفــس،  أمــا املتصوفــة، فقــد وضعــوا ســبع مرات

وهــّن:
1. النفس األمـــارة 

2. النفس اللـوامــة    
3. النفس امللهـــمة             

4. النفس املطمـئنة             
5. النفس الراضـية             
6. النفس املرضية               

7. النفس الكــــاملة
وجعلــوا لــكل مرتبــة عامــات، وليــس هنــا املقــام 
بالشــيء،  العلــم  بــاب  لذكرهــا، إمنــا أوردتهــا مــن 
واآلن عزيــزي القــاريء، برأيــك، كــم ذات يف النفــس 

البشــرية؟!

يوليو ٢٠٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤٣هـ

احتفال ختام العام مبدرسة القادسية اخلاصة 

القادســية  مــدارس  مجموعــة  أســرة  احتفلــت 
اخلاصــة باإلســكندرية بحفــل ختــام العام الدراســي 
2022/2021، حضــر احلفــل األســتاذ خالــد نظيــم 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة مــدارس القادســية 
ودرمي، واألســتاذ محمــد نظيــم املمثــل القانونــي 
ــدس  ــر مدرســة القادســية، واملهن للمجموعــة ومدي
ــدارس  ــي وشــريك مل ــل القانون ــر املمث مجــدي صاب
أكبــر  مــن  وهــو  األملانــي  واملــدارس  فيوتشــر 
محافظــة  مــدارس  بنــاء  يف  املســاهمن  وأقــدم 
اإلســكندرية، واألســتاذ وليــد عبــد الغفــار ناظــر 

رشــاد  رحــاب  واألســتاذة  القادســية،  مدرســة 
احلفــل،  ومنظمــة  باملدرســة  اإلعامــي  املســؤول 
وحضــر مدرســو املدرســة والعاملــن بهــا، وذلــك يف 
ــاء أمــور األطفــال املشــاركن باحلفــل  حضــور أولي
ــة املكرمــن  ــل الطلب ــاء أمــور أوائ والفقــرات، وأولي

ــا. به

توالــت  ثــم  الكــرمي،  القــرآن  بفقــرة  احلفــل  بــدأ 
ــذي اندمــج  الفقــرات تباعــا مــن فقــرة الســاحر ال
وتفاعــل معهــا األطفــال وأوليــاء األمــور، ثــم تاهــا 
مــن  بــدًءا  املختلفــة،  األنشــطة  فقــرات  انطــاق 
فقــرة جماعــة اللغــة العربيــة التــي حتدثــت عــن 
التكنولوجيــا وأثرهــا الســلبي يف املجتمــع وأداهــا 
علــى  حــازت  وجميلــة  قويــة  بطريقــة  الطــاب 
إعجــاب جمــوع احلاضريــن، ثــم توالــت الفقــرات 
والعلــوم،  اإلجنليزيــة،  اللغــة  جماعــة  بــن  مــا 
والرياضيــات، والدراســات اإلجتماعيــة، وغيرهــا 

والفنــون،  األفــكار  شــتى  جمعــت  فقــرات  مــن 
فقدمــوا لنــا حفــا مزيجــا مــن بهجــة ومتعــة وعلــم 
وفائــدة تخللــت احلفــل فقدمــت اسكتشــات متميــزة 
ومتنوعــة عكســت مــدى ثقافــة ومتيــز الطلبــة بــن 
الفنــون املختلفــة، ثــم أتــى بعــد ذلــك فقــرة ترفيهيــة 
ــه  ــق مزيجــا بــن الترفي ــة اســتطاعت أن تخل غنائي

الشــباب. روح  ومواكبــة 
ســواء  الكثيــرون  انتظرهــا  التــي  اللحظــة  لتأتــي 
هيئــة التدريــس أو القائمــن علــى احلفــل، ولكــن 
حلظــة  ينتظــرون  الذيــن  األمــور  أوليــاء  خاصــة 

ومصــاف  الطلبــة  أوائــل  ضمــن  أبنائهــم  تكــرمي 
املتفوقــن، بــدًءا مــن الصفــوف األولــى وحتــى نهايــة 
املرحلــة اإلعداديــة، لتقــوم هيئــة اإلدارة بتكرميهــم 
الرمزيــة  والهدايــا  وتســليمهم شــهاداتهم  جميعــا 

تقديــرا لهــم وتشــجيعا علــى مواصلــة املســير.
وجــاء  ختــام أنشــطة احلفــل بعــد انتهــاء تكــرمي 
أغانــي  مــن  مجموعــة  مــع  املتفوقــن  الطــاب 
الطلبــة حــول معلميهــم  التــف معهــا  الــدي جــي 
ليقومــوا بتكليــل مشــوار جناحهــم بالتقــاط الصــور 

الســعيدة. اللحظــات  لهــذه  التذكاريــة 

تنقله: منى أحمد إبراهيم
 وصفا عبد النعيم



10
 

ألسنة العالم

حريق هائل يف تشيشمي أالتشاتي

اليورو والدوالر بعيداً عن تعادل القوة الشرائية منذ ٢٠ عام 

ترجمة وصياغة: منة اهللا تامر
 W!b"« WO"UŽ Èdš√ W½uK' —u( lÐ—√  UÝU½ XIKÞ√ 
 ¡ULKF"« ‰U! YOŠ wzUCH"« V¹Ë fLOł »uJ/Kð s'
 ”UM"«  UNÐ  Èd‡‡¹  w²"«  WI¹dD"«  dOG²Ý  —uB"«  Ê√

Æ ¡UCH"«
 oLŽ√ò  UÝU½ W"U2Ë  œU4√ 
 X% WFý_UÐ  …—u‡‡(  b‡‡ý√Ë
 v²Š  bOF³"«  ÊuJK"  ¡«dL(«
 5Mðô«  f‡‡'√   —b‡‡‡(  åÊü«

Æ uO"u¹±±
  Ê√  ‰Ë_« —«b‡‡‡(ù« `‡‡{Ë√
  «—b‡‡! vKŽ j‡‡K‡‡ ÔÝ  ¡u‡‡C‡‡"«
 …—b‡‡!  p‡‡"c‡‡2Ë  WOLKF"«  V‡‡¹Ë
 WL7C"«  W‡‡O‡‡³‡‡¼c‡‡"«  t‡‡‡ð¬d‡‡‡'
 —u( ÃU²½ù WOLKF"«  «Ëœ_«Ë
 ‰öš  s‡‡'  dNþ  UL2  WK¼c'

 ÍœRð  nO2  Ë  uLMð¨   «d−*«  qŽUH²ð  nO2  —uB"«
ÆÂu−M"« ÊuJð v"≈  «d−*« 5Ð  U'«bD(ô«

 ◊UI²"≈  § √bÐ  V¹Ë  »uJ/OKð  Ê√  d2c"UÐ  d¹błË
  dNE²Ý  w²"«  pKðË  WKOK!  lOÐUÝ√  q³!   …—u‡‡(  ‰Ë«
 s'  WŽUÝ  ±≤∞  W−O²½  ÊuJ²Ý  —uB"«  …c¼  Ë  ÂuO"«

Æ U½UO³"« s' ÂU¹√ W/Lš w"«uŠ W³!«d*«

ترجمة : رنا حسن عبد الوكيل 
 W2«dA"«  W¹UN½  W‡‡O‡‡ÐË—Ë_«  ¡UCH"«  W"U2Ë  XMKŽ√
 § ”u‡‡L‡‡Ýu‡‡J‡‡ÝË— W‡‡O‡‡ÝËd‡‡"« ¡U‡‡C‡‡H‡‡"« W‡‡"U‡‡2Ë l‡‡'
 Æa¹d*«  v"≈  d4Ë—  WOÐË—Ë√  W³2d'  ‰Ë√  ‚öÞ≈  WLN'
 V³/Ð  ”—U'  § qFH"UÐ  tIOKFð  - b!  ÊËUF²"«  ÊU2
 XMKŽ√  Êü«  sJ"Ë  ¨ UÐuIF"«Ë  UO½«d2Ë√  §  »d‡‡(«
 l'  W2«dA"«  W¹UN½  ©U/¹≈®  WOÐË—Ë_«  ¡UCH"«  W"U2Ë
 W³2d' ‰Ë√ ‚öÞ≈ WLN' § wÝËd"« ”uLÝuJÝËd"«
Æ…UO×K"  U'öŽ sŽ Y×³K" a¹d*« v"≈ d4Ë— WOÐË—Ë√

 Âu¹  U'uKF*« dA½ -
 d¹b*«  q³!  s'  ¡UŁö¦"«
 ¡UCH"«  W‡‡"U‡‡2u‡‡"  ÂU‡‡F‡‡"«
 ¨©U‡‡‡‡/‡‡‡‡¹≈® W‡‡‡‡‡O‡‡‡‡‡ÐË—Ë_«
 vKŽ ¨d‡‡ýU‡‡³‡‡ý√ n‡‡Ýu‡‡¹
 ÆWOŽUL²łô«   UJ³A"«
 fK−'  ‚d‡‡D‡‡ð  ¨Âu‡‡O‡‡"«ò
 ÂUN*  U/¹≈  W2dý  …—«œ≈
 WBM*«Ë  d4Ë—  —U'u/2≈
 ÊQÐ  UÎ4d²F'  ¨WO×D/"«
 v"≈   œ√  w²"«  ·ËdE"«

 UO½«d2Ë√ § »d(«≠ ”u'“uJÝË— l' ÊËUF²"« oOKFð
 vKŽ  « ÎœdG'  p"–  d2–  ¨åW¹—UÝ  ‰«eð  ô≠   UÐuIF"«Ë

Æd²¹uð vKŽ WOLÝd"« t²×H(
 §  ¨W¹—U³šô«  WO"Ëb"«  Ê≈  Ê≈  wÝ  WJ³AK"  UI4Ë
 ¨—U'u/2≈  d4Ë— Ê√  l!u²*« s'  ÊU2  w{U*« d³L²³Ý
 W‡‡O‡‡ÐË—Ë_«  ¡UCH"«  W"U2Ë  5Ð  „d²A'  ÊËUFð  u‡‡¼Ë
 ¨”uLÝuJÝË—  WOÝËd"«  ¡UCH"«  W‡‡"U‡‡2ËË  ©U‡‡/‡‡¹≈®
 vKŽ  …UO×K"   U'öŽ  sŽ  Y×³K"  a¹d*«  v"≈  V¼c¹

ÆV2uJ"«
 ¡UCH"«  W"U2Ë   d³²Ž«  ¨w{U*«  d¹«d³4  ‰Ë√  §  
 ¡u{ § åW¹UGK" WKL²×' dOžò WLN*« Ác¼ WOÐË—Ë_«
 p"–  s'  ≤¥  § √b‡‡Ð  Íc‡‡"«  ¨UO½«d2Ë_  UOÝË—  Ëe‡‡ž
 Êü« u¼Ë ¨ÊËUF²"« oOKFð - ¨”—U' dNý §Ë ÆdNA"«
 »d(«Ë  ·ËdE"«  œu/ð  YOŠ  ¨wzUN½  qJAÐ  oKG'

Æ «¡«e'«Ë
 ¡UN½SÐ fK−*« wMHK2 ¨p"c" W−O²½ò ∫dšU³ý√ ‰U!Ë
 WLN' vKŽ ”u'“uJÝË— l' U ÎO"UŠ ·u!u*« ÊËUF²"«

ÆåWO×D/"« WBM*«Ë d4Ë— —U'u/2≈
 Ê√  W‡‡"Ëb‡‡"«  s‡‡'√  W"U2u"  ÂU‡‡F‡‡"«  d‡‡¹b‡‡*«  sKŽ√  UL2  
 l' ÂU'_« v"≈ o¹dD"«ò ŸËdA' sŽ …b¹bł  U'uKF'
 WÞUŠ≈  W/Kł  § WŠU²'  ÊuJ²Ý  ås¹dšü« ¡U2dA"«

ÆuO"u¹ ≤∞ §

ترجمة وصياغة: منة اهللا تامر
 ¡UFÐ—ô« ÂuO"«  UOzUBŠô« V²J' sKŽ«
 t‡‡ðË—–  v‡‡"≈  r7C²"«   ‰bF'  ŸU‡‡H‡‡ð—«  sŽ
  p"–Ë uO½u¹ § W¾ÐË_« dBŽ § …b¹b'«
 5OJ¹d'_«  5JKN²/*«  —U‡‡F‡‡Ý√  eH!  l‡‡'

ÆÂUŽ bFÐ U'UŽ �π[± W³/MÐ
 «c¼  bF¹ò   nO²MOH¹d"  t²"U!  U*  ÎUI4Ë
 5FÐ—√  s‡‡'  d‡‡¦‡‡2√  §  Èu²/'  v‡‡K‡‡Ž√  u‡‡¼
 U'bMŽ  ¨WIÐU/"«  …¡«dI"«  s'  vKŽ√Ë  ÎU'UŽ
 ÂUF"«  § �∏,∂  W³/MÐ  —UFÝ_«  XFHð—«
 Î«dO¦2  vKŽ√  Î UC¹√  w¼Ë  u¹U'  §  wN²M*«
 ¡«d³š  UNF!uð  w‡‡²‡‡"«  �∏,∏  W³/½  s‡‡'

ÆåœUB²!ô«
 dNA"  pKN²/*«  —UFÝ√  dýR'  dNþ√   
 UNF4b¹  w²"«  WO"ULłù« —UFÝ_« Ê√  uO½u¹
 s'  WŽuM²'  WŽuL−'  qÐUI'  ÊuJKN²/*«
 �±[≥  W³/MÐ  XFHð—«   U'b)«Ë  lK/"«

ÆuO½u¹ v"≈ u¹U' s' …d²H"« §
 w²"« …œU¹e"« s' rEŽ_« r/I"« ÊU2  
 w²"« …eHI"« v"≈ Î UFł«— uO½u¹ dNý U¼bNý
 XFHð—«  w‡‡²‡‡"«Ë  s¹eM³"«  —U‡‡F‡‡Ý√  UN²K−Ý
 wH4 ÆÂUF"« Èb' vKŽ Î U³¹dIð �∂∞ W³/MÐ

Æ w{U*« dNA"«
 ‚u³/' dOž Î UŽUHð—« ÊuO2dO'_« tł«Ë 
 “ËU&  YOŠ  ¨“U‡‡G‡‡"«  —UFÝ√  §   q³!  s'
 § Êu"U−K"   «—ôËœ  µ  wMÞu"«  jÝu²*«
 —UFÝ√ XFHð—« UL2 Æœö³"« ¡U×½√ nK²7'
 �±≥[∑  W³/MÐ  wFO³D"«  “UG"«Ë  ¡UÐdNJ"«
 dAŽ wMŁô« …d²H" w"«u²"« vKŽ �≥∏[¥ Ë
 ¨‰U‡‡L‡‡łù«  §Ë  uO½u¹  §  WON²M*«  Î«d‡‡N‡‡ý
 �¥±[∂  W³/MÐ  W!UD"«  —UFÝ√  XFHð—«

ÆÎU¹uMÝ
 lOLł § WÝu/×'  «œU¹e"« …c¼ bFð 
 §  ÂUFD"«  —UFÝ√  XFHð—«  YOŠ  ª U¾H"«
 ¨ÂUF"«  —«b‡‡'  vKŽ  �±≤[≤  W³/MÐ  ‰eM*«
 ¨�≥≥[±  W³/MÐ  iO³"«  —UFÝ√  XFHð—«
 W³/MÐ  VOK(«  ¨�≤±[≥  W³/MÐ  …bÐe"«
  ¨�±∏[∂  W³/MÐ  ÃU‡‡‡łb‡‡‡"«   ¨�±∂[¥
 XFHð—«  Î U‡‡C‡‡¹«Ë  �±µ[∏  W³/MÐ  …uNI"«

Æ�µ[∂ W³/MÐ ÈËQ*« nO"UJð

 öžu' § UAð«œ WIDM' § √bÐ Íc"« ¨ o¹d(« dL²Ý«
 ¨ wðUAðô√ VNK"« ÕU²ł« ¨ « ÎdNþ
 wLAOAð WIDM' § WIDM' w¼Ë
 WŽU/"«  w‡‡"«u‡‡Š  § ¨  d‡‡O‡‡'“≈  §
 ¡UHÞù«  œuNł  dL²/ð Æ±≥∫≥∞
 d²ÐuJOKN"«   «d‡‡zU‡‡Þ  …bŽU/0
 WŽd/Ð  Ê«d‡‡O‡‡M‡‡"«  Âb‡‡I‡‡²‡‡ð  Y‡‡O‡‡Š

ÆÕU¹d"« …bý V³/Ð
 bŽUB²ð  VNK"«  WM/"√   √b‡‡Ð
 bÝ s‡‡‡' »d‡‡I‡‡"U‡‡Ð „d‡‡‡H‡‡‡"« s‡‡‡'
 WŽU/"«  w‡‡"«u‡‡Š  §  w‡‡ðU‡‡A‡‡ðô√

Æ±≥∫¥µ
 ‰UÝ—≈ - ¨ —UDšù« vKŽ ¡UMÐ

  UÐUGK" WOLOK!ù« dO'“≈ W¹d¹b* WFÐUð d²ÐuJOK¼  «dzUÞ ≥
 v"≈   UÐUG"«  ‰ULŽ  s‡‡'  b¹bF"«Ë  ÁUO'   U7C'  ±∞  Ë

ÆWIDM*«
 dL²/ð  ¨  ÕU¹d"«  qFHÐ  U¼dOŁQð  s'  Ê«dOM"«  b¹eð  ULMOÐ
 o¹dÞ sŽ qšb²"« §  ̈bFÐ UN³³Ý b¹b% r²¹ r" w²"« —UM"«

Æ÷—_«Ë u'«

ترجمة وصياغة: منة اهللا تامر 
 —ôËb‡‡‡"«Ë Ë—u‡‡O‡‡"« 5‡‡Ð ·d‡‡B‡‡"« dFÝ `‡‡³‡‡(√  
  ÂUŽ  ≤∞  bFÐ  …d'  ‰Ëô  ÎU³¹dIð  Î U¹ËU/²'  w2dO'_«
 XMÝ  s'  q!QÐ  ‰œUF²"«  sŽ  ÊU²KLF"«  bF³ð  YOŠ

ÆbŠ«Ë
 ‰u‡‡Š —Ëb‡‡‡¹ Ë—u‡‡O‡‡"« ÊU‡‡‡2 
 w‡‡2d‡‡O‡‡'√  —ôËœ  ±,∞∞∑
 ¨ 5‡‡‡M‡‡‡Łô«  Âu‡‡‡‡O‡‡‡‡"« ÕU‡‡‡³‡‡‡(
 »dIð W³/MÐ Î UÞu³¼ Îö−/'
  ÂUF"«  W‡‡¹«b‡‡Ð  cM'  �±µ  s‡‡'
 r7C²"«  qFHÐ    œ«œ“«Ë
 ÊQAÐ  5IO"«  Âb‡‡ŽË  lHðd*«
 ËeG" W−O²½ W!UD"«  «œ«b'≈

ÆUO½«d2Ë_ UOÝË—
 w‡‡‡ÐË—Ë_« œU‡‡‡%ô« ‰ËU‡‡‡Š
 s'  �¥∞  u×½  vIKð  Íc‡‡‡"«

 Ë »d(« q³! WOÝËd"« VOÐU½_« ◊uDš d³Ž Á“Už
  UOÝËd" lÐU²"« “UG"«Ë jHM"« vKŽ ÁœUL²Ž« s' b(«
 iFÐ v"≈ “UG"«  «œ«b'≈ oMš vKŽ UOÝË— XKLŽ 
 jš o4bð XFD! Î«dšR' ¨wÐË—Ë_« œU%ô« Ê«bKÐ

Æ�∂∞ W³/MÐ UO½U*√ v"≈ .d²Ý œ—u½ VOÐU½√
 WOM³"«  s'  W¹uO(«  WFDI"«  pKð  Êü«   XIKžÔ«
 V³/Ð  W½UOBK"  UÐË—Ë√  § “UG"«  œ«dO²Ýô WO²×²"«
 Êu"ËR/*«  vA7¹   YOŠ  WO{U*«  ÂU‡‡¹√  …dAF"«

ÆÈdš√ …d' UNKOGAð r²¹ ô√ ÊU*_«
 RÞU³²"« l' VMł v"≈ Î U³Mł W!UD"« W'“√   ¡Uł 
 „uJA"« s‡‡' ‰ö‡‡E‡‡Ð v‡‡I‡‡"√ Íc‡‡‡"«  ÍœU‡‡B‡‡²‡‡!ô«
 Î«—œU‡‡!  w‡‡ÐË—Ë_«  Íe2d*«  pM³"«  ÊU2  «–≈  U'  ‰uŠ
 s'  b×K"  §UJ"«  u×M"«  vKŽ  t²ÝUOÝ  ÂUJŠ≈  vKŽ

 Ær7C²"«
 —UFÝ√ l4dOÝ t½√ wÐË—Ë_« Íe2d*« pM³"« sKŽ√
 ≤∞±± ÂUŽ  cM'  v"Ë_«  …dLK"  dNA"«  «c¼  …bzUH"«
 bMŽ Ë—uO"« WIDM' § r7C²"« ‰bF' —«dI²Ý« l'

Æ�∏[∂

NASA is releasing four more high-
resolution color images from its James 
Webb Space Telescope. Scientists say the 
pictures will change the way people see 
space.
One photo, which was released on Monday, 
shows «the deepest and 
sharpest infrared image of 
the distant universe to date,» 
NASA said.
Webb began taking its first 
images a few weeks ago. 
Those released today will 
be the result of 120 hours 
of observation — about five 
days› worth of data.
The first release will 
highlight Webb›s science 
capabilities as well as the 
ability of its massive golden mirror and 
science instruments to produce spectacular 
images. 
The images will show how galaxies interact 
and grow and how the collisions between 
galaxies drive star formation.

sanções, mas agora o conselho da Agência 
Espacial Europeia (ESA, na sigla em 
inglês) anunciou o fim da parceria com 
a russa Roscosmos, na missão lançar o 
primeiro rover planetário da Europa para 
Marte para procurar sinais de vida.
A informação foi divulgada esta terça-feira 
pelo diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher, 
nas redes sociais. «Hoje, o conselho da 
ESA abordou as missões ExoMars Rover 
e Surface Platform, reconhecendo que as 
circunstâncias que levaram à suspensão da 
cooperação com 
a Roscosmos 
- a guerra na 
Ucrânia e 
as sanções - 
continuam a 
p r e v a l e c e r » , 
começou por 
escrever no 
Twitter.
De acordo 
com a CNN 
Internat ional , 
era já em setembro que o ExoMars Rover, 
uma colaboração entre a ESA e a agência 
espacial russa Roscosmos, ia partir para 
Marte, tendo como missão procurar sinais 
de vida no planeta.
Já em fevereiro, a Agência Espacial 
Europeia considerou «muito improvável» 
a realização desta missão tendo em 
conta a invasão da Ucrânia pela Rússia, 
que começou no dia 24 desse mês. Em 
março, a cooperação foi suspensa e agora 
definitivamente encerrada, uma vez que 
prevalecem as circunstâncias, a guerra e as 
sanções.
«Como consequência, o conselho 
mandatou-me para encerrar oficialmente 
a cooperação, atualmente suspensa, com 
a Roscosmos na missão ExoMars Rover e 
Surface Platform», referiu Aschbacher.

O diretor-geral da ESA fez ainda saber 
que novas informações sobre «o caminho 
a seguir com outros parceiros», serão 
conhecidos num briefing a realizar no dia 
20 de julho

Inflation surged to a new 
pandemic-era peak in June, 
with US consumer prices 
jumping by %9.1 year-over-
year, according to fresh data 
released Wednesday by the 
Bureau of Labor Statistics. 
That›s the highest level in more 
than 40 years and higher than 
the previous reading, when 
prices rose by %8.6 for the 
year ended in May. It is also 
much higher than the %8.8 
that economists had predicted, 
according to Refinitiv.
The Consumer Price Index for 
June also showed that overall 
prices that consumers pay for 
a variety of goods and services 
rose by %1.3 from May to 
June. 
Much of the June increase was 
driven by a jump in gasoline 
prices, which were up nearly 
%60 over the year. Americans 
faced record-high gas prices 
last month, with the national 
average topping 5$ a gallon 
across the country. Electricity 
and natural gas prices also 
rose, by %13.7 and %38.4, 
respectively, for the -12month 
period ended in June. Overall, 
energy prices rose by %41.6 
year-over- year.
The increases, however, were 
felt across all categories. Prices 
for food at home were up 
%12.2 over the year, with eggs 
up %33.1, butter up %21.3, 
milk up %16.4, chicken up 
%18.6, and coffee up %15.8. 

Muğla›nın Datça ilçesinde öğle saatlerinde 
başlayan yangın sürerken, saat 13.30 sıralarında 
İzmir’in Çeşme ilçesine 
bağlı Alaçatı›yı alevler sardı. 
Rüzgarın şiddeti nedeniyle 
alevler hızla ilerledi. Yangının 
çıkış nedeni de ortaya çıkarken 
7 kişi gözaltına alındı.
Muğla Datça’da çıkan orman 
yangınına karadan ve havadan 
müdahaleler sürüyor. 8 uçak, 
14 helikopter, 103 arazöz, 11 iş 
makinesi, 520 personel, Datça 
yangınını kontrol altına almak 
için çalışma yürütüyor.
Yangının durumu anlık olarak 
İnsansız Hava Aracı görüntüleri ile yangın 
yönetim merkezlerine aktarılıyor.
Bölgede bulunan hava ve kara araçları yangının 
ilerleyişine göre cephelere sevk edilmeye 
devam ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, 
“Lütfen yangın …

For the first time in 20 years, the exchange rate 
between the euro and the US dollar is nearly the 
same  the two currencies are less than one cent 
away from parity. 
The euro hovered around 1.007$ on Monday 
morning, down nearly %15 since the start of the 
year. Fears of recession on the continent abound, 
stoked by high inflation and 
energy supply uncertainty 
caused by Russia›s invasion of 
Ukraine. 
The European Union, which 
received roughly %40 of its 
gas through Russian pipelines 
before the war, is attempting 
to reduce its dependence on 
Russian oil and gas. At the 
same, Russia has throttled 
back gas supplies to some 
EU countries and recently cut 
the flow in the Nord Stream 
pipeline to Germany by %60. 
Now that critical piece of gas import 
infrastructure in Europe, has been shut down 
for scheduled maintenance due to last 10 days. 
German officials fear that it may not be turned 
on again. 
The energy crisis comes alongside an economic 
slowdown, which has cast doubts over whether 
the European Central Bank can adequately 
tighten policy to bring down inflation.  The 
ECB announced that it will hike interest rates 
this month for the first time since 2011, as the 
eurozone inflation rate sits at %8.6.
But some say the ECB is far behind the curve, 
and that a hard landing is all but inevitable. 
Germany recorded its first trade deficit in goods 
since 1991 last week as fuel prices and general 
supply chain chaos significantly increased the 
price of imports.
«Given the nature of Germany›s exports which 
are commodity-price sensitive, it remains hard 
to imagine that the trade balance could improve 
significantly from here in the next few months 
given the expected slowdown in the Eurozone 
economy,» Saxo Bank foreign exchange 
strategists wrote in a recent note.

NASA releases first images from Webb telescope

Agência Espacial Europeia termina cooperação 
com a Rússia na missão a Marte

ABD ve İsrail, İran’ın nükleer silah sahibi olmasına karşı deklarasyon imzaladı

US inflation hit -40year high in 
June, driven by record gas prices

هيئة الصحة الوطنية: تعزيز التطعيم املجاني ضد فيروس الورم احلليمي البشري يف املناطق ذات احلاالت الناضجة
原标题 国家卫健委 重点推动条件成熟地区免费接种HPV疫苗

Çeşme’de orman yangını rüzgarla yayılıyor

The euro and the dollar are a penny away from 
parity for the first time in 20 years

ترجمة محمد غرباوي
ترجمة من الصينية الى العربية

 åÊUOłu4Ë ÊUM¹U¼Ë m½ËbG½«u!ò WÐd& …uIÐË “eF²Ý UN½√ « ÎdšR' VD"«Ë W×BK" WOMÞu"« WM−K"« XŠd(
 q³Ý l¹—UA' Â«b7²Ý« § WHK²7*« oÞUM*«  UÝ—U2Ë »—U& h7KðË ¨ Èdš_«  UFÞUI*« s' r¼dOžË

Æ «uMI"« œbF²' q¹uL²"« s' U¼dOžË w³D"« 5'Q²"« o¹œUM(Ë WO'uJ(« gOF"«
  «– oÞUM*« e¹eFð vKŽ eO2d²"«Ë ¨wK×*« Èu²/*« vKŽ ÎôË√ W"ËU×*« vKŽ WOK×*«  U'uJ(« XF−ý
 wLOK(« Â—u"« ”ËdO4 b{ WO½U−*« rOFD²"«  UÝUOÝ ‰Ušœ≈ § …—œU³*« ÂU'“ cš_ W−{UM"«  ôU(«
 sÝ  §   UO²HK"  dL²/'  qJAÐ  ÍdA³"«  wLOK(«  Â—u‡‡"«  ”ËdO4  b{ rOFD²"«  ‰bF'  …œU‡‡¹“Ë  ¨ÍdA³"«

ÆVÝUM*«
 ÍdA³"« wLOK(« Â—u"« ”ËdO4 b{ 5B"« rOFDð 5LCð r²¹ r" 
 vKŽ  tLOFDð  r²¹Ë  ¨w"U(«  X!u"«  §  WOMÞu"«  5B×²"«  WDš  §

ÆVD"«Ë W×BK" WOMÞu"« WM−K" U ÎI4Ë p"–Ë ¨wŽuDð ”UÝ√
 Ã«—œ≈ e¹eFð vKŽ dO³2 qJAÐ VD"«Ë W×BK" WOMÞu"« WM−K"« qLFð
 WOK×*«  UÝUO/"« § ÍdA³"« wLOK(« Â—u"« ”ËdO4 b{ rOFD²"«

ÆoÞUM*« §  ôU(« błuð UL¦OŠ ”UM"« …œU4ù
 cOHMð  w"«u²"«  vKŽ  ÊUOłu4Ë ÊUM¹U¼Ë m½ËbG½«už   UFÞUI'   √bÐ
 ÍdA³"« wLOK(« Â—u"« ”ËdOH" w½U−*« wK×*« R4UJ²"« wzUMŁ ÕUI"
 »e(« WM' § rNMOLCð -Ë ¨WFÞUI*« § VÝUM*« s/"« §  UO²HK"
Æ’U)« ŸUDIK" WFÞUI*« W'uJ( WOKLF"« l¹—UA*«Ë ≤∞≤≤ WOLOK!ù«
 WO×( WM¹b' ¡UMÐò w³¹d−²"« qLF"« WOMÞu"« W×B"« WM' XIKÞ√
 lOLł § WM¹b' ±µ § åw×B"« wMOB"« qLF"« —UJ²Ð« Ã–u/ “eF¹
  UO−Oð«d²Ýô«  ·UAJ²Ý«Ë  ¨  ≤∞≤±  u¹U'  §  p"–Ë  ¨œö³"«  ¡U×½√
ÆÃöF"«Ë WK'UA"« W¹U!u"«Ë rŠd"« oMŽ ÊUÞdÝ vKŽ ¡UCIK" dOÐ«b²"«Ë

 ≥ p"– § U0 ¨5B"« § ÍdA³"« wLOK(« Â—u"« ”ËdO4 ÕUI"  U−²M' µ qO−/ð vKŽ WI4«u*« X9
ÆÊUOK×' ÊUŠUI" Ë …œ—u²/'  UŠUI"

 ÊuOK' ≥[¥±∑ oÞUM*« nK²7' § UNMŽ mK³*« ÍdA³"« wLOK(« Â—u"« ”ËdO4 b{  ULOFD²"« œbŽ mKÐ
 œbŽ …œU¹“ s' ržd"UÐË ¨≤∞≤∞ v"≈ ≤∞±∏ s'  w"«u²"« vKŽ WŽdł ÊuOK' ±≤[≤∑π Ë ÊuOK' ∂[∑µ≥ Ë
 s' …œ—«u"«  U½UO³K" U ÎI³Þ p"–Ë ¨U ÎCH7M' ‰«e¹ ô ÊUJ/"« rOFDð ‰bF' ÊS4 ¨ÂUŽ bFÐ U Î'UŽ  ULOFD²"«

ÆwMÞu"« wMOðËd"« 5B×²"« d¹dIð
 ÈËbF"«  ¨Ê√  ÀU×Ð_«   dNþ√  b!Ë  dODš  qJAÐ  …√d‡‡*«  W×(  YO³š  Â—Ë  rŠd"«  oMŽ  ÊUÞdÝ  œbN¹
 wLOK(« Â—u"« ”ËdO4 rÝUÐ U ÎC¹√ ·ËdF*«Ë ¨…—uD)« w"UŽ ÍdA³"« wLOK(« Â—u"« ”ËdOHÐ …dL²/*«
 ”ËdO4 s' ±∏ Ë ±∂ ÊUŽuM"« d³²F¹ UL2 ¨rŠd"« oMŽ ÊUÞdÝ ÀËb×Ð « ÎdýU³' U ÎÞU³ð—« j³ðdð ¨ÍdA³"«

ÆrŠd"« oMŽ ÊUÞdÝ  ôUŠ s' ٪∏µ w"«uŠ sŽ ÊôËR/' ÍdA³"« wLOK(« Â—u"«
 …dL²/*« ÈËbF"« lM1 Ê√ VÝUM*« s/"« § ¡U/MK" ÍdA³"« wLOK(« Â—u"« ”ËdO4 ÕUIKÐ rOFD²K" sJ1
 rŠd"«  oMŽ  ÊUÞdÝ  ÀËbŠ  s'  ‰UF4  qJAÐ  qKI¹Ë  ¨…—uD)«  w"UŽ  ÍdA³"«  wLOK(«  Â—u‡‡"«  ”ËdOHÐ

ÆÍdA³"« wLOK(« Â—u"« ”ËdOHÐ 6B¹ r" wð«uK"« ¡U/MK" W³/M"UÐ W(Uš ¨sÞd/²K" WIÐU/"«  U4ü«Ë
«u7MOý ¡U³½√ W"U2Ë sŽ ÎöI½

国家卫健委近日表示 将大力推广广东 海南
福建等省份经验 总结各地利用政府民生项目和医保
基金等多渠道筹资的经验做法 鼓励地方先行先试
重点推动条件成熟的地区率先出台免费HPV疫苗接种
政策 不断提高适龄女孩HPV疫苗接种率

国家卫健委介绍 目前 我国HPV疫苗接种未纳入
国家免疫规划 按照自费自愿
的原则接种 国家卫健委积极
推动有条件的地方将HPV疫苗
接种纳入当地惠民政策 广
东 海南 福建3省已先后启
动实施全省适龄女孩免费接种
国产二价HPV疫苗工作 并纳
入2022年省委 省政府为民
2021年5月 国 办实事项目
家卫健委在全国15个城市启动
了“健康城市建设推动健康中
国行动创新模式”试点工作
探索消除宫颈癌综合防治策略
措施

据了解 我国已有5款HPV疫苗产品获批注册
包含3款进口HPV疫苗和2款国产HPV疫苗 根据国
2020年 各地报—2018 家常规免疫报表数据显示
1227.9 675.3万 告HPV疫苗接种数分别为341.7万
万剂次 疫苗接种数量逐年上升 但人群接种率依然
较低

宫颈癌是严重威胁女性健康的恶性肿瘤 研究显
示 高危型人乳头瘤病毒也就是HPV持续感染与宫颈
癌发病有直接相关性 其中16和18型HPV感染导致
的宫颈癌发生 为适龄女性接种HPV疫苗能%了近85
够阻断高危型HPV的持续感染 有效降低宫颈癌及癌
前病变的发生率 特别是对于未感染过HPV的女性保
护效果更佳

وكالة الفضاء األوروبية تنهي التعاون مع روسيا يف مهمة املريخ

الواليات املتحدة وإسرائيل توقعان إعالنا ضد امتالك إيران أسلحة نووية

معدل التضخم يف الواليات املتحدة بلغ اعلي مستوياته 

ترجمة نادية إبراهيم
ترجمة من التركية إلى العربية 

 W×KÝ_« i4d" wKOz«dÝù« ¡«—“u"« fOz— bOÐô dOzU¹ l' UÎ2d²A' UÎ½UOÐ wJ¹d'_« fOzd"« Êb¹UÐ uł l!Ë
ÆWO½«d¹ù« W¹ËuM"«

 tð—U¹“ § v"Ë_« WD×*« ¨ qOz«dÝ≈ § bOÐô dOzU¹ ¡«—“u"« fOzdÐ Êb¹UÐ uł wJ¹d'_« fOzd"« vI²"«
 W¹ËuM"«  W×KÝ_«  i4d"  U2d²A'  U½UOÐ  bO³"  ¡«—“u‡‡"«  fOz—Ë  Êb¹UÐ  fOzd"«  l!Ë  b!Ë  ¨j‡‡ÝË_«  ‚dAK"

ÆWO½«d¹ù«
ÆåW¹Ëu½ W×KÝ√ „ö²'UÐ Ê«d¹ù `L/½ s"ò wH×( d9R' § Êb¹UÐ ‰U!

 WOŽUL'« …œUÐû" rOýU4 œU¹ VB½ f'√ Êb¹UÐ wJ¹d'_« fOzd"« —«“ ¨ jÝË_« ‚dAK" tð—U¹“ —UÞ≈ §
Æ—u¼e"« s' qOK2≈ l{ËË W¹—U2c²"« WŽUI"« § åW¹bÐ_« WKFA"«ò ‰UFý≈ œUŽ√Ë ¨ ”bI"« §

 œuL×' wMOD/KH"« fOzd"« ¡UIK" W¹œuF/"« rŁ WK²×*« WOÐdG"« WHC"« v"≈ Êb¹UÐ tłu²¹ Ê√ l!u²*« s'Ë
Æ”U³Ž

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile İran’ın nükleer silahlarını 
reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’de, ülkenin Başbakanı 
Yair Lapid ile bir araya geldi. Başkan Biden ve Başbakan Lapid, İran’ın nükleer silahlarını 
reddetmek için ortak bildiri imzaladı.
Biden, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, “İran›ın nükleer silah edinmesine izin 
vermeyeceğiz» dedi.
ABD Başkanı Biden, dün Orta Doğu ziyareti çerçevesinde, Kudüs’te bulunan Yad Vashem 
Soykırım Anıtı’nı ziyaret ederek, Anma Salonu’ndaki ‹Ebedi Alev›i yeniden yakmış ve 
çelenk bırakmıştı.
Biden›ın yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere işgal altındaki 
Batı Şeria›ya, ardından da Suudi Arabistan›a geçmesi bekleniyor.

يوليو ٢٠٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤٣هـ
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متابعة.. محمد بكري
أبــدي حســن وليــد قــداح، العــب منتخــب مصــر لكــرة 
اليــد، ســعادته بعــد الفــوز علــى اجلزائــر بنتيجــة 19-34 
ــة كأس األمم األفريقيــة رقــم 25.  ــع نهائــى بطول فــى رب
وقــال قــداح فــى املؤمتــر الصحفــي: »ســعداء بالوصــول 
اجلزائــر،  أمــام  مميــز  أداء  وتقــدمي  النهائــى  لنصــف 
لقــاء  تقــدمي  ونتمنــي  للغايــة  مهمــة  تونــس  ومبــاراة 
ــة  ــى كأس األمم األفريقي ــد مــن أجــل الوصــول لنهائ جي
واحلصــول علــى اللقــب وهــو هدفنــا إلســعاد اجلماهيــر 

املصريــة«. 
الكبــار  الالعبــن  وســط  باللعــب  »ســعيد  وأضــاف: 
فــى منتخــب مصــر وســاعدوني بشــكل كبيــر فــى نقــل 

املاضيــة«.  الفتــرة  خــالل  اخلبــرات 
وكان حســن وليــد قــداح العــب منتخــب مصــر علــى لقــب 

رجــل املبــاراة يف لقــاء مصــر واجلزائــر. 
واكتســح املنتخــب املصــري منافســه منتخــب اجلزائــر بنتيجــة 34-19، وذلــك يف املبــاراة التــي 
جمعتهمــا منــذ قليــل بالصالــة الدكتــور حســن مصطفــي مبدينــة الســادس مــن أكتوبــر يف إطــار دور 

ــا لكــرة اليــد املقامــة حاليــا مبصــر.  ــع النهائــي لــكأس أفريقي رب
ــم  ــاراة، وحتكمه ــن املب ــى م ــة األول ــذ الدقيق ــي املنتخــب املصــري من ــوق الواضــح لالعب ــر التف وظه
الكامــل يف كافــة املجريــات، واســتطاعوا إنهــاء الشــوط األول بنتيجــة 20-8، ومواصلــة التألــق 

وإمطــار شــباك اجلزائــر باألهــداف يف الشــوط الثانــي، والفــوز باملبــاراة بنتيجــة 19-34. 
وقــدم العبــو املنتخــب أداًء متميــزاً علــى مســتوى الدفــاع والهجــوم، وتنــوع اجلمــل التكتيكيــة التــي 
قدموهــا طــوال دقائــق املبــاراة، لتظهــر املبــاراة بشــكل فنــي رائــع مــن جانــب املنتخــب الوطنــي، 

ــة. ــى لقــب البطول ــى احلصــول عل ــى قــدرة املنتخــب عل ــع عل ــن اجلمي يطمئ

متابعة.. معاذ أمين
أعلــن اميــر توفيــق مديــر التعاقــدات بالنــادي األهلــي انتقــال والتــر بواليــا العــب الفريــق إلــى القادســية 
ــة و  ــق كافــة اإلجــراءات التعاقدي ــع، و أنهــى توفي ــة البي ــى ســبيل اإلعــارة بني الســعودي ملــدة عــام عل

املاليــة بعــد الرجــوع ملحمــود اخلطيــب رئيــس النــادي و املشــرف العــام علــى الكــرة.
علــى  اخلتامــي  مرانــه  األهلــي  خــاض 
التتــش، و اشــتمل علــى جانــب  ملعــب 
ــة  ــة و خططي ــف و جمــل فني ــي خفي بدن
حتــت إشــراف ريــكاردو ســواريش املديــر 

الفنــي للفريــق و جهــازه املتعــاون.
جلســة  عقــد  علــى  ســواريش  حــرص 
و  املــران،  انطــالق  قبــل  معاونيــه  مــع 
التــي تأتــي ضمــن اجللســات التنســيقية 

بيراميــدز. ملبــاراة  للتحضيــر 
قــاد إدوارد لوبــو، مــدرب حــرس املرمــى، 
خلماســي  وفنيــة  تدريبيــة  فقــرات 
علــي  الشــناوي،  محمــد  احلــراس: 
حمــزة  شــوبير،  مصطفــي  مصطفــي، 

مخلــوف. مصطفــى  عــالء، 
ــاو و  ــد و بيرســي ت ــود وحي واصــل محم
لويــس ميكوســوني تدريباتهــم التأهيليــة 
باجلــري حــول امللعــب و تنفيــذ بعــض 
إشــراف  حتــت  اخلاصــة  الفقــرات 
لتجهيزهــم  بالنــادي،  الطبــي  اجلهــاز 
التدريبــات  يف  املشــاركة  إلــى  للعــودة 

اجلماعيــة

ال أحــد ميكنــه أن ينكــر أبــدا أن مــا وصلــت إليــه 
ــة مــن ســلوك الفســاد املنتشــر  الرياضــة املصري
كالســرطان اللعــن فــى مختلــف قطاعاتهــا، وال 
تغيــب صورتــه التــى تعكســها شاشــات التلفــاز 
اإلعــالم  رجــاالت  علينــا  يطــل  يوم،عندمــا  كل 
الرياضــي عبــر برامجهــم التــى إعتدناهــا والتــى 
ــة  ــات الرياضي ــى شاشــات الفضائي ســيطرت عل
وتســتقطب  اإلنتــاج  ضخمــة  برامــج  املصريــة، 
قــدراً كبيــراً مــن املشــاهدين لهــا، ولكنهــا أحيانــاً 
القليــل  إال  املضمــون  مــن  فارغــة  تكــون  كثيــره 
منهــا وذلــك ليــس علــى طــول الطريــق، ولكــن 
االهتمــام  فــى  الفئويــة  يزينــه  دائمــاً  الطريــق 
االعالميــة  الرســالة  فــى  واالحاديــة  والطــرح 
اإلعــالم  معهــا  جتــرد  وقــد  منهــا،  والهــدف 
الرياضــي مــن مضمونــه متامــاً كوســيلة تســاهم 
الرياضــي  الوعــي  وزيــادة  وتربيــة  تثقيــف  فــى 
لــدى املواطــن مبختلــف مراحلــه الســنية، ممــا 
وهنــا  ميديــا  السوشــيال  فــى  لــه  املــالذ  جعــل 
ــى خطــط لرســالتها  ــك الصفحــات الت ــه تل تتلقف
االعالميــة وفــق هــوى مؤسســها خضعــت للرقابــة 
أو لــم تخضــع، فلقــد أصبحــت ذات تأثيــراً كبيــراً 
ال يســتطيع أن ينكــره أحــد، فلقــد ملئــت الفــراغ 
ــدى  ــف اإلعــالم الرياضــي وم ــه ضع ــذي صنع ال
مــن  العديــد  وضعــف  رســالته  وضعــف  ركاكــة 
العلمــي حتــى  للتخطيــط  وافتقادهــا  مقدميهــا 
تســهم فــى تنشــئة أجيــال رياضيــة يغمرهــا التميز 
واالنتمــاء الوطنــى، فــال أحــد يســتطيع نســيان 
ــرة القــدم  ــد ك ــة، ممــا يفق صــورة املالعــب خاوي
أهميتهــا كصناعــه إقتصاديــة تــدر للدولــة دخــال 
أو صناعــة اجتماعيــة تســهم فــى تنشــئة االجيــال 
املختلفــة، وال أحــد ميكنــه أن يعطينــا برنامــج 
واحــد نــوع رســالته اإلعالميــة ليعــرف أبنــاء هــذا 
الوطــن أن هنــاك رياضــة أخــرى بخــالف كــرة 
ــاك احتــادات اخــري بخــالف  ــه هن ــدم أو بإن الق
أخــري  فــرق  هنــاك  وبــأن  القــدم  كــرة  احتــاد 
لــدى األنديــة بخــالف فــرق كــرة القــدم، فلقــد 
بحثــوا أوالً عــن الربــح الســريع واألكثــر جذبــاً 
للمعلنــن، دون النظــر إلــى أنــه هنــاك فلســفة 
للدولــة ورؤيــة للتنميــة املســتدامة بهــا ال ينفصــل 
عنهــا زيــادة الوعــى الرياضــي للمواطــن وزيــادة 
شــريحة املمارســن ملختلــف الرياضــات وليســت 
كــرة القــدم فقــط إلعــداد اجيــال ســوية بدنيــاً 
ونفســياً وســلوكياً أجيــال تنتمــى للوطــن انتمــاء 
املحاربــن، وهــذا مــا اســتخدمت الرياضــة مــن 
اجلــه قدميــاً وحديثــاً كشــكل مــن أشــكال التربيــة 
وهــذا مــا جعــل حــال مختلــف القطاعــات تســوء 
مــن ســيء إلــى أســوء، لــذا البــد وأن يعــاد النظــر 
فــى التخطيــط لطويــر مهــارات القائمــن علــى 
اإلعــالم الرياضــي واعدادهــم بشــكل يتناســب 
للتنميــة  واســتراتيجيتها  الدولــة  وفلســفة 
ــا  ــى ميكنن ــى املجــال الرياضــي، حت املســتدامة ف
تهيئــة املجتمــع لنهضــة رياضيــة حقيقيــة حتــى 
ميكننــا احلصــول علــى أجيــال منتجــة فــى ذلــك 
الرياضــة املصريــة مــن  بــه  املجــال، فمــا متــر 
تراجــع ال يخفــي علــى أحــد ومــن أكبــر الشــركاء 
والقائمــن  الرياضــي  اإلعــالم  أهــل  هــم  فيــه 
جديــده  لرؤيــة  بحاجــه  القطــاع  فهــذا  عليــه، 
وتطويــر مهنــى حقيقــي قائــم علــى تأهيــل علمــي 
ــه مــن تقــدمي رســاله  ســليم ميكــن القائمــن علي
احللــول  وتقــدم  املشــكالت  تناقــش  إعالميــة 
ترفــع مــن درجــة الوعــى والثقافــة الرياضيــة فــى 
مختلــف الرياضــا، ال أن تقتصــر الرياضــة لــدى 
ــى رياضــة واحــدة  ــة عل مقــدم الرســالة اإلعالمي
فقــط، حتــى يكــون لدينــا إعــالم رياضــي يتناســب 
تنشــئة  فــى  اجلديــده  اجلمهوريــة  وطموحــات 
وبنــاء شــباب يتســق مــع متطلبــات اجلمهوريــة 
رايتهــا كمــا يجــب أن  اجلديــده وميكنــه حمــل 

يكــون.

اإلعالم الرياضي فى 
طموحات اجلمهورية اجلديده 

بقلم:

   د.بسام أبوالليل 

ونبأ أسئلتنا لرحمة :
س. رحمــة ليــه حلمــك كان إنــك تكونــي 
مذيعــة مــع إنــك خريجــة ســياحة وفنــادق ؟

ج. أنــا أحــب اإلعــالم طــول عمــري ومــن 
ســنة 2010 وماعرفتــش أدخــل كليــة اإلعــالم 
نظــرة  أغيــر  علشــان  أحدأحالمــي  ده  لكــن 

المجتمــع تجــاه ذوي متالزمــة داون.
بهــا  وصلــت  التــي  الطريقــة  ماهــي  س. 

؟  dmc قنــوات  فــي  خطواتــك  ألولــي 
ج. فــي البدايــة أيــام المدرســة كنــت أحــب 
وأنــا  المدرســة  حفــالت  فــي  أشــارك  أن  
والفنــادق  الســياحة  ثانيــة معهــد  فــي ســنة 
كنــت بأشــارك فــي برنامــج »أطفــال اليــوم« 
وبأقــدم نشــرة أخبــار ذوي القــدرات الخاصــة 
كان  الشــهر وده  مــن  الجمعــة األخيــرة  فــي 
مــع اإلعالمــي أحمــد الشــريف واإلعالميــة 
أميــرة المليجــي فــي إذاعــة صــوت العــرب 
تدريــب  وكان  ســنتين  لمــدة  اســتمر  وده 
دورة  أخــذت  كــده  وبعــد  لــيَّ  جــداً  كويــس 
ــم مــع اإلعالمــي  مــروان قــدري.  فــي التقدي
وفــي أحــد التكريمــات قابلــت األســتاذ هشــام 
ســليمان وكان فــي هــذا الوقــت رئيــس قنــوات 
dmc وعــرف رغبتــي فــي إنــي أكــون مذيعــة 
وقبلنــي وبــدأت التدريــب فــي dmc علــي يــد 
وكانــت  ماهــر مصطفــي  الكبيــر  اإلعالمــي 
مــدة التدريــب 3 أشــهر وبعــد االنتهــاء مــن 
الــدورة بــدأت فــي الظهــور وأول يــوم كان 11-
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س. ماهــو شــعورك فــي أول مــرة لظهــورك 

علــي شاشــة التليفزيــون ؟
جميــل  يــوم  كان  لظهــوري  يــوم  أول  ج. 

جــداً وكنــت فــي منتهــي الســعادة والثقــة فــي 
النجــاح بــس كمــان كنــت خايفــة ومــش عارفــة 
ــه!!! بــس بصراحــة  ــاس إي ممكــن رد فعــل الن
دخلــت القنــاة الســاعة ٦.30 الصبــح وكان كل 
ــي وبيشــجعوني  ــن جنب أســرة البرنامــج واقفي
وعلــي رأســهم رئيــس القنــاة أ/هشــام ســليمان 
رضــوان  رامــي  الجميــل  اإلعالمــي  وكمــان 
اللــي كنــت بأقــدم البرنامــج معــاه فــي الوقــت 

ده.
س. هــل تــم تدريبــك وتجهيــزك بوقــت كاف 

قبــل ظهــورك علــي شاشــة التليفزيــون ؟
ج. طبعــا الحمــد للــه ولكــن كنــت أتمنــى 
أكمــل تدريبــي مــع اإلعالمــي ماهــر مصطفــي 
لكنــه توفــى فــي شــهر مــارس 2018 وكمــان 
ــي  ــدم عل ــا بأق ــه يشــوفني وأن ــى إن ــت أتمن كن

شاشــة التليفزيــون.
س. ماهــي أهــم الموضوعــات التــي كنــت 
مناقشــتها  فــي  للمشــاركة  جــدا  ســعيدة 

موضوعــات  فــي  ؟شــاركت  وتقديمهــا 
والثقافــي  واالجتماعــي  الفنــي  منهــا  كتيــر 
ــح« بيناقــش  والرياضــي ألن برنامــج »8 الصب
كل القضايــا اللــي بتهــم المواطــن فــي حياتــه.
س. ميــن أهــم الشــخصيات اللــي اتقابلتــي 

معاهــم وشــجعوكي ؟
ج. أوال أحــب أشــكر كل اللــي ســاندوني فــي 
البدايــة مــن أول الفنانــة يســرا اللــي لمــا بعــت 
لهــا ڤيديــو أطلــب إنهــا تطلــع معايــا اســتجابت 
نفــس  فــي  معاهــا  وســجلت  جــدا  بســرعة 
اليــوم وبصراحــة نــاس كتيــر عظيمــة وجميلــة 
المجلــس  رئيــس  مرســي  مايــا  دكتــورة  زي 
القومــي للمــرأة أول ظهــور لــيَّ علــي الهــواء 
كان معاهــا. ود/غــادة والــي وزيــرة التضامــن 
االجتماعــي وقتهــا. ودكتــور أشــرف صبحــي. 
وعــدد كبيــر مــن الفنانيــن زي ليلــي علــوي 
وريهــام عبــد الغفــور ومحمــد هنيــدي وأشــرف 
إمــام  وحــازم  رمــزي  وهانــي  الباقــي  عبــد 

ودكتــور أشــرف زكــي وأنيســة حســونة عضــو 
مجلــس النــواب وشــخصيات كتيــر جميلــة.

 
ميــن مــن المذيعــات مثــل أعلــي لرحمــة 

تبقــي زيهــا ؟ خالــد وأمنيتــك 
األســتاذة  زي  كتيــر  مذيعــات  بأحــب  ج. 
ســناء منصــور وكمــان قدوتــي الفنانــة الكبيــرة 

صاحبــة الســعادة إســعاد يونــس.
س. ميــن أكتــر حــد وقــف جنبــك وكان ســند 

لكــي وبيدفعــك لألمام وازاي ؟
ج. أكبــر ســند لــيَّ هــي أمــي اللــي وثقــت 
فــيَّ وأصــرت أن أكــون شــخص نافــع وناجــح 
والحمــد للــه إنــي قــدرت أســعد قلبهــا ودائمــا 
بأقــول ربنــا يســعدها هــي وأســرتي الصغيــرة 
كانــوا  اللــي  وأحمــد  محمــد  وأخواتــي  بابــا 
ومازالــوا بيقدمــوا لــيَّ كل المســاندة والحــب.
س. هــل اكتمــل حلــم رحمــة خالــد بكونــك 
مذيعــة وال لســة بتحلمــي أكتر؟وبتحلمــي بإيه؟

ــي  ــة ف ــي أول مذيع ــا ســعيدة جــدا إن ج. أن
العالــم مــن ذوي متالزمــة داون وده كان أول 
أحالمــي اللــي اتحققــت ولســة عنــدي أحــالم 

كتيــر :
أوال : نفســي أمثــل فيلــم يظهرنــا بصــورة 
إيجابيــة وناجحــة بعيــدا عــن الشــكل الســلبي 
اللــي بيظهــر فــي كل األفــالم والمسلســالت.
ثانيــا: أعمــل برنامــج أســتضيف فيــه كل 
ــون  ــار وأحاورهــم ويك ــن والنجــوم الكب الفناني
ــد بشــكل جميــل  برنامــج أســبوعي ويكــون ُمَع
يشــد المشــاهد ألن ده حيغيــر وجهــة نظــر 
نــاس كتيــر مــش بــس فــي مصــر أل فــي كل 
العالــم وبكــده مصــر تبقــي ســبقت العالــم كلــه 

ــذوي الهمــم. ــام ب ــي اإلهتم ف
للســيدة  الســؤال  أوجــه  أحــب  وهنــا 
العظيمــة اللــي  دايمــا ســند ودافــع لتقــدم 

: والدتهــا  أمــل  الســيدة  رحمــة 
س. كيــف كان مشــوارك مــع رحمــة حتــي 

تصلــي بهــا إلــى ماهــي عليــه اآلن ؟وماهــي 
عندهــا  أم  لــكل  تقدميهــا  اللــي  النصيحــة 

داون. مــن متالزمــة  أطفــال 
لــه نكهــة جميلــة  مشــوار رائــع ومختلــف 
وإصــرار  وجهــد  تعــب  وفيــه  جــدا  ومميــزة 
ــة الحمــد  ــت رائع وتحــدي ولكــن النتيجــة كان
ــال  ــِدل قلي ــه بَ ــه وأجمــل مافــي المشــوار إن لل
مــن نظــرة المجتمــع لــذوي القــدرات الخاصــة 
والجميــع إتأكــد أن الرغبــة والثقــة واالجتهــاد 
أبناءنــا  وأن  النجــاح  نتيجتــه  تكــون  دائمــا 
مختلفــون ولكــن لديهــم قــدرات إذا أوجدنــا 
يثبتــون  ســوف  المجــال  لهــم  وأفســحنا 
ألنفســهم أوال وللمجتمــع ثانيــا أنــه اليوجــد 

اإلرادة. مــع  مســتحيل 
- رحمــة ممكــن توجهــي كلمــة لــكل اللــي 
بيقــرأ حوارنــا وأيضــا كلمــة لــكل حبايبنــا ذوي 

الهمــم؟.
ده  الحــوار  بيقــرأ  اللــي  لــكل  كلمتــي  ج. 
بأقــول احنــا جــزء مــن المجتمــع نقــدر نســاعد 
ونقــدر ننجــح ونفســي يبقــي فيــه عندنــا تقبــل 

ــا بنكمــل بعــض. ــا باختالفن ــالف ألنن لالخت
وبأقــول لــكل حبايبــي مــن ذوي الهمــم إنــه 
ــم مفيــش مســتحيل وكل  مــع اإلرادة والتصمي
واحــد منهــم عنــده جــزء ممكــن ينجــح فيــه 
جــدا لكــن بالعمــل واإلرادة ألننــا فعــال عندنــا 
قــدرات خاصــة جــدا وإن شــاء اللــه اللــي جــاي 
والرئيــس  الدولــة  اهتمــام  ظــل  فــي  أحلــى 

ــذوي الهمــم. السيســي ب
الدولــة  تعامــل  فــي  رأيــك  ماهــو  س. 
حاليــا مــع أصحــاب الهمــم خاصــة الرئيــس 
السيســي وهــل تتمنــي المزيــد مــن االهتمــام 

؟ األساســي  مطلبــك  وماهــو 
ج. احنــا فــي العصــر الذهبــي لــذوي الهمــم 
والرئيــس السيســي يضــع ذوي الهمــم علــي 
ــة إن شــاء  ــام الدول ــه وظــل إهتم رأس اولويات
اللــه هيكــون فيــه انجــازات ونجاحــات كتيــر 

ــد. ألن الوعــي بيزي
فــي نهايــة الحــوار أشــكرك يارحمــة وأتمني 
لــك مزيــد مــن التوفيــق وتحققــي كل أحالمك

العدد االول يف حوار خاص مع بطلة من أبطال قادرون باختالف

»رحمة خالد« بطلة من أبطالنا ذوي الهمم هي أول مذيعة على طريقة »متالزمة داون«

حــوار اليــوم مــع بطلــة مــن أبطالنــا ذوي الهمــم هــي أول مذيعــة علــى 
طريقــة »متالزمــة داون« ذات كاريزمــا خاصــة مقبلــة علــى الحيــاة مبتســمة 
ــالة  ــا رس ــة وله ــح مذيع ــا لتصب ــكت بحلمه ــد«. تمس ــة خال ــي »رحم ــا ه دائم
ــر  ــةً أن تغي ــة ُمحاِول ــدرات الخاص ــوق ذوي الق ــن حق ــع ع ــي تداف ــددة فه مح

ــطور : ــي س ــد ف ــة خال ــي رحم ــذه ه ــم. وه ــئ عنه ــوم الخاط المفه
الســباحة  بطولــة  فــي  األول  المركــز  علــي  حصلــت  ســباحة  -بطلــة 
.٢٠١٠ عــام  الجمهوريــة  بطولــة  وأيضــا  ٢٠١٠و٢٠١١  لعامــي  لألوليمبيــاد 
٢-كانــت المتحــدث الرســمي لــذوي القــدرات الخاصــة فــي مؤتمــر الشــباب 

األول بلبنــان والمقــام علــى هامــش البطولــة اإلقليميــة العاشــرة.
٣-تخرجت من كلية السياحة والفنادق وكان حلمها أن تصبح مذيعة.

 dmc ــوات ــس قن ــليمان رئي ــام س ــينمائي هش ــج الس ــا المنت ــد معه ٤- تعاق
ــح«. ــج »٨ الصب ــق برنام ــا لفري ــا وضمه ــق حلمه ــت لتحقي ــذا الوق ــي ه ف

ــع  ــع الالم ــت المذي ــك الوق ــي ذل ــج ف ــي البرنام ــه ف ــا مع ــب بوجوده ٥- رح
ــب  ــة ح ــدة ومليان ــرة مجته ــاة مثاب ــد فت ــة خال ــال »رحم ــوان« قائ ــي رض »رام

وطاقــة إيجابيــة«.

األهلي يعلن إعارة والتر بواليا 
للقاديسية السعودي ملدة موسم بنية البيع

قداح: هدفنا التتويج بلقب 
أفريقيا..ومباراة تونس مهمة 

أحمد األحمر« اجلمهور ساهم يف الفوز على 
اجلزائر وننتظر مزيد من الدعم

متابعة.. محمد بكري
اليــد،  لكــرة  منتخــب مصــر  قائــد  األحمــر  أحمــد  قــال 
»اجلمهــور ســاهم يف فوزنــا باملبــاراة علــى اجلزائــر، ضغــط 
ــا  ــاراة جنحن ــا يف املب ــى املنافــس ســهل مهمتن اجلمهــور عل

يف الفــوز بفــارق كبيــر خــالل الشــوط األول.
أداء  أفضــل  لتقــدمي  دوًمــا  »نســعى  األحمــر،  وأضــاف 
لدينــا يف كل مبــاراة نخوضهــا، ونأخــذ املباريــات خطــوة 
بخطــوة، ونبــدأ نســتعد ملواجهــة منتخــب تونــس أحــد أقــوى 
منتخبــات القــارة األفريقيــة، ونأمــل يف حصــد الفــوز يف 

مبــاراة الغــد إلســعاد اجلماهيــر املصريــة«.
ــور  ــد، »دعــم اجلمه ــد منتخــب مصــر لكــرة الي وأردف قائ
مهــم لنــا يف كل خطــوة نخطوهــا، ونأمــل يف مزيــد مــن 
ــاراة الغــد  املســاندة يف املدرجــات وأن يكــون امللعــب يف مب

ــدد«. ــل الع كام
حجــز منتخــب اليــد، مقعــده يف نصــف نهائــي أمم إفريقيــا 
لكــرة اليــد، بجانــب التأهــل إلــى مونديــال اليــد املقبــل، بعــد 

الفــوز علــى شــقيقه اجلزائــري.
وحقــق منتخــب اليــد الفــوز علــى منتخــب اجلزائــر، بنتيجــة 
34-19، يف ربــع نهائــي بطولــة كأس أمم إفريقيــا لكــرة 

ــا بالقاهــرة. اليــد، واملقامــة حالًي
وأنهــى منتخــب مصــر الشــوط األول مــن املبــاراة بفــارق 
كبيــر، إذ جنــح يف الفــوز بنتيجــة 20 -8، يف الشــوط الثانــي 
حــاول منتخــب اجلزائــر يف تقليــص الفــارق وحفــظ مــاء 
الوجــه أمــام منتخــب الفراعنــة الــذي زاد مــن ســرعة اللقــاء 

وحســم الشــوط الثانــي لصاحلــة بنتيجــة 19-34.
نتائج مباريات اليوم

كتب: حسام كرم 
بلقب  اإلجنليزي،  ليفربول  العب  صالح،  محمد  املصري  الدولي  النجم  احتفل 
نهاية  بعد  وابنتيه  أسرته  مع  لألهداف،  صانع  وأفضل  اإلجنليزي  الــدوري  هداف 

مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون يف اجلولة األخيرة من البرمييرليغ،
وتوج محمد صالح بجائزة احلذاء الذهبي هذا املوسم، التي يتم منحها كأفضل 
الكوري  مع  باالشتراك  القدم،  لكرة  املمتاز  اإلجنليزي  الــدوري  بطولة  يف  هــداف 

اجلنوبي هيوجن من سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.
 كما توج ”صالح“ بجائزة أفضل صانع ألعاب يف الدوري اإلجنليزي موسم 2021-

.2022
التاريخي  أنفيلد  ملعب  وكيان“ وسط  ”مكة  وابنتيه  زوجته  مع  واحتفل ”صالح“ 
لليفربول، وأمام جماهير الريدز التي هتفت له طوياًل، بعد تتويجه بلقب الهدف رغم 

خسارة لقب الدوري اإلجنليزي.
هدًفا،   23 برصيد  ”البرمييرليغ“،  هــدايف  قائمة  صــدارة  على  ”صــالح“  وتربع 

باملشاركة مع هيونغ سون من العب توتنهام.
وولفرهامبتون،  على ضيفه   1  /  3 ليفربول  فوز  هدًفا خالل  ”صــالح“  وأحــرز 
لتوتنهام 5 / صفر على مضيفه  الكاسح  الفوز  يف حن سجل سون هدفن خالل 

نورويتش سيتي.
وكان ”صالح“ توج باجلائزة للمرة األولى موسم 2017 / 2018 بعدما سجل 32 
هدًفا يف البطولة آنذاك، ليصبح صاحب أكبر عدد من األهداف خالل موسم واحد 

بنظام البطولة الذي يضم 20 فريًقا.
مع  تقاسمها  حينما  التالي،  املوسم  الثانية يف  للمرة  باجلائزة  فاز ”صالح“  كما 
السنغالي ساديو ماني، زميله يف ليفربول، واجلابوني بيير إمييريك أوبامياجن، مهاجم 

آرسنال السابق برصيد 22 هدًفا لكل منهم.
وأصبح ”صالح“، ثالث العب يتوج باجلائزة للمرة الثالثة، بعد النجمن اإلجنليزين 

هاري كن وآالن شيرر، علًما بأنه أول العب من ليفربول يحقق هذا اإلجناز.
ومازال النجم الفرنسي تيري هنري، جنم آرسنال املعتزل، صاحب الرقم القياسي 

كأكثر الالعبن تتويًجا باجلائزة، بعدما حصل عليها 4 مرات.

كتب: أحمد مصطفي
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية قبول الطعن املقدم من 
قبل عبداهلل السعيد العب نادي بيراميدز ضد احلكم الصادر 
بالتعويض  الصادر  الرياضي  والتحكيم  التسوية  مركز  من 
لصالح النادي األهلي بعد انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز 
من  الصادر  احلكم  على  بالطعن  عبداهلل  وقــام   .2019 عام 
أمام  األوليمبية  باللجنة  الرياضي  والتحكيم  التسوية  مركز 
التسوية  مركز  األهــلــي  ــام  وق الــدولــيــة،  الرياضية  املحكمة 
قبولها  بعدم  الرياضية  للمحكمة  بطلب  األوليمبية  واللجنة 
الطعن املقدم من قبل الالعب، نظرا ألن احلكم الصادر ضده 
دفاع  املحكمة  ورفضت  عليه.  الطعن  وال ميكن  نهائيا  حكما 
أن  وقررت  األوملبية،  واللجنة  التحكيم  ومركز  األهلي  النادي 
طعن عبد اهلل السعيد مقبول، لتؤكد بذلك على عدم نهائية 
احلكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم ضد الالعب. وكان 
األهلي قد حصل على حكم من مركز التحكيم بإلزام عبداهلل 
لصفوف  انتقاله  عن  تعويضا  دوالر  مليون   2 بسداد  السعيد 
املبرم  بالعقد  اجلزائي  الشرط  قيمة  وهي  بيراميدز،  نــادي 
بن األهلي وأهلي جدة الذي انتقل إليه الالعب. وكان العقد 
ينص على أن يقوم الالعب بدفع 2 مليون دوالر حال عاد إلى 

الدوري املصري وهو ما حتقق بالعودة لنادي بيراميدز.

محمد صالح يحتفل
 بلقب هداف الدوري اإلجنليزي 

مع زوجته وابنتيه 

قبول طعن عبداهلل 
السعيد ضد احلكم الصادر 

لصالح األهلي 

قمة نارية بني ليفربول ومانشستر سيتي بكأس الدرع اخليرية 30 يوليو

الطالبة منة اهلل عبدالرؤوف تفوز 
بامليدالية الذهبية  فى  دفع اجلولة بتونس 

خطة الزمالك للهروب من الهبوط
 بسبب قضية شيكاباال

كتب: إبراهيم مصطفي
حصلت الطالبة  منة الله عبد الرؤوف الطالبة بمدرسة كفر صقر الثانوية 

الزراعية بإدارة كفر صقر التعليمية  العبة النادي األهلي والمنتخب المصري  
علي الميدالية الذهبية وتحقيقها المركز 

االول بمسابقة دفع الجلة بالبطولة العربية 
للشباب والشابات المقامة بدولة تونس 

الشقيقة. وبهذة المناسبة يهنىء مدير عام 
إدارة كفر صقر التعليمية األستاذ عبدالمعطي 
سالم البطلة منة الله على تحقيقها هذا الفوز 

الذى يشرف اإلدارة والمديرية والشرقية 
ومصر ويؤكد عبدالمعطي على  ان االدارة 

تولي اهتماماً كبيراً في دعم قطاع الرياضة 
والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرةفخامة 

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  
لرعاية الطالب الموهوبين رياضياً وفكرياً  

ودعا سيادته ابنائه الطالب الستثمار اوقات 
فراغهم  في ممارسة االلعاب الرياضية المختلفة   متمنياً لها بالتوفيق بنت 

ادارة كفر صقر التعليمية .

كتبت: بسنت طارق
ذكــر مصــدر  أن  نــادي الزمالــك  مهــدد بالهبــوط والمنــع مــن 
ــرازق شــيكاباال وعــدم دفــع  ــة محمــود عبدال ــد بســبب قضي القي
الغرامــة التــي بلغــت نحــو مليــون دوالر وتشــمل مســتحقات ماليــة 
بســبب  ماليــة  غرامــة  بجانــب  البرتغالــي  لشــبونة  لســبورتنج 
التأخــر فــي دفــع المســتحقات، وقــال المصــدر إن إدارة الزمالــك  
بمجــرد تلقــي قــرار لجنــة التأديــب باالتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
»فيفــا« بالعقوبــة، قدمــت اســتئنافا أمــام المحكمــة الرياضيــة 
الدوليــة. وأشــار المصــدر إلــى أن االســتئناف الــذي تقــدم بــه 
النــادي يعنــي إيقــاف تنفيــذ العقوبــة، وبالتالــي انتهــاء المهلــة 
المحــددة ال يعنــي أن العقوبــات أصبحــت ســارية علــى القلعــة 
البيضــاء واضــاف  المصــدر  أن العقوبــة  قــد تنطــوي علــى خصــم 
النقــاط أو الهبــوط لدرجــة أدنــى، باإلضافــة إلــى حظــر االنتقــال 
فــي حالــة اســتمرار عــدم الســداد، ويلــزم الزمالــك بدفــع غرامــة 
30 ألــف فرنــك سويســري خــالل 30 يومــا مــن تاريــخ اإلخطــار 
بالقــرار الحالــي واختتــم المصــدر: »تحــدد موعــد لجنــة اســتماع 
جديــدة أمــام المحكمــة الرياضيــة الدوليــة، ونــادي الزمالــك  فــي 

انتظــار القــرار الجديــد خــالل أشــهر

كتب: مصباح دويك
مواجهة  عن  اإلجنليزي،  ليفربول  نادى  أعلن 
اخليرية  الدرع  كأس  لقب  على  سيتي  مانشستر 

يوم 30 يوليو املقبل.
الدرع اخليرية، بن حامل  مباراة كأس  وتقام 
لقب الـــدوري اإلجنــلــيــزي وكــأس االحتـــاد، قبل 

انطالق املوسم اجلديد 2023-2022.
كشف النادي عبر موقعه الرسمي، عن مواجهة 
مان سيتي حامل لقب الدوري اإلجنليزي موسم 

2021-2022، على بطولة الدرع اخليرية.
ومن املقرر أن تقام مباراة الدرع اخليرية بن 
على  يوليو   30 يوم  وليفربول،  سيتي  مانشستر 

ملعب »كينج باور« معقل ليستر سيتي.
حصل فريق مانشستر سيتي على لقب الدوري 
اإلجنليزي موسم 2021-2022، بعد صراع كبير 
مع ليفربول، فيما توج األخير بلقب كأس اإلحتاد 

اإلجنليزي على حساب تشيلسي.
وكانت تقارير صحفية كشفت تفاصيل جديدة 

مع  اإلجنليزى،  ليفربول  فريق  مفاوضات  حول 
عقده  لتجديد  صــالح  محمد  املــصــرى  النجم 

املنتهى فى يونيو 2023.
البريطانية  أثــلــيــتــك«  »ذا  صحيفة  ــــرت  وذك
عن  سيرحل  صــالح  محمد  املــصــرى  النجم  أن 

ليفربول، حال تقدمي عرض يدفعه لهذا االجتاه 
خالل الصيف احلالى، وهو ما يقوده لالستمرار 

حتى نهاية عقده والرحيل بشكل مجانى.
رغبتهم  يؤكدون  ليفربول  مالكى  أن  وأضافت 
مايك  ويــقــود  محمد صـــالح،  على  ــقــاء  اإلب فــى 

الرياضية  فــيــنــواى  مجموعة  رئــيــس  جــــوردون 
املفاوضات مع وكيل أعمال محمد صالح بدال من 
املدير الرياضى احلالى مايكل إدواردز أو القادم 

جوليان وارد.
وبالرغم من ذلك، لم يتم عقد مفاوضات بن 
إدارة ليفربول ورامى عباس وكيل النجم املصرى 
عندما  ديسمبر  منذ  لوجه  وجها  صالح،  محمد 
للقاء  ميامى  إلــى  دبــى  فى  املقيم  عباس  سافر 

جوردون.
وقالت مصادر قريبة من النجم املصرى محمد 
صالح للصحيفة أن عرض ليفربول للتجديد كان 
بنسبة  إسترلينى  ألف   200 البالغ  الراتب  زيــادة 
فى  مكانته  يقدر  ال  أنــه  شــعــروا  مــا  وهــو   %15
البالغ  ويرغب محمد صالح  العاملية.  القدم  كرة 
ليفربول،  مع  االستمرار  فى  عاًما   29 العمر  من 
واللعب فى الدورى اإلجنليزى، وهو ما يفضله عن 

الرحيل إلى خارج إجنلترا.

يوليو ٢0٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤3هـ



األخرية
 

استراحة العدد

تهنئة   برقية  تهنئة   تهنئة  برقية  برقية  تهنئة   برقية  تهنئة   برقية 

تهنئة   برقية  العدد االول  تهنئ صالح ظريف بمناسبة عقد قران كريمته

تهنئة من جميع اإلخوة 
واألخوات ألخيهم العزيز 

الغالي أ. محمد عبده عبد 
العزيز مبناسبة عيد ميالده 
وتهنئة من زوجته أ. هديل 
عبد احلميد وبناته ريتال 

وريناد وسلمى

الزميلة إميان الغيتاوى 
تهنيء إبنتها ميرنا وليد 

رفاعى بعيد ميالدها 
العاشر

تهنئة من أ.سميرة عبده عبد 
العزيز لصديقتها أ.أماني 

السيد عبد املقصود مبناسبة 
عيد ميالدها

تهنئة من بابا وماما جميع اخلاالت 
واألخوال لبنت األخت الغالية 
يقني وليد عصر بعيد ميالدها 
السابع وتهنئة من أخيها مؤمن 

وأختها وتني بطلة حلقات برنامج 
حديث مع وتني

تهنئة من اسرة راديو العدد األول 
لبطل حلقات »معاذ ومعتصم« الطفل 
معاذ أشرف طه مبناسبة عيد مياله 
الثامن وتهنئه له من بابا أ. أشرف 

طه وماما أ.هالة عبده معدة البرنامج 
وأخوه بطل احللقات معتصم واخلالة 
أ.حنان عبده مخرجة حلقات البرنامج

تعزية من جريدة العدد األول 

للدكتور حسام الدين محمود

 يف وفاة »عمه«
تتقدم أسرة جريدة العدد األول 

بخالص العزاء واملواساة

 للدكتور حسام الدين محمود
 رئيس مجلس إدارة اجلريدة، 

يف وفاة املغفور له بإذن اهلل عمه 

احلاج »سيد احمد خليل«
سائلني املولى أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان

العدد األول تنعي
 وفاة فقيد شباب املنيا

 فارس شريف
تنعي أسرة جريدة العدد األول عنهم 

الدكتور ممدوح احلوتي 
املدير العام للجريدة  الشاب

 فارس شريف 
لوفاته غريقا يف إجازة عيد األضحى 

نسال اهلل أن يتقبله من الشهداء 
 .للفقيد الرحمة

 ولألسرة خالص العزاء واملواساة

تهنئة من مديرة قناة الراديو 

د.حسناء عبده ملعدة 

برنامج »حديث مع وتني«

 د.شيماء عبده عبد العزيز 

مبناسبة عيد زواجها من

 د. وليد عصر ابراهيم املرسي زيد

تتقدم أسرة جريدة العدد األول االلكترونية 
والورقيه عنهم الكاتب الصحفي 

» أحمد عبد العظيم » املشرف العام للجريدة، 
بخالص التهاني وأجمل باقات الزهور

 لألستاذ » صالح ظريف« صديق عمره 
مبناسبة حفل زفاف ابنته االنسه«  ملياء صالح 

ظريف« على االستاذ« محمد عصام سعد 
أبوالعال«، متمنني لهما دوام الصحه والعافية، 

واملزيد من السعاده والذرية الصاحلة.

هو وهي

هي: أما زلت حتبني ؟
عينيها إلى  ينظر  صامتا  هو: 

أراك صامتا هي: 
لعينيها ينظر  مازال  هو: 

هي: » بغضب« إذا نفذ حبك؟
عينيها إلى  والنظر  مستمرا يف صمته  هو: 
إذا مادمت ال حتبني لننفصل  تثور«   « هي: 

صمته يف  ومستمرا  مبتسما  هو: 
هي: »تزداد حدة ثورتها« طلقني مادمت ال حتبني

ابتعد عنك أن  هو: وكيف لي 
تبكي« مادمت ال حتبني  « هي: 

ال  بأنني  أخبرك  ومن  هامسا«  »يحتضنها..  هو: 
أحبك ؟

صمتك هي: 
تتحدث  وعيني  قلبك  مع  يتناجى  قلبي  هو: سمعت 
بينهم الهوى  أقطع حديث  أن  أردت  فما  عينيكي  مع 

من صمتك كنت سأجن  لكنني  هي: 
أوصلني  ما  لتجربي  جتني  ليتك   « مبتسما   « هو: 

عشقك له 
آسفة  « مبتسمة.. بخجل   « هي: 

بالنسبة  أنت  و  أحبك  ال  لي  كيف  حبيبتي..  هو: 
لى احلياة ، و االستغناء عنك فيه موتي.. أنتي حبي 
األوحد.. و زوجتي املجنونه.. و أم أوالدي.. وعشرة 

أحبك؟!!!!! لي ال  فكيف  السنني.. 

بقلم: ايهاب فاروق

العدد األول تنفرد باحلوار مع مدير مهرجان أوسكار ايجيبت 

درع محافظة قنا لرئيس بعثة حجاج اجلمعيات مبكه املكرمة

 تطور فسيولوجية اجلرمية تتطلب 
تعديل التشريعات وقسوة العقاب 

وأدواتــهــا  اجلــرائــم  وسائل  متسارعه  بخطى  تتطور 
من  يوم  بعد  يوماً  املجتمع  يشهده  مبا  جليا  ذلك  ويتضح 

مجتمعنا على  وغريبه  جديدة  أحداث 
اجلرمية  أمــر  إزداد  األن  حتى  الــزمــن  بــدايــة  فمنذ 
العلمي  التطور  تسابق  بخطى  َوَوحشيه  بَتنوع  تعقيداً 

عديده.  وسائل  مرجعه  وذلك 
العلمي  ــطــور  ــت وال الــرفــاهــيــه  وســائــل  زيــــادة  مــنــهــا 
إزدادت  اآلخــر  الصعيد  على  ومــيــزاتــه  والتكنولوجي 
مر  على  التطور  ذلك  أثر  على  آخر  جانب  من  سلبياته 

األزمان  واختالف  العصور 
والقتل  االجراميه  األعمال  ان معظم  لقد شاع قدمياً 
والعنف  ومسجلني  القتل  يألفون  بها أشخاص  يقوم  كان 
احترام  يعتادوا  ولم  املنوطه  األمنيه  االجهزه  لدي  خطر 
تتوفر  تــكــن  لــم  الــشــمــطــاء  الــغــريــزه  تــلــك  إن  الــقــانــون  
سوي  أحد  عليها  يجروء  ولم  أنــذاك  الناس  عامة  لدي 

الذكر.  سالف  األشخاص 
لكن ومع تطور الزمن ومرور الوقت ظهرت يف األونه 
القتل  يعتادوا  لم  العمد ألشخاص  القتل  األخيره ظاهرة 
فئات  عهدنا  بل  قدمياً  يحدث  كان  كما  محترفني   وغير 
طلعة  كل  مع  بجميع صفاته  املجتمع  أطياف  من   عديده 
وذاته  بصفته  فالن  قتل  على  اجهز  فالن  نسمع  شمس 
غير  آمــراً  ارتياد  ان  مجتمعنا  علي  غريب  األمــر  وهــذا 

الصدفه. قبيل  من  ليس  مألوف 
.. ُشركاء اجلرميه    

املجتمع  ام  األسره  هل 
دوراً  واملجتمع  دور  لألسره  حيث  أسبابه  منهم  لكل 

آخر. 
حيث يناط باألسره كيفية التنشئه اإلجتماعيه َوحسن 
أولى  اإلنسان يف  تأثير على شخصية  لها من  ملا  التربيه 
وتلك  شخصيته  حينذاك  تتشكل  حيث  حياته  مراحل 
يف  مسئوالً  شاباً  يصير  حتى  عليها  التأكيد  يتم  الثوابت 
املجتمع هذا هوا األصل مثله مثل اجلزع والفرع ان ذاب 

اجلزع ذبل الفرع وشاخ حتى مت اسقاطه ارضاً 
واحلب  التسامح  قيم  غــرث  ان   الــي  اإلشــاره  َوجتــد 
هــو حولك  مــا  لكل  الــذائــده  ــا  األن وكبح  الــذات  وانــكــار 
االسره  ثماره  وجتني  الصغار  ألنشأ  على  بالنفع  سيعود 
والــفــطــره  واملــحــبــه  الــداخــلــي  الــســالم  حــيــث  مستقبالً 
بشكل  املجتمع  مع  والتعايش  للغير  اخلير  َوُحب  السليمه 

إيجابي.  سلمي 
املُجَتمع دور  َويأتي 

ــَتــَفــاَوت  َوَت فاعل  ُدور  لها  الــدولــه  فــى  ُمــؤَســَســه  لكٌل 
اإلجرامي  أإلنِتشار  لَظاِهَرة  الدولة  ُمؤَسَسات  ُمَعاجلة 
َسلبي  َموِقُفه  الكثير  َولكن  إيَجابى  ِنسبى  ُدور  لُه  الَبعض 

ج.  ُمَتفرِ
إيَجابى  َوَغير  َسلبى  َوَلكنُه  َحيوى  دور  لُه  َفاإلعالم 
أو  ُمخرِج  أو  ُمؤلف  أو  إعالَِمى  َكان  َســَواء  ُمقِنع  بَشكل 

فنان
ــُجــوز بــأي َشــكــل مــن األشــكــال إظــهــار َكافة  َي ــذا ال  ِل
َوَخــاَصــتــاً  بالفعل  ــوُجــوده  َم َكــانــت  ــو  َول حتى  السلبيات 
أجلرميه إلن عرض ِمثل ِتلك الَظَواِهر َليس َحالً لألزمه 
الظاِهره  َعرض  َعليَنا  َيَتَحَتم  الذي  األمر  لها  تكريثاً  بل 
الواِقع  يف  َعلَيه  َتَشكَلَت  ا  ِمَ أٓرقَى  بإسلُوب  املَوُجوده 
ِبَجميع  املجتمع  دور  َيأتي  َحتى  أَحد  ِبها  َيقَتِدي  الَ  َحَتى 

الَظاِهره.  ِتلك  ِعالَج  َوَكيِفية  َوُمؤَسَساُته  أركاُنه 
َوالَبلَطَجه  الُعنف  إليه  َتَوَصل  َما  َنِتيَجة  َعرض  لَيكُن 
املُحاَكمة َوإظهار عدالة  أَمام  َواملُُثول  الَقَضاء  أمام دائرة 
الَعدل  ِقَيم  إنِتَشار  َعلَى  َواحَلث  إيَجابي  ِبَشكل  القضاء 

 ... َواملَُساَواه 
الوقائي  الدفاع  خط  الفني  اإلعالم       

للمجتمع
َنحِو  َعلَى  ُمعاجلِتها  َوَكيفية  الَسلبيات  ــَراز  إب َحيُث 
ــنــظــام الـــَعـــام إن َطــرح  ــَمــع َوال ــِفــق َمــع َثـــَواِبـــت املـُـجــَت ــَت َي
احَلــاَده  األالت  فيه  يظهر  بشكل  الفنيه  األعمال  بَعض 
أمام  َفج  نحو  على  السالح  َوحمل  البيضاء  َواألسِلحة 
بعض  وعــرض  املخدره  املـَـواد  َوتعاطي  املصريه  األســره 
بشكل  الغاب  شريعة  َوإظهار  والداميه  العنيفه  املَشاهد 
ُمنذ  تأصلت  التي  املجتمع  وأصــول  ثوابت  مع  يتفق  ال 

الُعُصور.  ٌكل  َمدار  َوعلى  التاريخ  َفجر 
والظواهر  اإلنسان  هي  احلقيقيه  احلضارة   ....... 
بني  السلمي  والتعايش  الــفــكــري  ــاء  ــق واالرت السلوكيه 

املجتمع.  اقطاب 
ُمعني  ُعنصر  على  يومِا  احلضاره  تقتصر  لم  لذلك 
احلقيقي  ــر  ــوَه اجَل إن  العتيقه  والــزخــارف  كالبنيان 
وخلق  َوعــلــم  ديــن  مــن  أمتنا  تــراث  الثقايف هو  لــإرث 
اخلصال  تلك  وتربوي   ديني  وازع  من  إجتماعيه  َوقيم 
على  يوماً  تقتصر  لم  التي  احلضاره  اصل  هي  النبيله 
وثوابته  املجتمع  َهوية  ضياع  إن  بل  فقط  املِعَمار  جمال 
عنف  بني  بنا  يجوب  عميق  ِبئر  يف  وانزالقها  َوثقافاته 
متعدده  تارات  أخالقي  َوإنحالل  أخرى  تارة  وجهل  تاره 
لم  أخــرى  دنيويه  حقوق  مــع  ُمتعارضه  حقوق  وضــيــاع 

قبل.  من  نعهدها 
املجتمع.  وتوعية  واالعالم  الفن                  

املعاصر  االنسان  عقول  يف  الفضيله  القيم  غرس  ان 
األسره  دور  عن  الطرف  نغض  لم  ُمقدس  َوطني  واجب 
املصريه يف تنشأة املجتمع التي تتكون حلقاته من ُجُموع 
فالفن  دور  كان لألسره  إذا  لكن  املصريه  األسرة  أفراد  
النصح  َومنها  التوعيه  منها  أدوار  ــدة  ِع لــُه  واإلعـــالم 
الَتَساُمح  ِقَيم  َوغرس  الكراهيه  َعلَى  َواحَلض  َواالرشاد 

املُجَتمع.  أقطاب  بني  َواملََحبه 
تلك  وإظــهــار  الــغــاب  بشريعة  بــاألخــذ  التوجيه  لكن 
الصغار  االبناء  ناظري  أمــام  احلــاده  واالالت  االسلحه 
العرض  بهتك  أبــطــال  أنهم  على  َوتقدميهم  واألطــفــال 
بألفاظ  السامعني  حياء  وخدش  القانون   عن  واخلروج 
عليهم  الضوء  وتسليط  املخدره  املواد  يف  واالجتار  نابيه 
وكــأنــه الــطــريــق الــوحــيــد لــلــثــراء الــفــاحــش والــعــيــش يف 
الكادحه  الطموحه  النماذج  عن  الضوء  َوإغــفــال  رَغــد 
وإظهار   وكد  بشرف  وأضعاف  أضعاف  العيش  وكسب 
ألمتنا    احلقيقي  بالتراث  يليق  بشكل  الناجحه  النماذج 
سلبيه  نوازع  ودخول  الفطريه  اإلنسان  ببنية  يخل  هذا 
األخير  ويف  ككُل  املجتمع  على  عارضه  آثار  لها  بداخله 
واألغاني  العام  الــذوق  يف  التدني  من  الثمن  ندفع  ُكلنا 
وراء  أجيال  واالسفاف وضياع  للحياء  الهابطه اخلادشه 
تهدف سوي  التي ال  األعمال  تلك  األعمى جراء  التقليد 

املجتمع.  ُمستقبل  ِحَساب  على  ثمن  بأي  الكسب 
بعض  تــعــرض  لــم  املُجتمعات  بعض  أن  َعــلــمــُت  لقد 
َومكانته  املُعلم  قيمة  هِدر  ُتُ أنها  خشية  الفنيه  األعمال 
مدى  أي  الي  بها  نتباهي  َونحن  املتعاقبه  األجيال  لدي 
تقدير  عدم  من  شئ  ألي  إكتراث  عدم  من  اليه  َوصلنا 
الُعمريه  الفئات  لقيمة املشاهدين  وعدم تقدير خلطورة 

الَتَصُرف...  أساء  الِعَقاب  أمن  من 
املَُعاجَلَة. 

بعض  َوتــعــديــل  الــبــرملــان  خــالل  مــن  العقاب  -تغليظ 
تضيق  مع  الَتضييق  القاضي  َوعلى  الوضعيه  التشريعات 

بالُعقوبه.  النزول  يف  الرأفه  قواعد  تطبيق 
مؤثر  دور  مؤسسه  أو  جهة  أو  جهاز  كل  يتولى  -ان 

اجلرمية معدل  ارتفاع  ظاهرة  ملُعاجلة  وحيوى  وايجابى 
من  إغفالها  مت  ــذي  ال األدوار  مــن  العديد  َوتــتــوالــي 

املجتمع  جانب 
ومنها. 

والعائلة.  األسرة  -دور 
واملسموع.  املرئي  -دور اإلعالم 
املدنى.  املجتمع  منظمات  _دور 

َواملُثقفني.  الكُتاب  _دور 
كــجــهــات  ــاضــى  ــري ال الـــشـــأن  عــلــى  الــقــائــمــني  -دور 

أو العبني.  وأشخاص 
دور  يف  متمثالً  الدين  رجال  بدور  املشهد  _ويتعاظم 

والكنيسة.  األزهر 
والقيم  والتقوى   الدين  البعد عن  أن  بالذكر  و جدير 
وسبب  الصدد  هذا  يف  اجلوهريه  املُعضله  هوا  النبيله 
ــادة  ــظــاهــره وانـــحـــراف شــبــابــنــا عــن َجـ تــفــشــي تــلــك ال

الصواب. 
ُمجتمعي  ــي  ــ َوَوعـ أُســــري  ــي  َوعــ ــى  إلـ نــحــتــاج  نــحــن 
حتى  والدينيه  واألخالقيه  اإلنسانيه  بالثوابت  ك  َوالتمُسّ

َعاملَِنا.  ال نرى مزيداً من الُنسخ مره أخرى يف 
تفعيل  ُملحاً  بات  لذا  املزيد  لعرض  املقام  َيطيب  ال 
كافة  على  بل  الفنيه  األعمال  تلك  على  الرقابي  الدور 
الذي  األمــر  واألب  األســره  دور  وإفــاقــة  املجتمع   ربــوع 
أركانه سالفة  بجميع  للمجتمع  شامل  وعي  إلى  يحتاج 
يعصف  قد  الذي  اإلنعطاف  لهذا  َجدوى  َودراسة  الذكر 
ببعيد.  ليس  َواملُستقبل  املستقبل  يف  وحضارتنا  بشبابنا 

حفظ اهلل مصر حفظ اهلل الوطن...

بقلم:  على الغماري

أبدا لن تقوم

تقوم؟  لن  التي  من 
الدماء  تسيل  التي  البلد  تلك  هي  تقوم  لن  التي 
من  بقعة  كل  يف  نظرنا  ولو  وحني،  وقت  كل  يف  منها 
قاطنيها  دموع  وتسيل  دما  تنزف  لوجدناها  بقاعها 
وبهجة  فرحا  لعله  أو  فيه،  هم  ما  على  حزنا  رمبــا 
البطل وهو  فهو  األعمار،  كل  منهم من  يقتل  على من 
يرض  ولم  وعرضه،  أرضه  عن  يدافع  الذي  الشهيد 

والهوان.  بالذل 
ملاذا  لن تقوم؟

لن  ذلــك  ولكن  بالطبع،  وتنهض  تقوم  أن  أمتنى 
حني  يف  واالستقالل  النصر  يتمنون  وأهلها  يحدث 
وحــركــات  وجــمــاعــات  فــصــائــل  ــى  إل منقسمني  أنــهــم 
ولم  مختلفة،  أيضا  وأولياتهم  مختلفة،  مبسميات 
ومن  هم  وقالبا،  قلبا  واحد  لواء  حتت  قط  يجتمعوا 
رغم  يختلفون  واإلسالمية  العربية  الدول  كل  ورائهم 
رمبا  شــتــات،  يف  ولكنهم  ــقــوة،  وال األصــل  هــم  أنــهــم 
وأحيانا  أحيانا،  موضوعا  ويختلفون  قــوال  يتفقون 
الــتــحــزب  فــنــري  ومــوضــوعــا  قـــوال  يختلفون  ــرى  أخـ
األصلي  العدو  لدحر  ليس  ولكنه  الدول  بني  والتكتل 
تقوم؟  عساها  فكيف  بأيديهم،  قواهم  لتفتيت  ولكن 

املصير؟  نغير  كيف 
واالنتصار  التقدم  أو  املصير  تغيير  نريد  كنا  إن 
قوله  وهو  به  اهلل  أمرنا  ما  سوى  سبيل  أمامنا  ليس 
 ٓ ُقوا  َتَفَرّ َواَل  َجِميًعا  اهللَِّ  ِبَحْبِل  َواْعَتِصُموا  تعالي« 
بَنْيَ  َلَّف  َفأَ أَْعَداًء  ُكنُتْم  ِإذْ  َعلَْيكُْم  اهلَلِّ  ِنْعَمَت  َواذُْكُروا 
َشَفا  َعلَٰى  َوُكنُتْم  ِإْخَواًنا  ِبِنْعَمِتِه  َفأَْصَبْحُتم  ُقلُوِبكُْم 
اهللَُّ   ُ ُيَبنِيّ ِلَك  َكَذٰ  ٓ ْنَها  ِمّ َفأَنَقَذُكم  اِر  الَنّ ــَن  ِمّ ُحْفَرٍة 
ولن   عمران{  آل   103{« َتْهَتُدوَن  َلَعلَّكُْم  آَياِتِه  َلكُْم 
وليس  بإخالص  قوانا  احتــدت  إذا  إال  أبــدا  ننتصر 
فعال  يكون  ولكن  فقط،  مشارك  اسم  كتابة  مبجرد 
فيما  العنف  ننبذ  نتآلف،  نترابط،  نتكاتف،  قول،  قبل 

البعض. بعضنا  ونساند  بيننا، 
فقط  لــيــس  وذلـــك  فينا  الــضــعــيــف  بــجــانــب  نــقــف 
العقبات  بتذليل  إمنــا  اإلعــانــات،  بعض  إرســال  عبر 
اقتصاديا  نتكاتف  واحد؛  رجل  قلب  على  نصبح  وأن 
العربية  والــبــالد  ــدول  ال كل  يف  وعسكريا  وسياسيا 

واإلسالمية.  
يــنــادي  ــون آخـــر مــن  أكـ ولـــن  لــســت  األول..  أنـــا 
والبلدان  والعشائر  الفصائل  بني  والترابط  بالتكاتف 
رجاء  كان  كما  وأرجــو  واإلسالمية،  العربية  والــدول 
التي  األمنية  أو  املطلب  بهذا  مثلي  يــنــادي  مــن  كــل 
سلب  ما  نحرر  حتى  جميعا  نقف  أن  اجلميع  يتمناها 
أو  عتاد  أو  عدد  قلة  من  ال  غافلون،  عنه  ونحن  منا 

قوة مادية ما، بل من قوة إرادة وشخصية.
يتكاتفون  جيران  هناك  ولكن  جار  بلد  لكل  نرى   
وكل  البعض  بعضهم  ويقتل  يتناوشون  أخر  وجيران 
لعروبته  وخائن  لعدوهما  عميل  أنه  اآلخر  يتهم  منهم 
أن  يف  مكسبه  أن  إلــى  فطن  وعدوهما  وإسالميته، 
وجه  أكمل  على  بها  ويقوم  ويقويها  الفكرة  تلك  يعزز 
ويحارب  ويضعف  يفتت  زال  وما  وفتتهم،  جنح  حتى 
الواحد  البلد  أبناء  بيد  إمنا  بيديه  ليس  ولكن  ويقاتل 
بيننا ألصبحنا نحن  العنف فيما  نبذنا  واجليران، فلو 

تقوم. لن  بأنها  أبدا  نقول حينها  ولن  األقوى 

بقلم: أحمد عبدالعظيم

حوار : منة اهلل تامر 

الفنية  األعــمــال  لتقدمي  املــهــرجــانــات  مــن  العديد  تــقــام 
املشهورين  واملبدعني  الفنانني  كبار   ولتكرمي  واالبداعية 
من  يقام  مهرجان  جند  قلما  لكن  شــتــي..   مجاالت  يف 
أجل مساندة الشباب ومساعدتهم يف تقدمي ابداعاتهم و 
تشجيعهم على االستمرار يف االبداع بجانب تكرمي الفنانني 

واملبدعني  وتكرمي ذكراهم من خالل تلك املهرجانات.
ويعتبر مهرجان اوسكار ايجيبت منارة يلجأ لها املبدعني 
الشباب لتقدمي  ابداعتهم، ويف هذا الصدد كان لي لقاء 
مع جنالء يعقوب مدير مهرجان »اوسكار ايجيبت«  إللقاء 

الضوء على أعمال املهرجان و الهدف من إقامته
يف بداية احلوار أود التعرف عن دورة املهرجان وفكرته

وتنفيذ  فكرة   هو  و  العاشرة  ــه  دورت يف  املهرجان   هــذا 
مجموعة  من  عمل  فريق  اليه  وضم  عمار  عــادل  املخرج 
يعقوب  وانا جنالء  لعملها  جدا  ومخلصة  ومحبة  متميزة 

مدير املهرجان 
حــدثــيــنــا  عــن كيفية اخــتــيــار اســـم الــنــســخــة اجلــديــدة 

للمهرجان؟ 
تختار ادارة املهرجان كل عام  شخصية جديدة من الفنانني 
واملبدعني العظام الذين رحلو عن عاملنا تخليدا  لذكراهم 
الدكتور  اسم  اطلقنا   2021 التاسعة  النسخة  يف  فمثال 
االدارة   واختارت  لروحخ  وتقديرا  تكرمياً  ابو عوف  عزت 
حسن  الفنان  لــروح    2022 العام  هذا  التكرمي  يكون  ان 
مصطفي  تخليدا لذكراه ولروحه  على ماقدمه للفن من 

عطاء .
حديثنا عن الهدف من إقامة املهرجان ؟ 

وتشجيع  الشابة  املواهب  مساندة  املهرجان  من  الهدف 
كما  االبداعية  الفنية  مشروعاتهم  عرض  على  املبدعني 
يقوم املهرجان باقامة لقاءات وندوات يحضرها املبدعني 

والفنانني
املواهب  مساندة  هو  املهرجان  إقامة   هدف  ذلك  معنى 

الشابة يف مجال الفن واألدب فقط؟ 
ال طبعا .. الهدف من اقامة  مهرجان اوسكار ايجيبت هو 
ادبية  منها  املبدعني يف مجاالت شتي  لكل  اتاحة فرصة 
املجاالت  كل  يف  االبداعية  االعمال  كل  ويــدويــة   وفنية  

وندعمها  ونساندها  بها  مرحب 
ــاب هـــم االمــــل الـــذي  ــشــب الن ال
لم  لو  أحالمها  الدولة  عليه  تبني 
توجد ارضية الشباب يف مكان ما 
لكان ذلك املكان قفيرا يابسا الن 
الشباب وحدهم هم القادرون علي 
االفضل  نحو  االمــور  تغيير مسار 

دائما 
 كم مرة يقام املهرجان وأين يقام ؟   
 يقام املهرجان  سنويا وهذا العام  
هي النسخة العاشرة من مهرجان 
، اما عن مكان  أوسكار  ايجيبت 
املهرجان   يقام  يف اماكن كثيرة 
املهرجان  اقيم  املثال  سبيل  فعلي 
يف احد دوراته علي مسرح وزارة 

الشباب .
حديثنا عن مكان املهرجان 

يف دورته العاشرة ؟ 
املــهــرجــان يف قاعة  اقــيــم 
مبركز  الكبري  املؤمترات 
ــع لــــوزارة  ــاب ــت الــتــعــلــيــم ال
بشارع  والرياضة  الشباب 

البرج .
ذكرتي يف حديثك أن املهرجان يقام مرة واحدة سنوياً فكم 

يوما تقام فيه دورته السنوية ؟
 مهرجان اوسكار ايجيبت يقام على مدار السنة كاملة يف 
3:4 ايام خالل كل 3 اشهر يقام يوم من أيام الدروة حيث 
الندوات  فيه  وتقام  ومشاريعهم  اعمالَهم  الشباب  يعرض 
يحاضر فيها مبدعني وفنانني وكل يوم 
يكون مختلف عن اليوم السابق  ونكرم  
سبيل  علي  املجاالت   كل  يف  املبدعني 
العاشرة   دورته  املهرجان يف  كرم  املثال 
ابوالليف،  العظيم،  عبد  حجاج  الفنان 
مجدي  شربيني،  الشيف  عالءزينهم، 

سعيد، والكاتب الشاب ادهم خضر
تصدرت  التي  املــجــاالت  عــن  حديثينا 

املهرجان يف دورته العاشرة ؟ 
يف  الــتــصــدر  يعينه  مــجــال  يحظي  لــم 
ــعــددت املـــجـــاالت ؛  املــهــرجــان حــيــث ت
 ، الطرب  التجميل،  يوجد خبراء  فكان 
املشغوالت اليدوية، امللحنني و املطربني 

الشباب الواعدين . 
وماذا عن كيفية االشتراك باملهرجان

بسيطة  بــاألعــمــال..  االشــتــراك  كيفية 
صفحة  طريق  عن  االعــالن  يتم 
التواصل  مــوقــع  على  املــهــرجــان 
االجتماعي »فيس بوك« عن فتح 
باب االشتراك يف دورته اجلديدة  
الشخصية  الــبــيــانــات  ــال  ــ وارسـ
وسيرة ذاتية للمشترك واهال بكل 

املبدعني يف كافة املجاالت التي يدعمها مهرجان اوسكار 
ايجيبت

هل ُيكمل الشباب متابعتهم مع املهرجان ؟ 
أن  ميكن  حيث  عادل  الفنان  مع  متابعتهم  الشباب  يكمل 
اُتيحت  إذا  املهرجان  يف  مــرة  من  أكثر  أحدهم  يشارك 

الفرصة لذلك .
اوسكار  مهرجان  ملدير  بالشكر  نتوجه  حوارنا  نهاية  يف 
ايجيبت علي وجودها املميز معنا ونتمني التوفيق والنجاح 

الدائم للمهرجان

ــداودى مــحــافــظ قنا،  ــ ــرف الـ ــواء أشـ ــل كــلــف ال
املهندس نبيل الطيبي السكرتير العام ملحافظة 
قنا والذي يؤدي مناسك احلج لهذا العام  درع 
مساعد  عبداملوجود  اميــن  للسيد  املحافظة 
احلج  بعثة  ورئيس  االجتماعى  التضامن  وزير 
أداء مناسك احلج، حلجاج  وذلك علي هامش 

مبكة  جراند  إعمار  بفندق  األهلية  اجلمعيات 
بحضور  السعودية،  العربية  باململكة  املكرمة 
من  بقنا  املالية  وزارة  وكيل  حــمــدان  محمود 
ضمن حجاج بيت اهلل احلرام واحمد السمان 
ومحمود عبدالغني مشريف محافظة قنا وعدد 
من مشريف اجلمعيات مبحافظات اجلمهورية. 

أشرف  الــلــواء  أن  الطيبي  نبيل  املهندس  قــال 
مراحل  كثب  عن  قنا يتابع  محافظ  الـــداودى 
أداء  احلجاج ملناسك احلج من خالل االتصال 
اليومي ، و أن أفراد البعثة من املحافظة بحالة 
حيث  باستمرار،  متابعتهم  ويتم  جيدة،  صحية 
واإلحرام  القدوم،  وعمرة  املناسك  بأداء  قاموا 

والصعود إلى »عرفات«
احلج  مناسك  انتهاء  بعد  أنه  الطيبي   أضاف 
املدينة  إلى  قنا  توجه حجاج محافظة  والعمره 
عليه  اهلل  الرسول صلى  مسجد  لزيارة  املنورة 
إلى  املدينة  مطار  من  سيغادروا  وبعدها  وسلم 

مطار األقصر يوم االربعاء 20 يوليو اجلارى

كلمات شاعر الداخلية: رائد/ محمود النوبي شحات جيشها شعبها

يا بالدى يا حرة اسمحيلي بالغزل
يا أرض صابرة واسمها ساير جدل

يا أرض معشوقة لنساء ورجال وطن
يا أرض سابت اسمها حي اتوطن
يا أرض فيها والدى طرحت نبتها

يا أرض متصانة ومصانة للولد
يا أرض سينا يا وطن

حاربت رجال فيكي وليكي
وحررت بيكي الوطن

مزوج ترابك بابنك الشهم البطل
يا أرض سينا يا وطن

فيكي الرجال طاهرة نقية
تشوف رجال صاحية عفية

حالفة لتكوني لنا
ينعل عدوك ألف مرة

فاكرين والدك مش هنا
فاكرينا نرضي بالغريب

يجيي يدنس أرضنا
فاكرينا شعب رخيص عقيم

هنخاف نحرر أرضنا
فاكرينا مكن نستهان

بوجوه غريبة قال جاية تاخد أرضنا
جثثنا مرمية علي أرض الوطن

عدوا انشلوها لو انتهت تاخدوا الوطن
مني اللي قال إني الوطن فيه جيش يدافع

احنا البلد اللي والدها تبات تعافر
تشيل هموم الوطن قابلة حتارب

احنا حكمة من زمان اعقلوها
احنا البلد اللي جيشها شعبها سجلوها
احنا التاريخ اللي اتكسف يذكر بطولة

ينعي يف مني وال مني خجلت رجولة
تذكــر البطــل اللــي ضحــي وال ابنهــا اللــي 

صحــي
وال شعبها اللي صان

تذكــر الرجــل القويــة اللــي داســت ع الرمــال 
هــزت ســرية

واللي فيها عدوها أصبح جبان
إن سينا احتررت ده تاريخ وحتمي
هل رأيتم شعبها رافض حتدي ؟
كان هتافه للوطن األرض عرضي

رجعت األرض لوالدها هللت
أنا مكن أرضي ميوت والدى

وجلل أرضي أبيع والدى
ما كرامة الشعب يف بالده تتحسب

من يوم ما يصرخ موطني ويقول قوى
تلقي أفواه العدو اتكممت

وكأنها خرسة ويرجع موطني
عدت سنني وأيام واحتررت سينا

بقيت مثال لبسالة والنصر كان لينا
وبنتحفل بيها بس اوعوا م اخلية

فاكرينا من غير فكر واستغبوا ويف ثانية

طلعوا بنفس شعارنا األرض هيا العرض
فاكرينا بنرددها من غير طموح أو فكر

سبنا الغباء ليكم احنا التاريخ كلل
أعمالنا فخر بالدى وأمثالكم دى ملت

حتبوا تاخدوا الدرس وده درس مش قاسي
درس حروفه تالتة

كلمة وطن ده الغالي
واللي ملهوش وطن
زى اللي بات عارى
ال طايل أنه ميوت
وال حتي بات دارى

تعيشي يا سينا الوطن وتعيشي لوالدى
ويفضلوا يفتخروا والنصر لوالدى

ويفضل تاريخ اليوم عيدك ويا بالدى
تقولي حتريرك يا سينا

يوم فيه كرامة وطن والنصر بات لينا

يوليو ٢٠٢٢م   -    ذو احلجة ١٤٤٣هـ


