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أسبوعيا مؤقتا
صحيفة يومية مستقلة تصدر

صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبالية»

«األيادى الناعمة»
تقتحمن مهن الرجال..
المر؟»
«إيه اللى رماك على ُ

محمود سلطان يكتب:

االستثمار السياسى
فى «جسد المرأة»

عصا األسقف..
الزى الكنسى..
حكايات وأسرار

د .هشام الحمامى يكتب:

«محمد عبدالعزيز» أشهر مذيع برامج دينية فى مصر ..إعالمى بدرجة سفير
مصر تقفز  90مرك ًزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق

امرأة تطلب فتح قبر
والدها ..زوجة تتمنى
الموت لزوجها..

وأخرى :هل يجوز إخراج
الزكاة لزوجى؟

شجاعة وثبات وفيض
وإشراق؟!  .إنه الهدهد النبيل
فراج إسماعيل يكتب:

سجال
العلماء
القس مكاريوس فهيم قلينى يكتب:

مصابيح األمل« ..أطباء ..قاعات أفراح ..ومطاعم» أكلك وفرحتك بالمجان

«المونيتور»:
توقعات بتراجع
15جنيها
الدوالر
ً

جروب نساىئ لدفع اإليجار لغري القادرني ..أدوية ومواصالت دليفرى للمرىض ..وجبات لدار المسنني ..وقبطى يتكفل بزفاف األيتام

فتى أحالم «رانيا يوسف وغادة عبدالرازق» األكثر تداو ًال

ديوان المظالم

فرس حلمك

و«حضّ انات الخاصة»  .لمن يستطيع إليها سبيال!

«حرب الترند»« :خليفة سليمانى»« ..صفقة القرن» ..ومواصفات
يحاول نزع اللحاف عنى
مناما
رؤية البيض
ً

افتح قلبك

نقص الحضانات بمستشفيات اإلسماعيلية العامة .

ترميم شروخ
الكنيسة

تزوجها رغم سوء
سلوكها ..فهل أخبرهم؟!
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«مدينة السادات» صرح عمالق تم تطويره بعد تولى السيسى

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ
توليه مقاليد الحكم ،بتطوير العديد من
المدن على رأسها مدينة السادات وهى
مــن مــدن الجيل األول ،قامت بإنشائها
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الــتــابــعــة لمحافظة المنوفية وعاصمة
لمركز السادات.
تقع مدينة الــســادات ،بين محافظتى
القاهرة واإلسكندرية بإطاللة مميزة على
دلتا النيل ،حيث تقع فى االتجاه الشمالى
الغربى مــن الــقــاهــرة بالكيلو  93طريق
القاهرة اإلسكندرية الصحراوى.
وتــبــلــغ الــمــســاحــة اإلجــمــالــيــة لمدينة
السادات 121فدا ًنا ،والكتلة العمرانية 74
ألف فدان ،تمت إعادة تخطيط المدينة
ع ــام  2010حــتــى تــكــون مــركــ ًزا لوسط
وغرب الدلتا ،وعدد السكان المستهدف
من  300ألف نسمة (العدد الحالى) إلى
مليون ونصف المليون نسمة ،وتنقسم
المدينة إلى مخططات سكنية – خدمية
– صــنــاعــيــة – تــجــاريــة – تــرفــيــهــيــة –
زراعية.
ويــبــلــغ حــجــم أراضـــــى جــهــاز مــديــنــة
ال ــس ــادات  2534قــطــعــة ،منها أراض ــى
نظام القرعة العلنية  31.471قطعة،
وأراضــى اإلسكان االجتماعى 24.184
قطعة ،واإلسكان المميز  7.179قطعة،
واإلسكان األكثر تمي ًزا  104قطع.
أسعار الشقق فى مدينة السادات تبدأ
من  250ألف جنيه ،واالراضــى من 320

مة

رج

ت

إشراف:

عال خطاب

ألف جنيه.
وخصصت وزارة اإلسكان والمجتمعات
الــعــمــرانــيــة ،مساحة  50فــدان ـا ً بمدخل
المدينة ،على طريق القاهرة -اإلسكندرية
الصحراوى ،لصالح شركة كايرو جراند
بارك لالستثمار السياحى ،إلقامة مشروع
سياحى متكامل على أن تلتزم الشركة
بــســداد مــبــلــغ مــقــدم  % 25مــن القيمة
البيعية لقطعة األرض خــال شهر من
تاريخ إخطارها بالتخصيص والتسعير،
والباقى على  4سنوات محملة باألعباء
تبدأ من تاريخ ســداد الدفعة المقدمة،
وطبقا ً للقواعد المعمول بها بالهيئة فى
هذا الشأن ،واستيفاء مستندات الدراسة
االقــتــصــاديــة ومــوافــقــة قــطــاع الــشــئــون
المالية واإلدارية بالهيئة عليها أوالً ،ومدة
تنفيذ المشروع ال تزيد على  4سنوات
تبدأ من استصدار القرار الوزارى.
ويــشــمــل ال ــم ــش ــروع ال ـ ــذى ســتــنــفــذه
الــشــركــة ،على متحف األحــيــاء المائية
"األكواريوم" والذى يسمح للزائر بالتجول
تحت الــمــاء مــن خــال أنــفــاق زجاجية،
لرؤية أعماق البحر وما فيها من شعاب
مــرجــانــيــة ،وأح ــي ــاء مــائــيــة ،وتــضــاريــس
خــابــة ،ويــضــم "األكــوابــارك العالمية"،
وستكون من أكبر المالهى المائية فى
العالم ،وتضم " 45لعبة مائية متنوعة
تتناسب مــع جميع األعــمــار  -حمامات
السباحة  -مسطحات خضراء  -مطاعم
وكــافــيــهــات" بــجــانــب حــديــقــة الــفــراشــات

والحدائق العطرية ،وتحتوى على عدد
كبير من األشجار والشجيرات الخاصة
بالفراشات ،باإلضافة إلى حديقة الطيور
الدولية ،وتحتوى على محميات طبيعية
وبــحــيــرات صــنــاعــيــة وطــبــيــعــيــة ،وأنـــواع
نادرة من الطيور ،وشالالت ،ومسطحات
خضراء.
وجارٍ تنفيذ  5800وحدة (291عمارة)
بمشروع اإلســكــان االجتماعى بالحيين
(الــفــردوس – الــنــور) بمدينة الــســادات،
ونسبة اإلنجاز .%75
وقـــــام مــســاعــد ن ــائ ــب رئ ــي ــس هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة ،لقطاع
التنمية وتطوير الــمــدن ،بجولة تفقدية

لمتابعة المشروعات الــجــارى تنفيذها
بمدينة السادات ،رافقه خاللها المهندس
أمــيــن غنيم ،رئــيــس جــهــاز تنمية مدينة
السادات ،ومسئولو جهاز المدينة ،حيث
تفقد المهندس كــمــال بهجات مشروع
اإلسكان االجتماعى بمنطقتى الفردوس
والــنــور ،وأثــنــى على أعــمــال التشطيبات
الخارجية بالمشروع ،كما تفقد األعمال
الجارى تنفيذها بمركز الشباب المطور
بالمحور المركزي ،2سواء بالمالعب ،أو
األعمال النهائية بالمبنى اإلدارى متعدد
األغ ــراض والمتضمنة صــاالت لأللعاب
وقاعة االحتفاالت ،وذلــك لقرب افتتاح
البطولة الرياضية للمدن الجديدة .2020

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز
تنمية مدينة السادات ،أن الجولة شملت
تفقد المراحل النهائية فى أعمال رفع
كفاءة وصيانة شبكات المياه والصرف
وال ــك ــه ــرب ــاء ب ــش ــارع أبــوبــكــر الــصــديــق
بطول  7كم ،حيث وصلت نسبة اإلنجاز
لحوالى  ،%95مشيراً إلى أنه تم التأكيد
خالل الجولة على ضــرورة سرعة وضع
الــعــامــات اإلرش ــادي ــة لــلــطــريــق وده ــان
البلدورات والمطبات.
وأكد ،أنه تم االنتهاء من تغطية الملعب
الكبير بالنادى المطور بالمدينة بالنجيل
الطبيعى ،لتجهيزه الستضافة فعاليات
الــدورة الرياضية للمدن الجديدة خالل
الفترة من  27يناير إلى  8فبراير ،2020
وج ــارٍ االنــتــهــاء مــن الملعب الخماسى،
بــاإلضــافــة إلــى ملعب كــرة الــيــد والسلة
والتنس األرضــى ،واالنتهاء من تشطيب
المدرجات والصاالت متعددة األغراض
وتجليدها بــاألخــشــاب وحــمــام السباحة
األولــيــمــبــى ،وغ ــرف الــمــابــس والــحــكــام
وقــاعــة المؤتمرات ،وقــاعــة كبار الــزوار
والحمامات والــجــراج متعدد الطوابق،
بالتزامن مع إنهاء أعمال الطرق بالمحاور
المؤدية للنادى ،تسهيالً على المشاركين،
باإلضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام
للنادى.

محمد الخرو

جنيها
«المونيتور» :توقعات بتراجع الدوالر لـ15
ً

تــوقــع مــوقــع "الــمــونــيــتــور"
األمــريــكــى ،اســتــمــرار تحسن
االقتصاد المصري ،لهذا العام،
تزام ًنا مع انخفاض سعر صرف
الـــــدوالر أمـ ــام الــجــنــيــه خــال
مشيدا باالرتفاع
األيام األخيرة،
ً
الملحوظ لمؤشرات االقتصاد
المصري.
ون ــق ــل ال ــم ــوق ــع عـ ــن عــلــى
الـــحـــريـــري ،ســكــرتــيــر شعبة
الــصــرافــة فــى اتــحــاد الــغــرف
التجارية المصرية ،قوله ،إن
"سعر صرف الدوالر قد يتراجع
إلـــى  15جــنــيــهــا ف ــى األشــهــر
القليلة المقبلة ،إذا استمرت
النسبة الحالية لالنخفاض فى
قيمة الدوالر".
وأضــــاف "ال ــح ــري ــري" ،،أن
واحدا على
قرشا
الدوالر فقد
ً
ً
األقــل من قيمته فى  19يناير
مشيرا إلــى أنــه فى
الماضي،
ً

 14يناير وحــده انخفض بنحو
 10قــروش ،الف ًتا إلى أن قيمة
الجنيه تتصاعد مــع استمرار
تــدفــق الــــدوالر نتيجة تحسن
االقتصاد.
وبــالــنــســبــة لــتــوقــعــات هــذا
العام ،قال "الحريري" إن العملة
الخضراء ستشهد مــزيـ ًـدا من
االنخفاضات ،حيث إن تدفق
العملة الصعبة يأتى بدعم من
السياحة والصادرات وتحويالت
ال ــم ــص ــري ــي ــن ف ـ ــى الـ ــخـ ــارج
واالستثمار األجنبي.
وأض ــاف" :ال توجد أسباب
الرتفاع الــدوالر مقابل الجنيه
مرة أخــرى ،واالتجاه الهبوطى
سيستمر مع نمو االقتصاد".
م ــن جــانــبــه ،قـ ــال الخبير
المصرفى هانى أبوالفتوح ،إن
"الدوالر انخفض بنسبة %10.5
منذ ديسمبر ."2017

فى السياق ،توقع مصطفى
الــفــقــي ،كبير أمــنــاء الــخــزانــة
ورئــيــس التخطيط والتحليل
الــمــالــى فــى شــركــة EGYPT
 SAIPEMللنفط والــطــاقــة،
المزيد من المكاسب للجنيه.
وقــــال" :لــقــد ســاعــد تدفق

الــعــمــلــة الــصــعــبــة بمصر على
تــنــشــيــط الــجــنــيــه مــنــذ بــدايــة
الــعــام" .وأش ــار إلــى أنــه "على
أرض الواقع كان الدوالر يضعف
منذ نهاية شهر ديسمبر ،حيث
انخفضت العملة األمريكية
إلى ما دون  16مقابل الجنيه"،

الفـ ًتــا إلــى أنــه "يجب أن نضع
فى اعتبارنا أن القيمة العادلة
للدوالر هى فى نحو  12إلى 14
جنيها فى السوق المحلية".
ً
وأرجــع كبير أمناء الخزانة،
االنــخــفــاض األخــيــر فــى سعر
صرف الدوالر إلى تدفق العملة
الصعبة بالبالد ،خاصة "األموال
الــســاخــنــة" وهــو مــا يقصد به
تدفق رؤوس األمــوال من دولة
إلى أخرى لكسب فائدة بسيطة
على سعر الفائدة لتغيير سعر
الـــصـــرف ،وذلــــك عــلــى م ــدار
األسبوعين الماضيين.
وأعــلــن البنك الــدولــي ،فى
أكــتــوبــر الــمــاضــي ،اســتــمــرار
اإلصـــــاحـــــات االق ــت ــص ــادي ــة
والتحسن التدريجى فــى بيئة
األعمال بمصر ،ومــن المتوقع
نــمــو االقــتــصــادى لــيــصــل إلــى
 %6بــحــلــول الــســنــة الــمــالــيــة

 ،2021/2020بدعم من انتعاش
االســتــثــمــارات وال ــص ــادرات ،ال
سيما فى السياحة والغاز.
وأش ـ ــار الــبــنــك ف ــى أح ــدث
تقرير له ،إلى أنه من المتوقع
أن يصل عجز الحساب الجارى
إلـــى نــحــو  %2.6م ــن الــنــاتــج
الــمــحــلــى اإلج ــم ــال ــي ،مــقــارنــة
بنسبة  %2.4فى السنة المالية
ل ــع ــام  ،2018وذلـــــك بسبب
تحسن االستثمارات والتجارة
الداخلية.
وفي  13يناير الماضي ،قال
البنك المركزى المصرى ،إن
البنوك المحلية تلقت تدفقات
بقيمة  1.7مــلــيــار دوالر فى
أيــام العمل األربعة بين  8و13
يناير من أموال أجنبية تستثمر
فى سندات الخزانة المصرية
وسوق األوراق المالية.

«سوبر بابا» يخطف اهتمام الصحافة اإلنجليزية «بطل أسطورى» أم «مهمل»؟ تقارير غربية :بعد «كورونا»  .هل تعلن الصين إفالسها قري ًبا؟

خــال األيـــام الماضية،
أصبح أب مــصــرى ،حديث
وس ــائ ــل اإلعـــــام ووســائــل
الــتــواصــل االجتماعي في
مــصــر وخ ــارج ــه ــا ،بــعــدمــا
اســتــطــاع أن يــنــقــذ ابــنــتــه
مــن الــمــوت المحقق تحقق
عجالت القطار ،حتى بات
إعالميا "سوبر
يطلق عليه
ً
بابا".
وتم تــداول مقطع فيديو
يــوثــق ال ــواق ــع عــلــى نــطــاق
واســع ،وحظي باهتمام من
جــانــب الصحف والــمــواقــع
األجنبية ،وتــراوحــت ردود
الــفــعــل بــيــن اإلشــــــادة بــه،
ووصــفــه بـــ "الــبــطــل" ،وبين
"أب ــا مهمالً
نقده واعــتــبــاره ً
كــان مــن الممكن أن يفقد
حياته وحياة ابنته بتهوره"،
وفق قول البعض ،لكن يبقى
األم ــر فــى إط ــار "البطولة
األس ـ ــط ـ ــوري ـ ــة" فــــى نــظــر
األغلب.
مـ ــن ج ــان ــب ــه ــا ،وصــفــت
صحيفة "ذا صن" البريطانية
الرجل بـ"البطل األسطوري"،
بعد أن كاد أن يفقد حياته
فــى سبيل إنــقــاذ ابنته من
موت محقق.
وأضـ ــافـ ــت الــصــحــيــفــة،
أن األب ل ــم ي ــت ــردد ثانية
واحدة فى رمى جسده فوق
جسد ابنته ،التى أصيبت
بـــالـــذعـــر ووقــــعــــت تــحــت
عــجــات الــقــطــار ،بمدينة
اإلسماعيلية.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن
م ــص ــور ف ــي ــدي ــو اإلنـ ــقـ ــاذ،
وأحــد شهود العيان ،يدعى
أحــمــد ع ــاك ــف" :لــقــد كــان
فظيعا ترك الجميع
مشهدا
ً
ً
يقفون على منصة المحطة

صحيفة يومية مستقلة
تصدر أسبوع ًيا مؤقتًا
عن شركة املصريون للصحافة
والنشر والطباعة والتوزيع ش.م.م
اإلدارة والتحرير واإلعالنات
 45مكرر شارع شامبليون ـ القاهرة
م01124449866 /
ت 25783446 /فاكس25783447 /

مذهولين".
بينما روى شاهد العيان
على إبراهيم ،تفاصيل ما
ح ــدث ،قــائ ـاً" :لــقــد كانت
الفتاة تمشى على قضبان
السكة الــحــديــديــة ،وفجأة
دوت صفارات إنــذار قطار
البضائع ما أربكها وسقطت
عــلــى األرض شــبــه فــاقــدة
للوعي".
وفى ذات اللحظة – وكما
يــروي شاهد العيان  -قرر
األب الــتــضــحــيــة بــنــفــســه
إلنــقــاذهــا ،وقــفــز غــيــر آبــه
بــالــصــرخــات الــتــى تطالبه
ب ــال ــع ــودة بــســبــب اق ــت ــراب
القطار.
واستطرد" :لقد أخذنا
ندعو الله من أجل إنقاذهما
فى الوقت الذى كاد الخوف
أن يوقف قلوبنا".
بينما أشـ ــارت صحيفة
"جــلــف نــيــوز" فــى نسختها
اإلنجليزية ،إلى تباين اآلراء
وردود الفعل حول الحادث،
الفتة إلى أنه فى حين امتدح
الــعــديــد وأشــــادوا بتصرف

مديرو التحرير

فتحى مجدى
عبدالقادر وحيد
محمد الفايدى

األب على دوره البطولي،
وصفه أحد مسئولى السكك
الحديدية بـ"المهمل".
وعــــــــــلــــــــــق أشــــــــــــرف
عبدالحميد ،أحــد مشرفى
المحطة ،والمسئول السابق
ذكــــره ،عــلــى الــواقــعــة ،فى
تــصــريــحــات تــلــيــفــزيــونــيــة،
قائالً" :والد الفتاة لم يكترث
باستخدام نفق المشاة لعبور
الجانب اآلخر من المحطة".
وتــابــع" :بـــدالً مــن ذلــك،
ع ــب ــر األب واب ــن ــت ــه عــلــى
الــقــضــبــان فــى وق ــت مــرور
قــطــار الــبــضــائــع" ،مضي ًفا:
"أنــتــم تصفونه بسوبر بابا
بالرغم من أنــه فى حقيقة
األمر أب مهمل".
وكــــــــان رواد مـ ــواقـ ــع
الــتــواصــل ت ــداول ــوا صــورة
لــأب البطل ،حيث يعتقد
أنــه حــجــاج إبــراهــيــم ،أحد
سكان منطقة "أبوحجاج" فى
محافظة الشرقية ،ويبلغ من
عاما ،بينما ابنته
العمر ً 55
عاما.
تبلغ
تقريبا ً 13
ً
مـ ــن ج ــان ــب ــه ــا ،كــشــفــت

وزارة النقل ،مساء الثالثاء،
مــابــســات الــفــيــديــو الــذى
أظهر أبًا يحتضن ابنته بين
رصيف سكة حديد وأحــد
قــطــارات البضائع بمحطة
اإلسماعيلية.
وأعــلــنــت ،فــى بــيــان لها،
أن ــه بــعــد مــراجــعــة وتفريغ
الكاميرات الخاصة بمحطة
اإلس ــم ــاع ــي ــل ــي ــة لــلــســكــك
الــحــديــديــة لــلــوقــوف على
مــابــســات الــواقــعــة ،تبين
أن األب كــان يستقل قطار
الركاب رقم  286القادم من
بورسعيد إلى اإلسماعيلية،
والــــــــذى تـــوقـــف بــمــحــطــة
اإلسماعيلية بالرصيف رقم
.1
وذك ــر الــبــيــان ،أن ــه بــدالً
من أن ينزل األب من باب
الــقــطــار المخصص لنزول
الــركــاب عــلــى الــرصــيــف 1
للوصول إلى الرصيف رقم
 2عبر النفق الموجود بين
الرصيفين ،قام بالخروج من
الباب المخالف للقطار 286
ليعبر بين فــواصــل عربات
أحـ ــد قـــطـــارات الــبــضــائــع
المخزنة على الرصيف رقم
 ،2مخال ًفا بذلك تعليمات
السالمة واألم ــان الخاصة
ب ــرك ــوب قـــطـــارات الــســكــة
الــحــديــد ،مــا يــتــرتــب عليه
غرامة مالية.
وأضــــــاف" :ع ــن ــد عــبــور
الـــمـــواطـــن ب ــي ــن ف ــواص ــل
ع ــرب ــات قــطــار الــبــضــائــع،
وقعت ابنته بين الرصيف
وقطار البضائع ،فقام األب
بالنزول لمساعدتها للصعود
إل ــى الــرصــيــف ،وتــصــادف
تحرك قطار البضائع فى
ذلك الوقت".

األخبار
محمد أبو الفضل

احلوادث
شيماء السيد

التحقيقات
عصام الشربيىن

ثقافة وفن
صفاء البيلى

ال صــــوت يــعــلــو ف ــي ال ــع ــال ــم فــــوق صــوت
التحذيرات المتزايدة من الخطر الذي يشكله
كبيرا
تهديدا
"فــيــروس كــورونــا" ،الــذي يشكل
ً
ً
للبشرية ،خاصة مع عدم التوصل إلى لقاح له
حتى اآلن ،ووفاة العشرات وإصابة المئات في
الصين وخارجها ،مع انتقال الفيروس إلى بعض
الدول األخرى ،وهو ما ينذر بخطر يهدد العالم،
ويرجعنا إلى أزمة األوبئة واألمراض القاتلة.
تهديدا
وتحت عنوان" :الفيروس القاتل يشكل
ً
جديدا الستقرار االقتصاد العالمي" ،أشارت
ً
وكالة "بلومبرج" األمريكية إلى النتائج السلبية
لفيروس كــورونــا الصينى على اقتصاد أقــوى
البلدان بالعالم ،الفتة إلى أن كبرى الشركات مثل
"ستاربركس" ونيسان موتورز و"فيسبوك" وغيرها
أغلقت بعض فروعها هناك ،بينما البعض اآلخر
أجلى موظفيه من المناطق الموبوءة.
وقالت الوكالة ،إنه على الرغم من أنه من
السابق ألوانــه تقييم التأثير الكامل لفيروس
كورونا ،على االقتصاد الصيني ،حيث تم تمديد
العطالت الوطنية ،وتم إغــاق مدينة "ووهــان"
لوقف انتشار الــفــيــروس ،إال أنــه مــن الواضح
بالفعل أن الفيروس يضر بمعدل النمو ويؤثر
على مجاالت حيوية كالسياحة وغيرها.
وذكـــــرت الــوكــالــة أن شــركــة "وى وورك"
األمريكية الــمــزودة ألمــاكــن العمل الجماعي،
وشركة المقاهى األمريكية "ستاربكس" ،أغلقت
مقراتها فى الصين ،بينما اتخذت شركات أخرى
مثل "فيسبوك" و"نــيــســان" ،إجـــراءات لحماية
تضررا من انتشار
الموظفين فى المناطق األكثر
ً
الفيروس القاتل.
وفى بيان لها ،قالت شركة "وى وورك "،إنها
مكتبا فى أنحاء الصين بشكل مؤقت،
أغلقت ً 55
وتشجع الموظفين على العمل من المنزل أو من
غــرف خاصة ،بينما قــال مطلعون إن موظفى
"فيسبوك" فى الصين وأولئك الذين عادوا لتوهم
من رحالت إلى الدولة اآلسيوية تم إبالغهم بأن
يعملوا من المنزل.
وأشــار التقرير إلــى أن من أكثر الشركات
الكبرى المهددة بسبب فيروس كورونا ،هى شركة
"أبل" األمريكية فى الصين ،والتى تواجه خطر
فعمليا كل هواتف "آيفون" فى العالم
التعطل،
ً
تصنع فى الصين بتعاقد مع الشركات المصنعة،
حيث تزيد الشركة من إنتاجها لمواجهة الطلب

املنوعات
صفية جمال

العالى على منتجاتها بشكل أكثر من المتوقع.
من جانبه ،حــذر راجيف بيسواس ،الخبير
االقتصادى ورئيس قسم آسيا الباسيفيك بشركة
خطرا
" "IHSمــن أن "فــيــروس كــورونــا يشكل
ً
كبيرا على المستقبل االقتصادى آلسيا
سلبيا
ً
ً
والمحيط الهادئ على المدى القريب ،وذلك
إذا استمر الوباء فى التصاعد خالل األسابيع
موضحا أن "معدالت النمو االقتصادى
المقبلة،
ً
اإلقليمى السلبية تتوقف ،على مــدى سرعة
السيطرة على هذا الوباء".
وقال التقرير ،إن مدينة "ووهــان" الصينية،
التى انتشر بها الفيروس ،تتعرض ألكبر ضربة
اقتصادية فى تاريخها ،حيث تم إغالق المدينة
التى يبلغ عــدد سكانها  11مليون نسمة فى
محاولة لوقف انتشار الفيروس ،وتشكل المدينة
نحو  %1.6من الناتج المحلى اإلجمالى للصين.
فــى الــســيــاق ،ق ــدر بــنــك "بــاركــلــيــز" أن ثقة
المستهلك ومــعــدالت اإلنــفــاق ســوف يتأثران
بالفعل ،وبالتالى من الممكن أن يقل نمو الناتج
المحلى اإلجمالى فــى الــربــع األول أو الثانى
بنسبة  1إلــى  %0.2فى جميع أنحاء الصين،
بينما إذا انخفض اإلقــبــال على وسائل النقل
والترفيه بنسبة  ،%10فإن إجمالى الناتج المحلى
سينخفض بنحو  1.2نسبة مئوية.
ف ــى حــيــن ،ســلــطــت صــحــيــفــة "تــلــيــجــراف"
البريطانية ،الضوء على أعراض فيروس كورونا،
وكيفية نقله من إنسان إلى آخر.
ونقلت عن الدكتور آدم كوتشارسكي ،األستاذ
بكلية لندن للصحة العامة والطب االستوائي،
قوله إن "أعراض فيروس "كورونا" قد ال تظهر
إال بعد مرور أسبوع من العدوى بالفيروس ،وتبدأ
معظم األعراض فى الظهور بين ثالثة وستة أيام
بعد العدوى".
وعلى الرغم من أن العدد األكبر من حاالت
مقتصرا على الصين ،إال أنه
اإلصــابــة يظل
ً
اكتشفت حاالت اإلصابة بالمرض سريع االنتقال
فى الواليات المتحدة ،وبريطانيا ،وهونج كونج،
وماليزيا ،وفرنسا ،وأستراليا ،وتايالند ،وكوريا
الجنوبية ،وتايوان ،وماكاو ،واليابان ،والفلبين.
ووف ـ ًقــا لمنظمة الصحة العالمية ،يتسبب
فيروس "كورونا" الجديد فى ارتفاع فى درجة
الحرارة والتعب والتهاب الحلق والسعال الجاف
فى المراحل المبكرة من المرض.

املدير املالى
عماد العبساوى
املستشار القانونى
محمد فوزى

قواتنا المسلحة فى أسبوع
استمرار فعاليات التدريب البحرى
المشترك المصرى السعودى «مرجان»16 -

واصلت عناصر من القوات البحرية المصرية والسعودية،
تنفيذ فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى
"مــرجــان "16-والــذى يتم تنفيذه بنطاق األسطول الجنوبى
بالبحر األحــمــر بجمهورية مصر الــعــربــيــة ،وتــشــارك فيه
الفرقاطة المصرية طابا وسفينة اإلمــداد حاليب وعدد من
لنشات الصواريخ ،إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة
البحرية ،ويشارك من الجانب السعودى الفرقاطة الرياض
وسفينة دوريـــة صــاروخــيــة مــن ط ــراز  PGGوعــنــاصــر من
الوحدات البحرية الخاصة السعودية .
وقد شهدت األيام الماضية تنفيذ عدد من األنشطة التدريبية
المكثفة للقوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية ،تخللها
تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية والرمايات الليلية التى
تركزت على التدريبات االحترافية لعناصر القوات الخاصة
البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية ،وعلى
رأسها أعمال مكافحة اإلرهاب بالبحر والتعامل مع العدائيات
التى من المحتمل استخدامها ضد الجزر بالبحر األحمر .

وزير الدفاع يلتقى خريجى الدفعة
األولى من كلية الطب بالقوات المسلحة

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
وزيــر الــدفــاع واإلنــتــاج الحربى ،خريجى الدفعة األولــى من
كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبدالغنى
الجمسى ،وذل ــك فــى إط ــار حــرص الــقــيــادة العامة للقوات
المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة.
وألقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة ،كلمة قدم من
خاللها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها
لالرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكلية بالقوات المسلحة
لتخريج أجيال من األطباء العسكريين المؤهلين وفقا ً ألحدث
النظم والمعايير العلمية إلعداد الكوادر المؤهلة القادرة على
مواصلة مسيرة التطوير والبحث العلمى فى مجال الرعاية
الصحية المقدمة للمواطن المصرى .
ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع ،تحيات وتقدير الرئيس السيسى رئيس الجمهورية
لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة ،مؤكداً أن القيادة
العامة للقوات المسلحة لم تدخر جهداً لتأهيل طلبة الكلية
إلعداد جيل من الكوادر الطبية المؤهلة تأهيالً عالميا ً لتكون
لبنة جديدة تضاف إلى القوات المسلحة ،وإن إنشاء كلية الطب
بالقوات المسلحة يأتى استمراراً لسعى القوات المسلحة لبناء
قوات مسلحة عصرية قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع
عن مقدساته.

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال
الشرطة بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة
بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
وزيـر الدفاع واإلنتاج الحربى ،برقية تهنئة للسيد اللواء محمود
توفيق وزير الداخلية بمناسبة االحتفال بعيد الشرطة  25يناير
 2020جاء فيها :
السيد اللواء  /محمود توفيق
وزير الداخلية
يسعدنى أن أبعث إليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل
بأصدق آيــات التهانى بمناسبة االحتفال بالذكرى الثامنة
والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة
اإلسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات االحتالل البريطانى
دفاعا ً عن العزة والكرامة الوطنية .
ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة
البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ،يؤكدون اعتزازهم
بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال هيئة الشرطة فى حماية
الجبهة الداخلية والسهر على أمــن وأمــان المواطنين بكل
الصدق واإلخالص والتفانى ،كما يذكرون بكل الفخر واالعتزاز
تضحيات وبطوالت ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا
اليوم من عام 1952ميالديا ً دفاعا ً عن حرية اإلرادة والكلمة
الوطنية ،مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى
سبيل الحرية واالستقالل ،رعى الله مصر وشعبها العظيم
وأيدها دائما ً بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر .
وكل عام وأنتم بخير
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركــان حرب القوات
المسلحة ،ببرقية تهنئة مماثلة للسيد اللواء محمود توفيق وزير
الداخلية بهذه المناسبة.

محمد الخرو
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«دماء على األسفلت» ..والجانى سائقو النقل الثقيل

ً
>>برلماىن وخبري طرق :يتعاطون المنشطات من أجل القيادة لساعات طويلة بال نوم ..والعزل والتقييد يضع حدا للكوارث
تعد مصــر واحــدة مــن أكثــر دول العالم في
حــوادث الطــرق ،والتــي تحصــد أرواح اآلالف
ســنويا ،حتــى إن أعــداد الضحايــا تجــاوزت
ً
إجمالــي الخســائر التــي تكبدتهــا مصــر فــي
الحروب العسكرية التي خاضتها أمام إسرائيل.
وال يــكاد يمــر يــوم دون أن يقــع حادث ســير
يلتهم ضحايــا جديــد ،فيما يعــزوه خبــراء ،إلى
عدم االلتزام بقواعد القيادة ،وسوء حالة بعض
الطــرق ،وقلــة الحــرص علــى إجــراء الصيانــة
الدورية للسيارات.
وشــهدت الفترة األخيرة ،العديد من حوادث
على الطرق السريعة والصحراوية ،كان القاسم
المشــترك فيهــا شــاحنات النقــل الثقيــل ،التي
تســتخدم في نقــل البضائــع بيــن المحافظات،
وتوجــه أصابــع االتهــام إلــى قائديهــا ،بتعاطــي
المخــدرات ،وتجــاوز الســرعة المســموح بهــا،
ومخالفة قواعد السير.
السيارات المالكى
مؤخرا ،كشف الجهاز المركزي
في تقرير له
ً
للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،أن  % 42مــن
حــوادث الطرق تأتي بســبب ســيارات المالكي،
بنسبة بلغت  5647حاد ًثا من إجمالي 8480
حادث سيارة.
بينما جاءت ســيارات النقل بأنواعها "خفيف
 متوســط  -ثقيــل – مقطــورة" ،فــي المركزالثاني من حيــث عدد الحــوادث ،حيث بلغ عدد
الحوادث التي وقعت بســبب مركبات النقل نحو
 2290حاد ًثا ،بنســبة  17%من إجمالي عدد
حوادث الطرق.
عمال بورسعيد ..ضحايا لقمة العيش
وكان آخــر الحــوادث التــي وقعــت خــال
الفتــرة األخيــرة وأصابــت المصرييــن بحالة
مــن الحزن ،حــادث عمــال مصنع بورســعيد،

وحادث طبيبــات المنيا.
شــخصا مصرعهم ،بينمــا أصيب
ولقــي 23
ً
 7آخــرون فــي حــادث تصــادم أتوبيــس خــاص
بأحــد المصانــع بمدينــة بورســعيد ،بســيارة
مقطــورة بـــطريق بورســعيد دمياط ،أمــام قرية
الفردوس.
األتوبيس كان يقل عمال أحد المصانع (30
عامالً) ،وأثناء ســيره اصطدمت به ســيارة نقل
"مقطورة" عند الكيلو  ،21ما أدى إلى ارتطامه
تماما ،وتحولت
بســور قرية الفردوس وتحطمــه
ً
جثث بعــض المتوفيــن إلى أشــاء نتيجة شــدة
االرتطام.
اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد قال
تماما وعلى أعلى مســتوى من
إن "الطريــق آمن
ً
األمان ،وتتم صيانته ،لكن ســائقي النقل الثقيل
ال يراعون عوامل األمان والسالمة".
طبيبات المنيا
أما آخر الحوادث المؤلمة ،التي أثارت حالة
معــا بيــن المصريين ،فقد
من الحــزن والغضب ً
وقع على طريق الصــف بمحافظــة الجيزة ،يوم
األربعــاء  15ينايــر  ،2020حينمــا اصطدمت
ســيارة نقــل بأخــرى ميكروبــاص كانــت تقــل
طبيبــات ،نتيجــة اختــال عجلــة القيــادة فــي
يــد قائدهــا ،مــا أســفر مصــرع  5وإصابة 17
آخرين.
الحادث وقع في الصبــاح الباكر عندما كانت
الطبيبات الشــابات فــي طريقهن إلــى القاهرة،
لحضور تدريب على المبادرة الرئاســية للقضاء
على ســرطان الثدي ،بعد أن أُخطرن بالحضور
قبل الحادث بيوم واحد.
واالثنيــن  20ينايــر ،وقــع حادث بين ســيارة
مالكي وأخرى ربع نقل ،ما تسبب في مصرع ٥
عمال كانوا يستقلون السيارة الربع.

وفــي اليــوم ذاتــه ،أصيــب  10مــن العاملين
بمصنــع الســكر ،غــرب مدينــة ملــوي بإصابات
مختلفــة ،تراوحــت مــا بيــن كســور وجــروح
وكدمات ،نتيجــة حادث انقالب ســيارة ربع نقل
كانــت تقلهم علــى الطريــق الصحــراوي الغربي
أمام منطقة "تونا الجبل" بدائرة المركز.
وأفــادت المعاينــة التــي أجراهــا رجــال
المباحث ،أن ســبب الحــادث الســرعة الزائدة،
وعدم تقدير ســائق الســيارة للمســافة بينه بين
ســيارة أخــرى فانقلبــت الســيارة مــن الجانــب
األيسر.
سائقى النقل السبب األبرز
وقــال اللواء أحمد حســين الخشــب ،عضو
لجنــة النقــل والمواصــات بمجلــس النــواب،
دائــم مــا تكــون ناجمــة
إن حــوادث الســير
ً
عــن خطأ فــي القيــادة ،نتيجــة عــدم االلتزام

بالقواعد المرورية.
وحمــل بشــكل خــاص ،قائــدي ســيارات
النقــل الثقيــل المســئولية عــن حــوادث الطــرق
المتزايــدة ،وأضــاف لـ"المصريــون"" :الكــوارث
تقع بشكل أكبر ،بســبب ســائقي النقل السريع،
الذين ال يلتزمون بمعايير الســامة على الطرق
السريعة".
وأرجــع ذلــك إلــى تجــاوز ســائقين النقــل،
للســرعة القانونية وعدم االلتــزام بجانب واحد
للســير على الطريق ،ومواصلتهم لعملية القيادة
لفتــرات طويلة ،أكثر ممــا تتحملــه طاقاتهم ،ما
يتسبب في وقوع الحوادث نتيجة اختالل عجلة
القيادة.
وأشــار إلى أن "الكوارث التي يرتكبها سائقو
النقــل تقــع نتيجــة تعاطــي المخــدرات ،التــي
يتعاطونها بزعم أنها تمدهــم بالطاقة ،وتجنبهم

النوم أثناء القيادة".
ولفــت إلــى أن "الســائق أحيا ًنــا ،يكــون معــه
"تبــاع" ،يتولــى مســؤولية القيــادة فــي بعــض
األحيان ،حين يأخذ الســائق قســطًا مــن النوم،
وهو ما يتسبب في وقوع الحوادث".
واقتــرح عضــو لجنــة النقــل والمواصــات
بالبرلمان ،أن تقتصر قيادة شاحنات النقل على
الطرق الســريعة والصحراوية ،على من يملكون
رخصة قيادة درجة أولى.
وأوضــح ،أن "اإلدارة العامة للمــرور ،يتوجب
عليهــا إحــكام الرقابــة علــى الطــرق ،والقيــام
بدوريات مستمرة لرصد المخالفات".
أيضــا بإجــراء صيانــة للطــرق التي
وطالــب ً
تعانــي مــن التدهــور ،مــن أجــل ســامة مــن
يســتخدمونها فــي تحركاتهــم ،والتقليــل مــن
الحوادث المرورية.
تقييد سير النقل بالدائرى
اإلقليمى والقاهرة
مــن جهتهــا ،بــدأت اإلدارة العامــة للمــرور
في تطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء بحظر ســير
ســيارات النقــل التــى تزيــد حمولتهــا عــن 4
أطنان ،علــى الطريق الدائــري وداخــل القاهرة
صباحا وحتى
يوميا من الســاعة 6.00
ً
الكبرى ً
الساعة  12.00منتصف الليل.
وتوعــدت بأنهــا ســتقوم باتخــاذ اإلجــراءات
القانونيــة تجــاه المخالفين في نطــاق مديريات
األمــن التابعــة لهــا المناطــق المحــددة مــن
اإلقليمــي .فيمــا يشــهد الطريــق الدائــري
ومروريــا مكث ًفــا علــى
أمنيــا
اإلقليمــي
ً
ً
تواجــدا ً
مدار اليوم ،لرصد المخالفين واإلبالغ عنهم.
عزل النقل ..وتشديد الرقابة
وقال الدكتور أســامة عقيل ،أســتاذ الهندسة
والطرق بجامعة عين شمس ،إن "سيارات النقل

على الطرق يفتر أن تســلك مسارات مخصصة
ً
شــمال ،بشرط أال
على جانبي الطريق يمي ًنا أو
تتجــاوز نســبتها  % 10مــن حركة الســير ،أما
إذا تجاوزت هذه النســبة ،فيخصــص لها طريق
مستقبل عن المركبات العادية".
وأشــار عقيل ،إلــى أن "مصــر لديهــا العديد
من الطرق التي نفذت فيها خطة عزل سيارات
النقل ،منها طريق القطامية –الســخنة ،وطريق
30يونيــو ،وطريــق الســويس ،وطريــق مصــر
اإلســكندرية الصحــراوي ،وهــذا مــا يــؤدي إلى
الحد من حوادث النقل.
وأوضــح أن "اإلدارة العامــة للمــرور ينبغــي
عليهــا أن تضــع الــرادارات في الطرق لتشــديد
الرقابــة ورصــد المخالفين ،وأية حمــوالت غير
قانونية".
ولم يعف كسابقه ،قائدي ســيارات النقل من
المســئولية عــن ارتفــاع نســبة حــوادث الطرق،
ألنهــم "يتعاطــون المنبهــات ،مــن أجــل مواصلة
الســير لمســافة طويلة دون انقطاع ،والمنبهات
تصيــب الســائق باإلرهــاق الشــديد ،مــا يجعله
عرضة الختالل عجلة القيادة في يده".
وأوضــح أنــه "مــن الممكــن الســيطرة علــى
هــذه الظاهــرة من خــال تقييــد عدد ســاعات
القيادة لســائقي النقل ،مثلما يحدث في الدول
األوروبية ،لفتــر ال تتجاوز من ثماني إلى عشــر
ساعات".
وذكر أن "ذلــك يمكن التحكم فيــه عن طريق
جهــاز يســمى بـ"التاكــو جــراف" ،الــذي يرصــد
بــدوره مدة ســير المركبة ،ويســجل آخر محطة
توقفت فيهــا ،ما يمكــن إدارة المــرور من رصد
مخالفة القيادة لساعات طويلة".

أحمد سالم

مصر تقفز  90مرك ًزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق

>>قرقر :اهتمام كبري من الرئيس لتشييد الطرق والكبارى >> نبيل :االستثمار األجنبى وتوفري الوقت والوقود والعملة الصعبة أبرز مكاسب مرص من تحسني الطرق
تقدمت مصــر في مؤشــر جــودة الطــرق العالمي90 ،
مركــ ًزا ،لتحتــل المركــز الـــ 28عــام  ،2019مقارنــة
بالمركــز  45عــام  ،2018والمركــز  75عــام ،2017
والمركز  107عام  ،2016والمركز  110عام ،2015
والمركــز  118عــام  ،2014األمر الــذي أرجعــه خبراء
إلى مجموعة من األســباب والعوامل؛ على رأسها الجهود
المبذولــة فــي قطــاع النقــل والمواصــات ،وتوجيهــات
الرئيس عبدالفتاح السيســي بإنشــاء شــبكة طرق وكباري
قومية تربط جميع محافظات الجمهورية.
وقبل أيــام ،أبــرز المركــز اإلعالمــى لمجلس الــوزراء،
مؤشــر جــودة الطــرق خــال الفتــرة مــن  2007حتــى
 ،2019الذى يتراوح ما بين  1نقطة "أسوأ قيمة" إلى 7
نقاط "أفضل قيمة" ،وذلك على النحو التالي:
 5،1نقطــة عــام  ،2019مقارنــة بـــ 4،5نقطــة عــام
 ،2018و 3،9نقطــة عــام  ،2017و 3نقطــة لعامــى
 2016و ،2015و 2،9نقطة عام  ،2014و 2،7نقطة
عام  ،2013و 2،9نقطة عــام  ،2012و 3،4نقطة عام
 ،2011و 3،7نقطــة عــام  ،2010و 3،5نقطــة عــام
 ،2009و 3،4نقطــة عــام  ،2008و 3،3نقطــة عــام
.2007
وأشــار إلى أنه من المســتهدف تنفيذ  7000كيلومتر
فعليا 5000
ضمن المشــروع القومى للطــرق ،تم تنفيــذ ً
كيلومتر ،وجــارٍ تنفيذ  2000كيلومتــر ،فضالً عن تطوير
وصيانــة ورفــع كفــاءة شــبكة الطــرق الحاليــة بإجمالــى
 5000كيلومتر.
ورصد مجلس الوزراء مدى انعكاس مشروعات إنشاء
وتطويــر الطــرق علــى تراجــع معــدالت الحــوادث خــال
الفتــرة مــن  2014حتــى  ،2018إذ انخفضــت عــدد
الحوادث خــال الفتــرة المشــار إليهــا بنســبة ،41،1%
لتصل إلى  8480حاد ًثا عام  ،2018مقارنة بـ11098
حاد ًثــا عــام  ،2017و 14710حــوادث عــام ،2016
و 14548حادثــا ً عــام  ،2015و 14403حــوادث عام
.2014
كما انخفض عــدد الوفيات خالل الفترة المشــار إليها
بنسبة  ،50،5%لتصل إلى  3087متوفى عام ،2018

مقارنــة بـــ 3747متوفــى عــام  ،2017و 5343متوفى
عــام  ،2016و 6203متوفــى عــام  ،2015و6236
متوفى عام .2014
وانخفض كذلك عــدد اإلصابات خالل الفترة المشــار
إليهــا بنســبة  ،% 51،1ليصــل إلــى  11803مصابيــن
مصابــا عــام ،2017
عــام  ،2018مقارنــة بـــ13998
ً
و 18646مصابــا ً عــام  ،2016و 19325مصابــا ً عام
 ،2015و 24154مصابا ً عام .2014
وخــال الفتــرة الماضيــة ،تــم افتتــاح العديــد مــن
مشــروعات الطــرق الضخمــة ،كان أحدثها افتتــاح محور
روض الفرج وكوبــرى "تحيا مصــر" ،الذى دخل موســوعة
جينيــس باعتباره أطول وأعــرض كوبرى ُملجــم فى العالم
مترا وعرض  66.8متر.
بطول ً 540
جديــدا يربــط شــرق
ويمثــل المحــور شــريان حيــاة
ً
القاهــرة بغربهــا ،ويمتــد ليصــل العاصمــة بمحافظــات
ً
وصول إلــى محافظــة مطروح فى
الجمهوريــة المختلفــة،
أقصى شمال غرب مصر.
وفى  5مايو الماضى ،افتتح السيســي أنفاق السيارات
أســفل المجرى المالحــى لقناة الســويس باإلســماعيلية،
وذلــك ضمن إطــار خطــة التنميــة الشــاملة للدولــة لربط
سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة.
وخــال عــام  2015 - 2014نفــذت الهيئــة العامــة
للطــرق والكبــارى  14طري ًقــا ضمــن خطــة المشــروع
القومــى للطــرق ،بأطــوال تصــل إلــى  1200كيلومتــر
وبتكلفــة مبدئيــة  13مليــار جنيــه ،وذلــك وف ًقــا لـ"مركــز
دراســات البيئــة والصحة" ،كانــت أبرزها" :طريق شــبرا-
بنهــا بطــول  40كيلومتــراً ،وطريــق خشــم الرقبــة بطــول
 110كيلومتــرات ،وتقــدر تكلفــة الطريقيــن بنحــو 3.4
مليارات جنيــه ،وطريــق جنوب الفيــوم  -الواحــات بطول
 80كيلومتــراً وبتكلفــة  372مليــون جنيــه ،وطريــق
الفرافرة  -عين الدالة بطول  90كيلومتراً وبتكلفة 418
مليون جنيه".
وفــى ســبتمبر  ،2018افتتــح الرئيــس المرحلــة
النهائيــة مــن الطريــق الدائــرى اإلقليمــى مــن طريــق
القاهــرة  -الواحــات وحتــى طريــق اإلســكندرية

عماد نبيل

وحيد قرقر

الصحــراوي ،بتكلفة  4.9مليار جنيه.
وبالتوازى مع تنفيذ طرق جديدة ،اهتمت الهيئة العامة
للطــرق والكبــارى بصيانة ورفــع كفــاءة الكبــارى القائمة،
والتى يبلغ عددها نحو  1724كوبرى على شبكة الطرق.
وشــملت المشــاريع القوميــة "طريــق شــرق بورســعيد ـ
شــرم الشــيخ" ،لخدمــة تنميــة قنــاة الســويس والكيانــات
االقتصاديــة والصناعيــة المخطــط تنفيذهــا بالمنطقــة،
كذلك تم تطوير وتوسعة طريق ٍ
اإلســماعيلية  -بورسعيد،
والذى يمتد من مدينة اإلســماعيلية حتى الطريق الدولى
الساحلى بطول  68كم.
وقــال وحيــد قرقــر ،عضــو لجنــة النقــل والمواصالت
بمجلــس النــواب ،إن "هــذا التقــدم جــاء بفضــل االهتمام
والمجهود الرهيب الذى أولته الدولة لمشــروعات للطرق
والكبارى والموانئ".
وأضاف لـ"المصريــون" ،أن "الدولة تمكنــت من تحقيق
إنجاز غير مســبوق على جميع المحــاور المتعلقة بالطرق

والكبــاري ،حيــث أصبحــت مصــر تمتلــك شــبكة طــرق
ليس لها مثيل فــي العالم ،مــا جعلها تحقق هــذا الترتيب
المتقدم".
وأوضــح أن "تقــدم ترتيــب مصــر العالمــى فــى مؤشــر
أيضــا نتيجة تراجع معــدالت الحوادث
جودة الطرق جــاء ً
وانخفاض نسبة الوفيات واإلصابات في حوادث الطرق".
وذكــر أن "الرئيــس السيســى منــذ توليــه المســؤولية
خاصــا ،حيث إنه
اهتمامــا
وهو يولى مشــروعات الطــرق
ً
ً
دائــم التوجيــه بتنفيذ مشــروعات الطــرق والكبــارى ،قبل
المواعيــد المتفــق عليهــا؛ ألنــه يــدرك أهميــة مثــل هــذه
المشروعات فى تحقيق التنمية والتطوير".
وأكــد قرقــر أنــه "لكــى تتحقــق أى تنميــة ،فال بــد من
وجود بنية أساســية فى مجال الطرق والكبارى والموانئ،
ألن انعدامها يعنى الفشــل فــى تحقيق أى تنميــة ،وهو ما
شــهدته مصر خالل الفترة الماضية ،مــن خالل االهتمام
بتأسيس شبكة طرق توفر بيئة جاذبة لالستثمار".

وقــال الدكتــور عماد نبيــل ،استشــارى هندســة الطرق
والمــرور الدولــي ،إن "هنــاك العديــد مــن المشــروعات
الكبــرى التــى أدت إلــى ارتفــاع مرتبــة مصــر عالميا من
الـــ 118إلــى الـــ ،28وفــى مقدمتهــا المشــروع القومــى
للطرق الذى مد شــبكة طرق بأكثر مــن  8000كيلومتر،
ومن قبله مشروع شــبكة الطرق الســريعة الذى يمثل 30
 %من شبكة الطرق".
وأضــاف لـ"المصريــون"" :هــذه المشــاريع أدت إلــى
الوصول إلى أماكن لم يكن من الســهل الوصــول إليها في
الســابق بنســبة زيادة  ،% 24وانخفاض معدل الحوادث
بمقدار  ،% 28وزيــادة الحمل المحورى مــن  10أطنان
إلــى  15ط ًنا ،وربــط الموانــئ النيلية والبحريــة بالبر من
خــال شــبكة طــرق تلتــزم بأعلــى المواصفــات الدوليــة،
باإلضافة إلى إصالح الطرق المتهالكة ،ومعالجة مشــاكل
األمطار التى تؤثر على شبكة الطرق".
وأوضح أن "مصر قامت بجهود كبيرة أدت إلى تحســن
حركــة المــرور كان آخرهــا فصــل المســتويات المروريــة
،مــن خالل الكبــارى العلويــة فــى منطقة مصــر الجديدة،
وزيــادة الحــركات المروريــة ،وإضافــة الطــرق الخدميــة،
وتحويل خط ســير النقل الثقيل من الدائــرى إلى الطريق
اإلقليمــي" ،وأشــار خبير النقــل إلــى أن "تقــدم مصر فى
مجال الطــرق عامل جــذب للمســتثمرين األجانــب ،يؤدي
إلــى توفيــر الوقــت الــذى يمثــل دخــاً للدولــة والمواطن
بنســبة  ،% 21وتوفيــر العمــات الصعبــة المهــدرة،
وانخفــاض الوقــود المســتهلك ،وانخفــاض مدفوعــات
نقــل البضائع مــن الموانــئ والمصانــع وبيــن المحافظات
المختلفــة ،وهــو مــا ينعكــس فــي انخفــاض األســعار
للمواطنيــن" ،وأوضــح أن هــذا اإلنجــاز شــارك فيــه كل
الجهــات المعنيــة بالدولــة بدايــة مــن القــوات المســلحة
ووزارة الطــرق ووزارة اإلســكان ،كمــا أن القطــاع الخاص
شــارك بدور كبير فى التنفيذ ،وســاهم فــى وصول مصر
إلى هذا الترتيب المشرف.

خالد الشرقاوى وحسن عالم

الكيف« ..مش للرجال فقط وال  % 27 ..»18 +من متعاطى المخدرات من النساء

يمثــل تعاطــي المخــدرات ،أحــد أخطــر الظواهــر
المنتشــرة فــي مصــر ،إذ تشــير األرقــام إلــى أن نســبة
المتعاطيــن  %10مــن ســكان البــاد بضعــف المعــدالت
العالمية ،وال يقتصر األمر على الرجال ،إذ يشــكل النســاء
ما نســبته  %27من المتعاطين ،ما دفع وزارة التضامن إلى
إعالن عام  2020عام مكافحة التعاطي واإلدمان.
وفي تقرير له ،كشــف صندوق مكافحــة وعالج اإلدمان
والتعاطي ،برئاســة الدكتور عمرو عثمــان ،أن عدد حاالت
المرضــى المتردديــن علــى المستشــفيات الشــريكة مــع
الخط الســاخن  16023خالل عــام  ،2019وصل ما يقرب
مــن  130ألــف مريــض منهــم  %13مــن اإلنــاث ،وتنوعــت
الخدمــات العالجيــة مــا بيــن عيــادات خارجيــة وحجــز
داخلــي وتأهيــل ،بزيــادة أكثــر مــن الضعــف مقارنــة بعــام
 ،2014والتــي بلغ عدد الحاالت المســتفيدة مــن الخدمات
العالجية وقتها  55593مريضا.
وأشار في التقرير الذي نشــر نهاية العام الماضي ،إلى
ارتفــاع معــدل تعاطي عقــار "الترامــادول" ،ليحتــل المرتبة
تعاطيــا ،وف ًقــا للخط
األولى فــي قائمــة أكثــر المخــدرات
ً
الساخن بنسبة .%65.5
فيما يأتــي تعاطي مخدر الحشــيش في المرتبــة الثانية
بنسبة  ،%59.55يليه الهيروين بنســبة  ،%23.5إلى جانب
ظهور األنواع الجديدة مثل "االســتروكس" و"الفودو" بنسبة
.%9،6
وقــال الدكتور عمــرو عثمــان ،رئيــس صنــدوق مكافحة
وعالج اإلدمــان والتعاطي ،إن "معدالت اإلدمــان والتعاطي
قياســا
جدا
في مصــر انخفضــت إال أنهــا مازالــت كبيــرة ً
ً
بالمعــدالت العالميــة ،إذ أن نســبة التعاطــي وف ًقــا آلخــر
مســح أجري فــي مصــر عــام  2014كانــت  %10للشــريحة
العمريــة من  15إلى  60ســنة ،وهى ضعف نســبة التعاطي

العالميــة ،بينمــا يمثــل المدمنــون  %2.4مــن عــدد ســكان
مصر.
وأضــاف لـ"المصريــون" ،أن "نســبة الســيدات الالتــي
يتعاطيــن المخــدرات فــي مصــر تبلــغ نحــو  %27وهــي
جدا ،وف ًقــا لألرقــام التي رصدهــا صندوق
نســبة مرتفعة ً
مكافحة اإلدمان ،وهي أقل من النســبة الحقيقية ،والسبب
وراء ذلك يعــود إلى ثقافــة المجتمــع المصري التي تتســم
بالتحفــظ ،األمــر الــذي يعــوق دون التوصــل إلــى النتائــج
أيضــا دون عــاج كثيــر مــن النســاء مــن
الحقيقــة ،وتمنــع ً
اإلدمان خو ًفا من نظرة المجتمع".
وأشــار إلــى أنــه "تــم الكشــف علــى  120ألــف موظــف
مــن العامليــن فــي الجهــاز اإلداري للدولــة ،وبلغــت نســبة
%2حاليــا ،بعدما كانــت  %8في مــارس ،2019
المتعاطيــن
ً
وهنــاك  25ألــف موظــف تقدمــوا للعــاج مــن اإلدمــان
طواعية من تلقاء أنفسهم".
وأوضــح" :معظــم النســاء ممــن يحضــرن للعــاج مــن
اإلدمــان ،خاصــة مــن مخــدر الترامــادول ،يكــون الســبب
هو تعاطي الــزوج ،أو تحمــل األعبــاء المنزليــة" ،الف ًتا إلى
أن "الصنــدوق يعمــل بشــكل مكثــف لنشــر التوعيــة والحد
مــن التعاطــي واإلدمان ،وســيتم افتتــاح مراكــز جديدة في
محافظتي الفيوم والبحــر األحمر منتصف العام الجاري".
وقــال الدكتور جمــال فرويز ،استشــاري الطب النفســي
وعــاج اإلدمــان ،إن "تعاطــي المخــدرات مشــكلة تهــدد
المجتمع المصري بشــكل عام واألسرة بشــكل خاص ،بعد
ارتفاع نسبة التعاطي بين السيدات".
وأضاف لـ "المصريــون"" :هناك مفاهيــم مغلوطة تعتبر
أن المخدر يســاعد على نسيان الهموم ،والمشــاكل التغلب
علــى االكتئــاب ،وكذلــك االعتقــاد بــأن التجربة لن تســبب
الضــرر ،باإلضافــة إلــى اعتقــاد البعــض بارتبــاط المــواد

المخدرة بالقدرة البدنية والجنسية".
وأشــار إلــى أن "حــاالت كثيــرة يبــدأ فيها اإلدمــان ،من
خــال تنــاول عقاقيــر طبيــة ،بهــدف التخلــص مــن آالم
الجســم ،والمســاعدة علــى التعامــل مــع ضغــوط الحيــاة،
التــي تتحول فــي النهاية إلــى إدمــان ،خاصة مــن يتناولون
جــدا في
الترامــادول ،وهــو المخدر المنتشــر بشــكل كبير ً
مصر".
كبيــرا فــي انتشــار تعاطــي
دورا
وحمــل الدرامــا،
ّ
ً
ً
مطالبا
المخدرات بيــن المصرييــن ،خاصة بيــن الشــباب،
ً
صنــاع الدراما بطــرح قضيــة اإلدمان بشــكل ســلبي وعدم
تناولها بشكل إيجابي.
ولفــت "فرويــز" إلــى أن "التعاطــي يبــدأ بيــن الشــباب
عامــا ،ما يثبــت تراجع دور األســرة،
مبكــرا ،من عمــر ً 11
ً
األمــر الــذي يســتدعي ضــرورة التواصــل المســتمر لآلباء
واألمهات مع األبناء ،خاصة في مرحلة المراهقة".
ومؤخــرا ،كرمــت نيفيــن القبــاج ،وزيــرة التضامــن
ً
االجتماعــي ،ورئيس مجلس إدارة صنــدوق مكافحة وعالج
اإلدمــان والتعاطي ،أول دفعة مــن متعافي الخط الســاخن
 16023لعدد  100منهم في مركــز العزيمة بالمنيا.
وأكــدت ،أن قضيــة تعاطــي وإدمــان المــواد المخــدرة
ســتظل فــي مقدمــة اهتمــام وزارة التضامــن االجتماعــي،
في إطار من الشــراكة الكاملة مع كافة الوزارات والجهات
قدما في تنفيذ خطوات هامة لمواجهة
المعنية وســنمضي ً
المشكلة خالل عام .2020
وذكــرت أن أهــم هــذه الخطــوات ،تتمثــل االنتهــاء مــن
إعــداد المســح القومي الشــامل عــن مشــكلة المخــدرات،
وينفــذه الصنــدوق بالتعــاون مــع األمانــة العامــة للصحــة
النفســية والمركز القومــي للبحوث االجتماعيــة والجنائية،
وســيتم اإلعالن عن نتائج المسح في نهاية مارس القادم.

وأضافت ،أنه ســيتم إعــداد الخطة القوميــة لمكافحة
المخــدرات وف ًقا لنتائج المســح ،وســيتم إعــداد الخطة
فــي إطــار تشــاوري مــع كافــة الجهــات الحكوميــة
واألهليــة ،واالســتفادة من نموذج مركــز العزيمــة لتأهيل
مرضــي اإلدمــان وتعميمه فــي محافظتــي البحــر األحمر
وبورسعيد.
وأشــارت إلــى أنــه ســيتم فــي إبريــل القــادم
افتتــاح مركزيــن جديديــن بمدينتــي الغردقــة
وبورفــؤاد ،إضافــة إلــى افتتــاح فــرع جديــد للخط
الســاخن بمحافظة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب.
ولفتــت إلــى أنــه ســيتم افتتــاح مركزيــن جديديــن
للخــط الســاخن بالصنــدوق بمحافظتــي ســوهاج وبنــي
ســويف ،وتطويــر خدمــة الخــط الســاخن بمستشــفي
ســريرا ،وذلــك بالتعاون مــع األمانة
المعمورة بإضافة 70
ً
العامة للصحة النفسية.
وســلمت الوزيــرة مجموعــة جديــدة مــن المتعافين من
ألف
إدمان المواد المخدرة ،شــيكات بقيمة 130
جنيــه ،ليصــل إجمالــى القــروض التــى
تــم توفيرهــا إلنشــاء مشــروعات صغيــرة
االجتماعــى إلــى
للمتعافيــن مــن بنــك ناصــر
ّ
ما يقــرب من  2مليــون و 730ألــف جنيه حتى
اآلن لدعم مشــروعاتهم الصغيرة ،وتســاعدهم
علــى العــودة إلــى العمــل واإلنتــاج مــرة أخرى
وتمكينهــم من إيجــاد مصــدر رزق لهــم يعينهم
علــى أعبــاء الحيــاة ويســاعدهم فــى اإلنفــاق
على أسرهم.

خالد الشرقاوى
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الشيخ محمد صديق المنشاوى ..مائة عام على مولد «الصوت الباكى»

>>ذاع صيته ً
مبكرا" ..عبدالنارص" بكى عند سماعه ..ورفض تلبية دعوته بسبب "جليطة" مبعوثه>> تعرض لمحاولة اغتيال عن طريق دس السم فى الطعام فى أحد اللياىل القرآنية

وصــف بــ "الشيخ الــبــاكــي" ،بسبب شجون
صوته وعذوبته التي تطرب األســمــاع وتبكي
القلوب في آن واحد ،هو أحد أعالم القراء في
مصر ،نال شهرة عريضة داخل مصر وخارجها،
كان سمته التواضع ،ذو وجه يحمل وضاءة أهل
القرآن ،ترك وراء كن ًزا من التسجيالت القرآنية
العامرة بها مكتبة اإلذاعة المصرية ،ومكتبات
عربية أخرى.
ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي في 20
يناير  1920بمدينة المنشاة بمحافظة سوهاج
بالصعيد ،وهو ينتمي إلى عائلة اكتسبت شهرة
واسعة في الصعيد كونها من قراء القرآن الكريم،
فــوالــده هــو الشيخ صديق السيد المنشاوي
الذي اشتهرت قراءته في كل من مصر ،سوريا
وبريطانيا ،وعمه الشيخ أحمد السيد المنشاوي
الذي رفض الدعوة للقراءة بالقصر الملكي.
أبوه الشيخ صديق المنشاوي هو من علّمه
فــن ق ــراءة الــقــرآن الكريم ،أتــم حفظ القرآن
الكريم فى سن الثامنة من عمره ،وتعلم أحكام
التالوة وعلوم القراءات على يد الشيخين محمد
السعودي ومحمد ابوالعال اللذين لم يجدا عناء
موهوبا ،ولديه مواصفات
فى تعليمه ،حيث كان
ً
القارئ النابغ.
تأثر الشيخ المنشاوي بالشيخ محمد رفعت،
محبا له ،ومن المعجبين بصوته وتالوته،
وكان ًّ
وكــان كذلك يحب االستماع إلــى أصــوات كبار
المقرئين الذين عاصروه ،كالشيخ عبد الفتاح
الشعشاعي ،وأبــي العينين شعيشع ،ومحمود
علي البنا ،وغيرهم.
قــرأ الشيخ المنشاوي الــقــرآن الكريم في
ســرادق عــام ألول مــرة في قرية "أبــار الملك"
التابعة لمركز "أخميم" بسوهاج ،وكان ذلك أول
مؤشر على أن شهرة الشيخ الصغير قد تجاوزت
منطقة "المنشأة".
ثم انتقل الشيخ مع والده وعمه أحمد السيد
إلى القاهرة ليتعلم القراءات وعلوم القرآن ،ونزل
في ضيافة عمه ،وعند بلوغه الثانية عشرة درس
علم القراءات على يد الشيخ محمد أبو العال،
والشيخ محمد سعودي الذي انبهر به وبنبوغه

المبكر ،فأخذ يقدمه للناس.
وقــد أحــب الشيخ ،أســتــاذه محمد سعودي
خالصا ِ
لما لقيه منه من رعاية
حبا
إبراهيمًّ ،
ً
واهــتــمــام ،حتى إنــه سمى أول أوالده "محمد
سعودي".
وحــاز الشيخ المنشاوي على شهرة واسعة
في الصعيد ،حتى وصلت شهرته إلى مسامع
المسئولين بــاإلذاعــة المصرية التي انتقلت
للشيخ الجديد الذي سبقته شهرته بمعداتها،
وانطلق صوته يعانق السحاب عبر اإلذاعة من
مدينة اسنا جنوب الصعيد ،والتي كان يحيى بها
إحدى الليالي في عام  1953وهو العام نفسه
الذي تم اعتماده في اإلذاعة وتوالت التسجيالت
اإلذاعية له.
وكتبت مجلة اإلذاعة والتلفزيون عن أنه أول
مقرئ تنتقل إليه اإلذاعة ،وبعد اعتماده مقر ًئا
في اإلذاعة عينته وزارة األوقاف قار ًئا بمسجد
الزمالك بحي الزمالك بالقاهرة ،وظل قار ًئا
لسورة الكهف به حتى توفاه الله.
صافح صوت المنشاوي يصافح آذان جمهور
وغربا ،وذاع صيته بين الناس
المسلمين شر ًقا
ً
عن جدارة واستحقاق بين كوكبة القراء بفضل
الله ،ثم بقوة الصوت وجماله وعذوبته ،وإجادته
القراءة بالمقامات ،فأصبح أشهر القراء في
العالم اإلسالمي.
كانت له العديد من التسجيالت في المسجد
األقصى والكويت وسوريا وليبيا وإندونيسيا
وبريطانيا ،باإلضافة إلــى قــراءة مشتركة مع
القارئين كامل البهتيمي وفؤاد العروسي.
قال عنه إمام الدعاة الشيخ الراحل محمد
متولي الشعراوي" :إنه ورفاقه األربعة مقرئون؛
مركبا ويبحرون في بحر القرآن
اآلخرون يركبون
ً
الكريم ،ولن يتوقف هذا المركب عن اإلبحار
حتي يرث الله -سبحانه وتعالى -األرض ومن
عليها".
ومــمــا يـ ــروى أن الــرئــيــس األس ــب ــق جــمــال
عبدالناصر عندما دعــا الشيخ للمشاركة فى
التالوة بالسرادق المقام لمأتم والــده بمدينة
اإلسكندرية ،وبعد انتهاء الليلة طلب منه أن

>>أول مقرئ تنتقل إليه اإلذاعة ..الشعراوى :سيظل
ورفاقه الثالثة يبحرون فى بحر القرآن إىل قيام الساعة
يبيت بالحجرة المجاورة له ،وفى الصباح طلب
منه عبدالناصر سماع تالوته ،وبعد عشر دقائق
متأثرا ،وأصدر قرارًا له بتسجيل المصحف
بكى
ً
المرتل لإلذاعة المصرية.
كما يحكى أن أحــد وزراء عبدالناصر قام
بــدعــوة الــشــيــخ الــمــنــشــاوي لحفلة يحضرها
الرئيس ،وقال له إن له الشرف في حضور حفلة
يحضرها الرئيس ،فكان رد الشيخ على الوزير:
"ولم ال يكون الشرف لعبد الناصر أن يحضر
حفلةً يستمع فيها للقرآن بصوت المنشاوي"،
ورفض أن يلبي الدعوة قائالً" :لقد أخطأ عبد
الناصر حين أرسل إلي أسوأ رسله".
زار الشيخ الــمــنــشــاوي الــعــديــد مــن البالد
العربية واإلسالمية وحظي بتكريم بعضها ،حيث

رفيعا في منتصف
ـامــا
ً
منحته أندونيسيا وسـ ً
الخمسينات ،كما حصل على وسام االستحقاق
من الدرجة الثانية من سوريا عام  ،1965وزار
باكستان واألردن وليبيا والــجــزائــر والكويت
والعراق والسعودية وحظي بالتشريف من أهلها.
وقــد تتلمذ على أسلوبه العديد من القراء
الذين يتبعون مدرسته ويقلدون صوته وكانت
عالقته بأهل بلدته المنشاة ال تنقطع وكــان
عطو ًفا على الفقراء.
قال أحد أبنائه :إن عالقة والده بأهل بلدته ال
تنقطع ،وهذه من عادات أهل الصعيد الحسنة،
محبا ً لفقرائهم .وأذكــر أنه
فكان عطو ًفا بهم،
ّ
قــال لنا ذات مــرة ،إنــه يريد أن يصنع وليمة
كبيرة على شرف بعض الــوزراء وكبار الوجهاء

على العشاء ،فت ّم عمل الالزم ،ولكننا فوجئنا بأن
جميعا من الفقراء والمساكين من
ضيوفه كانوا
ً
أهل البلدة ،وممن يعرفهم من فقراء الحي الذي
كنا نعيش فيه.
كان الشيخ المنشاوي شديد التواضع ،وكان
جلبابا
كثيرا مــا يتحرر مــن عمامته ويــرتــدي
ً
ً
أبيض وطاقية بيضاء ويجلس أمام بيته؛ فكان
بعض الناس يعتقدون أنه ب ّواب العمارة ،خاصة
وأن بشرته قمحية ،ولكن ذلك لمن يكن يضايقه.
وذات مــرة اقترب منه أحــد الــرجــال -وكان
ـارا له في المسكن -ولم يعرفه وقاله له -
جـ ً
بلهجته العامية :-لو سمحت يا عم ما تعرفش
الشيخ محمد صـ ّـديــق المنشاوي مــوجــود في
شقته وال أل ،فنظر إليه الشيخ محمد قائالً
لما أشوفه لك ،وبالفعل
له :حاضر يابني انتظر ّ
تركه وصعد إلى شقته ،وارتدى ِ
الع ّمة والجلباب
والنظارة ،ثم نزل إليه وسلّم عليه ،ولم يقل له
الشيخ عندما سأله أنه هو من يسأل عنه؛ حتى
حرجا لعدم معرفته به وهو صاحب
ال يسبب له
ً
الصيت في العالم العربي واإلسالمي ،وقضى
لذلك الرجل مسألته.
تزوج مرتين أنجب من زوجته األولــى أربعة
أوالد وبنتين ،ومن الثانية خمسة أوالد وأربع
بنات ،وقــد توفيت زوجته الثانية وهــي تؤدي
مناسك الحج قبل وفاته بعام.
يقول محمد سعودي ،نجل الشيخ" :حرص
والــدي على أن نبدأ في حفظ القرآن الكريم
ونــحــن فــي ســن الــخــامــســة ،بغض النظر عن
تخصصاتنا الــدراســيــة؛ ولــذلــك أصبح حفظ
القرآن هو القاسم المشترك بين أبناء الشيخ
صديق".
محمد ّ
صديق عن
ويكشف الشافعي نجل الشيخ ّ
مالمح تربوية من حياة والده فيقول" :كان أبي
وكثيرا ما
حريصا على أن نــؤدي الــفــرائــض،
ً
ً
اصطحبنا للمساجد التي يقرأ فيها القرآن ،وكان
ذلك فرصة لي لزيارة ومعرفة معظم مساجد
مصر ،كما كان يراقبنا ونحن نختار األصدقاء،
ويصر على أن يكونوا من األسر الملتزمة خل ًقا
ودي ًنا ،ويشارك أبناءه في المذاكرة ،ويساعدهم

في أداء الواجبات المدرسية ،ويحضر مجالس
اآلباء في المدارس التي يلتحق بها أبناؤه ،وخالل
اإلجــازة الصيفية كان يشاركنا في الرياضات
مثل السباحة والرماية في النهار ،وفي الليل
يقرأ لنا الكتب الدينية التي تناسب أعمارنا،
حتى إذا تع ّود الواحد منّا على الــقــراءة ز ّوده
وشجعه على قراءة المزيد .وقبل هذا
بالكتب
ّ
وذاك يأتي تحفيظ القرآن الكريم لألبناء ،حتى
صديق أن
من تركه
صغيرا أوصى والده الشيخ ّ
ً
يحفّظه القرآن ،وقد فعل".
وقد تعرض لمحاولة قتله بالسم ،عندما كان
مدعوا ذات مرة إلى سهرة قرآنية ،وبعد االنتهاء،
ً
دعاه صاحبها إلى تناول طعام العشاء عنده في
المنزل ،لكنه رفض ذلك ،فقام صاحب الدعوة
والمنزل بإرسال بعض من أقاربه إلقناعه وحثه
على القدوم ،فوافق على طلبه ،وقبل البدء في
تناول الطعام ،أقبل طباخ المنزل إلى الشيخ
المنشاوي وهو يرتجف وينتفض ،وقــال له إن
أصحاب المنزل طلبوا منه أن يدس له السم
في أحد أطباق الطعام ويقدمه مباشر ًة للشيخ،
وأخبر الشيخ أ ّن ضميره استيقظ في اللحظة
األخيرة ،وجــاء ليخبره بهذا ،ووصــف له شكل
ونوع الطبق المسمم ،وطلب منه أن يكتم هذا
ظا على قوته،
األمــر ،وأن ال يقول شيئًا؛ حفا ً
وحتى ال يقوم أهــل المنزل بــطــرده ،وعندما
جاء الطباخ بالطبق المسمم ودفعه إلى الشيخ
المنشاوي ،عرفه كما وصفه له الطباخ ،فاعتذر
ألصحاب المنزل عن تناول المزيد من الطعام،
فــأخــذوا يحلفونه ويقسموا عليه ليأكل منه،
فأخذ قطعة من الخبز وأكلها ،وقال :هذا يبر
قسمكم ،وبذلك يكون قد أنجاه الله من هذه
المحاولة الخبيثة لقتله.
في عام  1966أصيب بمرض دوالي المريء،
ولكنه على الرغم من هذا لم يكف عن القراءة،
وظل يقرأ القرآن حتى توفي -رحمة الله عليه
في يوم الجمعة لعام  1389للهجرة الموافق 1969ميالدية.

فتحى مجدى

« 365صحة» ..قوائم االنتظار فى زمن كان

ً
>> وداعا لمرمطة طوابري المستشفيات ..احجز مستشفاك من بيتك >> "التعليم العاىل" تطرح برنامجا لتوجيه المرىض للمستشفيات المتاحة ..ومطالب بتعميم الفكرة عىل كل مستشفيات الجمهورية
ما إن تطأ قدمك أي مستشفى في مصر حتى تُصدم
بالطوابير الطويلة المنتشرة على شبابيك التذاكر ،وأعداد
المرضى الجالسين أمام العيادات في انتظار دخولهم ،في
الوقت الذي يشكو فيه كثير من المترددين على المستشفيات
ســرة فارغة،
من غياب األطباء المعالجين ،وعدم وجود أ ّ
وتعطل أقــســام المعامل واألشــعــة فــي المستشفيات ،ما
يدفعهم إلى إجراء التحاليل واألشعة الالزمة في المراكز
الخاصة على نفقتهم الشخصية.
خصوصا داخل أقسام األطفال المبتسرين
وتزداد المعاناة
ً
غالبا ما تكون كاملة العدد ،ما يدفع األهالي بالذهاب
التي ً
بأطفالهم إلى المستشفيات الخاصة ،وهو ما يكبدهم فوق
طاقتهم.
أول منصة تربط المرضى بالمستشفيات
وجاءت المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي ،لتلقى
استحسان الكثيرين ،التي أطلقت عليها مبادرة " 365صحة"،
حيث يمكن للمستشفيات الجامعية توجيه المريض إلى
توفيرا للجهد والوقت.
أقرب مستشفى
ً
المبادرة التي تتعاون فيها الوزارة وشركة خبير لصناعة
البرمجيات ،تستهدف إلى إطالق أول منصة في مصر تربط
المريض بكل أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار
واألطفال ،حضانات ،بنوك دم).
 تهدف منصة  365صحة  seha365إلــى التواصلمع المستشفيات من خالل أحدث التقنيات لتوفير الوقت
والجهد للمواطن.
 تسهم المنصة اإللكترونية الــجــديــدة فــى تحسينمستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خالل
المستشفيات الجامعية للمواطن المصرى.
 تطبيق  365صحة  SEHA 365يمكن للمريض منخالل الموقع االستعالم والتواصل من أجل الحصول على
الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة.
 يمكن من خــال التطبيق ربــط جميع المستشفياتالجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض ألقرب مقدم
خدمة مما يوفر الوقت والجهد.
 يسهم التطبيق الجديد المقرر  365صحة فى إنقاذحياة المرضى خاصة فى الحاالت الطارئة.
 يوفر تطبيق  365صحة  SEHA 365للمريض فىالمرحلة األولى االستعالم عن األماكن الشاغرة بالرعايات
المركزة المختلفة ،واألماكن الشاغرة بالحضانات ،وتوافر
أكياس الدم.
 -التطبيق يقوم بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض

بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.
 إنشاء غرفة مركزية بالمجلس األعلى للمستشفياتالجامعية تهدف إلى ربط متلقى الخدمة بجميع المستشفيات
الجامعية على مستوى الجمهورية.
 تشمل المرحلة الثانية من التطبيق والتى سيعلن عنهاخالل الفترة القادمة توفير خدمات الحجز اإللكترونى فى
العيادات والعمليات والملف اإللكترونى الطبى للمريض الذى
يشمل (التاريخ الطبى ،واألمــراض المزمنة ،واألدويــة التى
تعرض المريض للحساسية ،ونتائج التحاليل ،واألشعة) ،كما
يمكن من خالل التطبيق تحويل أو طلب التحاليل واألشعة
إلى المكان المختص بذلك ،ومتابعة النتائج ،إرسال الوصفة
الدوائية إلى الصيدلية وطلب األدوية.
 يــوفــر التطبيق طلب أق ــرب ســيــارة إســعــاف لموقعالمريض ،وإرسال إشعارات تنبيه ورسائل نصية بمواعيد
األدوية ورسائل التثقيف الصحي للمرضى.
مطالب بتعميمها فى جميع المستشفيات
عبر الكثير من المواطنين عن سعادتهم إلطالق المنصة،
ّ
في القضاء على معاناتهم في االنتظار أمــام العيادات،
ماديا
وسفرهم الطويل لعالج أبنائهم ،األمر الذي يرهقهم
ً
وبدنيا ،وخاصة هــؤالء الذين يضطرون إلــى السفر من
ً
المحافظات النائية والصعيد إلى القاهرة.
يقول "عالء .ح"" :مررت بتجربة صعبة في القاهرة ،حيث
يعانى نجلى من مرض نصحه األطباء في أسيوط بالسفر به
إلى القاهرة ،لكن عند وصولي أخبروني بأن الطبيب مسافر،
ولن يتواجد قبل يومين ،فاضطرت للبحث عن مكان للمبيت
وبدنيا ،والمنصة التي تسعى وزارة
ماديا
فيه ،وهو ما أرهقني ً
ً
التعليم العالي إلطالقها من شأنها أن تقضي على معاناة
حدا لطوابير االنتظار التي تعانى
أهالي المرضى ،وتضع ً
منها أغلب المستشفيات".
وأضــاف أنه لم يجرب التطبيق حتى اآلن ،لكن هناك
مستشفيات أعلنت العمل به ،وهو ما يحل أزمة للكثيرين،
خاصة وأن التكنولوجيا أصبحت داخل كل بيت ،وهو ما يتيح
االستفادة من التجربة الجديدة على أكمل وجه.
عاما)" :نتمنى تعميم الفكرة داخل
ويقول "محمود .ح" (ً 66
جميع المستشفيات وتوفير مكاتب مثل "فــوري" وغيرها
للحجز ،حتى يستفيد بها أغلب المواطنين ،مع االحتفاظ
بالطريقة التقليدية ،خاصة لكبار السن الذي ال يتسنى لهم
الحجز عن طريق التطبيق".
الخدمات الطارئة
من جانبه ،قال الدكتور أيمن صالح ،مدير المستشفيات

الجامعية بجامعة عين شمس ،إن "الــهــدف من إطالق
المنصة هو الوصول إلى ربط جمع المستشفيات في أنحاء
الجمهورية ببعضها ،لتوفير الخدمات الطارئة للمريض".
وأض ــاف لـــ "الــمــصــريــون" ،أن "التطبيق سيكون على
عــدة مــراحــل؛ المرحلة األول ــى ستكون عــن طريق ربط
المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى ،بالتطبيق الذي
أعلنت عنه الــوزارة أنه سيتيح للمريض إدخــال البيانات
الشخصية ،والتقرير الطبي للحالة ،للبحث عن سرير
الحضانات لألطفال المبتسرين،
داخل العناية المركزة ،أو
ّ
على أن تحدد الغرفة المركزية بالوزارة ،أقرب مستشفى
جغرافيا متاح به مكان ،وإبالغ المريض به ليتحرك
جامعي
ً
إليه بشكل فوري".
وأشــــار إل ــى أن "الــمــرحــلــة الــثــانــيــة ستشمل جميع
المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية ،لتحديد
الحضانات والرعاية المركزة للصغار والكبار والخدمات
الطارئة المتاحة بالمستشفيات ،يضاف إليها بنوك الدم
في مرحلة متقدمة ،وبعد نجاح التجربة سيتم إدخــال
خدمات أخرى".
غير أنه أكد أن المشاكل الحالية لن يتم القضاء عليها
تمامـا" ،حتى ال نبنى آماالً أكثر من المتوقع ،فهذه المنصة
ً

الحضانات أو الرعاية المركزة ،ولكن
لن تحل مشكلة
ّ
الهدف منها توفير الوقت والجهد على المريض".
وأشار إلى أن "سيتم توفير جهاز تابلت ،أو هاتف ذكى
داخــل كل مستشفى لتحديث البيانات ،وتلقى الشكاوى
والتنسيق مع الغرفة المركزية بالوزارة ،بشكل أسرع ،بما
يخدم مصلحة المريض ،باإلضافة إلى أن التطبيق سيتيح
للمريض تقديم الشكوى ،بدالً من التوجه إلى المستشفى
يدويا ،على أن يكون الرد خالل ساعات".
وتقديمها
ً
مستشفيات جامعة القاهرة تبدأ التطبيق
وأكد الدكتور محمود علم الدين ،المستشار اإلعالمي
لجامعة الــقــاهــرة ،أن المستشفيات الجامعية التابعة
لجامعة القاهرة بــدأت التعامل مع المنصة الجديدة،
لتوفير الخدمات الطارئة في الحضانات والرعاية المركزة
للصغار والكبار ،كمرحلة أولــى من التطبيق ،وذلــك بما
تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وبنية تحتية كبيرة ،لتوفير
الوقت والجهد وتقديم خدمة أفضل للمريض.
وأضاف ،أن الجامعة بدأت في التحرك والتطبيق على
موضحا أن عملية تطوير المستشفيات
أرض الــواقــع،
ً
الجامعية تسير كما هــو مخطط لها ،كجزء مــن رؤيــة
الجامعة نحو التحول إلى جامعات الجيل الثالث.

وأش ــار إلــى أن "الجامعة قــد خطت خــطــوات واسعة
فى مجال الذكاء االصطناعى وتكنولوجيا المعلومات،
بــاإلضــافــة إلــى اهتمامها المتزايد بــالــدور المجتمعى
والمساهمة ،فــى إطــار استغالل كــل إمكانات الجامعة
لتحقيق أعلى استفادة".
العقبة المادية
من جانبه ،وصف الدكتور عبدالعظيم الجمال ،أستاذ
المناعة والميكروبيولوجى بجامعة قناة السويس ،إطالق
منصة لربط المستشفيات الجامعية بأنها "فكرة ممتازة".
وأضــاف" :العقبة التي تعانى منها المستشفيات هى
الدعم المادى واللوجستي ،فالمستشفيات الجامعية تحتاج
إلى الدعم المادى ،وزيادة تدريجية سنوية فى ميزانيتها،
ولكى تنجح التجربة ال بد من تأهيل المستشفيات الجامعية
الستيعاب أعداد أكثر من المرضى ،والدعم بأجهزة األشعة
والتشخيص الحديثة وغــرف العناية المركزة ومعدات
وأجهزة الجراحات المختلفة ،وتطوير معامل التحاليل ،فال
بد من توافر دعم مادى محترم من الحكومة" .واقترح فتح
حساب للتبرع لدعم المستشفيات الجامعية.
خطوة طال انتظارها
وقال الدكتور هانى أبو العال ،أستاذ نظم المعلومات
بجامعة الفيوم ،عضو لجنة تحسين الرعاية الصحية
ألعضاء هيئة التدريس بالمجلس األعلى للجامعات ،إن
"منظومة الربط اإللكتروني بين المستشفيات الحكومية
لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى ،التي أعلنت
عنها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،خطوة طال
انتظارها ،حيث إنها تــؤدي إلــى تطوير منظومة إدارة
الخدمة بشكل كبير ،وتضبط إيــقــاع الخدمة بمختلف
خصوصا مع دعوة القيادة السياسية لإلسراع
أطرافها،
ً
في تطبيق آليات الجيل الرابع للتكنولوجيا".
وأضاف" :قادرون على تطبيق هذه المنظومة ،التى ال
تتطلب إال بعض الهياكل التنظيمية البسيطة واألجهزة
التكنولوجية المتداولة "تابلت ،هاتف ذكــي" ،واستخدام
نمط المعلومات الجغرافية ،وأنظمة الحوسبة الحسابية
يساعد فــى ذلــك بشكل كبير ،كما هــو معمول بــه في
الكثير من دول العالم" .وآمــل أن تشمل المنصة بعض
المستشفيات الخاصة ذات السمعة الطيبة وكذلك مراكز
التحليل واألشعة.

الدوينى فولى

أصدقاء األمس أعداء اليوم ..صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبالية»

مع إعــان اللجنة الخماسية المكلفة بــإدارة
شئون االتحاد المصري لكرة القدم ،موعد انعقاد
الجمعية العمومية الختيار مجلس جديد إلدارة
االتحاد أغسطس المقبل ،بدأت الحرب الباردة
مبكرا.
بين المرشحين
ً
س ــارة ســالــيــمــون ،مسئولة االتــحــاد
الدولى لكرة القدم "فيفا" والمكلفة
بمتابعة التعديالت الجديدة على
الئحة اتحاد الــكــرة ،وافقت على
اســتــمــرار بند ال ـــ 8ســنــوات فى
الالئحة ،الذى يمنع أى عضو من
الترشح أكثر من دورتين متتاليتين
بالجبالية.
وطــرحــت على اللجنة زي ــادة بند
عاما أى 3دورات
الـ 8سنوات إلى ً 12
أسوة بالئحة االتحاد الدولى لكرة القدم ،شوبير
وهــو مــا اعــتــرض عليه مسئولو اللجنة
الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8
سنوات.
وطالبت مسئولة "فيفا" من أعضاء اللجنة بأن

يتضمن المجلس الجديد لالتحاد  3سيدات فى
عضوا ،أما فى حالة تقليصه
حالة تشكيله من 11
ً
لـ 7فيجب أن يضم سيدتين ،وإذا أصبح  5أعضاء
فيجب أن يضم سيدة واحدة على األقل .واستقرت
اللجنة على أن يكون عدد المجلس الجديد
 9بينهم سيدتان.
مسئولو اللجنة الخماسية خاطبوا
االتحاد الدولى لكرة القدم ،بشكل
غــيــر رس ــم ــي ،عــلــى خــلــفــيــة حفل
"األفضل" بالغردقة مطلع الشهر
الجارى ،إللغاء البند الذى يمنعهم
من الترشح لالنتخابات المقبلة.
غير أن مسئولى "الفيفا" رفضوا
فــكــرة مناقشة األم ــر مــن األس ــاس،
أساسيا
مؤكدين أن هذا البند كان شيئًا
ً
من أجل الموافقة على تعيين الخماسى
إلدارة شئون الجبالية.
وجاء ذلك في الوقت الذي اشتعلت فيه
مبكرا ،بعدما أعلن اإلعالمى
األجواء االنتخابية
ً
ونائب رئيس االتحاد السابق ،أحمد شوبير عزمه

الترشح على منصب الرئاسة.
وقــال شوبير" :سأخوض االنتخابات المقبلة
على مقعد رئــيــس مجلس اإلدارة ،ولــن أدخــل
االنتخابات إال على هذا المنصب ألننى أعتبر هذا
المكان المناسب لي".
وأضاف في تصريحات تليفزيونية" :أشعر بأن
هناك من يحاول صياغة الالئحة الجديدة بالشكل
الذى يقصينى من االنتخابات المقبلة ،وهذا األمر
ال يتحمله عمرو الجناينى ،فهو ليس مسئوالً عن
هذا األمر الذى يأتى تحت مسئولية هانى أبوريدة
وأحمد مجاهد فقط".
وردا على وصفه السابق لمنافسة هانى أبوريدة
ً
فى انتخابات اتحاد الكرة بأنها تشبه الوقوف
أمام القطار ،قال شوبير" :الطائرة تستطيع تجاوز
القطار".
وقــال مجدى عبدالغنى ،عضو مجلس إدارة
اتحاد الكرة السابق ،إنه لم يكن يتمنى أن يتنافس
الثنائى على منصب واحد بسبب العالقة الجيدة
التى كانت تربطهما.
وأضاف" :الثنائى جمعهما عيش وملح وعالقة

صــداقــة لسنوات طويلة ،لــذا لــم أكــن أتمنى أن
يحصل بينهما ضــديــات أو صـــدام ،خــاصــة مع
مؤخرا".
الخالفات التى نشبت بينهما
ً
وتابع" :أتمنى أن يخوض الثنائى االنتخابات
جدا وقد
المقبلة فى قائمة واحدة ،وللعلم هذا وارد ً
يحدث أن تشهد الفترة المقبلة بينهما مفاوضات
تنتهى بترشحهما فى قائمة واحدة".
وقــال "عبدالغنى"" :المنافسة ستكون شرسة
بينهما للغاية ،ولكننى أتوقع أن يفوز أبوريدة فى
النهاية".
وتطرق للحديث عن القائمة التى سينضم إليها
حال ترشحهما ضد بعضهماً ،
قائل" :من سيحسم
هذا األمر هو القائمة بالكامل التى سيترشح بها
كبيرا للمرشح".
كل منهما ،القائمة تعطى ثقالً ً
مــن جانبه ،توقع أكــد أحمد مجاهد ،عضو
اتحاد الكرة السابق ،أن يكتسح أبوريدة شوبير فى
االنتخابات المقبلة.
وكــتــب "مــجــاهــد" عــبــر صفحته عــلــى موقع
التواصل االجتماعي "فيسبوك"" :هانى أبوريدة
سيفوز برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية حتى لو ترشح

شوبير ألن النتيجة وفارق األصوات سيكون أشبه
بالتزكية".
وتابع" :شوبير لم يكن له أى دور داخل االتحاد
الفترة الماضية ،وكل ما تناوله فى اإلعالم ليس له
أساس من الصحة".
مــن جــانــبــه ،قــال عــمــرو الجناينى،
رئيس اللجنة الخماسية ،إن "استبعاد
اإلعالميين من االنتخابات المقبلة
أمــر غير صحيح على اإلطــاق
ومــســتــبــعــد مــن الئــحــة الــنــظــام
األســاســى الــتــى يــتــم تجهيزها
حاليا".
ً
وأضاف" :ال يوجد سبب يجعلنا
نستبعد فصيالً مهما مثل اإلعالميين
من االنتخابات أو أى فصيل آخر ،كل
مــن ينطبق عليه ال ــش ــروط سيترشح أبوريدة
لالنتخابات واألفضل من يفوز عن طريق
الجمعية العمومية".
وتابع" :نجهز الئحة النظام األساسى لعرضها
على الجمعية العمومية واالتــحــاد الــدولــى لكرة

مؤكدا أن اللجنة الخماسية تضع فى
القدم فيفا"،
ً
الحسبان وضع الئحة بعيدة عن المجامالت أو أى
اعتبارات وتعمل لصالح الكرة والرياضة المصرية.
على جانب آخــر ،رفــض عــدد كبير من أندية
الجمعية العمومية مقترح إقامة االنتخابات
المقبلة بنظام القوائم ،وطالبوا بأن تجرى
االنتخاب بشكل فردى كما كان يحدث
فى الماضي.
وتــعــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة يــوم
 23فــبــرايــر لتعديل بــعــض بنود
الئحة النظام األســاســى التحاد
الــكــرة وعــلــى رأســهــا تطبيق بند
الـ 8سنوات ،وإجــراء انتخابات على
منصب النائب بدالً من تركها لمجلس
إدارة اتحاد الكرة الختيار هذا المنصب
وإلــغــاء مقعد الــمــرأة مــع حرية أكثر من
امرأة للترشح فى االنتخابات.

محمد عبد الحارس

األحد

قضايا ساخنة
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«األزهر» يعلن خططه لمكافحة غالء المهور ..هل ينتصر؟
>>الطيب :عادة غربية سلبية ..تزيد العنوسة ..وتثقل كاهل الشباب واألرس

ارتفاعا في
في الوقت الذي تشهد فيه مصر
ً
معدالت سن الزواج ،تثير ظاهرة غالء المهور،
موجة من االستياء العارم ،باعتبارها أحد أبرز
األسباب التي تقف وراء انتشار «العنوسة» ،في ظل
خصوصا عن اإليفاء بمتطلبات الزواج.
عجز الشاب
ً

وهو ما دفع بعض القرى في مصر إلى إطالق
مبادرات تستهدف مواجهة الظواهر السلبية،
خصوصا،
التي تشتهر بها المجتمعات القروية
ً
والتخفيف من شروط الزواج ،متمثلة في شراء
الذهب للعريس ،وتأثيث عش الزوجية ،مقابل

تجهيز العروس باألجهزة الكهربائية واإللكترونية
للتباهي بها في موكب يجول القرية ،ما يدفع
في بعض األحيان الطرفين إلى االستدانة.

حسن عالم

>>  3آالف واعظ يشاركون فى حملة مجمع البحوث اإلسالمية لتيسري تكاليف الزواج >> "مزروعة" :الكل يشكو وال يسعى للتغيري ..وأتوقع استجابة واسعة للمبادرة
انخفاض معدالت الزواج
مؤخرا ،قال الجهاز المركزي
وفي تقرير له
ً
واضحا في
ا
ض
انخفا
هناك
إن
للتعبئة العامة
ً
ً
معدل الــزواج من  9.6لكل ألــف من السكان
عام  2017إلى  9.1لكل ألف من السكان عام
.2018
وقال «م .أ» ،شاب عشريني ،إن غالبية األسر
تشترط أمــور ال يطيقها معظم الشباب ،على
الرغم من أن أبنائهم يعانون ذات المشكلة.
وأضــاف لـ«المصريون»« :معظم المطالب
بــا فــائــدة حقيقية للعروسين ،إذ أن بعض
األسر تشترط عدد معين من الغرف ،وتطلب
تجهيزها ،إضافة إلى عدد كبير من جرامات
الــذهــب ،وليس هــذا فحسب ،بــل إن بعضهم
جدا ،ما يؤدي في بعض
يطلب قائمة بمبلغ عال ً
األحيان إثارة المشكالت».
وتابع« :المشكلة أن من يطلب ذلك يغضب
عندما ُيطلب منه ما يشترطه عليه غيره عند
ً
متسائل« :هل هذه األمور
تقدم ابنه للزواج»،
مــن اإلســــام؟ ،ولــمــاذا الــتــشــدد؟ ،ألــيــس من
األفضل التيسير على الشباب حتى ال تنتشر
الــرذيــلــة والــعــاقــات الــمــحــرمــة بــيــن الشباب
والبنات؟».
مبادرة شيخ األزهر
ومؤخرا ،دخل الدكتور أحمد الطيب ،شيخ
ً
األزهر على الخط ،عبر إطالق حملة توعوية
مبديا
لمواجهة غالء المهور وتكاليف الــزواج،
ً
استياءه من المغاالة في تكاليف الزواج ،ال سيما
أنها تدمر األسرة قبل بنائها ،وتتسبب في عدم
قدرة بعض الشباب واألسر على هذه التكاليف
ً
فضل عن كونها من
ما يــؤدي لتأخر الــزواج،
العادات الغربية التي تسببت في زيادة معدالت
العنوسة.
وأوض ـ ــح أن «األســـــرة الــمــصــريــة بحاجة
إلــى مزيد من الترابط والــعــودة إلــى العادات
والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في

مجتمعاتنا الشرقية العريقة ،والقضاء على
السلوكيات الخاطئة التي أخذت في االنتشار
خالل اآلونة األخيرة من محاوالت لتقليد كثير
من العادات الغربية السلبية التي ال تتناسب مع
قيمنا وتقاليدنا».
تــصــريــحــات شــيــخ األزهـــــر جــــاءت خــال
استقباله أعضاء لجنة الثقافة األسرية ببيت
العائلة المصرية ،الذي دعاهم إلى بذل مزيد
من الجهد لدعم الترابط األســري والحفاظ
ب الــعــادات
على الشخصية الشرقية مــن مـ َـهـ ّ
الغربية التي ال تناسب المجتمع الشرقي.
مــن جــانــبــه ،أك ــد وف ــد بــيــت الــعــائــلــة ،أنهم
سيعملون على تنفيذ توجيهات اإلمــام األكبر
بعقد دورات تدريبية لمكافحة الظواهر السلبية
ـوصــا المتعلقة بالمهور
فــي المجتمع خــصـ ً
وتكاليف الزواج.
ووعــد الوفد« ،الطيب» بعقد دورة تدريبية
مــوســعــة ق ــري ـ ًـب ــا تــجــمــع عـــشـــرات ال ــوع ــاظ
والقساوسة لتدريبهم على كيفية التفاعل مع
الجمهور وتقوية الروابط األسرية بين الناس،
على غرار الدورة التي عقدت في يونيو الماضي
وحاضر فيها عدد من الخبراء المتخصصين
من داخل وخارج مصر.
عددا من الدورات
عقدوا
وأشاروا إلى أنهم
ً
التدريبية والفعاليات في المحافظات لتأكيد
خصوصا في ظل
دور األب واألم في األســرة،
ً
انــشــغــال بــعــض اآلبـــاء واألمــهــات عــن دورهــم
األسري ،بسبب العمل أو غيره ،وفي ظل الطفرة
كثيرا في إحداث حالة
التكنولوجية التي تسبب ً
انفصام أسري ،وهو ما يعاظم من دور وأهمية
مثل هذه الدورات.
حملة توعوية
بـــدوره ،أطــلــق مجمع البحوث اإلسالمية،
حملة توعوية شاملة للتوعية بالتيسير في
تكاليف الــزواج ومواجهة ظاهرة المغاالة في
المهور المنتشرة بين األسر.

نظير عياد

محمود مزروعة

يــشــارك فــي الــحــمــلــة نــحــو  3000واعــظ
وواعظة من مختلف مناطق الوعظ على مستوى
الجمهورية بعنوان« :يسروا وال تعسروا» ،وذلك
في إطار توجيهات شيخ األزهر.
وقـــــال األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــمــع الــبــحــوث
اإلسالمية ،الدكتور نظير عياد ،إن «األزهــر
يــبــذل كــل الــجــهــود الممكنة للمحافظة على
المجتمع المصري ،وذلك بالبناء القوي لألسرة
المصرية ،باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع،
قويا،
وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع ً
بعضا من
خاصة في توقيت يعاني فيه المجتمع
ً
المشكالت والعقبات».
وأضاف ،أن «قضية غالء المهور من أخطر
القضايا والمشكالت المجتمعية التي تهدد بناء
األســرة والمجتمع ،إذ أن األســرة المثالية هي
التي تُبنى على الرفق والتيسير في أمور الزواج،

تطبي ًقا لتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم ،التي
تضمن بناء األسرة على أسس اجتماعية سليمة
تقوم على منهج المودة والرحمة في التعايش
بين أفراد األسرة الواحدة».
ترحيب ومخاوف
وبينما يبدي البعض مخاوفه من أن ال تجد
مبادرة شيخ األزهر االستجابة المأمولة ،عبرت
ردود الفعل داخل األسر المصرية عن سعادتها
بــهــذه الــخــطــوة ،وأثــنــت على الــمــبــادرة ،التي
تستهدف تخفيف أعباء كثيرة عن المقبلين على
الزواج ،داعين إلى ضرورة نشر ثقافة تخفيف
المهور في مصر.
عاما ،ولم
وقال «س .أ» يبلغ من العمر ً 31
يــتــزوج بــعــد« :الــمــبــادرة تــأخــرت كــثــيـ ًـرا ،حيث
صارت المغاالة ال حدود لها وغير معقولة على
اإلطالق».

ووجه رسالة عتاب إلى شيخ األزهرً ،
قائل:
كثيرا وكان
«يا شيخ األزهــر مبادرتك تأخرت
ً
يجب تدشينها منذ سنوات ،وبسبب هذا التأخر
األمور تطورت والمشكلة تفاقمت ،لكن أن تأتي
متأخرا خير لك من أن ال تأتي».
ً
وأعرب عن توقعه بأن «المبادرة سيكون لها
مردود إيجابي ال سيما أن الكل يعاني ويشتكي
هذه المغاالة ويريد التخفيف».
وقـــال الــدكــتــور مــحــمــود م ــزروع ــة ،أســتــاذ
العقيدة والفلسفة بجامعة األزهــر ،إن «الكل
يشكو من ارتفاع المهور وتكاليف الزواج ،بينما
ال تظهر في األفق أية محاوالت للخروج على
تلك الــعــادات ،حيث ال يوجد مــن يسعى إلى
التغيير ،والتوقف عن تقليد اآلخرين؛ خو ًفا من
المعايرة وكالم الناس».
وأضــاف لـ«المصريون» ،أن «هــذه المغاالة
تتضح وتظهر آثــارهــا السلبية أمــام الجميع،
مــن خــال ارتــفــاع نسبة العنوسة ،وانــصــراف
الشباب عن الــزواج؛ لعدم القدرة على اإليفاء
بالمتطلبات غير الضرورية».
وأشار إلى أن «هناك العديد من األمور غير
الضرورية في الــزواج ،تتمسك بها األسر دون
مبرر منطقي ،مــا يــؤدي إلــى ارتــفــاع معدالت
العنوسة في مصر ،حتى إنه ال يكاد يخلو بيت
اآلن مــن عانس أو أكــثــر ،مــا يتطلب ضــرورة
التخفيف والتيسير على الطرفين».
أســتــاذ العقيدة والفلسفة بجامعة األزهــر
شدد على أهمية مبادرة شيخ األزهــر ،خاصة
خالل الفترة الحالية التي باتت فيها المهور
مشيرا
وتكاليف الــزواج باهظة ومغالى فيها،
ً
إلى أنه في حال نجاحها ستدفع بالناس إلى
التبسيط فــي أمــور الـــزواج ،واالقــتــصــار على
المتطلبات الضرورية فقط.
وقــال إن «مــن أدوار األزهــر المهمة توعية
الناس وتعريفهم بالصواب والخطأ ،وما يجب
أن يكون وما ال يكون ،إذ أن الغالبية تثق في

المؤسسة الدينية ،وهو ما يفرض عليها تقوم
بدورها الذي ال يمكن أن يقوم به أحد غيرها».
وتــابــع« :مؤسسة األزهــر الشريف مؤسسة
عالمية ال ينازعها أحد في دورها ،ومن ثم البد
أن يكون لها دور في هذه القضية المجتمعية،
جميعا».
جميعا وتمسنا
التي تشغل بالنا
ً
ً
مــع انــتــقــاده ظــاهــرة غ ــاء الــمــهــور داخــل
المجتمع ،إال أنه مع ذلــك ،أكد «مزروعة» أن
«هناك من تريد التيسير والتخفيف ،لكنهم
يخشون حديث الناس ولومهم».
واستطرد« :هؤالء يمكنهم االستناد إلى دعوة
األزهر ،حول عدم جواز مثل هذه األمور التي
ال تمت لإلسالم بصلة ،وفي تلك الحالة ،لن
يستطيع أحــد التكلم ،وليس هــذا فحسب بل
سيبدأ الــنــاس فــي تنفيذ الفكرة على نطاق
واسع».
وطــالــب ،األزه ــر بالتسويق الجيد للفكرة
والمبادرة على نطاق واسع؛ حتى تؤتي ثمارها
ولــكــي تــصــل للجميع ،ودع ــا وســائــل اإلعــام
المختلفة إلــى تسليط الضوء عليها وتعريف
المواطنين بها.
وأردف ً
قائل« :المبادرة جيدة للغاية ،ويجب
التوقف عن هذه العادات السيئة ،التي يترتب
عليها مشكالت وتدفع الشباب إلى االنصراف
عن الزواج ،وإثقال كاهل األسر».
في السياق ،أشــادت الدكتورة آمنة نصير،
أســتــاذ العقيدة والفلسفة بجامعة األزه ــر،
وعضو مجلس النواب ،بحملة األزهر «أكثرهن
بركة» لمواجهة غالء المهور وتكاليف الزواج،
مشيرة إلى أنها سبق وطالبت مــرارًا وتكرارًا
بــضــرورة تخفيف المطالب على مــن يتقدم
للزواج وأن يوافق أهل البنت على من يرضون
دينه.
وأشارت نصير ،إلى أن هذه الحملة ستساعد
الشباب وتجعله يقبل الزواج بالطرق المشروعة
بشكل كريم يحمى مستقبل البنت وذريتها.

المر؟»
«األيادى الناعمة» تقتحمن مهن الرجال« ..إيه اللى رماك على ُ
>>"سكر" و"مدام عبري" ينافسان الحالقني الرجال" ..أمل" تمتهن صناعة السكاكني"..عبدالشافى" جزارة ..و"لقاء" أول ميكانيكية بالصعيد

جرى العرف على أن هناك مه ًنا يحتكرها
الرجال ،ألسباب قد تتعلق بحاجتها إلى جهد
بدني ،أو عدم مالئمتها لطبيعة النساء ،والنظرة
المجتمعية الرافضة الشتغالهن بهذه المهن ،لكن
خروجا على المألوف
السنوات األخيرة شهدت
ً
والمعتاد ،بعد أن استطاعت العديد من النساء أن
حكرا على الرجال.
يقتحمن مجاالت عمل كانت ً
لم يكن اشتغال النساء بالعمل في هذه المهن
من باب الترفيه والتسلية ،أو حتى من باب إثبات
الذات وتحدي الرجال ،لكن بسبب ظروف عصيبة
دفعتهن إلى التخلي عن أنوثتهن واقتحام ميادين
عمل الرجال ،تحت الحاجة إلى المادة ،والوضع
المعيشي الصعب الذي فرض عليهن ذلك.
مستغربا ،أن ترى في هذه األيام امرأة
فلم يعد
ً
تعمل في مجال الحالقة بل إنها زاحمت الرجل
مجهودا شا ًقا
في المهن التي يتطلب بعضها
ً
وأبدا ًنا قوية؛ مثل والجزارة والسباكة والحدادة
وحتى قيادة التاكسى و"التوكتوك" ومسح األحذية
والنقاشة.
"سكر" الحالقة
"سكر" التي تقيم بمنطقة الدقي واحــدة من
هؤالء النسوة الالتي اقتحمن العمل بمهنة تصفيف
وتحديدا
الشعر للرجال ،لتصبح "حالقة رجالي"،
ً
منذ أن كانت في سن الثامنة من عمرها ،وكان ذلك
بدافع حبها للمهنة.
"ســكــر" تقول إنها ال تجد مشكلة فــى حالقة
وتصفيف شعر الــرجــال ،مشير ًة إلــى أن المرأة
يمكنها العمل فــى أى مهنة مهما كانت صعبة،
شرط أن تكتسب الثقة بنفسها ،وال تلتفت إلى كالم
الناس.
وأضافت أنها تتعامل مع الزبائن بشكل رسمي،
ً
مجال للحديث مع أى منهم خارج نطاق
وال تفتح
العمل ،لذلك تحظى باحترام الجميع ،ولديها زبائن
يقصدونها باالسم من مختلف أنحاء مصر.
"مدام عبير"
عبير ثــروت الشهيرة بـــ"مــدام عبير" ،تمتلك
صالو ًنا لحالقة الرجال فى مدينة نصر بالقاهرة،
عاما.
وتحترف المهنة منذ نحو عشرين ً
تقول إن أباها توفى منذ صغرها وترك والدتها
ذكورا ،مع باقى أخواتها البنات فى
التى لم تُنجب
ً
إحدى القرى الصغيرة بصعيد مصر.
وتضيف لـ"المصريون" ،أنها جاءت إلى القاهرة
وبدأت العمل في العديد من الفنادق والصالونات
الكبرى ،وكانت البداية من خالل العمل مساعدة
قبل أن تمتلك صالونها الخاص الذي أسسه لها
زوجها.
ولم تنكر "عبير" الدور الداعم الذي لعبه زوجها
حتى تحقق حلمها في امتالك صالون حالقة ،إذ
أشارت إلى أنه ساعدها على افتتاح هذا الصالون
ودعمها بقوة.
تتذكر البدايات" ،ووقوف زوجها وراءها لتحقيق

مدام عبير

أمل

أم باسم

سكر

نرمين

لقاء الخولى

أم حسن

>>"أم باسم" أشهر سباكة بالجمالية ..األسطى "شكمارا" سائقة ميكروباص فى ضيافة الرئيس" ..أم حسن" ربت أوالدها من مسح األحذية
طموحها ،فتقول" :أثناء خطبتى كنت أعمل مساعدة
فى محل الحالقة بالمهندسين ،وكــان األمــر فى
طبيعيا،
أمرا
البداية
ً
غريبا ،لكنه سرعات ما أصبح ً
ً
يوميا مشكلة بالنسبة لزوجى ،ولم
ولم يشكل عملى ً
يؤثر على حياتى األسرية ،ألنه تفهم ظروف عملى".
وذك ــرت أن لديها الكثير مــن الــزبــائــن الذين
يقصدونها للحالقة ،وكل ما يتعلق بتجميل الرجال،
من تنظيف البشرة و"البيديكور" وصبغ الشعر.
األمر الذي ال تجد فيه أي عيب ،بل على العكس
تــراه محل فخر لها ،مشيرة إلى أن ابنها وابنتها
يفتخران بعملها ،ويساعدانها خالل فترة اإلجازة
الصيفية في العمل ،معقبةً" :كل منهما صنايعى
إيده تتلف فى حرير" ،وتهدف إلى توريث ابنتها تلك
المهنة عنها.
وأشــارت إلى أنها ال يعنيها نظرة المجتمع لها
حكرا على الذكور،
كأنثى اخترقت مهنة رجالية تعد
ً
الفتةً أن إلى الكثيرين يرونها سيدة قوية صاحبة
قلب جريء خالل التعامل معهم.
ووصفت نظرة السيدات إليها فى بادئ األمر
على أنها مصففة شعر رجالى بأنها "كانت صعبة،
حيث كانت تحمل نظرات الدهشة واالستغراب" ،ما
جعلها تعانى بعض الشيء ،إال أنه مع مرور الوقت

بــدأت الفكرة تتغير عند الكثير منهن وأصبحن
يأتين إليها لتقوم بـ"الحالقة" ألزواجهن.
"أمل" الحدادة
خيارا
أما "أمل" فقد توفى زوجها ولم يترك لها
ً
إال أن تقتحم مهنته ،لتجد نفسها واقفة في ورشة
حدادة زوجها بمنطقة شعبية بالقاهرة .تقوم من
خــال عملها في المهنة التي ورثتها عن زوجها
بتصنيع أشكال متعددة من الحدادة ،تبدأ بالسكين،
وكيفية سنّه وصقله ،وعلى الرغم من صعوبة هذه
المهنة ،لكنها استطاعت أن تدير ورشتها وتواصل
حياتها الطبيعية في تربية أبنائها وتعليمهم من
خالل عائد هذه المهنة.
"عبدالشافى" الجزارة
تشتهر مهنة الجزارة بأن من يعمل فيها البد أن
قويا بحكم تعامله مع حيوانات تحتاج
يكون ً
حادا ً
إلى قوة عضلية في التعامل معها ،وهو ما يجعل من
الصعب على أي امرأة أن تشتغل بها.
لكن عند تجولك فــي منطقة ال ــدرب األحمر
بالقاهرة ،ستصادف فتاة عشرينية ،أصبحت تلقب
بـ "عبدالشافي" بسبب عملها في الجزارة منذ أن
كانت في سن الثانية عشرة ،بعد أن ورثتها أبًا عن
جد ،حيث يعد والدها من أكبر الجزارين في منطقة

المغربلين بالقاهرة.
"أم باسم" السباكة
أما الحاجة "أم باسم" فقد امتهنت العمل بمهنة
السباكة بحي الجمالية الشعبي بالقاهرة .وقد
اكتسبت شهرة كبيرة بين أبناء منطقتها ،جعلت
العديد من الزبائن يتوافدون عليها بسبب دقة
عملها وحرصها على تطوير أدواتها ،وأصبحت بعد
عاما على اقتحامها مهنة السباكة،
مرور نحو ً 20
مالكة ألكبر محال األدوات الصحية بالمنطقة.
الميكانيكى "لقاء"
أصبحت "لقاء الخولي" ،وهى فتاة عشرينية أول
فتاة في الصعيد تعمل في مجال صيانة وتصليح
السيارات .إذ أنها تعد من أشهر َمن يعملون في
مجال إصالح أعطال السيارات بمحافظة األقصر.
األسطى "نحمده"
كثير من النساء يعملن في قيادة سيارات األجرة
والتاكسى ،كما أن هناك سيدات وفتيات يعملن
سائقات "توكتوك" بالمناطق الشعبية .والغريب أن
هناك سيدات منتقبات التحقن بهذه المهنة ،رغم
صعوبة تعاملها مع غيرها ،سواء من قائدي سيارات
األجرة والتوكتوك.
وقد حظيت "نحمده سعيده" بشهرة واسعة ،بعد

أن شاهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو تقود
الميكروباص .وقالت "شيكامارا" – كما تشتهر -
إنها مطلقة ولديها  4أوالد ،وتتولى رعايتهم المادية
بشكل كامل ،مؤكدة أن طليقها "ال يصرف عليهم".
وأضافت في مقابلة تليفزيونية ،أنها تستيقظ
صباحا ،لتبدأ يومها وعملها
فى الخامسة والنصف
ً
فــى السادسة والنصف ،حتى الساعة الــواحــدة
ظهرا ،ثم تعود إلى المنزل وتقوم بإفطار أوالدها،
ً
وتعود مرة أخرى إلى العمل فى وردية ثانية تستمر
عصرا.
حتى الساعة الثالثة
ً
وع ــن تــقــبــل ال ــرك ــاب لــفــكــرة أن امــــرأة تقود
الميكروباص ،أوضحت أن الركاب معها ُيدهشون
أنها "سواقة ميكروباص" ،وأنها دائما ما تواجه
سخريتهم منها .وال تخفي أن الــركــاب يخشون
من قيادتها للسيارة ،العتقادهم بأن السيدات ال
يستطعن القيادة ،إال أنهم يطمئنون عندما يرون
قيادتها على الطريق السريع.
"أم حسن" ماسحة األحذية
ُيعرف عن مهنة مسح األحذية ،أنها مهنة خاصة
بالرجال ،إال أن النساء قررن مزاحمتهن.
وتــعــد "أم حــســن" واحـــدة مــن أشــهــر ماسحي
األحذية بمنطقة إمبابة بالجيزة .لم تكن ترغب

في العمل بهذه المهنة ،إال أن ظروف الحياة بعد
وفاة زوجها أجبرتها على البحث عن عمل ،فلم تجد
نفسها إال في مسح األحذية رغم أنها من أصول
صعيدية.
تمكنت "أم حسن" من خالل عائدها تربية أبنائها
الخمسة وتعليمهم ليتخرج ابنها األكبر فى كلية
االقتصاد والعلوم السياسيةـ ،والثانى كلية سياحة
وفنادق ،والثالث حصل على بكالوريوس هندسة،
والــرابــعــة حصلت على معهد تمريض ،واألخير
يدرس بالثانوية العامة.
"عائشة" بائعة فول
قــد تــصــادف بينما أنــت متجه إلــى عملك أو
كليتك ،عربة فول تقف فيها امرأة إلى جوار زوجها
لمساعدته في عمله ،لكن الجديد هو أن تعمل امرأة
بمفردها لتعول أسرتها .وتعد "عائشة" ،واحدة من
أشهر بائعي الفول بمنطقة الطالبية بالجيزة ،حتى
إنها أصبحت من عالمات المنطقة.
"نرمين" النقاشة
ً
مجال إال وحاولن الدخول
لم تترك المصريات
فيه بح ًثا عن "لقمة العيش" ،فى ظل الظروف
االقتصادية التى تحاصر الكثيرات .وتعد "نيرمين
ناجح" أول امرأة مصرية تقتحم عالم البناء والتشييد
الذى يحتاج إلى رجال بقوة وبأس شديدين.
وتعمل فى مهنة "النقاشة والــدهــانــات" ،التى
حكرا على الرجال ،حيث لم يسبقها
لطالما كانت
ً
فيها أحــد من النساء فى مصر .فقد اضطرتها
ظروفها المادية الطاحنة إلى الخروج لساحة العمل
ومنافسة الرجال ،من أجل توفير سبل المعيشة
الكريمة ،ألسرتها المكونة من زوج مريض وأربعة
أطفال فى مراحل التعليم المختلفة.
"نيرمين" أشارت إلى أنها اضطرت للخروج إلى
العمل ،بعدما أصيب زوجها بمرض الربو ،ما جعله
غير قادر على العمل فى هذه المهنة ،مشير ًة إلى
يوما ،حتى ال تسأل الناس،
أنها تعلمتها خالل ً 15
لتوفير احتياجات أسرتها ،ونفقات تعليم أطفالها.
وتضيف أنها تقيم مع أسرتها فى قرية "عبدالله"
بمحافظة الفيوم ،وال حرج لديها فى االنتقال بين
سعيا وراء لقمة العيش.
مختلف محافظات مصرً ،
وقالت إنها تسافر إلى محافظة القاهرة للعمل
فــى أحــيــان كثيرة ،وقــد تبقى خمسة أيــام خــارج
منزلها .وأشارت إلى أنها تحظى باحترام الجميع،
بسبب إتقانها لعملها ،الفتة إلى أنها تحترف مهنة
وأيضا دهانات األبواب
دهان الجدران واألسقف،
ً
والشبابيك واألثاث المنزلى "االستورجي".
نيرمين أوضحت أنها ال تتمنى سوى الحصول
على شقة فى القاهرة ،حتى يمكنها االستقرار
نظرا لظروف
والراحة من تعب السفر المستمر،
ً
عملها.

أحمد سالم

األحد
السنة التاسعة  -العدد 954

سوشال ميديا
إشراف:

محمود أبوسعد

 8جمادى اآلخر 1441هــ  2فبراير 2020م

«حرب الترند»« :خليفة سليمانى» « .صفقة القرن»  .مواصفات فتى

أحالم رانيا يوسف وغادة عبدالرازق األكثر تداوال

فى العالم الموازي ،تشتعل حروب ساخنة ال تقل سخونة عن
الحروب المشتعلة فى الواقع ،والتى تتمتع بتأثير كبير على
مئات الماليين حول العالم ،حتى إنها أصبحت تتفوق على
وسائل اإلعالم التقليدية من حيث حجم التأثير ،وجمهورها
العريض ،فى عصر تالشت فيه الحدود ،واختفت فيه حواجز اللغة،
وأصبحت الشعبية فيه تقاس بحجم التفاعل على وسائل التواصل

وبحسب ما نُقل عن مصادر فى المعارضة
رئيسيا فى
اإليرانية ،فقد لعب قآنى دورًا
ً
إدارة لــواء "فاطميون" ،وهــى مليشيا تضم
مسلحين من الشيعة األفــغــان ،تشكلت عام
 2014وشاركت فى القتال لدعم نظام األسد
فى سوريا.
وفــى تقرير لــه ،يصف المعهد األمريكى
ألبحاث السياسات العامة ،ترجمه العديد
من الصحف السعودية" ،قآني" بأنه "قائد
عسكرى غير مفعم بالحيوية وأقــل تميي ًزا
من سليماني" .لكنه اعتبر أن خبرة "قآني"
فى ميدان المعركة ،وداخــل الحرس الثورى
اإليراني ،فضالً عن عالقته بالمرشد األعلى
على خامنئي ،تؤهله لخالفة سليمانى فى
قيادة فيلق القدس.
التقرير الذى نشره المعهد فى يناير2012
متكهنا بتوجه سليمانى لممارسة السياسة،
قــارن بين سليمانى وقآنى قائالً" :سجالت
الحرب (اإليرانية العراقية) تشير إلى وجود
اختالفات جوهرية بين الرجلين ،فبينما كان
سليمانى قــائــدا كاريزميا محبوبا مــن قبل
الرجال الذين يعملون تحت قيادته ،فإن قآنى
شاب رقيق متواضع ذو وجه بــريء" ،بحسب
المصدر.
أيضا أوجه شبه بين الرجلين،
إال أن هناك ً
بحسب التقرير الذى ذكر أن كليهما يدليان
بتصريحات عابرة للشؤون اإليرانية الداخلية،
فكالهما على سبيل المثال كانت له تعليقات
على ثورات الربيع العربي.

استحوذت "صفقة القرن" التى أعلنها الرئيس
األمريكى دونالد ترامب ،الثالثاء الماضى على
النصيب األكبر من اهتمام رواد وسائل التواصل
االجــتــمــاعــي ،حــيــث دش ــن الــنــشــطــاء ع ــدة وســوم
(هاشتاجات) لإلعراب عن رفضهم لبنودها ،أبرزها
#صفقة_ القرن و#صفقة_القرن_لن_تمر.
وتتلخص الصفقة المشينة فى عــدة عناصر
تداولتها الصحافة العالمية جاءت كالتالى ..
-1االتفاق
سيتم توقيع اتفاقية ثالثى بين إسرائيل ،منظمة
التحرير الفلسطينية ،وحركة حماس ،وسيتم إنشاء
دولــة فلسطينية تسمى "فلسطين الجديدة" ،فى
يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة ،باستثناء
المستوطنات اإلسرائيلية المقامة بالضفة.
-2إخالء األرض
ستبقى الكتل االستيطانية (بالضفة الغربية)
كما هى اليوم فى أيدى إسرائيل ،وستنضم إليها
مستوطنات معزولة ،وسوف تتوسع مناطق الكتل
لتصل إلى المستوطنات المعزولة التى ستضاف
إليها.
-3القدس
لــن يــتــم تقسيمها وتقاسمها بــيــن إســرائــيــل
وفلسطين الجديدة ،وستكون عاصمة إسرائيل
وفلسطين الجديدة ،وسيكون السكان العرب هم
مواطنو فلسطين الجديدة.
وستكون بلدية القدس (اإلسرائيلية) مسؤولة
عن جميع مناطق القدس باستثناء التعليم ،الذى
ستتعامل معه الحكومة الفلسطينية الجديدة،
وستدفع السلطة الفلسطينية الجديدة لبلدية
القدس الضرائب والمياه.
لن ُيسمح لليهود بشراء المنازل العربية ،ولن
ُيسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية ،ولــن يتم
ضم مناطق إضافية إلى القدس ،وستبقى األماكن
المقدسة كما هى اليوم.
-4الدول الداعمة
ماليا تنفيذ هذا االتفاق هي:
الدول التى ستدعم ً

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبى ودول الخليج
المنتجة للنفط.
وستوفر الدول الداعمة ميزانية قدرها  30مليار
دوالر على مدى خمس سنوات للمشاريع الوطنية
فى فلسطين الجديدة( ،تكلفة ضم المستوطنات
المعزولة والكتل االستيطانية إلى إسرائيل).
تقسيم األموال التى ستدفعها الدول الداعمة:أ .الواليات المتحدة األمريكية ٪ 20
ب .االتحاد األوروبى ٪ 10
ج-سيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط -
 - ٪70حسب إنتاجها من النفط.
د .معظم العبء سيكون على الــدول المنتجة
للنفط ألنها ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا
االتفاق.
 -5الجيش
لــن يكون لفلسطين الجديدة جيش ،السالح
الوحيد هو األسلحة الخفيفة التى تحتفظ بها
الشرطة.
سيتم توقيع اتفاقية دفاع بين إسرائيل وفلسطين
الجديدة تضمن فيها إسرائيل لفلسطين الجديدة
الحماية من كل عدوان خارجي ،وستدفع فلسطين

مواصفات فتى أحالم رانيا يوسف وغادة عبدالرازق تشعل تويرت
كالعادة ،أثارت الفنانة رانيا يوسف ،ضجة
واسعة على وسائل التواصل االجتماعي،
وكانت فى صــدارة األســمــاء األكثر تــداوالً
"التريند" ،بعد إعالنها عن مواصفات فتى
أحالمها الذى تود االرتباط به ،خالل مقابلة
مــع اإلعــامــيــة لميس الــحــديــدى لبرنامج
"القاهرة اآلن" على قناة "الحدث".
كريما فى
وفــى مقدمة ذلــك ،أن يكون
ً
أخالقه وابــن نــاس ومعاملته تكون جيدة،
حليما
بــاإلضــافــة إلــى أنــه البــد أن يــكــون
ً
وصبورًا ،وأن يتمتع بالحكمة ،وأن يكو أكبر
منها س ًنا حيث قد تزوجت من قبل بشاب
أصغر منها واستغل حبها ومشاعرها بشكل
غير مناسب ،واعتبرت أن هذه "غلطة" ال تود
أن تكررها.
كما أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق عن

مــواصــفــات فتى أحالمها خــال مقابلة
مــع برنامج  MBC Trendingعلى
فضائية  ،4 mbcوهى أن يكون رجالً
وطموحا ويحبها ،وال تشترط
محترما
ً
ً
أن يكون لديه أموال طائلة.
وكانت غادة كشفت خال مقابلة
تلفزيونية فى العام الماضى
ع ــن عـــدد زيــجــاتــهــا ،حيث
أكـــدت أنــهــا "تــزوجــت أكثر
مـــن عــــدة مـــــرات زهـــرة
وأزواجها الخمسة ،تقريبا
 10مرات" ،وهى من مواليد
1970ـ تــبــلــغ م ــن الــعــمــر
ـامــا تقريبا ،ولديها
 50عـ ً
ابنه تدعى روتــانــا ولديها
حفيدتان.

الجديدة إلسرائيل مقابل هذه الحماية.
يجب أن تتحدد تكلفة هذا الدفع فى مفاوضات
بين الطرفين ،بوساطة الدول الداعمة.
-6الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ
عند توقيع االتفاقية:
أ .ستودع حماس جميع أسلحتها ،بما فى ذلك
األسلحة الشخصية لدى المصريين.
ب .سيستمر أعضاء حماس ،بمن فيهم القادة،
فــى تلقى روات ــب مــن ال ــدول الداعمة حتى قيام
الحكومة.
ج.ستكون حدود القطاع مفتوحة لمرور البضائع
والعمال إلى إسرائيل ومصر ،كما هى اليوم مع يهودا
والسامرة (الضفة الغربية) وعن طريق البحر.
د .فــى غــضــون ع ــام ،سيتم إج ــراء انتخابات
ديمقراطية وسيتم انــتــخــاب حكومة لفلسطين
الجديدة ،وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطينى
الترشح لالنتخابات.
هـ .السجناء (األسرى الفلسطينيون) -بعد مرور
عام على االنتخابات وإنشاء الحكومة ،سيتم إطالق
تدريجيا لمدة ثالث سنوات.
سراح السجناء
ً
و .فى غضون خمس سنوات ،سيتم إنشاء ميناء

بحرى ومطار فى فلسطين الجديدة وحتى ذلك
الحين سيتم استخدام المطار فى إسرائيل والموانئ
البحرية فى إسرائيل. .ستكون الحدود بين فلسطين
وإسرائيل جديدة مفتوحة أمــام مــرور المواطنين
والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.
ح.سيتم إقامة "أوتستراد" بارتفاع  30مترا يربط
الضفة الغربية وقطاع غزة تساهم فيه :الصين ٪50
 ،اليابان  ، ٪10كوريا الجنوبية  ، ٪10أستراليا ٪10
 ،كندا  ، ٪ 10والواليات المتحدة واالتحاد األوروبى
.٪10
-7غور األردن
أ .سيظل وادى األردن فى أيدى إسرائيل كما
هو اليوم.
ب .سيتحول الطريق  90إلى طريق ذو أربعة
حارات.
ج.ستصدر إسرائيل مناقصة لتوسيع الطريق.
د .سيتم منح مسلكين من الطريق لفلسطين
الجديدة إلى األردن ،وستكون هذه المعابر تحت
سيطرة فلسطين الجديدة.
.8المسؤولية
أ.إذا اعــتــرضــت حــمــاس ومــنــظــمــة التحرير
الفلسطينية على هــذه االتفاقية ،فــإن الــواليــات
المتحدة سوف تلغى كل دعمها المالى للفلسطينيين
وتضمن عــدم قيام أى دولــة فــى العالم بتحويل
األموال إليهم.
ب .إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على
شروط هذا االتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد
اإلســامــي ،فسيتم اعتبار قــادة حماس والجهاد
اإلسالمى مسؤولين ،وفى جولة أخرى من العنف
بين إسرائيل وحماس ،ستدعم الواليات المتحدة
شخصيا بــقــادة حماس
إســرائــيــل إللــحــاق األذى
ً
والجهاد اإلسالمي ،فمن غير المعقول أن تحدد
مجموعة مــن عــشــرات األشــخــاص حياة ماليين
األشخاص.
ج.إذا اعترضت إسرائيل على هذا االتفاق ،فإن
الدعم االقتصادى إلسرائيل سوف يتوقف.

الدكتور أحمد الطيب ،شيخ األزهر:
"شخصيتنا كعرب ومسلمين الشيء اآلن ،يقضى
فى أمورنا من خارجنا ،كنت فى منتهى الخزى وأنا
أرى ترامب ونتنياهو يخططان ويعلنان صفقة القرن
"ال يوجد شخص عربى وال مسلم".
الفنانة اللبنانية إليسا:
"قــال صفقة القرن رح تجيب الــســام ...على
خصن...
خصن واللى ما
دم ماليين الناس اللى
ّ
ّ
شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل .البيت
لنا ،والقدس لنا ،وبأيدينا للقدس سالم ❤و حكام
العرب عاملين حالن مش شايفين وال سامعين".
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة
"حماس":
"وصمة عــار لن تُمحى ،ولــن يغفرها الشعب
الفلسطيني"
دار اإلفتاء:
نحن أم ــام تــاريــخ طــويــل يشهد بــأن القدس
والمسجد األقصى هويتها عربية وستبقى كما هى
عربية إلى يوم الدين".

اإلعالمى أحمد موسى:
"يجب أال يكون هناك قرار تجاه خطة ترامب
للسالم بالشرق األوسط بدون دراسة ،مع أهمية
البحث عن حياة أفضل للشعب الفلسطيني".
الخارجية المصرية:
"ندعو الطرف ّين المعني ّين بالدراسة المتأنية
للرؤية األمريكية لتحقيق السالم ،والوقوف على
كافة أبــعــادهــا ،وفتح قــنــوات الــحــوار الستئناف
المفاوضات برعاية أمريكية ،لطرح رؤية الطرف ّين
الفلسطينى واإلســرائــيــلــى
إزاءها ،من أجل التوصل
إلى اتفاق يلبى تطلعات
وآمـ ــال الشعب ّين فى
ت ــح ــق ــي ــق الــــســــام
الشامل والعادل فيما
بــيــنــهــمــا ،ويـــــؤدى إلــى
إقـ ــامـ ــة الـــدولـــة
ا لفلسطينية
المستقلة".

إشراف :أمينة عبد العال

آالم أسفل الظهر ..األسباب وطرق العالج
تمثل اآلالم فى منطقة أسفل الظهر ،شكوى عامة
لكثير من السيدات ،وتشكل مصدر إزعاج خاصة إذا
استمرت لفترة طويلة ،من دون الوقوف على أسباب
ذلك ،أو تحديد طرق العالج المناسبة .ويقول الدكتور
مصطفى بدوي ،استشارى جراحة العظام والمفاصل
والمناظير والــعــمــود الفقرى بمستشفيى "القصر
العيني" ،و"الساحل التعليمي" ،وعضو جمعية جراحة
عموما هى خليط
العظام المصرية" :آالم أسفل الظهر
ً
من أعــراض االضطرابات العضلية الهيكلية ،أو من
اضطرابات الفقرات القطنية (فقرات أسفل الظهر)،
وتكون "حادة" ،حيث من المرجح أن تكون اإلصابة فى
األنسجة اللينة ،مثل األقراص بين الفقرات ،العضالت،
واألوت ــار ،أو "مزمنة" ،وعــادة يكون لديها بداية غير
محددة ،تحدث على مدى زمنى طويل".
األسباب
أسباب آالم أسفل الظهر إما ميكانيكية تحدث:
• خالل الحمل %70-50 :من النساء الحوامل
يعانين من آالم فى أسفل الظهر ،ومع تقدم الحمل،
بسبب زيادة وزن الجنين ،كما أن ارتفاع الهرمونات
خــال الحمل يرقق األربــطــة فى منطقة الحوض،
ويرخى المفاصل.
أو اعوجاج العمود الفقري ،وحــدوث فتق
القرص الفقرى (انزالق غضروفي).
• كسور الفقرات ،والتواء العضالت،
والــفــرق بين طــول الــســاق ،وتشوهات
مفصل الفخذ.
أو بسبب االلتهابات ،مثل التهاب
مفاصل ما بين الفقرات ،الروماتيزم،
العدوى ،واألورام ،والتهاب العصعص فى
أسفل العمود الفقري ،والتهاب المفصل
العجزى الحرقفي.
أو مشكلة فــى التمثيل الــغــذائــي ،مثل هشاشة
نفسيا أو
العظام أو لين العظام .أو قد يكون السبب
ً
عاطفيا ،أو أسباب أخرى غير العوامل التشريحية.
ً
العالج:
أما عن العالج ،فيؤكد الدكتور مصطفى ،أن هناك
طرق متنوعة للعالج ،فالخطة العالجية لعرق النسا،
أو األلم أسفل الظهر تتوقف عادة على التشخيص
اإلكلينيكي ،وتحديد سبب اآلالم.

االجتماعي .المصريون بدورها تقدم أهم ما تناوله رواد السوشيال
ميديا فى مصر والعالم العربي ،من خالل تقرير أسبوعى تحت
عنوان :حرب الترند ،تضع من خاللها متابعيها فى قلب أحداث
تصاعدت ،وأسماء برزت ،وقضايا استحوذت على جدل كبير بين
روادها ،استمر بعضها أليام ،وبالكاد هناك من استمر لساعات ،قبل
أن يتوارى إلى الظل.

قالوا عن صفقة القرن

الصحة والجمال

"صفقة القرن"

إسماعيل قآىن
كان "إسماعيل قآني" الوسم (الهاشتاج)
سياسيا على "الــســوشــيــال ميديا"،
األبـــرز
ً
بعد تنصيبه قــائـ ًـدا جــديــدا لفليق القدس،
التابع للحرس الثورى اإليراني ،خل ًفا لقاسم
سليمانى الذى قتل فى غارة أمريكية ببغداد
فى مطلع يناير الماضي.
وتصدر "قآني" التريند السياسي ،عقب
تصريحاته النارية ضد الــواليــات المتحدة،
وكان أبرزها" :لقد دفنا العديد من األمريكان
أمثال ترامب" ،و"ماهى إال أيام معدودة ،وعلى
العالم أن يعد جثث األمريكان فى كل مكان
انتقاما لسليماني".
ً
فمن هو ،وما قصة حياته وما هى اتجاهاته
السياسية والعسكرية ،ولماذا وصفته قناة
تشددا؟"،
"الجزيرة" بـ "ظِ ل سليمانى األكثر
ً
فى الوقت الذى وصفته فيه المراكز البحثية
األمريكية بأنه "ضعيف الشخصية ولن يسد
فراغ سليماني"؟
تدرج" قآني" فى عدة مناصب داخل الحرس
الثورى اإليراني ،ففى  ،2008-2007شغل
منصب نائب رئيس هيئة األركــان المشتركة
الستخبارات حرس الثورة حتى تقلد منصب
نائب قائد فيلق القدس عـــام 2019حسب
وكالة "سبوتنك" الروسية ،،وكانت له مهام فى
غاية الخطورة والحساسية بالمنطقة؛ أبرزها
قيادة العمليات فى أفغانستان وباكستان.
وينظر إليه على أنه "ظِ ل سليمانى األكثر
ـددا" ،حيث سلطت األض ــواء دائـ ًـمــا على
تــشـ ً
حاضرا بقوة فى ملفات
سليمانى الذى كان
ً
وأزم ــات عــدة فى المنطقة ،أبــرزهــا سوريا،
والعراق التى قُتل بها.
ُيعرف عن قآنى -المولود فى مشهد (مركز
محافظة خراسان) عام  -1958تأييده للتدخل
اإليرانى فى دول المنطقة ،وال سيما العراق،
وسوريا التى اعتبر أن الحرب فيها "وجودية
ومصيرية" ،فضالً عن أنه شارك فيها بصفته
عسكريا.
مستشارًا
ً
وتصفه وسائل إعالم إيرانية بأنه الرجل
كثيرا عن سليماني،
الصلب الذى ال يختلف
ً
وله الخبرة الكافية فى التعامل مع جبهات
القتال المختلفة ،كما ُيعرف عنه بأنه من
المنظرين لمفهوم التشكيالت الشعبية.
كــان "قــآنــي" أول مــن كشف عــن امتالك
جماعة الــحــوثــى فــى اليمن صــواريــخ يبلغ
مداها أكثر من أربعمائة كلم ،كما كشف عن
تفاصيل زيارة سرية قام بها الرئيس السورى
بشار األســد إلــى إيــران العام الماضي ،وله
تصريحات عن دور فيلق القدس فى إتمامها.
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قضايا ساخنة

أو العالج التحفظي؛ فبالنسبة للغالبية العظمى
مــن الــمــرضــى ،يــمــكــن ع ــاج آالم أســفــل الظهر
(عرق النسا) بالرعاية غير الجراحية ،مثل تناول
المسكنات ،ومضادات االلتهاب الالإستيرويدية ،أو
عقار أسيتامينوفين.
أو بالدعامات أسفل الظهر ،والتمارين لتقوية
عضالت أسفل الظهر ،أو العالجات األخرى
بالتدليك ،أو تطبيق الثلج ،أو الحرارة ،أو
تصحيح الفرق بين طول الساق إذا كان
هو السبب.
أو بالجراحة ويوصى بها عند عدم
فاعلية العالج التحفظي ،أو عند تطور
الحالة ،بحيث يؤثر على األعصاب مثل
ضعف الساقين ،أو المثانة أو األمعاء ،فى
حالة االنزالق الغضروفى القطنى الشديد،
أو فــى حــالــة خ ــراج الــعــمــود الــفــقــري ،أو عــدم
استقراره ،أو فى حالة نزيف العمود الفقري ،أو فى
حالة وجود ورم خبيث بالعمود الفقرى "سرطان" أو
فى حالة انزالق فقرة بالعمود الفقري.
ومن الممكن استبدال القرص بالفقرات القطنية،
وهــى أحــدث تقنية جراحية للعالج من األمــراض
التنكسية "الــقــرص" ،وكذلك مجموعة متنوعة من
اإلجراءات الجراحية التى تهدف إلى الحفاظ على
الحركة فى العمود الفقري.

البشرة وطرق العناية بها فى الشتاء

تعتبر مشكلة جفاف البشرة فى الشتاء من أهم المشاكل ،التى
تعانى منها النساء فــى كــل مــراحــل العمر ،خاصة مــع بــدايــة سن
المراهقة.
وتلجأ الغالبية إلى الكريمات المرطبة للمحافظة على ترطيبها
ونضارتها ،إال أن هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها قبل
استخدام أى مرطبات سواء تباع فى الصيدليات أو يتم تجهيزها
فى المنزل.
ومن أهم هذه النصائح ،تجنب االستحمام بالماء الساخن ،من
فاترا ،كما ينصح بأال تتجاوز فترة االستحمام أكثر
الممكن أن يكون
ً
يوميا ،لترطيب البشرة،
من  10دقائق ،تناول كميات وفيرة من المياه ً
عدم استخدام مستحضرات التجميل ،الحتوائها على مواد كيميائية
تشكل خطر على صحة البشرة.
عالج جفاف البشرة
على الرغم من أن البشرة الدهنية تكون غنية بالدهون ،إال أنه
مع فصل الشتاء يختلف الوضع ،ويصيب البشرة بعض الجفاف وهو
ينتج عن الطقس البارد والجاف ،باإلضافة إلى قلة إفــراز البشرة
للدهون ،وكذلك عدم مراعاة شرب الماء الكافى فى الشتاء ،ويجب
ترطيب البشرة مرتين فى اليوم باستخدام مرطب سميك يناسب
طبيعة البشرة ،وكذلك الحرص على شــرب لتر ونصف من الماء
يوميا ،واستخدام مرطب للجو فى المنزل لتخفيف حدة الجو الجاف.
ً
ونشر موقع "صحة كل يــوم" ""Everydayhealthأه ـ ــم الطرق
الطبيعية لمعالجة جفاف البشرة فى الشتاء:
طبيعيا ،الحتوائه على
ومرطبا
مطهرا
• زيت الزيتون فهو يعتبر
ً
ً
ً
دهون صحية تساهم فى ترطيب البشرة الجافة ،وتقلل من الرغبة
فى حكة الجلد ،ويتم استخدامه بتدليك البشرة بمعلقتين من زيت
الزيتون لمدة تتراوح من  5إلى  7دقائق ،لكن يجب االنتظار لمدة 15
دقيقة حتى يتخلل مسام الجلد.
• الشوفان وهو يتميز باحتوائه على خصائص مضادة لاللتهابات
ومضادات األكسدة ،التى تساعد على القضاء على الحكة المصاحبة
لجفاف البشرة ،وللتخلص من جفاف البشرة ،يمزج ملعقتان منه
مع ملعقة من العسل األبيض مع القليل من الماء ،ثم نقوم بتسخين
الخليط ونضعه على الوجه لمدة تتراوح من  15إلى  20دقيقة.
• زيت جوز الهند ،مثالى لعالج جفاف البشرة ،الحتوائه على
دهــون طبيعة تساعد على ترطيب البشرة ،بدهن البشرة به قبل
الخلود إلى النوم ،لترطيبها.
• مسح البشرة بالحليب ،وتركه على الوجه لمدة ال تقل عن 10
دقائق ،ثم غسله بالماء البارد ،يخلص البشرة من جفاف البشرة
ويساعد على ترطبيها ،ألن الحليب يحتوى على نسبة عالية من
الدهون التى تساهم فى عالج جفاف البشرة.

سحر التوابل
العديد من التوابل التى تتواجد فى مطبخ كل سيدة تعتبر وصفات
سحرية للعالج والوقاية من الكثير من األمــراض ،كما أظهرت
األبحاث والدراسات الحديثة ما لها من فوائد تفوق التصورات
والتوقعات ،حتى أنه يمكنك أن تطلق عليها فوائد سحرية.
القرفة ..عــاج سحرى ال يمكن االستغناء عنه فى
مطبخك:
القرفة هى لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استوائية كثيفة
يمكن أن يصل ارتفاعها من عشرة إلــى أربعين متر ،موطنها
أيضا تزرع فى جنوب شرق آسيا ،وأمريكا الجنوبية
سريالنكا ،لكن ً
والهند الغربية ،هى من فصيلة السمروبيات ،ساقها منتصبة تعلو 3
  5أمتار ،األوراق متعاقبة مركبة ،واألزهار صفراء صغيرة ،والثمرةصغيرة تشبه القرنفل.
من فوائد القرفة:
 -1الوقاية من السرطان ،كما أظهرت دراسة نشرها باحثون
بوزارة الزراعة األمريكية فى والية ماريالند ،كشفت أن القرفة تقلل
من انتشار سرطان الدم واألورام اللمفاوية والخاليا السرطانية،
وهى أيضا مصدر جيد للكالسيوم واأللياف ،كما أنها تساعد فى
القضاء على الصفراوية ،ومنع تلف خاليا القولون ،وبالتالى تقليل
مخاطر اإلصابة بسرطان القولون.
 .2تنظم مستوى السكر فى الدم ،الحتوائها
على بعض البوليفينول التى يمكن أن
تساعد الناس مع مرض السكرى
من النوع الثانى من خالل تنظيم
مستويات السكر فى الدم.
 .3تقلل الكوليسترول
الكالسيوم واأللــيــاف فــى القرفة
تساعد فى القضاء على أمالح الصفراء من الجسم،
وعندما يتم التخلص من األمالح الصفراوية ،يقوم الجسم بتكسير
الكوليسترول إلنتاج األمالح الصفراوية الجديدة ،مما يساعد على
خفض مستويات الكوليسترول العالية.
 .4تحسن وظيفة اإلدراك ،إذ أثبتت العديد من الدراسات أن
وأيضا
رائحة ونكهة القرفة بمثابة منبه للعقل ،وربما تحسن الذاكرة،
ً
تحسن الوظائف المعرفية للدماغ ،وتزيد القدرة على اإلبصار.
 .5تحسن الدورة الدموية ،الحتوائها على كمية كبيرة من مركب
"الكومارين" ،التى تساعد على منع تجلط الدم الذى قد يؤدى إلى
أمراض القلب ،إال أنه يجب مع اضطرابات النزيف أو تناول األدوية
الموصوفة لمنع تجلط الدم عدم تناول القرفة.
 .6مضادة اللتهاب المفاصل ،فهى تساعد فى تخفيف آالم
التهاب المفاصل وتصلب العضالت والمفاصل ،إذ أثبتت دراسة
أجريت فى جامعة كوبنهاجن ،أن المرضى الذين أعطوا نصف
ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ،مع ملعقة من العسل كل صباح

قبل اإلفطار كان مصدر ارتياح كبير فى آالم التهاب المفاصل بعد
أسبوع واحد ،ويستطيع المشى بدون ألم فى غضون شهر واحد.
 .7مضادة لفطريات "الكنديدا البيضاء" ،وهى فطريات تستفحل
فى األمعاء ،وتنتشر فى الجسم كله وليس فقط فى المهبل عند
النساء كما كان يظن ،ومن أسبابها المضادات الحيوية وحبوب منع
الحمل والخمور وعقاقير الروماتيزم وبعض مثل أدفيل .والعالج
يتضمن تقليل السكريات والنشويات والزبادى الطبيعي ،واللبن
الرائب الطبيعي ،والثوم الطازج مقطع والكرنب الطازج والزعتر.
وقــد أثبتت الــدراســات ،أن القرفة تفتك بسالالت "الكنديدا"
المقاومة للعقاقير الكيماوية.
 .8عالج مشاكل الجهاز التنفسي ،فهى تعالج نــزالت البرد
المعتادة أو الشديدة ،بأخذ ملعقة واحــدة من العسل مع 4/1
ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة يوميا لمدة  3أيام ،ما يساعدك
على التخلص من السعال المزمن ،ونزالت البرد ،والتهاب الحلق
واحتقانه.
جدا لتحسين الهضم ،فهى تساعد على إزالة الغازات
 .9فعالة ً
غير المرغوب فيها واألطعمة  indigestedمن األمعاء ،كما تقضى
وغالبا ما يشار إليها
على الحموضة واإلسهال والغثيان الصباحي،
ً
باسم "المنشط الهضمي".
 .10تخفيف وج ــع الــطــمــث فهى
مدرة للطمث ،حيث يستعمل مشروبها
كثيرا من قبل النساء خاصة بعد
الساخن ً
الوالدة إلدرار الطمث ،والمساعدة فى
تخفيف اآلالم ،واألوجــاع ،والتقلصات
بعد الوالدة.
 .11عــاج مفيد ج ـ ًـدا لــوجــع األســنــان،
استخدم خمسة مالعق صغيرة من العسل مع
ملعقة من مسحوق القرفة ،مع القليل من معجون األسنان على
المنطقة لمدة  2أو  3مرات فى اليوم حتى يزول األلم.
 .12تساعد على تقوية جهاز المناعة ،بمزج خليط من العسل
ومسحوق القرفة ،ما يساعد فى تعزيز جهاز المناعة ،والقضاء
على التعب وزيادة طول العمر للفرد ،كما أن لها خصائص مضادة
للشيخوخة.
 .13تزيل رائحة الفم الكريهة ،عبر مزيج من العسل ومسحوق
القرفة ،فهى ممتازة لعالج رائحة الفم الكريهة.
 .14مفيدة فى عالج الصداع الناجم عن التعرض للهواء البارد،
وذلك بوضع عجينة رقيقة من مسحوق القرفة ممزوجة مع الماء
على الجبين وستزول اآلم الرأس.
 .15تقلل من التهابات المسالك البولية ،وف ًقا للدراسات فإن
األشخاص الذين يتناولون القرفة بشكل منتظم ليست لديهم أى
مشاكل فى المسالك البولية.

األحد
السنة التاسعة  -العدد 954
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تخصص "المصريون" لقرائها الكرام نافذة لالطالع على أبرز فتاوى األزهر ودار اإلفتاء المصرية على مدار األسبوعين
الماضيين.
ناقشت الفتاوى الصادرة أبرز القضايا التى شغلت المصريين خالل الفترة األخيرة ،وتنوعت األسئلة ما بين شئون أسرية
وقضايا عصرية وأخرى تعبدية ،باإلضافة إلى موضوعات أخرى ،وذلك على النحو التالي:

فتاوى وأحكام

إشراف :إيمان هانى والطيب حسني

امرأة تطلب فتح قبر والدها ..زوجة تتمنى الموت لزوجها ..وأخرى :هل يجوز إخراج الزكاة لزوجى؟

"تطلب رأى اإلفتاء لفتح قرب والدها"

حكم الدني فى زوجة تمنت الموت لزوجها

على
وجاء نص السؤال" :أحيانا أتمنى الموت لزوجى فهل ّ
ذنب؟"..
الجواب " :األفضل أن تُطلقى منه طالما أنك ال تطيقينه

وهو يضايقك ،اطلبى الطالق وهذا من الدين بدال من أن
يعبث فى عقلك الشيطان ويجعلك تدبرين إليذائه أو قتله،
فيموت وتدخلين ِ
أنت السجن ويشرد األبناء ،لذلك يجب أن

حكم التأمني عىل الحياة
وجــاء نص السؤال" :أرغــب فى التأمين على نفسى
ولكن ما حكم التأمين على الحياة فهل يجوز لى التأمين
على نفسي؟".
ال ــج ــواب" :يــجــوز الــتــأمــيــن عــلــى الــحــيــاة ،فــهــى من
المعامالت الجائزة ،فالتأمين على الحياة ضد جميع
وجاء نص السؤال :إنها رأت بمنامها والدها المتوفى يقول
لها "أنتم دفنتونى حي ،فهل يمكنها فتح القبر عليه".
الجواب" :ال يجوز فتح قبر المتوفى ،فاألصل فى ذلك أن
القبر ال يفتح".
حكم فتح القبر على متوفى لدفع آخر قبل مرور أربعين
يوما" .وجــاء نص السؤال" :قمنا بدفن شخص من العائلة
ً
يوما توفى آخر فقمنا بفتح القبر
توفي ،وقبل مرور أربعين ً
على المتوفى األول لدفن الثانى معه ،فهل هذا حرام".
الــجــواب" :يوجد نوعان للقبر :األول هو الشق والحد،
واحدا أى ال يفتح مرة أخرى،
شخصا
وهذا القبر ال يسع إال
ً
ً
والنوع الثانى من المقابر هو المنتشر حاليا ً والــذى يعرف
بالغرف أو الفساقي ،وهذا النوع من المقابر يتسع ألكثر من
شخص ،واألصــل فى ذلك أال يفتح القبر إال للضرورة وال
توجد حرمانية عند فتحه.

حكم المضاربة فى "الفوركس"
وج ــاء نــص الــســؤال" :مــا الحكم الــشــرعــى فــى معاملة
مستحدثة تتعلق بمبادلة العمالت األجنبية؛ حيث يدفع
العميل مبل ًغا معي ًنا يقوم بإيداعه لوسيط ،ويقوم الوسيط فى
المو َدع
المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد ُ
فى حسابه ،ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعمالت أخرى لصالح هذا
العميل ،وهذه المعاملة تشتهر بالفوركس .FOREX
الــجــواب" :بعد بحث ودراســة مستفيضة لهذا النوع من
التعامل ترى دارُ اإلفتاء المصريةُ
تحريم معاملة الفوركس
َ
شرعا".
والمن َع من االشتراك فيها ،وأنها حرام
ً

حكم القسم بـ"الكعبة والنبى"
وجاء نص السؤال" :ما حكم الحلف بسيدنا محمد صلى
الله عليه وآله وسلم؟".
ظّم فى الشرع كالنبى صلى الله
الجواب" :الحلف بما هو ُم َع َ
عليه وآله وسلم واإلسالم والكعبة ال حرج فيه؛ ألنه تعظي ٌم
لما عظَّمه الله ،وظاهر عموم النهى عن الحلف بغير الله
قطعا؛ إلجماع الفقهاء على جواز الحلف بصفاته
غير مراد
ً
سبحانه".

حكم رسقة اإلنرتنت من "الواى فاى"
المخاطر ،وكذلك جميع ممتلكات اإلنسان كسيارته أو
شركته وغير ذلــك من األمــور التى يؤمن عليها جائز،
وفكرة التأمين قائمة على التكافل بين أفراد المجتمع،
والتعويضات المالية التى تلتزم شركات التأمين بأدائها
حالل؛ ألنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة".

حكم إجبار الزوجة عىل تأخري الحمل
وجاء نص السؤال" :حدث بينى وبين زوجى اتفاق ودى بعد الزواج على عدم
اإلنجاب ،وعلى أنه إذا حصل حمل أقــوم أنا بإجهاضه؛ ألنه متزوج بأخرى،
ويعول ثالثة أبناء ،ووافقت على طلبه ،ثم شاء الله تعالى الحمل ،واآلن زوجى
يخيرنى بين إنزال الحمل أو الطالق ،فهل يجوز لى فى هذه الحالة أن أسقط
الجنين؟" .الجواب" :إنه يجوز تأخير الحمل إذا اتفق على هذا األمر الطرفان ألن
الحقوق متقابلة ،واالتفاق له شقان :شق بااللتزام بعدم الحمل ،والثانى بااللتزام
بإسقاطه إذا ت َّم ،والشق األول من االتفاق جائ ٌز؛ وإذا كان االتفاق جائ ًزا فاإلخالل
نقض للعهد ،فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد
بالوعد
ٌ
الجائز ،وهذا إث ٌم منها ،وإن لم تتعمد فال إثم عليها ،وفى كلتا الحالتين ال يجوز
اإلجهاض".

وجـــاء نــص ال ــس ــؤال" :ه ــل يسمعنا أهــل
المقابر؟ هل يشعر الميت بمن يزوره من أهله
أو أصدقائه؟ هل يؤلم البكاء الميت خالل
زيارة القبور؟".
الــجــواب :إن الميت يشعر بمن يــزوره من
أهله بل ويرد عليهم سالمهم وأقاويلهم ،حيث
إن سيدنا على بــن أبــى طالب عندما سأل
زوجته وابنة رسول الله فاطمة الزهراء قائال:
"مالى أراكى ال تكثرين البكاء بعد رسول الله"
فأجابت" :أال أخبرك" قال" :بال" ،قالت" :ما
من ليلة بكيت فيها ،إال وجاءنى أبى رسول الله
وقال يا فاطمة لقد أوجعنى بكاؤك فى قبري"،

على ذكر الله لن يستطيع أن يلجمه بعد ذلك ،هناك أناس
تجد قلوبها فى الذكر ،وهناك أناس تجد قلوبها فى الصالة
على النبى وهــنــاك أنــاس تجد قلوبها فــى الــذكــر بتالوة
القرآن ،وهناك أناس تجد قلوبها فى االستغفار ،افعل ما
تجد قلبك فيه".

هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته
وجاء نص السؤال" :ما حكم الشرع فى إعطاء المرأة من
زكاة مالها لزوجها؛ لسداد ديونه" .الجواب" :يجوز للمرأة أن

وجاء نص السؤال" :هل يجوز لى أن أدخل على
شبكات النت الالسلكية الموجودة بجوار منزلى
بدون إذن أصحابها؟".
الــجــواب" :ال يجوز الــدخــول على شبكات النت
الالسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها ،لكن يجوز

هل البكاء يؤلم الميت

هل يجوز الذكر والتسبيح وأنا عىل جنابة
"كثيرا أذكــر الله وأقــوم بالتسبيح
وجــاء نص الــســؤال:
ً
بالمسبحة وأنا على جنابة فهل هذا حرام؟".
الجواب" :الذكر واالستغفار للجنب جائز ،والنبى صلى
الله عليه وسلم كــان يذكر الله على كل أحــوالــه ،والذكر
طمأنينة وسكن وراحة لإلنسان المؤمن ،ومن اعتاد لسانه

نكون على وضوح وأن تطلبى الطالق وهذا جائز ومن الدين،
صالحا وأن يهديه الله ،وأن
زوجا
أو ادعى لزوجك بأن يكون ً
ً
يصلح بينكما بدال من أن تتمنى له الموت".

متعسرا يجوز
تعطى زوجها من زكاة مالها ،فإذا كان الزوج
ً
أن يأخذ من مال زوجته لسداد ديونه".

مضي ًفا أن البكاء رحمة ألهل المتوفى ،لكنه
موجع للميت.
كما أن الميت لينتظر أهله يشيعه ،بمعنى إذا
توفى فإنه ينتظره أحباءه لزيارته ،الميت يشعر
بأحبائه ،فإذا وجد ولده يبتهل إلى الله بالدعاء،
قائال" :اللهم ال تقبض روحه إال بعد التوبة" لذلك
سيدتنا فاطمة تقول" :ما آلم بى حز ًنا قط إال
أسرعت إلى قبر رسول الله فبكيت عنده فشعرت
بأن رسول الله يضع يده عليه ويربط على كتفي"
مقتصرا على رسول الله وابنته
وهذا األمر ليس
ً
فقط ،بل مع كل ميت مع من أحب ،فالبكاء يؤذى
المتوفى.

الدخول على شبكات النت الالسلكية المفتوحة غير
المشفرة ،إذا كانت فى األماكن العامة ،كالمطارات،
ومــراكــز التسوق ،والــفــنــادق ،والــمــؤتــمــرات ،وكانت
خدمة مكفولة لعموم الناس ،والله سبحانه وتعالى
أعلم".

ما حكم قراءة القرآن
فى المأتم بأجر؟
وجــاء نص الــســؤال" :مــا حكم ق ــراءة الــقــرآن فى
المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذ أجر على هذا
شرعا من قراءة القرآن فى
العمل؟" .الجواب" :ال مانع
ً
المأتم وأخذ األجرة عليها ،وما يأخذه القارئ يكون
بسبب أجره للقراءة ،واألجر يجب أال يؤخذ من نصيب
ُصر ،وال من نصيب باقى الورثة إال برضاهم،
الق َّ
وينبغى أال يكون ذلك فى إطار المباهاة والتفاخر".

حكم هجر فراش الزوجية
دون سبب
عمدا دون
وجاء نص السؤال" :ما حكم هجر الزوج للفراش
ً
سبب واضح أو عذر؟".
الجواب" :هجر الزوج لزوجته من غير سبب ال يجوز ،وكذلك
هجر الزوجة لزوجها ال يجوز ،وليس من السهل تفصيل حقوق
كلٍّ من الزوجين ِقبل اآلخر أو تفصيل حق واحد منهما؛ لكثرة
تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ ألنها تشمل كل مالبسات الحياة فى
جميع حقائقها ومظاهرها ،والقاعدة العامة التى تسود كل حقوق
الزوجية و ُت َق ِّي ُد َها هي" :اإلحسان فى المعاملة وتجنب المضارة".

الكنيسة

إشراف :على محمود

عصا األسقف ..الزى الكنسى ..حكايات وأسرار

عصا الرعاية تعلوها حيتان ويتوسطهما صليب ..وزى األسقف يتكون من  12قطعة تعود إىل عهد موىس وهارون ..بدأت بـ"ليف النخيل" وانتهت بـ"الثوب األبيض والتاج"

يستند الزى الكنسى إلى عدد من آيات الكتاب المقدس،
ومنها سفر الخروج فى العهد القديم؛ حيث أمر الله موسى
أن يصنع مالبس خاصة لهارون أخيه والالويين والكهنة
ليستعملوها وقت الخدمة فقط.
الزى األبيض
زيا أبيض اللون ،ألسباب وضعتها الكنيسة؛
يرتدى الكاهن ً
منها أنه يرمز إلى الطهارة والقداسة ،ونقاوة القلب؛ وأيضا
قداسة وطهارة شعبه؛ بعد تطهيره إياهم من خطاياهم.
وفى إطار منظومة المالبس وأوقاتها ،فإن للمعمودية
التى ينالها األطفال ،وهم صغار مخصص
لها رداء بعينه يصنع فى مشاغل تابعة
للكنيسة ،ويخصص رداء أقرب إلى
زى الكاهن فى الــقــداس للفتيان
المعمدين وللفتيات فستان أبيض
اللون يشبه ما ترتديه العروس
يوم الزفاف.
أقدم زى للرهبنة
وتعود بدايات الرهبنة إلى
عهد القديسين األنبا بــوال أو
ال ــس ــواح ،واألنــبــا أنطونيوس
مــؤســس الرهبنة المصرية؛
وكانت مالبس الرهبة تتمثل
فــى رداء بسيط؛ حيث لجأ
الــبــعــض ل ـــ"ل ــي ــف" الــنــخــيــل؛
حــيــث ك ــان يــتــم غــزلــه ليستر
أجــســادهــم؛ مــثــل األنــبــا بــوال،
واألنبا برسوم العريان ،ولكن مع
تغير األزمــنــة ،أصبحت مالبس
البطريرك تتكون من  ١٢قطعة
بــعــدد تــامــيــذ الــمــســيــح ،وهــى:
االستخارة ،والبطرشيل ،والزنار،
ِ
والحجر،
والكمام ،والصاكوس،

واألموفوريون ،والصليب ،واألنكلوبيون ،والمانتيه ،والتاج،
وعصا الرعاية.
وبحسب توزيع المالبس ومسميات القطع ،فإن التونية
أو االستخارة "الثوب األبيض" وهى عبارة عن جلباب من
القماش مطرز بالصلبان على األكمام والصدر والظهر،
و"البطرشيل" يعلق فى الرقبة عبارة عن شريط طويل من
القماش الملون والمطرز ،وكانت تعلق فيه جالجل ،وهو
عــادة مــن الحرير األحــمــر ،ويــكــون ذلــك للشماس ،وأمــا
"بطرشيل" األسقف والقس فيكون بهيئة صدرة ،كالتى كان
قديما،
يلبسها هارون "عليه السالم"
ً
له فتحة يلبس فى العنق ويتدلى
للقدمين من األمــام فقط ،و
ينقش عليه صــور الرسل
اإلثــنــى عشر لألساقفة،
وهذه الصدرة تلبس أثناء
القداس فوق التونية.
أمــا القطعة المسماة
بـــ"الــمــنــطــقــة" ،وتسمى
أيضا "الحياصة" ،وهى
ً
حزام عريض من الكتان
أو الــحــريــر ،يتمنطق
بها رئيس الكهنة فوق
صــدره ،ويضم طرفاها
بواسطة قفل من األمام،
وهى إشــارة إلى ضرورة
تيقظ الرعاة ،ونشاطهم
فى الخدمة.
وتـــــأتـــــى األكــــمــــام
التى تلبس فــوق أكمام
الــتــونــيــة؛ لــكــى ال تعطل
أكــمــام التونية المتسعة
لــلــكــاهــن أثــنــاء خــدمــتــه،

بل تكون محبوكة على يديه فتسهل حركتها ،وكان األقباط
يكتبون على الكم األيمن "يمين الــرب رفعتنى يمين الرب
صنعت قوة" ،وعلى الكم األيسر "يداك صنعتانى وجبلتانى
أفهمنى فأتعلم وصاياك"
و"البلين" عبارة عن قطعة من مالبس الكهنوت خاصة
برئيس الكهنة يغطى بها رأســه ،ويأخذ كل طــرف ويلفه
تحت اإلبط ثم يوضع على الكتف المخالف ،وينزل الطرفان
ويوضعان تحت المنطقة ،وبذلك يكون البلين بهيئة صليب
على الصدر وعلى الظهر.
و"الشملة" هى قطعة قماشية مطرزة تقابل البلين عند
األسقف ،ولكن الشملة يلبسها القسيس فوق رأسه ال تختلف
عن البلين فى شيء ،سوى أنها تلف حول الرأس ثم تتدلى
من طرف على الظهر والطرف اآلخر يتلفح بها من أمام،
ولكن تطورت إلــى قطعة من القماش توضع على الــرأس
وتتدلى على الكتفين أو بديل لها "الطيلسانة" شبيهة بالتاج
على الرأس وتتدلى من على الظهر ومطرزة بالصلبان.
وعن «البرنس» وهو عبارة عن رداء طويل متسع بال أكمام
مفتوح من فوق إلى أسفل محلى بخيوط الذهب والفضة
والبرودريه ،ذى ألوان زاهية وفى الجزء العلوى من البرنس
يكون بهيئة قصلة مزينة بخيوط الذهب والبرودريه ،وهذه
مالبس األسقف ،أما القس فال يكون البرنس الذى يرتديه
قصلة وذكر فى العهد القديم باسم الرداء أو الجبة.
غالبا فى األعياد
و"التاج" يلبسه األساقفة والبطريرك
ً
والحفالت الرسمية.
أما الكهنة فيرتدون فى القداسات التونية ،والشملة أو
الطيلسانة ،واألكمام والبطرشيل (الصدرة) والبرنس كبرنس
األسقف ولكن دون قصلة.
تصنيع المالبس
ظا على معايير
ويتم تصنيع المالبس الكهنوتية -حفا ً
الجودة فى انتقاء األقمشة ،وأعمال النقش ،أو الرسومات
عليها ،فى عدد من أديرة الراهبات؛ حيث تتوفر بها مشاغل
خاصة لعمل تلك المالبس ،وأبرزها دير القديسة دميانة

بالبرارى فى دمياط ،ودير األنبا برسوم العريان ،ومكرسات
(غير المتزوجين او المتبتلين) فى أسقفية الشباب ،ومشغل
آخر بحارة زويلة ،ومنافذ بيعها فى األديرة ذاتها أو بالمشاغل
الملحقة بها.
وقال أحد الشمامسة ،إن أسعار المالبس الكنسية باهظة
الثمن ،حيث يصل سعر المالبس التى يرتديها الكاهن خالل
صالة العيد  ٢٥٠٠جنيه ،وذلك يعد أقل األسعار؛ الفتا إلى
أن إن عصا الرعاية لألسقف تبدأ من ألف جنيه وقد تصل
إلى  ١٠آالف جنيه ،حسب خامتها من الخشب األبانوس أو
العاج؛ موضحا أن« :أن التونية فقط التى يرتديها األسقف
أثــنــاء صــلــوات الــقــداس تصل إلــى  ٦٠٠جنيه فيما فــوق،
والفراجية السوداء التى عادة ما يرتديها األسقف أو الكاهن
قماشا وقيمة التفصيل ما بين
قد يتجاوز تفصيلها ألف جنيه
ً
 ٤٠٠ :٢٠٠جنيه».
عصا الرعاية
وأوضــح األنبا نيقوال أنطونيو ،مطران الغربية وطنطا
للروم األرثوذكس" ،عصا األسقفية" " هى "عصا طويلة من
المعدن أو الخشب تعلوها حيتان يتوسطهما صليب ،داللة
على انسحاق الشيطان -الذى هو رمز للحية التى أغوت آدم
وحواء -بالصليب الذى صلب عليه المسيح وبه خلص البشر
من قبضة الشيطان".
وأضــاف األنبا نيقوال على موقع التواصل االجتماعى
"فيس بوك"" :أن هذه العصا تشير إلى عصا موسى التى
تحولت إلى حية وأكلت حية كهنة فرعون .وكذلك إلى الحية
النحاسية التى رفعها موسى فى البرية ،والتى عندما كان
ينظر إليها إنسان لدغته حية يحيا".
وعن السبب الذى يدفع المطارنة واألساقفة إلمساكها
فى يدهم أوضح أنها تبدى حقوق األسقف الرعائية وسلطته
الروحية ،مشيرا إلى أنه من ناحية أخرى فاألسقف يمسك
بها عندما يعظ ،ليدل أنــه بعصا الــرب يسوس الكنيسة
ويقطع بكلمته التعليمية فيها األفكار الشيطانية الخارجة
عن اإليمان الحق ألعداء الكنيسة ومقاومتها ودحضها.
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مصابيح األمل« ..أطباء ..قاعات أفراح..
ومطاعم» أكلك وفرحتك بالمجان
يقول أحد الحكماء :فى الكون ظالم كثير ..فال تبخل بإنارة
دائما
شمعة ..هكذا يقوم حاملو مشاعل األمل ،الذين
ً
يبعثون برسائل من نور لبث الحياة داخل المجتمع.
صيدليات وقاعات أفراح ووجبات ،يقوم بها العديد من
أهالى الخير (شباب ورجال وسيدات) ،ال فرق بين الديانات،
الكل يحكمه الخير ،ويطلب المثوبة واألجر ،ويسعد
بابتسامات وفرحة اآلخرين.
ففى البحيرة ،قامت مجموعة من فتيات الخير بعمل
جروب خيرى ،والذى بث األمل ،وعمل على راحة المسنين،
وتقديم الوجبات ،بل وصل األمر إلى دفع إيجار السكن لغير
القادرين.

تكرر األمر فى القليوبية ،حيث كان الف ًتا لتنوع أعمال
الخير بين صيدليات لصرف العالج ،وسائق يقوم بتوصيل
المرضى ،وقاعة للزفاف األيتام كأنهم زبائن دائمون
للقاعة.
ولم تبخل محافظة البحر األحمر بأعمال الخير ،حيث ابتكر
الشباب فى رأس غارب طريقة للرحمة بعمال النظافة،
بتقديم وجبات مجانية بطريقة كريمة عبر بونات ،من
مطاعم بعينها ،باإلضافة إلى تبنى زفاف اليتيمات ،والذى
كان من المتكفلين به أحد األقباط.

عبد القادر وحيد

جروب نساىئ لدفع اإليجار لغري القادرني ..أدوية ومواصالت دليفرى للمرىض ..وجبات لدار المسنني ..وقبطى يتكفل بزفاف األيتام
البحرية ..جروب نساىئ لألعمال الخريية "دفع إيجار السكن ..حمام وأرز ..وعالج بالمجان للمسنني"
عمل الخير مــن األشــيــاء التى يحبها الله
سبحانه وتعالى ،وأمرنا بها كى نفوز برضاه
والجنّة ،كما حث الرسول عليه الصالة والسالم
على عمل الــخــيــر ،واالل ــت ــزام بكل مــا يوصل
إلــيــه ،أل ّن الخير مــن األشــيــاء التى ترفع من
قدر اإلنسان ،ويجعل الحب والوئام يسود فى
المجتمع ،كما ُيصفى القلوب ،ويزيل البغضاء
بين الناس ،ويجعل شكل الحياة أفضل.
مى أشرف الشيخ ،مؤسسة جروب "جيرلز
ك ــف ــرال ــدوار" ،والـ ــذى يــقــوم بــمــســاعــدة جميع
األســر الفقيرة والتى تحتاج إلى مساعدة فى
نطاق مركز ومدينة كفرالدوار التابع لمحافظة
البحيرة ،والتى أعلنت أن أعضاء الجروب من
النساء والفتيات فقط ،يقوم الجروب بجميع
األعمال الخيرية لكل األسر التى تحتاج مساعدة
ويتم ذلك عن طريق تبرع األعضاء الموجودين
على هــذا الــجــروب .وأضــافــت مى الشيخ ،أن
فكرة الجروب األساسية هى مساعدة جميع
األسر الفقيرة والتى تحتاج مساعدات عينية
حسب احتياج كل منزل ،وأكملت بأن الجروب
يقوم بجمع عــدد كبير مــن "البطاطين" ويتم
توزيعها على األســر التى تحتاج إلى ذلك فى
ظل انخفاض دراجــات الــحــرارة ،التى نشهده
وأيضا تقوم بعمل شنط رمضانية ويتم
حاليا،
ً
ً
احتياجا  .وأضافت
توزيعها على األسر األكثر
ً
عال أحمد" ،أحد أعضاء الجروب" ،أن الجروب

يقوم بتوزيع األدوية على األسر المريضة والتى
ال تتحمل تكلفه شــراء العالج الخاص بها فى
مؤخرا.
ظل ارتفاع األدوية التى تشهده البالد
ً
وأوضحت نجوى الصاوى ،أحد أعضاء الجروب،
بأنهم يكونوا فى قمة السعادة عند مساعدة تلك
األســر فى ظل عدم قدرتهم شــراء العديد من
المستلزمات التى تخصهم ،وأعربت عن سعادتها
بأنه عند طــرح الفكرة على أعضاء الجروب
كانت هناك حالة مــن السعادة بين الجميع،
وعلى الفور يتم التبرع من العديد من السيدات
كل حسب مقدرته الشخصية ،ثم يتم توصيل

الشىء إلــى مستحقيه .من جانبها أكــدت رنا
أحمد ،بأنها قامت بإنشاء "مطبخ الخير" ،ويقوم
على فكرة جمع أموال أو جمع سلع غذائية ،ثم
عمل الوجبات الغذائية وتوزيعها على المارة من
المحتاجين فى الشوارع أو يتم توصيل الوجبة
إلى المنزل الذى يحتاج للمساعدة .وأوضحت،
"أنها قامت باالشتراك مع أعضاء الجروب فى
عمل حمام مشوى ومكرونة بشاميل ومحشى
كوسة وطبق حلويات كنافة ،وفى مرة أخرى فراخ
وأرز وسلطة وطبق فاكهة ،ثم مرة أخرى لحوم
وأرز وجاتوه ،ومرة أخرى كفتة مشوية ومكرونة

رأس غارب ..شاب ينشأ صيدلية أدوية للفقراء 3 ..وجبات
مجانية لعمال النظافة ..وقبطى يتطوع لزواج اليتيمات

فى ظل ارتفاع سعر األدويــة الجنونى ونقص البعض
كثيرا من األشخاص ال يستطيعون
اآلخر ،نجد أن هناك
ً
وخصوصا لو كانت هذه األدوية للمرضى
شراء األدوية،
ً
المزمنين ولكن فى الوقت نفسه نجد من يشغل نفسه
بالفقراء الذين ال يستطيعون شراء الدواء.
شاب فى العقد الثالث من عمره ،فكر فى مساعدة
األســر الفقيرة فى مدينة رأس غــارب بالبحر األحمر،
أنشأ صيدلية الخير بها ،ولم يقتصر األمر على توزيع
أيضا توزيع وجبات
الدواء بالمجان لغير القادرين بل شمل ً
إفطار وغذاء لعمال النظافة واليومية ،عن طريق التعاقد
مع ثالثة مطاعم ومقهى وتوزيع البونات عليهم لصرف
الوجبات من المطعم وشرب كوب من الشاى عقب الوجبة،
تكريما آلدمية اإلنسان العامل.
وذلك
ً
"المصريون" التقت محمد جمال عبد الــقــادر ،من
مدينة رأس غارب ويعمل فى شركة بترول ،ويقول إن فكرة
توزيع الدواء بالمجان وفتح صيدلية الخير لتوزيع الدواء
بالمجان جاءتنى بعد أن ربى أكرمنى بمرض السكرى
مسافرا ولم يكن معى أنسولين فى الحقيبة
وعندما كنت
ً
اضطررت ،أن استعمل السن الذى كان معى واتضح لى أن
الما ربنا
كثرة استخدام سن األنسولين أكثر من مرة يسبب ً
وحده يعلم به .وأضاف عبد القادر ،سألت أحد المرضى
غير الــقــادريــن أنــت بتستخدم السن كــام مــرة؟ وكانت
المفاجأة أنه قال "كتير هو أنا عارف أجيب األنسولين
لما أجيب سنون" ،منو ًها بأنه قــرر توفير كمية كبيرة
من سنون األنسولين لغير القادرين من مستخدمى أقالم
شهريا.
األنسولين بواقع  ٣٠س ًنا
ً
وأضاف ،أنه يتم صرف األدوية لغير القادرين مجا ًنا
وذلــك بإحضار روشتة الطبيب والتأكد من دخل الفرد
وصــورة المعاش أو خطاب من التأمينات بعدم وجود
معاش مرف ًقا به تقرير طبى عن حالته ،ويتم التأكد من
خالل عمل بحث من أخصائى موجود بالصيدلية وإذا ثبت
أنه غير قادر يتم إعطاؤه الدواء ،منو ًها بأنه يتم صرف
األدويــة للمرضى بمرض مزمن ال شفاء منه ،ويتحكم
شهريا فيتم صرف األدوية للمريض
على المريض صرفه
ً
مجا ًنا.
وتــابــع قــائ ـاً :لــم يقتصر األمــر على تــوزيــع األدويــة
بالمجان فى صيدلية الخير ،بل امتد إلى عمل نظارات
وأيضا تخصيص
طبية لقصار النظر لغير المقتدرين،
ً
يوم كل أسبوع للكشف على األطفال المرضى واالستعانة
بالدكتورة هبة صقر أخصائية طب أطفال للكشف على
األطفال بواقع  50كش ًفا مجا ًنا كل جمعة.
كما تم تركيب دوالب إسعافات بالمدينة الصناعية،
يحتوى على جميع أدوية اإلسعافات األولية التى يحتاجها
العامل لو أصيب ال قدر الله ،وتم تدريب عدد من أصحاب

الــورش عن طريق متخصصين على اإلسعافات األولية
حتى يكونوا قادرين على إسعاف أى مصاب بإصابات
خفيفة حتى وصوله للمستشفى.
وأشار جمال عبد القادر ،إلى أن فكرة توزيع وجبات
لعمال النظافة واليومية برأس غارب ،إلى أن هذه الفئة
تستحق منا الوقوف بجانبها ،والهدف من الفكرة خدمة
فئة كبيرة تحتاج تلك الوجبات وهى فكرة بسيطة وكان
لزاما علينا تنفيذها ويستحقون الرعاية ألنهم يعملون فى
ً
الشوارع فى حرارة الشمس وبرد الشتاء القارص.
وأضاف ،أنه بفضل الله تعالى تعاقد مع ثالثة مطاعم
وثــاثــة مقاهى لتوفير إفــطــار لعمال النظافة وعمال
يوميا واحد
اليومية ،حيث يتم توزيع  ١٤بو ًنا بواقع  ٢بون ً
لمطعم وواحد لمقهى.
وأوضــح ،أن مضمون الفكرة هو إقامة مطعم يقدم
أسبوعيا ،والفئة المستهدفة عمال النظافة
وجبات سريعة
ً
والــذيــن يعملون لخدمة المدينة مثل عــمــال الرصف
واليومية.
كما التقت "المصريون" حسام السميرى وإيهاب متى
أمين من مدينة رأس غارب ،حيث يقول حسام السميرى،
نقوم بتجهيز العرائس المقبلين على الزواج وغير القادرين
على نفقات الــزواج ،وذلك بعمل بحث اجتماعى عن كل
أسرة ودخل األب وكل ذلك فى سرية تامة.
وأضاف ،أننا نهدف لتيسير الزواج وتخفيف تكاليفه
المادية التى تثقل كاهل األهالى ،وذلــك بمنح الشباب
المقبل عــلــى الــــزواج مــا يحتاجه مــن أثـــاث وأجــهــزة
ومستلزمات بيت الزوجية وهدايا دعما ً من المانحين
ومساهمة بكل ما يحتاجونه فى سد احتياجات بيت
الزوجية من األثاث ،داعين الجميع للمشاركة فى تقديم
األث ــاث المناسب للشباب المقبل على الـــزواج ،وذلــك
تخفيفا ً عليهم من تكاليف الزواج الباهظة.
وأش ــار ،إلــى أننا نهتم أكثر باليتيمات ألنهن األكثر
احتياجا فى مصاريف وتجهيز عش الزوجية وكذلك عمال
ً
اليومية والقانطين فى األماكن العشوائية.
وأوضـــح إيــهــاب مــتــى" ،أنــنــى أقـــوم بــدفــع مصاريف
المدارس لأليتام وكل ما هو غير مقتدر كما يتم تقديم
الكراسات واألقالم والكشاكيل والملخصات المدرسية وكل
هذا مجا ًنا وكذلك ذوى االحتياجات الخاصة من مساعدات
مادية وعينية" .وتابع قــائـاً :تم عمل مقاعد ومظالت
لكبار السن وذوى االحتياجات الخاصة بالطريق السريع
والعيادات الخارجية بمستشفى رأس غارب وبطول شارع
الحرية وأمام المدرسة وشارع المصالح الحكومية.

حسن حمدان

وطحينة وفاكهة .وتابعت نجالء نعمه الله :إن
وفدا من أعضاء الجروب قد ذهب إلى
هناك ً
دار المسنين الموجود باألبعادية بمدينة دمنهور
بمحافظة البحيرة ،حيث التقوا المسنين هناك
وقد طلب العديد من النزالء بالدار وجبة "فراخ
وأرز" ،وعلى الفور قام أعضاء الجروب بتجهيز
الكثير من وجبات الفراخ باألرز وتم تسليمها إلى
النزالء من كبار السن الموجدين بالدار.
وأعربت عن سعادته بقيام أعضاء الجروب
بمساعدة الحاالت التى تحتاج إلى مساعدة،
وقالت :إن هناك العديد من الحاالت الثابته،
والتى يقوم الجروب بإرسال سلع غذائية لهم
كل شهر من أرز ومكرونة وسكر وزيت وعدس
وفاصوليا والعديد من البقوليات التى يحتاجها
أى منزل فى تحضير الوجبات الغذائية.
كما أنهم يقوموا بدفع إيجار الشقق السكنية
للعديد من الحاالت المتعثرة ،فهناك العديد
من الحاالت التى ليس لها أى دخل ثابت وغير
منتظم وتكون غير منتظمة فى دفــع اإليجار
عنهم.
أيضا العديد من الحاالت
وأضافت ،أن هناك ً
المريضة ،التى يقوم الجروب بإرسال العالج
مجا ًنا لهم.

عالء صباح

"صيدلية الخري" بالجهود الذاتية ..طالب
الطب يوزعون العالج بالمجان فى بنها
يتسارع العديد من فاعلى الخير من رجال األعمال ،على تقديم المساعدات
المادية والعينية للفقراء والمحتاجين فى محافظة القليوبية.
ولكن هذه المرة ،ظهر طالب حملوا على عاتقهم مسئولية رغم قلة حيلتهم
وإمكانيتهم الضعيفة ،لكنهم نجحوا فى تخفيف األعباء من على كاهل المرضى
الغالبة والفقراء وقليلى الحيلة.
ترك طالب كلية الطب بجامعة بنها ،لذات الدنيا والرحالت التنزه ليصبحوا
أعوا ًنا للخير ،الذى أعطاهم الله الهمة والنشاط ليصبحوا بالفعل مالئكة الرحمة،
حيث قاموا بإنشاء صيدلية تحت اسم "الصيدلية الخيرية بطب بنها " ،لمساعدة
المرضى غير القادرين على شراء األدوية أو العمليات الجراحية.
ولم يقتصر على المرضى فقط ،بل مساعدة المستشفيات ومدها بالمستلزمات
والمعدات الطبية ،باإلضافة إلى رسم الفرحة على قلوب األطفال األيتام وكبار
السن ومرضى السرطان.
يقول محمد السيد ،طالب بكلية الطب واحد مؤسسى "صيدلية الخير بالكلية"
لـ "المصريون" إن الصيدلية الخيرية هى مبادرة على مستوى جامعة بنها تم
تأسيسها فى مارس  2008فى كلية الطب البشرى مع ترحيب شديد من األطباء
والطلبة ،مع مشاركة أعضاء من كليات الجامعة فى تجميع الــدواء واألنشطة
المختلفة(تمريض– طب بيطرى– علوم– تربية  -وغيرها) ،توفر المبادرة الرعاية
الطبية والعالج للمرضى غير المقتدرين مجا ًنا على مستوى المحافظة.
وأضاف ،أن الهدف من الصيدلية هو توفير الدواء والرعاية الصحية من تحاليل
وفحوصات وعمليات للمرضى الفقراء مجا ًنا  -المرضى المترددين على العيادات
يوميا ،التكفل بالعالج الكامل لمرضى بأمراض
الخارجية بالمستشفى الجامعى
ً
مزمنة  -تطوير مستشفى الجامعة عن طريق إمدادها باألجهزة واألدوات الطبية
غير المتوفرة بأقسام المستشفى والطوارئ وتزيين وتجميل المستشفيات لتحسين
نفسية المرضى  -تنظيم األنشطة والمؤتمرات العلمية الطالبية لـخلق مناخ طالبى
اجتماعى متكامل .وتابع قائالً :إن من أهم إنجازات الصيدلية الخيرية صرف
شهريا.
يوميا بمقر الصيدلية للمرضى المستحقين ،حوالى  500روشتة
ً
األدوية ً
كما أكد الطبيب محمد ،أنه تم جمع أكثر من  8ماليين شريط ،أكثر من 30000
علبة كبسوالت  -أكثر من  8000علبة شراب  -أكثر من  2000علبة كريم  -أكثر
من  1000قطرة عين  -أكثر من  4000أمبول ،حيث يتم فرز األدوية للتأكد من
صالحيتها لالستخدام ،باإلضافة إلى تدريب المتطوعين كل فترة على آلية صرف
الروشتات بسهولة بمساعدة أطباء متطوعين.
وتابع قائالً :إنهم شاركوا فى العديد من القوافل الطبية باألدوية "القافلة
الطبية للصيدلية الخيرية واتحاد طب بنها وصرف  600روشتة بمبلغ  9000جنيه
 المشاركة باألدوية لقافلة جمعية رسالة فبراير  - 2013المشاركة باألدوية لقافلةبقرية طحلة مارس  - 2014المشاركة باألدوية ألسرة القافلة بطب بنها إبريل
 - 2014المشاركة باألدوية لقافلة سلفيوكوستا اإلسكندرية فبراير  ،"2014وغيرها
من القوافل .وأشار ،إلى أنه تم تنظيم يوم سنوى بالعيادات الخارجية بالمستشفى
الجامعى ببنها يشتمل على "صرف األدوية للمرضى المستحقين  -حملة توعية
للمرضى  -زيارة المرضى وتوزيع الهدايا عليهم  -تعريف األطباء بأنشطتنا" .كما
يتم التكفل الكامل بعالج حاالت فقيرة "بتوفير العالج الشهرى لمرضى باإلمراض
شهريا".
المزمنة  -التكفل الكامل بأكثر من  70حالة بإجمالى  30ألف جنيه
ً

"فرحك عندنا ..أنت واحد مننا" ..قاعة أفراح بالمجان للفقراء ببنها

قــدم عبدالحليم عمر صاحب قاعة "افراحنا"
بقرية بطا مركز بنها بمحافظة القليوبية ،العديد
من ملفات الخير ،التى ساعد بها الناس فى التفريج
عليهم وفــك الكرب لكثير ممن واجــهــوا صعوبات،
سهل األمور ،أمام أصحاب الحاجة والظروف
حيث ّ
الصعبة.
يقصده العديد من الــنــاس ،فيقابلهم بابتسامة
عريضة ووجه بشوش ومحبة وتواضع دون كلل أو ملل
ليتعرف على معاناتهم وآالمهم ويحملها بحب ومودة.
رفع عبدالحليم شعار "فرحك عندنا ..أنت واحد
مننا" ليضرب للعالم كله مثاالً بأن الدنيا ال يزال فيها
الخير وأن الخير ال يقتصر على تقديم المساعدات
المالية أو المالبس أو الطعام فقط ،ولكن الخير هو
أن تفرح قلب يتيم أو فقير و تجبر بخاطر عروس ال
تستطيع أن تقيم فرحها مثل باقى المقتدرين.
وأضاف ،أننى أقدم هذه الخدمة لوجه الله ،بعد
أن شاهدت العديد من األفراح التى تقام فى الشوارع
وفــى الــطــرقــات وفــى الــحــدائــق العامة بين الطرق
السريع أو فــوق أسطح المنازل لعدم قــدرة هؤالء
على تكاليف األفــراح فى القاعات ،التى يقيم فيها
المقتدرون أفراحهم.
وفى حديثه لـ"المصريون" أكد أن قاعة األفراح
تقدم هدية للفقراء واأليتام إلقامة مناسبتهم وتجهز
القاعة كما تجهز أفضل مما تجهز لغيرهم ممن
يدفعون ثمن إيجار القاعة.
وتابع قــائـاً" :فــى القاعة يقدم فيها كما يقدم
فى األفــراح دون أن يعلم أحد أن هذا الفرح مجا ًنا

ظا على مشاعر الفقراء واأليتام الذين
لوجه الله ،حفا ً
يقومون أفراحهم عندى فى القاعة أنا الحمد ال يؤثر
هذا على عملى بالعكس التجارة مع الله مربحة".
وأوضـــح عبدالحليم ،أن الــقــاعــة تــقــدم إلقامة
حفالت األيتام بدون مقابل مساهمة منا فى االحتفال
أيضا بالمجان فى احتفاالت
بيوم اليتيم كما تقدم
ً
ذوى االحتياجات الخاصة ألنهم جــزء مننا ،ونقوم
أيضا بالمشاركة فى رفع المعاناة من على الطبقة
التى ال تستطيع دفع تكاليف القاعة بالكامل فتقدمها
لهم بأجر رمزى.
أيضا
واستطرد فى حديثه قائالً :إنهم يقومون
ً
بالمشاركة االجتماعية مع عــدد من أهالى القرية
بتجهيز عدد كبير من العرائس األيتام وغير القادرين
وتحمل جميع تكاليف الجهاز من أجهزة كهربائية
وأدوات منزلية ومطبخ وفرش كل ما تحتاجه العروس
لشقتها.
كما نقوم بالمشاركة المجتمعية من أهالى القرية
بتوفير أجهزة تعويضية للمعاقين من أطراف صناعية
ومقاعد متحركة ،كما نساعد فى إجــراء العمليات
الجراحية لغير القادرين وتوفير األدوية والمستلزمات
الطبية .واختتم عبدالحليم حديثه :سبعة يظلهم الله
فى ظله يوم ال ظل إال ظله ،واليوم موعدنا مع "رجل
تصدق بصدقة فأخفاها ،حتى ال تعلم شماله ما تنفق
يمينه".

على إسماعيل

سائق الخري فى بنها ..سخر سيارته لنقل المرىض والمحتاجني بالمجان

خالد محمد يحيى ابــن مدينة بنها بمحافظة
القليوبية ،أصبح الوسيلة الطيبة واليد اليمنى التى
تحمل بين ثناياها بواعث الخير وفك العقد بإيصاله
هموم وآالم من عرفه وقصده – فعادت االبتسامة
إلى فئات فقدت األمل .يبلغ خالد محمد من العمر
عاما ،لقب بخادم اإلنسانية بعد أن سخر سيارته
ً 50
لنقل المرضى والمحتاجين بدون مقابل ،وعلق الفتة
على سيارته المالكى تقول" :نقل المرضى داخل بنها
مجا ًنا" وترك رقم هاتفه لالتصال به عند الحاجة.
فى البداية يقول خالد لـ"المصريون" ،أنا خريج
كلية الــتــجــارة وعــنــدى مــن األبــنــاء خمسة ،وأعمل
كابتن "سائ ًقا" فى إحدى شركات توصيل المواطنين
بسيارته الخاصة ،وأقوم بتوصيل مرضى السرطان
داخل المحافظة وخارجها مجا ًنا.
وأضاف خالد" ،إن الذى دفعنى إلى فكرة توصيل
عاما توفى لى
المرضى بالمجان ،أنه منذ حوالى ً 12
صديق عزيز أكثر من أخ يدعى شريف عمار ،بعد
دائما يعذب
معاناة طويلة مع مرض السرطان ،وكان ً
ماديا ،إال
أمامى من شدة األلم ورغم أنه كان
ً
مقتدرا ً
أنه كان يشتكى من غالء األدوية ويقول لى إن الحبة
الواحدة بـ  700جنيه ،وكــان األلــم يشتد عليه وأنا
قليل الحيلة وكنت أريد أن أساعده لكن لألسف كانت
إمكانياتى المادية ضعيفة".
عاما ،وكان
وتابع قائالً :توفى والدى وأمى منذ ً 15
والدى ميسور الحال وترك لى ميرا ًثا ،وكانا يضحيان
دائـ ًـمــا مــن أجــل راحــتــى وسعادتى ومهما فعلت لن
جزءا منه ،عملت لهما سبيل
أوفيهما حقهما أو أرد
ً
على.
بحوالى  3000جنيه وهذا أقل بكثير من حقهم ّ
واستطرد فى حديثه" ،أن أحد أصدقائه اقترح
عليه شراء سيارة مالكى وأعمل عليها فى شركة ما،
وبالفعل قمت فى  2017بشراء السيارة وانضممت
لفريق العمل بالشركة داخــل القليوبية وكــان عندى

بعض أوقات الفراغ بين الرحالت قلت استغلها فى
توصيل المرضى الذين يعالجون فى مستشفى األورام
أو السرطان أوصله للمستشفى وأرجعه مرة أخرى
لمنزله وتــكــون صدقة جــاريــة على روح أمــى وأبــى
وصديقى الذى توفى".
وأوضح خالد فى حديثه ،أنه عندما بدأ فى ذلك
العمل الخير ،بارك الله له فى رزقه ،ما دفعه إلى نشر
إعالن على صفحات التواصل االجتماعى لتوصيل
المحتاجين مجا ًنا داخل مدينة بنها ،إلى األماكن التى
يريدونها .وعن أكثر موقف أثر فى عمله التطوعى
يــقــول خــالــد :ســيــدة مــن قــريــة بهتيم بــطــوخ ،كانت
نجلتها مصابة بمرض السرطان على شبكية العين،
وكانت ال ترى ،واستعانت به لعدم قدرتها المادية،
منو ًها ،أن تلك السيدة لديها أربع فتيات وهى العائل
الوحيد لهن ،وأنه عندما ساعد تلك األسرة شعر بأنه
فعليا ويشعر به من
ألول مرة يقدم على عمل خير ً
صميم قلبه .وتابع قائالً :اتصل بى شاب يخبرنى
بــأن خطيبته مريضة ج ـ ًـدا ،والطبيب أخــبــره بأنه
يجب أن يذهب بها إلى مستشفى األزهــر فقلت له
إن هذه الخدمة لمرضى السرطان فقط فقال لى
إن هناك اشتبا ًها فى إصابتها بالسرطان وبالفعل
ذهبت معهما ولكنى فوجئت بأنه خرج ليتنزه معها فى
حديقة األزهر وشاهدتهما ولكنى لم أخبرهما بذلك،
وعندما عدنا إلى بنها طلبت منه أن أطلع على تذكرة
الكشف بالمستشفى أو التقارير الطبية الخاصة
بخطيبته ولكنه ارتبك ألنه ال يوجد معه غير تذكرة
حديقة األزهر ،واعترف بأنه كان يتفسح مع خطيبته
فأخذت منه  200جنيه قيمة التوصيلة ألنه ال يستحق
المساعدة وأضاع فرصة على من يستحق المساعدة.
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األحد
السنة التاسعة  -العدد  8 954جمادى اآلخرة 1441هــ  2فبراير  2020م

ا
ف
ت
حق

ل
ب
ك

«همسة من القلب»
تكتبها:

من الخطأ أن يكون مبدأنا هو التشكيك واالرتياب
الدائم فى كل من حولنا ،وليس أيض ًا
من الصواب أن نطلق عنان الثقة
لكل شىء.

د .أميمة السيد

almesryoon.openheart@gmail.com

تزوجها رغم سوء سلوكها ..فهل أخبرهم؟!

أنا األخت الكبيرة ألخى،
ون ــح ــن مـــن عــائــلــة كــبــيــرة
وغــنــيــة ،عــلــمــت ي ــا دكــتــور
أميمة أن أخى تزوج زميلة
له بالكلية فلقد رأيت عقد
الزواج موثق وقمت بتصويره
ووضعه مكانه مرة أخرى..
وال أدرى كــيــف أتــصــرف
هــل أعــلــم أهــلــى؟ وهــم من
س ــوف ال يــتــحــمــلــون الخبر
بالتأكيد فمسئوليات عمل
والــدى كبيرة وأمى مريضة
مــنــذ ســنــوات ول ــن تتحمل
الــخــبــر إذا صــارحــتــهــا..
ولــأســف عــلــمــت ب ــأن أهــل
الفتاة على علم بهذا الزواج
وأن الفتاة أخالقها ليست
ســويــة وســمــعــت عنها كــام
غــيــر طــيــب ولــكــنــى لــســت
متأكدة منه ،فكيف أضغط
عــلــيــه حــتــى يــطــلــقــهــا؟ ألنــى
أعتبرهم خطفوه وزوج ــوه
البنت بالغصب ،وهل أعلم
أهــلــى بــاألمــر أم ال؟ أشعر
بــمــســئــولــيــة ك ــب ــي ــرة عــلــى
عاتقى فأرجو أن ترشدينى
أستاذتى الحبيبة.
(الرد)
كان الله بعونك على هذه
المسئولية فــى هــذا السن
الــصــغــيــر ،وربــمــا أراد الله
أن يختبرك بتحملك إياها،
فــيــجــب عــلــي ـ ِ
ك أن تكونين
ً
أهـــــا ل ــه ــا وأن تــجــتــازى
االختبار ببراعة ،فالمؤمن
كيس فطن حبيبتى ،وكلها
مــؤهــات ل ـ ِ
ك كــى تصبحين
أمـــا ً بالمستقبل وســتــربــى

ً
أجيال إن شاء الله تعالى.
وغــالــبــا م ــرض والــدتــك
ً
وانــشــغــال وال ــدك بتجارته
هى من األسباب الرئيسية
لــمــا آل إلــيــه حــال أخ ـ ِ
ـوك ،
ح ــي ــث وجـــــد الـ ــمـ ــال وك ــل
متطلباته متوفرة ولكن لم
يتوفر له أهم شىء يحتاجه
ومـــــــرور ا
م ــن ــذ ال ــط ــف ــول ــة
ً
بــمــرحــلــة الــمــراهــقــة الــتــى
لم يجتازها إلــى اآلن وهى
رعاية وتوجيه الوالدين أو
أحدهما على األقل ..
وع ــل ــيـ ـ ِ
ك أنــــت مــحــاولــة
احــتــواء الموقف بعقل واع
مــتــزن ..تحدثى مــع أخي ِ
ك
وت ــف ــه ــم ــى م ــن ــه ال ــم ــوق ــف
بتفاصيله بكل هــدوء حتى
تــشــعــريــنــه بــقــلــب األخـ ــت
الكبيرة التى تحبه وتخاف
عــلــيــه وأنـــــه هـــو مـــن أهــم
حاليا،
وأول ــى اهتماماتك
ً
وإن حــاول اإلنــكــار اظهرى
لــه عــقــد الـ ــزواج الــمــصــور،
أما إن صرح ل ِ
ك بما يخفيه
ِ
أنت بما تعلمينه
فصارحيه

فرس حلمك
يقدمها:
عبدالحى العسكرى

مناما
رؤية التسبيح
ً

او ِ
ات َو َما ِفى
قال تعالىُ ( :ي َس ِّب ُح ِللَ ِّه َما ِفى َّ
الس َم َ
ش ْي ٍء
ْالَرْ ِ
ض َل ُه ال ُْمل ُْك َو َل ُه ال َْح ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ّ ِل َ
ق َِد ي ٌر ).
مناما يدل على القرب من الله ،وزيادة
التسبيح
ً
اإليمان والتقوى ،وربما دل على زوال الهموم
واألحزان ،وقد يدل على تواضع الشخص .ومن
وحمدا لله على نعمه فهى
شكر ا
رأى أنه يسبح
ً
ً
بشرى سارة لمن يريد أوالد اً ،وبشرى لألعزب
والعزباء باقتراب الزواج والخير والبركة .وقد
يدل التسبيح على السفر أو العبادة ،وربما دل
على زوال الهموم .والتسبيح يدل على المنفعة
والمودة ،والبشرى السارة ،وربما دل للمتزوجة
على البشرى بالحمل .وإن رأت الحامل أنها تسبح
ً
وفضل لله ،فقد تدل على البشرى بالولد.
شكر ا
ً
ومن رأى أنه صلى ثم سبح وهلل فذلك يدل
على زوال الهم وقضاء الدين ،والفرج ،والشفاء
من مرض ،وتحقيق أمنية .وإذا رأى األعزب أن
شخصا أهداه مسبحة ،فيدل ذلك على الزواج
ً
من امرأة ذات دين وصالحة .وإن كانت المسبحة
لرجل متزوج فتدل على حسن معاملة زوجته له
وصالحها وحسن حالها ومساعدتها له .ومن رأى
أنه يسبح على يده دل ذلك على إنهاء الخالفات
والعداوة بين الخصوم واجتماعهم على الخير
والمحبة .ومن رأى أنه يحمد الله دل ذلك على
البركة وفتح أبواب الرزق .ومن رأى أنه يكبر
لله عز وجل دل ذلك على النصرة على األعداء،
والتوبة إلى الله ،وتحقيق أمنية ،وعلو شأن
والمنصب إن كان أهال لذلك .والله أعلم.

عــن الــفــتــاة وأهــلــهــا ،فمن
الــمــرجــح أنــهــم طــمــعــوا فيه
ماديا،
وبدأوا فى استنزافه
ً
فــلــو أن ــه ــم بــالــفــعــل أس ــرة
مــحــتــرمــة م ــا كـــان لــهــم أن
يقبلوا على ابنتهم الــزواج
من شاب صغير بــدون علم
أهــلــه ،تــحــدثــى إلــيــه كثير اً
وحاولى التأثير عليه بحلو
ال ــك ــام فــربــمــا اقــتــنــع أن
يــصــارح أهــلــك لــيــســاعــدوه
حتى ال يــتــورط مــع زوجته
وأهلها فــى مشاكل أكبر..
وإن أصر على موقفه فعليك
بإبالغ والــدك وإقناعه أنه
يتوجب عليه تخصيص وقت
ٍ
ِ
كاف لكما ِ
وأخوك حتى
أنت
ينقذ مــا يمكن إنــقــاذه من
حياتكما ومستقبلكما..
وعــلــى والـــدك وقــتــهــا أن
يتحرى الــدقــة فــى الــســؤال
ع ــن زوجــــة االبــــن وأهــلــهــا
فإن تأكد من سوء سلوكهم
فــلــيــتــقــرب مــنــه ولــيــحــاول
إقـ ــنـ ــاعـ ــه ب ــش ــت ــى الــســبــل
أن يــنــفــصــل عــنــهــم إن ــق ــا ذًا

لمستقبله ،وقبل أن ينجب
منها طــفـ ًـا يضطر بسببه
ل ــارت ــب ــاط ب ــه ــذه األســــرة
طوال العمر فى وقت يحتاج
هـــو شــخــصـ ًـيــا الســتــكــمــال
تربيته..
ولــكــن عليكم جميعا ً أن
تتهيأوا نفسيا ً الحتمالين..
أولــهــمــا :أنــه ربــمــا تكون
فــتــاة مــن مــنــزل طــيــب وأن
هناك اضطرار اً قهريا ً لهذا
ِ
أخوك
الزواج ..أو قد يكون
كـ ــذب عــلــيــهــم بــأنــه وحــيــد
ولــيــس لــه أه ــل وال أق ــارب
ليتدخلوا لــه فــى ال ــزواج..
فــوقــتــهــا أنــصــحــكــم بــعــدم
الــضــغــط عــلــيــه لتطليقها
منه ،فرغم أنه سيكون خطأ
أهل الفتاة فى عدم تحرى
الدقة فى السؤال عنه ،إال
أن وقــتــهــا لــن يــكــون للفتاة
ذنب يصبح عقابه تطليقها
منه..
وثــانــيــهــمــا :افــتــراضــيــة
صدق شهادة اآلخرين بسوء
ســلــوك الــفــتــاة وأســرتــهــا،
ث ــم رفــضــه االنــفــصــال عن
هذه الزوجة ،فوقتها وبعد
اســتــنــفــاد جــمــيــع الــوســائــل
إلقناعه بالطريق الصواب،
فــلــيــس عــلــيــكــم وقــتــهــا غير
تــســلــيــم أمـــركـــم إلـ ــى الــلــه
ت ــع ــال ــى ،والــــرضــــا بــذلــك
الــوضــع وأن تــتــعــامــلــوا مع
أخـــيـــ ِ
ك بــمــا ي ــرض ــى الــلــه
دومـــا لــه بصالح
ـاء
وال ــدع ـ
ً
ال ــح ــال حــتــى يــقــضــى الــلــه
ً
مفعول .
أمر ا كان
ً

أنا وأوالدى فى بيت مظلم

ال ــس ــام عــلــيــكــم ورح ــم ــة الــلــه
وبركاته..
رأي ــت أنــنــى أمــشــى أنــا وأوالدى
بــطــريــق يــوصــل لــبــيــت أهــلــى وهــو
سهل بالحقيقة لكن بالرؤيا وجدته
ـوديــا ومــن الصعب الــمــرور به
عــمـ ً
سلم أوالدى
وبجانب الطريق ُ
طلعوا منه وأن ــا ال أقــدر،
وجــــاء  4رجــــال وخــفــت
منهم وقلت بسم الله،
ثم وجــدت نفسى ببيت
ال أعرفه وبه ظالم وكان
فيه أحد ال نراه .وشكراً.
السالم عليكم ورحمة
الله وبركاته..
األصــــل ف ــى رؤيــــة الــمــشــى أنــه
يدل على طلب الرزق لقوله تعالي:
ض ذَ ُلـ ً
ـول
( ُهـ َـو ا َّلـ ِـذى َج َعلَ َلكُ ُم ْالَرْ َ
َفــا ْمــشُ ــوا ِفــى َمـ َنـ ِ
ـاكـ ِـبـ َـهــا َوكُــلُــوا مِ ن
رِّز ِْق ـ ِـهَ ،وإِ َل ـ ْيـ ِـه الـ ُّنــشُ ــورُ) الملك .15
والمشى فى الشارع فى سعادة يدل

على العمل الصالح .والمشى على
طريق مستقيم يدل على االستقامة.
والــمــشــى عــلــى طــريــق مــتــعــرج أو
منحنى يــدل عــلــى االنــحــراف عن
االســتــقــامــة أو مــواجــهــة المشاكل
واألزمــــــــات .والــمــشــى ف ــى ش ــارع
غير صــالــح للمشى وبــه حفر
أو مطبات قــد يــدل على
الــصــعــوبــة ف ــى تحقيق
مــــراد وقـــد يـــدل على
الفشل أو المرض.
وص ـ ــع ـ ــود أب ــن ــائ ــك
السلم يدل على االرتقاء
والسالمة من أمر .وكونك
مــا طــلــعـ ِ
ـت الــســلــم والــرجــال
المخيفة والبيت المجهول وشعورك
ــر فعليك بالصالة فى
بشيء لــم ُي َ
وقتها واألذكار وأذكار النوم وقراءة
س ــورة الــبــقــرة وســمــاعــهــا والــرقــيــة
الشرعية .والله أعلم .وأدعو الله أن
يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

يحاول نزع اللحاف عنى

ال ــس ــام عــلــيــكــم ورح ــم ــة الــلــه
وبركاته..
رأيـــــت أن ــن ــى ألــتــحــف بــعــشــرة
شخصا ما يحاول أن
ألحفة ،وأن
ً
يــزيــل الــغــطــاء عــنــى وأن ــا نــائــم إال
واحدا ظهر الثانى
أنه كلما كشف
ً
وشكرا.
تحته .أرجو التأويل
ً
ال ــس ــام عــلــيــكــم ورح ــم ــة الــلــه
وبركاته
اللحاف فى فصل الشتاء يدل
عــلــى الــســكــون وال ــراح ــة والــقــوة،
ويــدل على األمــن واألمــان ،والفأل
الحسن ،ويدل على المرأة النافعة.
أيضا على الفرحة والبهجة
ويدل
ً
والسرور فى محيط األسرة .وعدد
األلــحــفــة قــد يــدل لــك عــلــى تعدد
الخير الذى سوف تناله بعد عناء
وتوفيق من المولى عز وجل.
ورقــــم  10يـــدل عــلــى الــنــصــرة
وتــحــقــيــق األمــنــيــة والــنــجــاح الــذى
ستحققه إن شاء الله ،وزوال تعب
وانتقالك إلــى فرحة وزيــادة رزق.

أيضا على فضل الله عليك
ويــدل
ً
وسماع أخبار سعيدة ومفرحة كنت
تنتظرها منذ فترة.
ورق ــم  10ي ــدل عــلــى مضاعفة
الرزق والمال ،وزيادة الذرية .وقد
يدل على البشرى بالخير والبركة
واالرتقاء والقيادة ،وتيسير سفر.
وي ــدل عــلــى الحكمة والــذكــاء فى
الــتــصــرف .ون ــظ ـ ًـرا ألن رقـــم 10
يجمع بين الصفر والــواحــد فقد
يــدل على الـــزواج ،وقــد يــدل على
زيــادة الذرية .وإذا كنت تفكر فى
جيدا
التجارة فاحذر وتفهم األمور ً
المخاطر
فقد يــدل رقــم  10على َ
واحــتــمــال الــخــســارة فــى الــتــجــارة.
والرجل الــذى يريد أن يرفع عنك
الغطاء فإن كان معرو ًفا فهو يريد
ً
مجهول
معرفة أخبارك ،وإن كان
شخصا َيغار منك فى
فقد يكون
ً
أمر أو يتسبب لك فى تعب .والله
أعلم .وأدعــو الله أن يرزقك خير
هذه الرؤيا اللهم آمين.

هموم المواطن
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نقض الحضانات بمستشفيات اإلسماعيلية العامة..
ّ
و«حضانات الخاصة» ..لمن يستطيع إليها سبيال!

مشهد نــراه وهــو يتكرر
يوميا ً فى أسى صراخ وبكاء
مــن قبل اآلبـــاء واألمــهــات
على أعتاب المستشفيات،
أمالً منهم فى إيجاد مكان
فــــارغ ب ــإح ــدى حــضــانــات
ال ــرض ــع بــالــمــســتــشــفــيــات
الحكومية “المجانية” التى
تنقسم إلــى نوعين ،منها
الــحــضــانــات الــتــى تحتاج
إلى أجهزة تنفس صناعى
وأخرى كمرض الصفراء..
ولكن! تأتى الــريــاح بما ال
تشتهى السفن.
محافظة اإلسماعيلية،
من المحافظات التى تعانى
من نقص شديد فى عدد
الحضانات بالمستشفيات
الــحــكــومــيــة “الــمــجــانــيــة”،
والتى تعمل على استقبال
مــولــود جــديــد ال يعلم عن
الدنيا أى شىء وقد يفقد
حــيــاتــه فــى ثـــوان مــعــدودة
لعدم وجود حضانة تستقبله
الستكمال نموه ،المستشفى
العام به ما يقرب من 30
حــضــانــة فــقــط ،حــيــث ال
يستطيع “األب” المكلوم أن
ينقذ حياة رضيعه إال فى
وجود “واسطة “ من فالن
أو عالن ،األمر الذى يؤدى
إلــى وفــاة بعض الــحــاالت،
خــاصــة بــعــد إبــاغــهــم من
إدارة المستشفى بعدم توفر
أماكن.
وعــنــدمــا تغلق األب ــواب
فــى وج ــه األب يلجأ إلــى
المستشفيات الــخــاصــة،
والتى تعتبر لألغنياء فقط،
حيث تتراوح قيمة الحضانة
م ــا بــيــن 2000 - 1500
جنيه فى الليلة الــواحــدة،

ومــن الطبيعى أن المولود
أقل فترة زمنية له حوالى
أسبوع أو عشرة أيام داخل
الــحــضــانــة ،قــد تمتد فى
كثير من األحيان إلى شهر،
فيقف األب مكتوف األيدى
أمام إنقاذ حياة طفله وهو
ال يملك سوى “قوت يومه”.
“ال ــم ــص ــري ــون” تــابــعــت
عدة حاالت تعانى من هذه
المأساة ،تقول “أم حمزة
“ طــفــلــى ل ــم يــتــعــد عــمــره
ســــوى الــشــهــر والــنــصــف
تــمــت والدت ـ ــه ف ــى الشهر
الــســابــع ،حــيــث لــم يكتمل
نموه بعد ،ونصحنا الطبيب
بسرعة إلحاقه على الفور
بــإحــدى الــحــضــانــات ،ومن
هنا بدأت المأساة الكبرى
حيث ظل والده يبحث عن
حضانة فارغة لمدة يومين
كــامــلــيــن دون جــــدوى فى
المستشفيات الحكومية،
وبعد عناء استطعنا توفير
مكان لــه داخــل مستشفى
خـ ــاص وده طــبـ ًـعــا بعمل
مساعدة أحــد األشخاص
لنا.
كما يحكى بهاء مــراد،
تفاصيل وفــاة ابنته عقب

والدتها بــ  9ساعات ،والتى
ول ــدت ت ــوأم لــذكــر ولكنها
كانت تحتاج إلــى حضانة
خاصة بجهاز تنفسى لما
كانت تعانيه مــن ســوء فى
التنفس وخــطــورة حالتها،
قــائـ ًـا عندما اتجهت إلى
المستشفى العام والجامعى
لم أجد بهما أماكن فارغة،
فما كان أمام غير أنى اتجه
للبحث فــى المستشفيات
الخاصة وبعد إيجاد مكان
ودفع مبلغ التأمين وعودتى
ألخــذ ابنتى علمت بخبر
وفاتها بالطريق ـ محمال
وزارة الصحة سبب الوفاة.
قــــال ال ــدك ــت ــور أحــمــد
عبد الفتاح طبيب أطفال،
إن ن ــق ــص ال ــح ــض ــان ــات
مـــن األشــــيــــاء الــخــطــيــرة
الــتــى تــواجــه مستشفيات
الجامعة والتأمين الصحى
وال ـ ــع ـ ــام ،وكـ ــذلـ ــك نــقــص
الـــكـــفـــاءات الــتــمــريــضــيــة
الـــمـــدربـــة والــمــخــصــصــة
لهذا الــغــرض ،مشيرا إلى
أن المتضرر الوحيد منها
هــو األب”الــغــلــبــان” الــذى
ال يــســتــطــيــع تــوفــيــر ثمن
الحضانات الموجودة فى

المستشفيات الخاصة.
وقــــــد طــــالــــب صـــاح
ال ــص ــاي ــغ ،عــضــو مجلس
الشعب الــســابــق ،بتشكيل
ل ــج ــن ــة عـ ــاجـ ــلـ ــة داخـــــل
ال ــب ــرل ــم ــان ،وت ــح ــرك من
أعضائه نحو بحث سبل
ح ــل نــقــص الــحــضــانــات،
التى أصبحت كارثة بكل
ظــا على
الــمــقــايــيــس ،حــفــا ً
أرواح األط ــف ــال الــرضــع،
الـــذيـــن ال ذنــــب لــهــم أن
يتعرضوا لــهــذه المخاطر
التى تصل الــى الــوفــاة فى
بعض األحيان ،بسبب نقص
أماكن استقبالهم واستكمال
نموهم الطبيعى.
ومـ ــن جــانــبــهــا أشـ ــارت
الدكتورة إلهام مدنى مدير
المستشفى الجامعى ،إلى
وجـ ــود  25حــضــانــة فقط
داخل جــدران المستشفى،
مشيرة إلى أن هذا العدد
ال يكفى حــاجــة المواليد
الــمــحــتــاجــيــن للحضانات
بالمحافظة ،معتبرة ذلك
مشكلة عامة بسبب أرتفاع
تكاليفها.
وأكدت “مدنى” أن إدارة
الجامعة تتطلع الــى بناء
قــســم جــديــد للحضانات
ملحق بمبنى األطفال الذى
يتم العمل على االنتهاء من
تجهيزه وافتتاحه خالل
شهرين .
هـــــــل هـــــــــذا يـ ــرضـ ــى
الـــــمـــــســـــئـــــولـــــيـــــن فـــى
اإلسماعيلية؟ صحيح إنها
مشكلة قديمة وقائمة ولكن
ال تجد لها أى صدى من كل
الجهات التنفذية والشعبية
باإلسماعيلية.
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إشراف:

صفاء البيلى

bab.almesryoon@gmail.com

بالدقهلية« ..مدرسة القيطون للتعليم األساسى» بدون مدرسين!

نائبا عن أولــيــاء األمــور
أرســل إلينا صرخته ً
بمدرسة القيطون للتعليم األساسى ،خو ًفا على
مستقبل ألف وثالثمائة تلميذ قائالً:
نحن من سكان إحدى القرى التابعة لمركز ميت
غمر محافظة الدقهلية ..هى آخر القرى فى جنوب
الدقهلية وتسمى “القيطون” ..وألنها بعيدة ونائية
نعانى األمرين بسب العجز فى عدد المدرسين .
توجهنا بشكوانا إلى السيد محافظ الدقهلية،
وإلى وكيل الوزارة ،ووزير التربية والتعليم ،فأرسل
إلينا المحافظ مشكورًا اثنين من إدارتــه لدراسة

الشكوى والوقوف على حلها ،ولكن لم يحدث أى
جديد فكما توقعنا وضع التقرير فى الدرج عالوة
على أن مدير إدارة التربية والتعليم بالمحافظة
اتهمنا كأولياء أمور بأننا نسعى لما يسمى بالشو
اإلعالمى ليس إال!.
نحن نعانى من هذا النقص منذ العام الماضى
فى “مدرسة القيطون للتعليم األساسى”
أمــا هــذا الــعــام ،فقد تم تفريغ المدرسة من
تقريبا وكأن هذه القرية وأبناءها ليس
المدرسين
ً
أساسا على
لهم الحق فى التعليم بل وغير موجودة
ً

خارطة الوزارة التعليمية وال فى جدول أعمال إدارة
ميت غمر.
إن تعداد الطالب فى المدرسة يزيد على ألف
وثالثمائة طالب ،لذا نسعى لكل الجهات المعنية
حرصا على
لتساهم معنا وتساعدنا فى سد العجز
ً
الطالب ومستقبلهم.
مقدمه:
مجدى عيسى زكى
قريه القيطون مركز ميت غمر دقهلية
عضو مجلس األمناء بالمدرسة

«غويشتان» و«خاتم» ..بشرى سارة

السالم عليكم ورحمة الله
وبركاته
رأيت أننى البسة غويشتين
وخاتم ذهب تحفة وأنا سعيدة
وفخورة بهم جــدا  .السن 23
سنة ومتزوجة .وشكرا.
السالم عليكم ورحمة الله
وبركاته
ال ــغ ــواي ــش وهــــى األســـــاور
بــشــرى ل ــك بـــأن الــلــه تــعــالــى
سيرزقك الولد والمقصود هنا
الــذريــة ولــيــس المقصود هنا
بالولد أى الذكر ،بل هى على
العموم سواء كان ذكرا أم أنثى،
فــهــى بــشــرى بــالــذريــة وربــمــا
تــكــون األســـاور ألهــل الصالح
ً
وأعمال صالحة
وخيرا
طاعة
ً
تقربك إلى الجنة لقوله تعالى:

َجرِى
ك َل ُه ْم َجنَّا ُ
( أُوٰ َل ِئ َ
ت َع ْدنٍ ت ْ
ـح ـلَّ ـ ْو َن
مِ ــن َتـ ْ
ْـــهـــارُ ُيـ َ
ـحـ ِـتــهِ ـ ُم ْالَن َ
َس ــا ِو َر مِ ــن ذَ َه ـ ٍ
ـب)..
يها مِ ـ ْن أ َ
ِف َ
الكهف .31وقد تكون األساور
حـــصـــول مـــــال مـ ــن مـــيـــراث.

ابنى يحلق شعره

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
رأيــت مرتين أن ابنى الصغير قد حلق شعره وأننى
كثيرا ألنها قصت شعره .وشكرا.
غضبت من زوجتى ً
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
إن كانت الــزوجــة قامت بحلق شعر االبــن فــى زمن
الصيف أو خو ًفا عليه من الحر فهذا خير له وراحة وفائدة
وشفاء من مرض .وقد يدل حلق شعر ابنك وتكرار ذلك
صالحا وخلو ًقا إن شاء الله .وقد
ولدا
على أنه سوف يكون ً
ً
تُرى الرؤيا للطفل والتأويل يكون لوالده فقص شعر طفلك
قد يدل على زوال همك أنت وقضاء دينك ،وزيادة رزقك،
وحفظك لألمانة ،وكفارة لذنوبك ،وهى أيضا تذكير لك
بعمل المزيد من الصالحات.
وإن كان الحلق فى وقت الشتاء أو لغير حاجة أو أصاب
الطفل ضرر من شدة البرد فاحذر فقد يدل ذلك على
خسارة فى المال ،أو مرض أو هم .وإن كان المقصود
التقصير من الشعر وليس الحلق فهذا يدل على األمن
واألمان من الخوف والفرج لكم ،خاصة أنك كنت فى ضيق
من هذا األمر والضيق يدل على الفرح والسرور ،وزوال
الهم ،وزيادة فى المال ،والضيق والحزن ألهل الصالح يدل
َابكُ ْم
على الفرح الشديد والسرور لقوله تعالىَ ...( :فأَث َ
صابَكُ ْمَ ،واللَّ ُه
َح َزنُوا َعل َٰى َما َفا َتكُ ْم َو َل َما أَ َ
َغ ًّما بِ َغ ٍّم ِّلكَ ْي َل ت ْ
خ َِبي ٌر بِ َما َت ْع َملُو َن) آل عمران  .153والله أعلم .وأدعو الله
أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

وامــتــاك الــخــاتــم نيل مكانة،
وقد يدل الخاتم على امتالك
دار أو سكن لكم ،ويتفق الخاتم
والغوايش فى التأويل على أن
كالهما يؤول بالولد فلعل ذلك

هى بشرى لك بالولد والذرية،
ولبس الخاتم يدل على الخير
الــذى تنالينه ولــكــن قــد يكون
بعد تعب وهو أيضا زيادة مال
وخــبــر سـ ــار ،وضــيــق الــخــاتــم
يــــدل عــلــى الـ ــراحـ ــة وال ــف ــرج
ِ
فرحت به فرؤيا الفرح
وكونك
والــســرور بسبب يــدل على أن
الــمــولــى عــز وجــل يــمــن علي ِ
ك
من فضله بنعم مصدا ًقا لقوله
تعالىَ ...( :فرِحِ ي َن بِ َما آتَا ُه ُم
ض ِل ِه )...آل عمران
اللَّ ُه مِ ن َف ْ
 .170وفضل الله يحتاج إلى
شكر ال للتفاخر ،فسوف يمن
الله عليك من فضله فال تنسى
شكر الله .والله أعلم .وأدعو
الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا
اللهم آمين.

مناما
رؤية البيض
ً

البيض فــى مــوضــع أو فى
إنــاء يــدل على الــنــســاء .ومن
رأى أن معه بيضة أو دجاجته
بــاضــت فــإنــه يــولــد لــه ولــد.
والــبــيــض السليق رزق هنيء
وإصــاح أمــر .ومــن أكله نيئًا
فإنه يأكل ً
حراما ،أو يقع
مال
ً
فى الزنا ،أو يصيبه هم .ومن
أكــل قشر البيض فإنه رجل
نــبــاش يــســلــب الــمــوتــى .ومــن
ـضــا فــقــد يكون
رأى بــيــده بــيـ ً
ضا المرأته .ومن رأى أن
مر ً
امرأته باضت فإنها تلد اب ًنا
عــاصــي ـاً .وم ــن رأى دجــاجــة
بيضا فتفقأت منه
تحتضن
ً
الــفــراريــج فــإنــه يحيا لــه أمر
ميت قد تعسر عليه ،ويولد له

ولــد مؤمن وربما يــرزق بعدد
كل فروجه ابناً .ومن رأى أن
كثيرا فذلك مال
بيضا
عنده
ً
ً
ومتاع كثير يخشى فساده.
والــبــيــض الــكــثــيــر لــأعــزب
زواج ،ول ــل ــم ــت ــزوج أوالد،
والــصــغــار مــن الــبــيــض بنات
والكبار بنون.
وال ــب ــي ــض قـــد يــــدل عــلــى
الذهب والفضة فبياضه فضة
وصفاره ذهب.
والبيض يــدل على األوالد
واألزواج ،وربــمــا دل البيض
عـــلـــى االجــــتــــمــــاع بـــاألهـــل
واألقـ ــارب واألحــبــاب ،وجمع
األمـــــوال وادخـ ــارهـ ــا .والــلــه
أعلم.

رؤيا للحسين بن على رضى اهلل عنه

فقد رأى رضى الله عنه فى المنام كأنه كتب بين عينيه سورة اإلخالص
فأرسل إلى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقصها عليه فقال :إن
سريعا فمات كذلك غريباً.
صدقت رؤياه فإنه سيموت
ً

األحد
السنة التاسعة  -العدد 954
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يارس أنور يكتب:
معرض القاهرة الدولى للكتاب 2020

تحت عنوان" :مرص ..إفريقيا ثقافة التنوع" معرض القاهرة الدوىل للكتاب يفتتح دورته الـ ً >> 51
تقديرا لدوره الفكرى ..جمال حمدان شخصية هذا العام >> حضور إفريقى قوى ..والسنغال ضيف الرشف
وسط حضور جماهيرى كبير ،أفتتح معرض القاهرة
الدولى دورتــه رقــم  51تحت عنوان الفــت وهــو :مصر..
إفريقيا ثقافة التنوع ،وهــو عنوان يعكس حجم الوعى
المصرى الجديد بأهمية القارة اإلفريقية التى لم تكن على
أولويات خارطة االهتمام السياسى والثقافى فى السنوات
األخيرة ،رغم التاريخ الحضارى القديم والمشترك الذى
يربط بين مصر والقارة اإلفريقية.
كما تــم اختيار دول ــة السنغال ،لتكون ضيف شرف
المعرض ،األمر الذى يؤكد أن التوجه نحو إفريقيا بدأ
يمثل إحدى الركائز االستراتيجية فى الوعى المصرى.
ومن ناحية أخرى ،فقد جاء اختيار اسم العالم المصرى
الكبير دكتور جمال حمدان ،ليكون شخصية هذا العام،
جاء هذا االختيار موف ًقا ،كما مثل نقطة إيجابية تضاف
لإليجابيات التى تضاف لرصيد هذه الدورة التى يعتبرها
الكثيرون من الجمهور والمثقفون واحدة من أنجح دورات
عاما.
المعرض فى تاريخه الممتد خالل خمسين ً
وقــد كــان مــن أســبــاب هــذا الــنــجــاح التنظيم الجيد
والتسهيالت التى قدمت لــرواد المعرض ،فعلى سبيل
المثال كــان هناك فى العام الماضى تكدس غير مبرر
وطوابير طويلة أمام الصاالت تعوق حركة التجول والدخول
إلى أماكن دور النشر والندوات بدعوى التفتيش رغم وجود
تفتيش خارجى ،وهو األمر الذى لم يتكرر هذا العام ،ما
أدى إلى شعور الجماهير باالرتياح.

ً
معرض القاهرة هو الثاىن عالميا واألول فى الرشق األوسط وإفريقيا >> وفاة كاتب شاب قبل حفل توقيع مجموعته القصصية

جوناس نازاريت

حسن طلب

وقــد التقت "الــمــصــريــون" بــعــدد كبير مــن الجمهور
والمثقفين الذين اتفقوا على أن التنظيم يعتبر من أهم
إيجابيات هذا العام.
فيرى الشاعر المصرى عبد العليم إسماعيل (وهو
أيضا موظف بالهيئة المصرية العامة للكتاب) أن المعرض
ً

هذا العام تجاوز سلبيات السنوات الماضية ،وهو نفس
الرأى الذى ذهب إليه األديبان محمود البنا ،وغادة صالح
وغيرهما.
أيضا الشاعر الكبير دكتور حسن طلب ،بهذه
وقد أشاد ً
الدورة رغم تحفظه على بعض البرامج الثقافية المكررة

ٌ ُ َ َ ٍّ َ َ َ
ِفعل متعد ِلربعة
عج ُز
َو َفو َق (أَخ َْب ْرتُ)َ ،ي َ
ضوبًا
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شرحا ْه
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َكبحـا ْه
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الد ْه َر ت َ
ِ
َي ِ
ضا َوحــا ْه
فط ُرها راك ً

َفئ َد ُة ال َّ
أ ِ
والح َزا َنى
طيرِ
َ
ُريـــد ُه ُنكْ َتة بِ َقلبى الَّذى َدحــا ْه
وال ُيبا ِلي ،أ ُ
ُريـــد أن أَغتـــ َِدى (ك ُِم ْد َيا َن ُه) ُج َحــــا ْه
وال أَبا لى  ،أ ُ

أُوحِ ى بِ ِه ِلل َِّذي َن َملُّوا

ُريد ُه َج َلمدــــًا ثَقيالً
أ ُ

ُريد ُه ساخِ طًا َك َشأنِ ى
أ ُ

نوافذ
القراء

حـا ْه
فيعلـــــُو بِ َمن َو َ
مِ ِثليَ ،
ص َحـا ْه
ُيغرِى ِبه اللَّيلُ َمن َ

بهذا الطريق مشيت  ...إليهم
تفتش عن فرحة زاهية
تفتش عن نفحة للسالم
وعن أمنيات  ...بلون الخيال
وعن عطر ورد يذيب الجليد
ويرسم وجه الصباح الجميل
تفتش فى أفق البعد عنهم ...
وعن نجمة تستبيح الطريق
مع الشوق  ...والدمع غنى
الوداع
تفتش عن طفلة فى الخيا ِل
شمسا بكف الصباح
تهدهد
ً
وحيدا
ً

تحاور رجع السؤال
وتمنح للصبر رمز الخيا ِل
و تتقن حصر رياح  ...الغياب
و تُعجز كل جهات  ...السف ْر
وتصنع منك رياح التحدي
فتمضى تجابه سيل  ...الحنين
تحاول فك رموز...الجمال

َي َو ُّد َمـــن َف َّحــــــ ُه َم َحـا ْه!

( تحاول أن تصن َع المستحيل )

الصديقة ل .م..
قصيدتك ذكريات الجرح رائعة لكنها منشورة فى بعض
المواقع اإللكتروية ،لذلك نعتذر عن نشرها ،مع تمنياتنا
بالتوفيق.

شعر  /السعيد عبد الكريم -مرص

شعر/د.محمد سالم عبادة-مرص

ح َّدثُوا) ،إِ ْن
أُر ُ
ِيد ُه َفو َق ( َ

حاول أن تصنع المستحيل

َو َع ِّدياه ِلَربَ ٍع

َلم

ال َّرهِ ِ
يب ما الل ُه قَد َل َحـا ْه
صحــا ْه
س بِ ِهُ ،ث َّم َف ِّ
ُي َنب ْ
ُي ْ
ط َم ْث َن فى َدف َترِ ال ُّنحـا ْة
انب َحـا ْه
أَتيتُمانى بِ ِه
َ

وحيداً  ...وقفت!!

إلى النور أين تَالقى الحنين

شعر  /فتيحة عبد الرحمن بقة  -الجزائر

ِيض
َفذُ قتُما طِ ح َن ُه ال َغر َ
َوخِ رتُما ِلى مِ َن الكَال ِم
ِيد ِفعالً ُم َز ِ
مج ًراَ ،ل ْم
أُر ُ

ألقد ِم الشِّ عــ ِر َنقَّحا ْه
َ
ِ
ضحا ْه
ق َِبليَ ،فلَم ُيطلعا ُ
حا ْه
الص َدى رَ َ
الَّذى أدارَ َّ
َحا ْه
الَّذى ُي َ
صلِّى ِل َم ْن ط َ

شقيق المحن ...

ُ
آبائية

نادا ُهما كُلُّ ُمك َفهِ ٍّر
ِيض
َهالّ ت َ
َسنَّمتُما ال َقر َ

فى المعرض.
كما التقت "المصريون" األديــب والكاتب األنجولى
جوناس نازاريت ،الذى اعتبر أن الكتاب الورقى فى تراجع
مستمر وأن المستقبل للكتاب اإللكترونى ،وأن الناس يأتون
إلى هنا ليس من أجل القراءة فقط بل من أجل االستمتاع

ً
ً
إيمانا بقيمة اإلبداع وما يمثله فى تشكيل العقل والوجدان العريب ،وانطالقا من دورها الثقافى فى تشكيل خارطة الوىع العريب ،تعلن جريدة المرصيون عن تخصيص
ً
مساحة للمبدعني والقراء .وستنرش القصائد الخالية من األخطاء اللغوية والموسيقية حتى ولو كانت متوسطة فنيا ،أما القصائد غري الصالحة للنرش فسيتم التنويه
إىل بعض عيوبها ..وجريدة المرصيون يسعدها أن تتلقى إبداعاتكم وإسهاماتكم التى ستلقى كل عناية وتقدير.

إبداعات "المرصيون"

أَصاحِ َبى اللَذَ ي ِن قاما

األراجوز فى معرض الكتاب

أيضا بالعروض الفنية المختلفة ،ولكنه مع ذلك أبدى
ً
سعادته بالمعرض هذا العام.
ومن األحــداث المؤسفة ،التى شهدها المعرض هذا
العام ،وفاة الكاتب محمد حسن خليفة ،قبل حفل توقيعه
مجموعته القصصية "إعالن عن قلب وحيد".
وقــد قــدم المعرض الكثير من الــعــروض الفنية ،مثل
أيضا
الليلة الكبيرة على مسرح معرض الكتاب ،كما قدم ً
األراجوز فى بالزا  ،1وأقام بعض الورش الفنية التعليمية
لألطفال فى قاعة الفنون التشكيلية ،لتعليم األطفال
التشكيل بالطين.
جديدا بعنوان
برنامجا
وقد استحدثت إدارة المعرض،
ً
ً
القاهرة تنادى CAIRO CALLINGيتم من خالله عقد
اجتماعات مهنية مع الناشرين لمناقشة صناعة النشر
وأحدث اإلصدارات العالمية لترجمتها.
ومن القاعات المتميزة هذا العام ،قاعة شباب إفريقيا
والتى شهدت عدة ندوات ولقاءات مع سفراء دول إفريقية.
وينبغى أن نشير إلى أن معرض القاهرة يعتبر ثانى أهم
معرض للكتاب على مستوى العالم بعد معرض فرانكفورت
إفريقيا وفى الشرق األوسط .
بألمانيا ،وهو األول
ً
جدير بالذكر ،أن معرض هذا العام يأتى بمشاركة 38
دولة و 900ناشر و  75دار نشر متخصصة فى كتب الطفل،
وقد وفرت إدارة المعرض حوالى  8خطوط لنقل الجمهور
من الميادين المختلفة .
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حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ
محمد سيد بركة

يؤكد سالمة موسى ،فى كتابه حرية الفكر وأبطالها
فى التاريخ ،ضرورة الفكر واإلبداع وإقرار الطرفين
مرجعا سبب
كحق من حقوق اإلنــســان األساسية،
ً
االضطهاد والتعصب الذى يعانى منه المبدعون فور
ما يعلنوا عما يجول بخاطرهم إلى عدة عوامل منها
الجهل والخوف قائالً :إن طبيعة الجماعات البشرية
تعتاد الجمود ولكن البدع تفوز فى النهاية ألنها وإن
كانت تبدأ مع قلة من األمــة إال أنها لما فيها من
ميزات تتغلب على العادات الموروثة ..إن كل تقدم
مصحوبا ببدعة تتمثل فى فكرة
إنسانى البد أن يكون
ً
أو عقيدة دينية أو اكتشاف علمى ينكره الناس ويتأخر
االعتراف بهذه البدع ولــوال ذلك لما تم اختراع أو
اكتشاف على الرغم من الدماء التى أريقت من أجل
األفكار الجديدة فى كل العصور..
ولكن موسى ،يشدد على أن الدين فى ذاته ال يمكن
أن يضطهد وإنما الذى يضطهد هو السلطة الممثلة
فى الدين أو المستعينة بالدين والــذيــن يمارسون
االضطهاد هم رجال السياسة أو رجال الدين ولكن

أحدا ما لم
الكهنة أنفسهم ال يمكنهم أن يضطهدوا ً
تكن السلطة فى أيديهم.
بعيدا عن الحكومة فإنه
ويضيف ،وما دام الدين ً
ال هو وال كهنته يمكنهم أن يضطهدوا أح ـ ًـدا .أما
واحدا أمكن رجال
جسما
إذا صارت الدولة والدين
ً
ً
الدين أن يضطهدوا من يشاءون وأن يقيدوا الفكر كما
يشاءون .فاالضطهاد الذى كابده الناس فى الماضى
من رجال الدين إنما كابدوه ألن هؤالء الرجال كانوا
قابضين على أزمة السلطة فى الدولة.
ويوضح موسى ،أن االضطهادات التى وقعت باسم
عيبا على الدين فى ذاته
أى دين فى التاريخ ليست ً
ولكنها شهادة تاريخية على ما يمكن أن يفعله الحاكم
حين يسخر الدين ألغراض سياسية.
كما يــرى موسى ،أن الحكام أكثر شغ ًفا بالدين
والتسلح به من شغف رجــال الدين بأمور الحكم،
إذ ربما يميل رجــل الدين للزهد ،أمــا الحاكم فهو
مستشهدا بمطالبة
يحتاج إلى الدين لترسيخ سلطته
ً
مكيافيللى للحاكم حماية الدين ،ولو كان هو نفسه ال

يؤمن به ألن الدين يعاونه على حكم الجماهير وعلى
تثبيت سلطانه.
ويقول موسى ،إن األفكار وحدها هى التى مات
من أجلها المؤمنون بها فلم يحدث أن ضحى إنسان
بحياته من أجل طعام أو شىء يقتنيه ،وإنما من أجل
عقيدة جديدة آمنوا بها ولم يقرهم عليها الجمهور
أيضا عن أناس ضحوا بأنفسهم
أو الحكومة وسمعنا ً
فى سبيل اكتشاف أو اختراع ،مضي ًفا أن الثورة تكون
الوسيلة إذا اتسعت الهوة بين جمود المؤسسات
وضرورة التطور التى يرى أن من أجلها شرب سقراط
راضيا.
السم
ً
ويفسر ذلــك قــائـاً :إن ســقــراط شعر أن شهوة
التطور التى تنزع به إلى العال أقوى من شهوة البقاء
وكذلك فعل الذين آمنوا بالعقائد واألفكار الجديدة
وهذا يفسر كيف ضحى ألوف البشر وأريقت دماؤهم
فى كل العصور من أجل أفكار جديدة بشروا بها.
ويستعرض موسى ،محاكم التفتيش فى أوروبــا
فى العصور الوسطى وكيف قضت على ألوف البشر

صورا مختلفة ،منها االتهام بالهرطقة
وكانت تتخذ
ً
وكانت طائفة الرهبان الجوالين يتاجرون بالدين
يطرقون الناس وينزلون ببيوتهم يأكلون ويشربون
هانئين فى رغد فإذا أحسوا بضجر أو إساءة اتهموا
رب البيت بالهرطقة ولم يكونوا يخشون شيئًا ألنهم
كانوا يعرفون أن المتهم سيقر بالتهمة لفرط ما ينال
جسمه من العذاب.
وأضاف ،أن سلوك هؤالء الرهبان ومحاكم التفتيش
تسببا فى صعود البروتستانتية وزيادة نزعة اإللحاد
فى أوروبا.
ويقول :إن اضطهاد بعض الخلفاء العباسيين مثل
المهدى والهادى للملحدين يشبه اضطهاد الكهنة
للهراطقة فى محاكم التفتيش على الرغم من أن
القرآن الكريم لم ينص على الخالفة ..واإلنجيل لم
ينص على البابوية ..البابوية والخالفة ترجعان إلى
التقاليد المأثورة ال إلى اإلنجيل وال إلى القرآن.
ويــرى أنه فى كثير من وقائع االضطهاد الدينى
فى التاريخ ،كان رجل الدين يتعلل بالدين وغايته فى

الحقيقة السياسة ولوال
المصلحة السياسية
ـضـ ــا لــبــقــى ال ــدي ــن
أيـ ـ ً
معتك ًفا وحده فى جامع
أو صومعة.
ويخلص إلى أن رجال الحكم ورجال الدين ،ينظرون
تسامحا أو
إلى المختلفين عنهم فى الرأى أو الدين -
ً
اضطهادا -وف ًقا للسياق السياسى.
ً
ويعد سالمة موسى ( )1887-1958من أبرز
طليعة رواد النهضة الفكرية فى مصر والعالم العربى
فى النصف األول من القرن الميالدى الماضى ،وأحد
مؤسسى تيار العقالنية مع األستاذ الجيل أحمد
لطفى السيد وعميد األدب العربى طه حسين وشيخ
األزهر األسبق مصطفى عبد الرازق.
ومما يذكر ،أن سالمة موسى ،كتب هذا الكتاب
عــام  1927عقب أزمتين أثارهما كتابا اإلســام
وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق ،وفى الشعر
الجاهلى لطه حسين.

األحد
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شجاعة وثبات وفيض وإشراق ! ..إنه الهدهد النبيل

مهما هنا أن ننتبه إلــى أن لغة
سيكون
ً
الحوار المتبادلة ســواء من النبى سليمان
عليه السالم أومــن الهدهد إلــى حاله من
التصعيد والحدة المتبادلة ..فإما أن الهدهد
كان قد اعتبر المسألة منتهية بالنسبة له
ـاعــا(وبــعــض
فــحــدث نــفــســه أن يــمــوت شــجـ ً
الموت أفضل من بعض!!) أو أنه كان شديد
الثقة بحلم وعقل سيدنا سليمان خاصة
حين يعرف سبب تأخره.
فــى كــل األحــــوال يبقى الــحــوار بينهما
فريدا فى تقدير المسئولية والشعور
نموذجا
ً
ً
بالواجب من الطرفين ..سواء من جهة سيدنا
سليمان ال ــذى يتفقد بنفسه واق ــع البالد
فيكتشف أن هناك غيابًا ألحد من يتوجب
حضورهم ..فينطلق بسيل من التهديدات
المرعبة التى يتطلبها الموقف منه ،،أو من
جهة الهدهد الذى التقطت عيناه أثناء طيره
فى سماء الله ،،وعلى الفور ،،أن هناك خلالً
فى الحالة اإلنسانية السوية  -السجود لغير
الله  -فى مجتمع ما.
***
الحالة النفسية التى كان عليها الهدهد
ســاعــة الــحــوار تثير الكثير مــن الدهشة
واألكثر من اإلعجاب.
فما أن تلقى تلك التهديدات حتى سارع
بــدوره إلى الــرد ،،لم يتلعثم ولم يتردد ولم
يلتمس المعاذير ،،بل رد بلغه ال تخلو من
نديه وتحد فيقول (أحط بما لم تحط به)..
لــك أن تتخيل أن (مــلــك) لــه ملك ال نظير
له ال من قبل وال من بعد يقف بين جنوده
متوعدا ..فيأتيه
..مهددا
من اإلنس والجن
ً
ً
الــرد بكل هذه الثبات وكل هذه القوة وكل
هذه الشجاعة ،،ثم يتحالم ويتعاظم وينتبه

عنده ..تبقى من أهم العالمات فيه ..ذلك
أن الــخــوف شــىء كــريــه مقيت ومــمــا يــروى
عن رســول الله صلى الله عليه وسلم قوله
(ال يحقرن أحدكم نفسه ..قالوا :يا رسول
الله وكيف يحقر أحدنا نفسه قال :يرى أن
عليه مقاالً ثم ال يقول فيه خشيه الناس)..
والــرســول يعلم هنا أن المؤمن حين ينطق
بما ينبغى النطق بــه سيكون مــدر ًكــا ألمر
الــلــه مــن معانى الحكمة والــكــام الحسن
والجدل الجميل ..وإال فإنه يكون من الفئة
التى حذرنا منها الرسول الكريم أن العابد
األحــمــق يصيب بجهله أعــظــم مــن فجور
الفاجر.
ويــروى أن حذيفة دخل على عمر رضى
مهموما فسأله عن سبب
الله عنهما فوجده
ً
همه فــقــال :أخــاف أن أخطئ فــا ينبهنى
أحــد ،،فقال حذيفة :والله لو رأيناك على
خطأ لصوبناك ،،ففرح عمر وحمد الله..
ومما أثر فى الدعاء (اللهم هب لى حقيقة
اإليمان بك حتى ال أخاف وال أرجو غيرك).
إنه إيمان التصديق والعمل ..القوة الحيوية
الهائلة التى تولد اإلرادة فى النفوس لتتغلب
على الخوف..
***
يــروى لنا العالمة الدكتور محمد رجب
البيومى فــى كتابه المهم (مــواقــف خالدة
لعلماء اإلسـ ــام) أن الــخــديــوى إسماعيل
( )1863-1879ض ــاق بــوضــع الجيش
المصرى فى حرب الحبشة فأرسل فى طلب
رئيس ال ــوزراء شريف باشا ليحادثه وقال
له :مــاذا تفعل حين يضيق بك األمــر فقال
شــريــف بــاشــا :ألــجــأ إلــى صحيح البخارى
يقرأه لى علماء أطهارًا ألنفاس ..فيفرج الله

عنى.
فاستدعى الــخــديــوى الشيخ العروسى
شيخ األزهــر وقتها وطلب منه أن يقرأ له
العلماء الصالحون صحيح البخارى أمام
القبلة فى األزهر ..وفعل الشيخ..
ولكن أوضاع الجيش المصرى لم تتحسن
فــذهــب الــخــديــوى ومــعــه شــريــف بــاشــا إلى
العلماء الذين قرأوا البخارى وقال لهم إما
أن ما تــقــرأون ليس صحيح الــبــخــارى ..أو
أنكم لستم علماء ..فقام أحد العلماء من
آخر الصف(الشيخ محمد توفيق البتشتى)
وقــال له :هزمنا منك يا إسماعيل !..فقد
ق ــال رسـ ــول الــلــه صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم
(لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو
ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم
فال يستجاب لكم) ..فمأل الصمت المكان
ووجم الجميع ..وانصرف الخديوى وشريف
باشا بدون كلمة واحدة..
بعدها بفترة طلب الخديوى مقابلة هذا
الشيخ وقــال لــه :أعــد على الحديث الــذى
ذكــرتــه يــا أســتــاذ ..فــأعــاد عليه الحديث
فقال الخديوى :وما صنعنا حتى ينزل هذا
الــبــاء؟ فــأخــذ الشيخ يــعــدد لــه فــى جــرأة
وشجاعة أشكال االنحراف والفساد فقال له
الخديوى :وما نصنع وقد خالطنا األجانب
وهذه مدنيتهم..
فقال له الشيخ :وما ذنب البخارى وما
حيلة العلماء..؟ فسكت الخديوى وصرف
الــشــيــخ وأرسـ ــل مــعــه مــن يــودعــه إل ــى بــاب
القصر.
كــل أولــئــك ج ــاءوا وذهــبــوا ولــعــل أحــد ال
يذكرهم أو يتذكرهم ..لكن الهدهد النبيل
نذكره ونتذكر شجاعته وإشراقاته.

سجال العلماء
فراج إسماعيل

ً
مداخلة شيخ األزهر بشأن الرؤية التى طرحها الدكتور محمد عثمان الخشت من أقوى ما خرج من شيوخ األزهر عىل مدى تاريخه ،فهى قوية سياسيا
فى وقت كانت مؤسسات القوة التى تقود السياسة العربية تؤخر عرشات الخطوات إىل الوراء فى صمتها أو تعليقها عىل مرسحية إهانة العرب
والمسلمني وتقرير مصري مقدساتهم ومدنهم وأرضهم بواسطة الثناىئ نتنياهو وترامب
عبر الشيخ اإلمــام عن شعوره بالخجل من ذلك دون
أى اعتبار لموازنات سياسية ضجرنا منها وأسقطت لنا
كل كرامة،
أيضا كانت علمية ،بدون توتر وبتقدير
مداخلة فضيلته ً
كامل لقيمة الطرف اآلخــر العلمية الــذى كان يجب أن
يحرص على اإلعــداد الجيد لكلمته فى مؤتمر علمى
يحضره علماء كبار ،فبعض مما ذكره ،وليس هذا تكرارًا
لمداخلة الشيخ ،يخرج عن المنهجية العلمية لباحث كبير
ننتظر منه الحياد والموضوعية وعدم اختالق مواقف
تتماهى مع ما يريده بعض اإلعالم وبما يحقق مصالح
السياسة.

مستنيرا
فهما
ً
وكانت المداخلة فى جوانب أخرى تمثل ً
من شيخ مثقف ودارس وعالمى ،يقرأ ويتعمق فى علوم
العالم بلغاتها األم التى يجيدها بحكم معرفتى به كابن
لبلدى أو منطقتى.
إقرارا بحالنا اليوم ،فنحن نصرخ من
كانت
فى النهاية
ً
التراث بينما نحن فاشلون فى المعاصرة بدون أن يكون
سببا فى ذلك ،فنحن ال نستطيع أن نصنع إطار
التراث ً
سيارة .نستورد كل شىء ،ولم يبق إال أن نستورد ما نقيم
علوما جديدة بدالً من العلوم التى نريد هدمها بدالً
به
ً
من تجديدها.
بقى القول إن تلك المداخلة التاريخية من رأس أعلى

مؤسسة دينية سنية فى العالم ،ليست مفاجئة أو جديدة
من الشيخ الطيب ،فقد كان موقفه وطريقته فى استقبال
الرئيس اإليرانى أثناء حكم اإلخوان ،معبرة عن شخصية
فريدة تتمسك بعلمها وبمكانة األزهــر وتضع صحيح
الدين فوق كل السياسات والمواءمات.
المداخلة لم تقصد التقليل من مكانة الدكتور الخشت
العلمية وال من أبحاثه الرائدة ومكانته المرموقة ،على
درسا فى حوار العلماء وألقهم األدبى
العكس فقد كانت
ً
أيضا على مداخلة الخشت
انعكس
ما
واألخالقى ،وهو
ً
بعد ذلك ،وعلى رقيه فى تفسير ما قاله وإعادة شرحه.
كم افتقدنا هذا النوع من السجال العلمى الرفيع.

«الماوردى» وآلية اختيار الخليفة
د .رشيف الدخميىس

ما لفتنى بشدة إىل محمد نب عىل الماوردى (450 – 365هـ)،هو ما ذكره دكتور طه حسني ،حني نبه إىل إكثار انب خلدون من االعتماد عىل نصوص
بعده وائل حالق فى كتابه الدولة المستحيلة ،حني قارن بني الدولة الغربية الحديثة والدولة
الماوردى فى مباحث الخالفة والوزارة ،ثم جاء من ً
اإلسالمية ،مستشهدا بالمبادئ الدستورية واالحكام السياسية التى وضعها الماوردى للحكم اإلسالمى آنذاك،
ثم االهتمام الشديد والعناية البالغة من ِقبل المستشرقين
الغربيين بكتابه األهــم( :األحكام السلطانية والواليات
الدينية)؛ فقد طُبع بعناية المستشرق األلمانى إنجر،
مترجما ً إلى األلمانية .وطُبع مترجما ً إلى الفرنسية فى
الجزائر (1915م) بعناية المستشرق الفرنسى (أفاجتان)
وطُبع مترجما ً إلى اإلنجليزية فى لندن (1947م) بعناية
(هوتنج) وله غير ذلك من الترجمات إلى اللغات األوروبية.
فكتاب األحــكــام السلطانية لــلــمــاوردى ،يعتبر النص
التأسيسى للقانون الدستورى اإلسالمى ،ففيه دراسات
سياسية متنوعة وأبــحــاث قانونية مستفيضة ،يقع فى
عشرين بــابـاً ،تنصب األربــعــة أبــواب األولــى على الفقه
الــدســتــورى ،تليها ثالثة على القانون اإلدارى ،وثالثة
على القانون الدولى العام والخاص ،وستة على المالية
العامة ،ثم أتبعها بأبواب عن فقه الفرائض من زكاة وحج
وصــاة ،وإقامة الحدود على مرتكبى الجرائم من قتل
وسرقة ..إلــخ؛ معوالً فى كل ذلك على ما أخذ به فقاء
المسلمين السابقين عليه ،وكذلك التجربة العملية التى
اكتسبها من خالل عمله فى القضاء فقد لقب بـ(أقضى
القضاة) ،فضالً عن كونه من رجال السياسة البارزين،
كان ذا عالقات وطيدة مع رجال الدولة العباسية ،كما كان
سفيرا للعباسيين ووسيطهم لدى بنى بويه والسالجقة.
ً
تكلم عن اإلمامة الخالفة( اإلمامة)  -كما يروق له أن
يطلق عليها -فى باب الكتاب األول ،وأشار إلى وجوبها
ووضــع شــروطـا ً لإلمام وقــد أوليناها عناية وناقشناها
باستفاضة فى مقال نُشر على صفحات جريدة "المصريون"
الغراء تحت عنوان "الماوردى والخليفة من قريش" ،ثم ها
نحن هنا؛ نكمل ما بدأناه ،فـ نستعرض جواب الماوردى
عن السؤال األهم :ما هى طرق تولية الخليفة؟.
رأى صاحبنا إن اإلمامة تنعقد بطريقتين ال ثالث لهما:
الطريقة األولى :بيعة أهل الحل والعقد :وهو مصطلح
إسالمى درج استعماله للداللة على أهل االجتهاد ،على
حسب علماء األصول ،وحسب اإلمام النووى أنهم العلماء

والــرؤســاء ،ووجــوه الناس :الذين يرجع الناس إليهم فى
حاجاتهم ومصالحهم .وعرفهم أبو المعالى الجوينى ،إمام
الحرمين بقوله" :وهم األفاضل المستقلون ،الذين حنكتهم
التجارب وهذبتهم المذاهب وعرفوا الصفات المرع ّية
فيمن يناط به أمر الرعية".
ويقصد بالعقد :عقد نظام جماعة المسلمين فى
شئونهم العامة ،السياسية ،اإلدارية ،التشريعية والقضائية
ونحوها.
أما الحل :حل وتفكيك هذا النظام ألسباب معينة ليعاد
ترتيب هذا النظام وعقده من جديد.
ووضع الماوردى شروطا ً يجب أن تتوفر فيهم:
ش ُروطِ َها ال َْجامِ َع ِة.
ا ْل َع َدا َلةُ َعلَى ُالعلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق اإلمامةعلى الشروط المعتبرة فى اإلمام .
الفطنة والذكاء لئال تشتبه عليهم األمور فتلتبس.الرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو لإلمامةأصلح ،وبتدبير المصالح أقوم وأعرف .
المالحظ هنا ،أنه وضع الشروط وحددها دون أن
تلقائيا
يضع كيفية اختيار هؤالء ،فلما فُقدت اآللية؛ آلت
ً
إلــى الخليفة ،فكان القريبون منه من علماء ووجهاء
وقادة صنعهم السلطان على عينه ،واختارهم وف ًقا لهواه،
هم أهل الحل والعقد؛ فهل تتوقع من هؤالء أن يعزلوا
الخليفة إن انتفى فيه شرط من الشروط أو إذا حاد
عن الجا ّدة؟!.
ثم الطريقة الثانية :وفيها تنعقد اإلمــامــة بعهد من
اإلمام السابق إلى اإلمام الالحق .ويذكر سابقتين أقرهما
المسلمون:
أولهما:إن أبوبكر الصديق قد عهد باإلمامة إلى عمر
بن الخطاب رضى الله عنهما ،فأثبت المسلمون إمامته
بإقرارهم ذلك العهد .ثانيهما:إن عمراً عهد باإلمامة إلى
أيضا.
أهل الشورى فقبل بذلك المسلون ً
وال حظ أن الطريقتين قد أغفلتا رأى الشعب أو عامة

لوجه اهلل
محمود سلطان

د .هشام الحمامى

يظل موقف الهدهد أمام النبى سليمان عليه السالم من مواقف الشجاعة والثبات والمسئولية التى تنطق بما ال يحىص
من المعاىن واالعتبار ..ملك صاحب سلطان وأوىت من كل ىشء ،،وفرد فى البالد ولعله من فئة الضعاف يتبادالن السؤال
والجواب.
إلى جوهر المسألة ،،ويعرض عن أسلوب
الرد(أحط بما لم تحط به)..؟؟.
أحدا من السامعين للحوار..
المدهش أن ً
لم تستبد به جلجالت النفاق النفيق المنفوق
والــتــمــلــق الــرخــيــص األق ـ ــرع فــيــصــرخ فى
الهدهد :كيف تردعلى الملك بهذه(الوقاحة)
أيها األيــهــا؟ أال تعرف مقام (الــمــلــوك) يا
أرعن يا سفيه؟.
فيزيد من توريط الهدد وإرباكه ..ويزيد
من وعيد النبى سليمان فى انفعاله!! لم
يــحــدث شــىء مــن ذلــك كــلــه ،،الجميع كان
منتبها إلى أن هناك أمـ ًـرا جلالً
وخطيرا..
ً
ً
ذلك أن الهدهد أردف جملته بـ( وجئتك من
سبأ بنبأ يقين) والنبأ فى اللغة له أهمية
عظيمة تختلف وتــفــوق الــخــبــر ،،واليقين
هــو الــعــلــم الــتــام الـ ــذى لــيــس فــيــه شــك..
وأخذ الهدهد يصف ما رأه بدقة وتفصيل
تصويرا..
واختصار وكأنه صور المشهد
ً
***
لكنك تقف عند اإلشراق وفيض اإليمان
ال ــذى تــكــاد ت ــراه دمـ ًـعــا فــى عــيــن الهدهد
(أال يسجدوا لله الــذى يخرج الــخــبء فى
الــســمــاوات واألرض ويعلم مــا تخفون وما
تــعــلــنــون ،،الــلــه ال إل ــه إال هــو رب الــعــرش
العظيم) ..إنه يستكمل حديثه لمن يسمعوه
وعلى رأس مستمعيه النبى سليمان ..وكلهم
يؤمنون ويعلمون ويوقنون بتلك الحقائق التى
ذكرها الهدهد النبيل ،،لكنه لم يملك منع
نفسه من ذكــر هــذا اليقين ..وكلنا نسجد
حين نسمع ما ذكره الهدهد النبيل.
الموقف به من الدالالت والعبر أكثر من
الكثير ..غير أن شجاعة الهدهد والتى
هــى الــوجــه اآلخــر لحالة انــعــدام(الــخــوف)

رأى

األمــة فيمن يتولى أمرهم ،ال أدرى إذا كان تعمد ذلك؛
كونه يرى فيهم أنهم ال يملكون هذا الحق وباألحرى غير
مؤهلين له.
أما أنه لعدم إمكانية التنفيذ على أرض الواقع؛ لـصعوبة
الوصول إلى كل أفراد أمة تمتد على مساحة جغرافية
من حدود الصين فى آسيا إلى غرب آسيا وشمال إفريقيا
وصوالً إلى األندلس ،فى ظل وسائل موصالت بدائية (
ناقة أو فرس) فى ذلك العصر.
فى حين ذهب صاحب كتاب الحقيقة الغائبة ،إلى
رؤية أخرى حين قال" :بل إن أسلوب السقيفة لو كان
هو األصح ،التبعه أبوبكر الصديق نفسه وترك تولية
من يليه إلى المسلمين أو أهل الحل والعقد منهم ،وهو
ما لم يفعل حين أوصى لعمر بن الخطاب بكتاب مغلق
بايع عليه المسلمون قبيل وفاته دون أن يعلموا ما فيه،
وهو مرة أخرى ما خالفه عمر فى قصر االختيار بين
على بن أبى طالب ،وعثمان
الستة المعروفين وهم :
ّ
بن عفان وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد
بن أبى وقاص ،وهو ما اختلف عن أسلوب اختيار على
ببيعة بعض األمــصــار ،ومعاوية بن أبــى سفيان بحد
السيف ،ويزيد ابنه بالوراثة .ويستطرد ليصل إلى
القاعدة التى يريد أن يرسيها قائالً :أنت هنا أمام
ستة أساليب مختلفة الختيار الحاكم ،يرفض البعض
تجاوزها ،ويختلفون فى تفضيل أحدها على اآلخر
ويرى البعض اآلخر إن داللتها الوحيدة أنه ال قاعدة".
فإذا رأى أصحاب الرأى األخير أنه "ال قاعدة" ،والبعض
فضلَ أن يحوم حول األشكال الستة؛ إذن فاألمر
اآلخر ّ
برمته ال يعدو سوى اجتهاد؛ ولم ينكر العلماء إمكانية تغيير
األحكام االجتهادية بتغير األزمان.
وحتى ابن قيم الجوزية ،رأى أنها تتغير لخمسة أشياء:
الزمان والمكان ،العادات واالحوال ،والنيات.
فلماذا ذلك اإلصرار العجيب على أن نظل نراوح مكاننا
جيالً خلف جيل؟!.

االستثمار السياسى فى «جسد المرأة»

ّ
دخل جسد المرأة كسلعة مستقلة لعالم المال واالستثمار ،من خالل "مسابقات ملكة جمال الكون"؛ إذ تجلت
 فى هذه المسابقات -نظرية ّ"التشيؤ" لـ"لوكاش" ،و"العقل األداىت" عند "هور كهايمر" ،و"ماركوزة" ّبشكل
ُ ُ
واضح؛ إذ جرى التعامل مع "جسد المرأة" بصفته أداة أو مادة خام  -يجب أن تصنع وتستغل!!-
إن معهد ملكة جمال العالم بفنزويال
– على سبيل المثال – كان ينفق فى
نهاية التسعينيات نحو ( )50ألف دوالر
على المتسابقة الواحدة .على طريقة
المشى ..طريقة وضع أدوات التجميل
(الماكياج) ..إنقاص أو زيادة الوزن ..أو
إجراء عملية تجميل؛ أى يجرى بالفعل
التعامل مع جسد المرأة كمادة خام.
يقول (أوزميل سوسا) – مدير هذا
المعهد حتى نهاية التسعينيات :إن هذا
المبلغ الــذى أُنفق  -50ألــف دوالر-
عد مبلغا ً زهيداً إذا ما قورن بالدخل
ُي ّ
ال ــذى تـــد ّره المسابقة ،وفــى اإلطــار
نفسه تقول (لى ألس)  -وهى مندوبة
إلحدى المسابقات بالشرق األوسط:
إن مسابقة ملكة جمال الكون هى أكثر
قدر
برنامج تلفازى يشاهده العالم؛ إذ ُي ّ
عدد مشاهديه فى مختلف المحطات
الدولية بحوالى بليونى مشاهد ،وإن
َمــن يملك هــذا البرنامج يستطيع أن
يبيع الثانية الواحدة منه على الهواء
للمعلنين بماليين الدوالرات.
ولــعــل الــرئــيــس األمــريــكــى (دونــالــد
تــرامــب) الــذى كــان قــد اشــتــرى ثالث
مسابقات ،قبل اشتغاله فى السياسة،
كان أكثر صراحة حين قال :إن مسابقة
ملكة جمال الكون تفتح آفــاقـا ً دولية
كبيرا لالستثمار ،ولذلك لم يكن غريبا ً
ً
أن داف ــع رج ــال أعــمــال مــصــريــون –
نوابا بمجلس الشعب -
بعضهم كانوا ً
عن مسابقة اختيار ملكة جمال مصر،
التى أُجريت عام  1998فى القاهرة.
ولعله مــن األهــمــيــة هنا أن نذكّر
القارئ بأن استخدام مصطلح "مسابقة
ملكة جمال" هو التعبير المهذب لعملية
"االتّجار بالجسد" ،وهو ما يذكّرنا بما
درج عليه بعض اإلعــام العربى حين
ُيطلق لقب "فنانة استعراضية" على أى

امرأة تحترف الرقص الشرقى!.
الكاتب الصحفى المصرى محمد
سلماوى الذى حضر – بدعوة رسمية
– مسابقة ملكة جــمــال الــكــون لعام
 ،1997والــتــى أُقيمت على شاطئ
ميامى بوالية فلوريدا األمريكية ،ينقل
لنا هذا المشهد:
لقد امتألت قاعة المؤتمرات الكبرى
بشاطئ ميامى بالمتفرجين الذين وصل
عددهم إلى أكثر من ستة آالف متفرج،
وال ــذي ــن ظــلــوا يــح ـ ّيــون المتسابقات
الالتينيات بالهتاف ،وبــأعــام البالد
بدالت (السموكنج)،
التى ارتفعت فوق ْ
و"فساتين السهرة" ،فى الوقت الذى
لم تشهد القاعة أية أعالم أخرى ،وال
هتافات للقادمات من أوروبا مثالً.
واضح من النص أن "سلماوى" كان
مستغربا ً من هــذا الفتور األوروبــي،
مقابل الحماس الالتينى الــذى بلغ
حد رفع أعالم البالد ،وهو ما ذكّره
بالمسابقة الــتــى انــعــقــدت فــى عــام
 1979فى مدينة بيرث باستراليا،
والتى فازت بها متسابقة من فنزويال،
حيث ارتجت األرض فى جميع أنحاء
البالد من التصفيق ،وض ْرب األرض
باألرجل – كعالمة – لالبتهاج القومى
الذى ع ّم فنزويال .هذا المشهد بالغ
ال ــدالل ــة عــلــى أن جــســد ال ــم ــرأة لم
يعد ســاحــة لالستثمار االقــتــصــادى
وحــســب ،وإنــمــا جمع مــع هــذا نوعا ً
آخر من االستثمار ،وهو (االستثمار
الــســيــاســي) حــيــن تــســتــخــدمــه بعض
ال ــش ــع ــوب لــلــتــعــبــيــر عـ ــن ُعــ َق ــده ــا
السياسية (اإلحساس بالدونية أمام
اآلخر األوروبى المتف ّوق) ،من خالل
إحراز نوع من التفوق القومى المزيف
(الفوز بمسابقة ملكة جمال) إلشباع
هذا اإلحساس بالنقص.

almesryoonmahmod@gmail.com

هنا القاهرة
القس مكاريوس فهيم قلينى

ترميم شروخ الكنيسة
فى ظلم نصف بني يوجه البعض اتهامات لمن يتجرأ ويوجه النقد لكنيستنا بغض النظر
عن صفة النقد البناء أو الهدام ويرجع ذلك إىل ما ورثناه من قدماء المرصيني ،حيث
التقديس والتعظيم للبرش والذى انتقل إىل المالبس السوداء والعمامة بكل مقاساتها
ويــؤكــد أصــحــاب الــمــصــالــح مبدأ
التقديس للبشر لدينا فــى كنيستنا
بترسيخ األمــثــال الماكرة مثل تشبيه
رجال الكهنوت بالفحم المشتعل فمن
يمسه يحترق (ويتهبب) مع أن هناك
أدوات لإلمساك بالفحم وهى منتشرة
فى المقاهي!!! ما علينا فهى عادات
بالية متوارثة يجب التخلص منها _
أو على األقــل _ تصحيحها بالرجوع
إلى الكتاب المقدس والعقل والمنطق
ألنــه ليس لدينا أى كــائــن بــشــرى له
العصمة من الخطأ أو الخطيئة مهما
كانت درجته وطالت قامته الجسدية
أو الروحية ولذلك فقد انتشرت فى
األيـــام األخــيــرة مطالبات التصحيح
وترميم شــروخ الكنيسة وإن تجاوزت
أحيا ًنا حدود اللياقة واللباقة والكياسة
خاصة فى الميديا وهذا نتاج طبيعى
كرد فعل ألسلوب الطناش والالمباالة
من جهة قيادات كنيستنا التى ال تعترف
بالتطور التكنولوجى للميديا والتنوع
فى وسائل التواصل بين البشر ولكننا
بكل أســف (محلك قــف) بعد أن كان
المبدأ (محلك سر) ورفعت القيادات
الفتة إنهم يقولون ...وخليهم يتسلوا..
وهذا من أخطر سقطات الكنيسة التى
تحتاج إلى ترميم عاجل ،وذلك بضرورة
التفاعل مــع أبــنــاء الكنيسة ،خاصة
المبتعدين والمتقاعدين والضالين
واألشرار منهم ألن هذه وصايا السيد
المسيح بالكتاب المقدس والذى ضرب
لنا أعظم األمثلة للتضحية والعمل
الجاد بأمانة عندما أوصى الراعى _
متشبها براعى الــخــراف _ أن يترك
 99خــروفــا فــى طــريــقــهــا الصحيح
المستقيم وعاد الراعى النشيط للبحث
عن خــروف واحــد فقط ال غير ضل
الطريق بإرادته أو بغير إرادته إلنقاذه
واستعادته..
ولــكــنــنــا اآلن نــقــرأ ونــســمــع أيضا
حــوارات لكثير من أبناء الكنيسة فى
الميديا يشطح بهم الخيال مختلطًا
بالحقائق مع بعض الشائعات لينتج
الـــرأى الــمــدمــر أحــيــا ًنــا ال ــذى يتبناه

الشاب ويبدأ فى بثه لغيره وهذه كارثة
تتسبب فى نموها الجهات المسئولة
بالكنيسة والــمــتــحــدث الــصــامــت لها
تنفيذا لتعليمات البابا بعدم االلتفاف
إلى من يبتعد عن الكنيسة أو يشطح
بــعــيـ ًـدا وي ــغ ــرد مــخــال ـ ًفــا لــلــســيــر مع
القطيع!!!
لــذلــك يــا إخــوتــى األح ــب ــاء فنحن
نحاول من جهتنا مع بعض المخلصين
األوفياء الذين تغمرهم مشاعر األلم مع
الحسرة والوجع لوجود بعض (الشروخ)
يوميا
فى جدار الكنيسة والتى تتسع
ً
وتــتــزايــد صــيــحــات الــغــضــب والــذعــر
خو ًفا من االنهيار المحتمل لها وهذا
ما درسناه فى الهندسة ،حيث يكمن
الخطر مغلفا باإلهمال والالمباالة من
القيادات مما ينتج عنه االنهيار المؤكد
بل والدمار الشامل وهذا ما حذر منه
السيد المسيح فى سفر الرؤيا عندما
أرس ــل تــحــذيــرات عــن طــريــق تلميذه
يوحنا الحبيب لقيادات الكنائس السبع
التى بها سلبيات وتجاوزات ،وسيطرة
نــســاء (إيــزابــيــل الــشــريــرة)  -شفاعة
الــقــديــســة بــربــارة ودمــيــانــة وهيالنة
معكم -واستهتار وظلم لدرجة إهانة
القديس يوحنا ذهبى الفم والحكم عليه
بالنفى والطرد من الكنيسة (بون مرتب
أو معاش) حتى مات وهو فى الطريق
إل ــى المنفى مشيعا بــإهــانــة وقــذف
بالحجارة مــن بعض الرهبان (انظر
كتاب القمص تــادرس يعقوب) ومات
القديس محروما مــن مجمع مقدس
عــالــمــى ويــشــمــل عــشــرات الــبــطــاركــة
واألســاقــفــة ثــم كــان حكم ال ــرب على
السبع كنائس بالدمار (آت وازحــزخ
منارتك) وبالفعل سمح الــرب بهدمها
جميعا وحتى اآلن آثــارهــا وأطاللها
الحزينة تقبع على أرض تركيا وبالرغم
من آية (أبواب الجحيم لن تقوى عليها)
ولكن أبواب السماء بأوامر وسماح من
الرب  -وصلوا أال يسمح  -قادرة على
تدمير الكنيسة مثلما فعل بالكنائس
السبع بتركيا وقد عاينها األنبا هيدرا
كتيبا محز ًنا.
(أسوان) وكتب عنها ً

وقف التعيينات بالمؤسسات الصحفية القومية ..جبر :قرار مؤقت ..ورشوان :النقابة ليست ً
طرفا

جدل واسع فى أوساط الصحفيين أثاره قرار مجلس
الوزراء ،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ،بعدم فتح باب
التعيين فى أى مؤسسة صحفية قومية ومنع التعاقدات،
وكذا منع المد فوق سن المعاش ،إال فى حاالت الضرورة
القصوى ،لكبار الكتاب فقط ،وأن يتم التنسيق فى ذلك مع
أيضا ،العمل على
الهيئة الوطنية للصحافة .وقرر المجلس ً
تسوية مديونيات المؤسسات القومية ،باستغالل عدد من
األصول غير المستغلة التى تمتلكها ،وكذا دراسة موقف
كل اإلصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.
جاء ذلك خالل اجتماع موسع عقده الدكتور مصطفى
مدبولى ،مع رؤســاء تحرير ومجالس إدارات الصحف
القومية بحضور كــرم جبر رئيس الهيئة
الوطنية للصحافة.
بدوره ،أكد رئيس الهيئة الوطنية

للصحافة ،تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد
المتدربين ومدد تدريبهم واألعمال التى يقومون بها ،وذلك
لدراسة الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن وقف التعيينات ،هو إجراء مؤقت حتى تتم
دراسة الملف ،وال يمنع ذلك إمداد المؤسسات بالعناصر
الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة ،ومراعاة
للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات
للعمالة األساسية ،وحتى ال تتكرر األخطاء التى حدثت فى
السنوات األخيرة بإضافة أعداد كبيرة للمؤسسات ،أدت
إلى الوضع الحالي.
وأضـــاف ،أن الــظــروف الصعبة الــراهــنــة الــتــى تمر
بها المؤسسات تتطلب ضــرورة اإلســراع بتنفيذ خطط
اإلصــاح المالى واإلدارى والمحتوى التحريرى بشكل
متدرج ،ضمانا ً الستمرار المؤسسات فى القيام بمهامها

األحد

والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
وأشــار إلى أن خطة اإلصــاح المقدر لها  5سنوات،
تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة
التكنولوجية الرابعة وإع ــادة الهيكلة واإلص ــاح المالى
واإلدارى والبدء فوراً وفقا ً لبرنامج تتولى مجالس اإلدارات
تنفيذه ،تحت إشراف ورقابة ومحاسبة جمعياتها العمومية،
ويتضمن حلوالً عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها
منذ عشرات السنين ،والوصول بالتدريج إلى التوازن بين
اإليرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعالج مشاكل الديون
المتراكمة وتعظيم االستفادة من األصــول ورفــع قيمتها
واستثمارها على الوجه األمثل ،لصالح المؤسسات ،وتعظيم
قدرتها على االستمرار والمنافسة .من جانبه ،قال ضياء
ماليا
دعما ً
رشوان نقيب الصحفيين ،إن الحكومة تقدم ً
ً
متواصل منذ سنوات للمؤسسات القومية لتجاوز عثراتها

السنة التاسعة  -العدد 954 -

المالية .وأضاف فى بيان له ،أن نقابة الصحفيين بحكم
الدستور والقوانين والتاريخ ،ليست طر ًفا فى إدارة أى
مؤسسة صحفية ،قومية أو خاصة أو حزبية ،وال حضورها
وجوبى فى أى لقاءات تتعلق بإدارة وتطوير وتحديث هذه
المؤسسات بمعرفة مالكيها أو المسئولين عن إدارتها ،إال
إذا كانت تمس مصالح الصحفيين وحقوقهم ومهنتهم.
وتابع" :النقابة تمد يدها لكل الجهات المسئولة عن
الصحافة القومية إلنجاز مهمة الحفاظ عليها وتطويرها
وتحديثها ،وفى القلب منها ما يوجبه عليها قانونها ودورها
التاريخى بــالــذود عــن حقوق الصحفيين والــدفــاع عن
مصالحهم وكفالة حقوقهم وصيانتها".

أحمد سالم
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«محمد عبدالعزيز» أشهر مذيع برامج دينية فى مصر ..إعالمى بدرجة سفير
منحه صديقه "مؤمن عبدالقيوم" جواز سفر دبلوماىس وحول شقته إىل مقر لسفارة المالديف

قبل أيام ،رحل اإلعالمى محمد عبدالعزيز ،أحد
رواد اإلعالم الدينى فى مصر ،وأحد الوجوه اإلعالمية
الشهيرة التى انطبعت فى أذهان المصريين لسنوات
طويلة ،من خالل النقل الحى لشعائر صالة الجمعة
أسبوعيا ،وتقديم األمسيات الدينية فى المناسبات
ً
المختلفة ،والبرامج الدينية على شاشة التليفزيون
المصري.
وال يعرف البعض أن بداية عبدالعزيز ،كانت من
خالل إذاعة القرآن الكريم ،التى تقلد العمل بها بعد
أن ظلت لمدة 3سنوات تقتصر على إذاعة التالوات
القرآنية بعد انطالقها فى عام  1964دون تقديم أو
تعقيب ،وهو صاحب العبارة الشهيرة" :إذاعة القرآن
الكريم من القاهرة" ،ويعتبر أول مذيع دينى متخصص.
واإلعالمى الراحل تخرج من كلية الشريعة والقانون
بجامعة األزهـــر ،وك ــان يــرتــدى العمامة األزهــريــة،
ومتمكن من اللغة العربية ،وباشر فور تعيينه بإذاعة
القرآن ،عمله فى تقديم اإلذاعات واالحتفاالت الدينية
لكبار القراء والمحدثين.
وأشهر هذه الحلقات تقديمه لذكرى فتح مكة تحت
رعاية رئاسة الجمهورية من ساحة قصر عابدين،

وتالوة للشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد ،وغيرها
من مقابالت مع وزراء األوق ــاف والمفتيين ،وكبار
علماء األمة.
عددا من البرامج الدينية ،منها "فى رحاب
وقدم
ً
ً
فضل
اإليمان" و"قضايا معاصرة" و"أنــوار اإليمان"،
عن تقديم شعائر صالة الجمعة والفجر ،وذلك قبل أن
يحال إلى المعاش عام  ،2005كما شارك فى تقديم
بعض البرامج الدينية على التليفزيون المصري.
ويعتبر اإلعــامــى محمود حسن إسماعيل هو
مهنيا ،حيث أعــطــاه الدفعة
صاحب الفضل عليه
ً
األولى النطالقته اإلعالمية فكان أول صوت ينطلق
من إذاعة القرآن الكريم ،إلى جانب اإلعالمية سامية
صادق التى أكد أنها أعطته فرصة لتقديم برنامجه
الدينى ( فى رحــاب اإليــمــان) على إذاعــة البرنامج
العام.
وكشف فى مقابلة له أنه فى بداية عمله فى إذاعة
القرآن الكريم ورد إليه خطاب من مستمع يطلب منه
أن يزوره فى منزله ليطرح عليه بعض األسئلة وبالفعل
عاما.
زاره فى بيته ووجده يعانى من شلل منذ ً 30
وقد حفظ القرآن الكريم وهو على هذه الحالة

معرض الكتاب ..الغالء يحرق
جيوب الزوار ..و«سما المصرى»
تخطف األضواء بمالبس النوم

وطرح عليه بعض األسئلة التى تخص الصالة وصارت
أسبوعيا.
بينهما صداقة وكان يزوره
ً
هناك جانب فى حياة اإلعالمى الراحل ال يعرفه
سوى المقربين منه فقط ،وهو أنه إلى جانب عمله
دبلوماسيا ،إذ كان يعمل
منصبا
اإلعالمى كان يتقلد
ً
ً
سفيرا لدولة المالديف التى يرتبط بعالقة صداقة
ً
قديمة برئيسها مؤمن عبدالقيوم.
يــقــول اإلع ــام ــى تــهــامــى مــنــتــصــر ،الـ ــذى زام ــل
اإلعالمى الراحل فى بداياته ،وارتبط بعالقة صداقة
معه لسنوات طويلة ،إن عبدالعزيز تخرج فى كلية
الشريعة والقانون باألزهر ،وكان رفيق دربه الطالب
المالديفى المبتعث مأمون عبد القيوم توطدت بينهما
صداقة فاقت األخوة والنسب.
سفيرا
وأض ــاف" :كــان اإلعــامــى الــراحــل العزيز
ً
يحمل جواز سفر دبلوماسى من دولة جزر المالديف،
فبعد أن صعد نجم زميل دراسته ورفيق دربه مأمون
رئيسا لدولة جــزر المالديف،
عبد القيوم وأصبح
ً
وكانت ال تزال دولة ناشئة فى طور البناء االقتصادي،
وتخفيضا للنفقات أصدر الرئيس عبد القيوم قرارًا
ً
سفيرا
رئاسيا بتعيين محمد عبدالعزيز عبد الدايم
ً

بدرجة وزيــر مفوض لبالده فى مصر وسلمه جــوا ًزا
دبلوماسيا كشأن كل السفراء فى العالم".
ً
وأشار إلى أن عبد العزيز "وضع علم المالديف فى
شرفة بيته الذى تحول إلى سفارة للمالديف ،وأصبح
كل مسافر إلى هذا البلد يذهب إليه ويحصل على
التأشيرة بالختم الرسمى على جواز السفر ،ولم يفاخر
كثيرا ،لكنا نعرف ذلك عن قرب منه
بهذا ولم يعلنه
ً
شخصيا على تأشيرة دخول للمالديف
وقد حصلت
ً
بتوقيع السفير محمد عبد العزيز عبد الدايم".
وقــد توفى اإلعالمى الراحل فى منزله بمنطقة
متزوجا وليس لديه
وحيدا ،إذ لم يكن
المهندسين
ً
ً
أوالد.
وحول سر عزوفه عن الزواج ،قال منتصر" :لم يرزق
وحيدا ومعه
األستاذ بولد ..أى ولد وقد آثر أن يبقى
ً
السر المكنون وقد حاولت أن استفزه ألعــرف رأيه
فى المرأة ،فقال :حتة شيكوالته وأنا عندى السكر
وضحك وأضحكنى من القلب".

فتحى مجدى

بسبب «وائل غنيم» ..انقالب إخوانى على «الشرق» و«مكملين»

شــن أعــضــاء ومــوالــون لجماعة «اإلخ ــوان
الذعا على قناتى «الشرق»
هجوما
المسلمين»،
ً
ً
و«مكملين» ،على خلفية استضافة األخيرة
الناشط السياسى وائــل غنيم على شاشتها،
والسماح له بالهجوم ونقد الجماعة وقياداتها،
خاصة المقيمين بالخارج.
وطالب اإلعالمى طارق قاسم ،المحسوب
عــلــى الــجــمــاعــة ،والــمــذيــع الــســابــق بالقناة،
بمحاكمة إدارة القناةً ،
قائل« :هذه القناة تقوم
بأعمال خيانة وسفه ،وحوارها من المفترض
أن تحاكم عليه إدارة القناة».
وأضــاف «قاسم» ،عبر صفحته على موقع
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى «فــيــســبــوك» ،أن قناة
مكملين تتلقى تمويالت ضخمة ورغم ذلك قناة
فاشلة بل نموذج للفشل.
وتــابــع« :ه ــذه الــقــنــاة تعمل ألغـــراض غير
وطــنــيــة ،وتــرتــكــب خــيــانــة وال تــوجــد سياسة
تحريرية تقودها بل يوجد بداخلها فساد مالى
وإدارى وليس لها رؤية إعالمية».
وفيما وصــف الــحــوار بـ «الجريمة» ،أشار
إلى أن «هذه القناة تتعامل وكأن على رأسها
بطحة» ،الف ـ ًتــا إلــى تتلقى تمويالت ضخمة
سنوية ورغم ذلك هى قناة فاشلة.
مــن جانبه ،شــن أشــرف الــزنــدجــي ،عضو
هجوما على
مجلس شــورى جماعة اإلخــوان،
ً
القنوات المعارضة التى تبث من الخارج.
وأضاف «الزندجي» ،عبر صفحته الرسمية
على «فيسبوك»« :السؤال الذى يطرح زفت على

دماغ العاملين والقائمين على قناة مفلسين ،ما
هى القيمة أو الفائدة من استضافة شخص
سليط اللسان على القناة ؟!!».
فيما ،كشف الشاب اإلخــوانــى أحمد عبد
ال ــج ــواد ،جــانــب مــن مــعــانــاتــهــا بــســبــب هــذه
القنوات ،مضي ًفا أنه بسب كونه ال يجيد حمل
الشنط –على حد تعبيره ،-فإنه اضطر للعمل
ماسح أحذية وساللم.
وأض ــاف« :كانت لــدى عالقة بأحد مالك
هــذه الــقــنــوات ،كــان يمكن بسببها أن أكــون
اإلعالمى األول فى هذه القنوات ،لكن ال أجيد
حمل الشنط» كما يقول.
وأشــار «عبد الجواد» ،إلى أن المتصدرين

نجاح قناة الزمالك فى انطالقتها
األولى ..وخطة تطوير لقناة األهلى

أيــام قليلة ويــســدل الستار على فعاليات
الدورة الـ  51لمعرض القاهرة الدولى للكتاب،
والــذى ضم فى دورتــه الحالية  808أجنحة
جناحا عن الدورة السابقة،
عرض ،بزيادة 86
ً
و 900دار نشر مصرية وعربية وأجنبية ،و99
ً
وكيل لدور النشر العالمية ،و 41مكتبة من سور
ً
فضل عن أنه يحتضن  3502فعالية
األزبكية،
ثقافية وفنية متنوعة.
وقــال الدكتور هيثم الــحــاج رئيس الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،إن إجمالى عدد
النسخ المباعة من إصداراتها وصل إلى 60
ألف نسخة ،فى مقدمتها كتاب شخصية مصر
للدكتور جمال حــمــدان ،الــذى اختير ليكون
شخصية المعرض فى دورته الحالية.
من جانبه ،قال الدكتور أحمد عواض رئيس
الهيئة العامة لقصور الثقافة ،إن مبيعات الهيئة
وصلت إلى  38ألف نسخة خالل أربعة أيام،
حيث شهد الجناح إقباالً
كبيرا على سالسل
ً
الــذخــائــر ،الــهــويــة ،روائ ــع المسرح العالمى،
مشروع مصر روسيا الــذى يضم  16عنوا ًنا
نفدت منه المتعلقة باألدب ،إلى جانب اإلقبال
على إبداعات النشر اإلقليمى.
فيما قــدم جناح المركز القومى للترجمة
بالمعرض ،خصومات تصل إلى  % 50للطلبة
و % 30للمترددين على الجناح ،كما يعرض
أكثر من  300كتاب بخصومات تصل إلى 70
جديدا هذا
 ،%ويتوافر أكتر من  50إصــدارًا
ً
العام بأسعار مخفضة مقارنة بقيمة األعمال
الموجودة.
وتتنوع األعمال المعروضة فى عدة مجاالت
منها التاريخ والفلسفة وكتب عامة والمسرح
والسينما ،ومنها كتب" :تــاريــخ الفلسفة فى

اإلس ــام ،مثنوى لجالل الدين الــرومــي ،حل
المشكالت اليومية بالمنهج العلمي ،مذكرات
نابليون ،كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة،
صائد الغزالن ،كليوباترا سيرة ملكة ،أسباب
الحرب العالمية الثانية ،ألف ليلة وليلة".
وبــلــغ متوسط زوار الــمــعــرض على مــدار
األيـــام الــمــاضــيــة 600 ،ألــف زائ ــر منذ فتح
أبوابه للجمهور .فيما اشتكى الزوار من ارتفاع
األسعار ،بينما قال آخرون إن األسعار جاءت
مناسبة فى ظل ارتفاع أسعار الطباعة من قبل،
فيما قدمت بعض دور النشر خصومات.
وعلى الرغم من أن الفعالية الثقافية التى
تحظى باهتمام واسع من جانب المثقفين مرت
فى أجــواء هادئة بعيدة عن الصخب ،إال أن
سما المصرى كسرت حالة الهدوء هذه ،بعد
أن تفاجأ رواد معرض القاهرة بحضورها
بـ"بيجامة وشبشب".
وح ــاول ــت "س ــم ــا" ،الــتــخــفــى قــبــل دخ ــول
المعرض ،لكن البعض كشفها وحاول التقاط
صور معها ،بينما كانت بصحبتها فتاة تقوم
بتصويرها المعرض .وتجمع عشرات الشباب
والفتيات حولها اللتقاط صور تذكارية معها،
حيث لفتت أنــظــار الجميع بمالبسها أثناء
التجول فى معرض الكتاب.
وشن نشطاء على مواقع التواصل االجتماعى،
هجوما عليها ،معتبرين أنها ال تفوت فرصة من
ً
أجل الظهور وإثــارة الجدل ،خاصة أن معرض
الكتاب حدث دولى فحاولت لفت انتباه الجميع
لها من خالل ارتداء مالبس النوم.

أشرف العبساوى

محمد عبدالعزيز

مؤخرا ،والتى تعول عليها إدارة النادى برئاسة مرتضى
انطلقت قناة الزمالك
ً
حلما
منصور ،لتكون صو ًتا
إعالميا ً
ً
قويا لـ "القلعة البيضاء" ،والتى لطالما مثلت ً
للجماهير البيضاء تمنت تحقيقه طوال السنوات الماضية.
وصــرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم شركة إعــام المصريين،
بأن القناة تعتبر خطوة جديدة فى تواجد القنوات الرياضية لألندية المصرية
جزءا من التعاون بين المجموعة
العمالقة مثل نادى الزمالك ،كما تعتبر القناة
ً
ونادى الزمالك أحد أكبر أندية الشرق األوسط.
وعبر العديد من مشجعى الزمالك عن إشادتهم بالقناة .وقال الكاتب مدحت
العدل ،عبر "تويتر"" :تحية واجبة لقناة الزمالك وكل العاملين ،الصورة المبهرة
واإلعــداد الرائع المحترف والمادة المدروسة بعناية ،ولدت عمالقة فعالً ،كل
الشكر لمجلس اإلدارة وإعالم المصريين ،هناك فرق".
منبرا
بينما قال حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق ،إن "القناة ستكون
ً
موضحا أن الهدف األول
للحديث عن تاريخ النادى األبيض وبطوالته وإنجازاته"،
ً
هو إسعاد ماليين الزملكاوية.
ومحترما لكل الزملكاوية،
مهما
ا
منبر
ستكون
"القناة
وتابع عبر صفحته ،قائالً:
ً
ً
ً
وسنتكلم من خاللها بطريقة جميلة عن كرة القدم وعن نادى الزمالك وكل ما يهم
ويشغل بال الجماهير البيضاء" .واستدرك" :الزمالك بالطبع ناد كبير ويمتلك
تاريخ مشرف ،وسنتحدث عنه من خالل القناة التى من أهدافها إبراز كل ما هو
طيب وجميل فى النادى" .فيما أعرب الفنان الزملكاوى محمد هنيدى عن سعادته
كبيرا لوصول الصوت الزملكاوى لإلعالم .وقال:
الكبيرة بالقناة للنور كونها
منبرا ً
ً
جدا بظهور القناة وكان نفسى أكون فى االستوديو يوم االفتتاح ولكن لدى
"سعيد ً
بعض األعمال وربما أتواجد فى األيام المقبلة" .وأوضح" :أنا مشجع زملكاوى
وأتابع جميع المباريات وأتمنى التوفيق للفريق ولكنى أريد عدم تعصب فى القناة
والعمل اإلعالمى النزيه لكى نقدم محتوى يفيد الجميع فى الوسط الرياضى".
أيضا كنت فى مدرسة الكورة
مشجعا فقط أنــا
ومضى قائالً" :أنــا لست
ً
ً
بالنادى ،وكنت أتواجد باستمرار فى مقر النادى بميت عقبة".
فى المقابل ،بدأت إدارة األهلى برئاسة محمود الخطيب التحرك لتطوير قناة
إعالميا .وعقدت إدارة "القلعة
األهلى وإعادة هيكلتها لمزاحمة غريمه األزلى
ً
اجتماعا مع مجلس أمناء القناة ،لبحث الهيكلة والخريطة البرامجية
الحمراء"،
ً
الجديدة ،قام محمد كامل ،الرئيس التنفيذى لشركة "برزينتيشن اليف" ،الحاصلة
على حقوق إدارة القناة ،خالله بشرح آليات المرحلة المقبلة والتصور المبدئى
لألفكار البرامجية.

أمير سعد

للمشهد فى إسطنبول يدعون الله ليل نهار أن
يستمر الوضع ،ألنهم بدونه لن يستطيعوا أن
يعيشوا فى األبهة التى يعيشون فيها اآلن.
وقـ ــال ســامــح عــيــد ،الــبــاحــث ف ــى ش ــؤون
الــحــركــات اإلس ــام ــي ــة ،وال ــق ــي ــادى الــســابــق
بالجماعة ،إن «معظم شباب الجماعة لديهم
تحفظ شديد على تلك القنوات ،ويــرون أنها
تسعى إلــى تحقيق مصالحها فقط وال تعبر
عنهم ،وهو ما يفسر الهجوم عليها».
وأوضــح لـ«المصريون» ،أن «الهجوم ليس
األول من نوعه ،إذ سبق وهاجم الشباب تلك
الــقــنــوات ،وذل ــك يشير إلــى حــالــة االنقسام
الحادة وكذلك االرتباك الذى تعانى منه جماعة

اإلخوان».
وأكــد عيد أن «الــشــبــاب وبعض المنتمين
تماما أن تلك القنوات تعمل
للجماعة يدركون
ً
لصالح من يمولونها ويدعمونها ،والدليل أنها ال
تقدم لهم أية مساعدات».
وتابع« :هــؤالء يــرون أنــه ما تقوله ال يعدو
كونه شــعــارات وال يوجد منه أى شــيء على
أرض الواقع ،لذا يأتى الهجوم من وقت آلخر»،
مستطردا« :ما قاله وائل غنيم كان شديد الوقع
ً
عليهم ،ما جعلهم يرون أن القناة تعلم ضدهم».
وقــال خالد الزعفراني ،القيادى السابق
بالجماعة ،والباحث فى الحركات اإلسالمية،
إن «قناتى مكملين والشرق تغردان فى اتجاه
والجميع يغرد فى ناحية أخرى ،والبعض يعتقد
أنهما تعمالن لمصالحهما ما يؤدى إلى إثارة
الهجوم والجدل».
وأضـــاف لـــ«الــمــصــريــون» ،أن «استضافة
الــمــعــارضــيــن للجماعة ،يـــؤدى إل ــى الهجوم
عليهما ،خاصة حين السماح للضيف بالهجوم
على اإلخوان وإظهار حقيقتهم».
ً
قائل« :تلك القنوات
وأنهى «الزعفراني»،
تمارس تضخيم وتهويل غير منطقي ،وهذا
يثير غضب الجميع ،إذ ال فائدة من كل هذا»،
ً
حاليا بشدة
مستكمل« :اإلخ ــوان منقسمون
ً
وبال وزن».

حسن عالم

«الوطنية لإلعالم» تنفى إلغاء القناة الفضائية المصرية

نفت الهيئة الوطنية لإلعالم ،ما تردد حول التنازل عن
القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج
تماما عن الصحة ،وإن القناة
بالقناة ،قائلة إن هذا الكالم عار ً
هى إحدى أدوات القوة الناعمة لإلعالم الوطنى وتستهدف
الجمهور داخل مصر وخارجها وال يمكن التنازل عنها ألية جهة
وأكــدت الهيئة ،عدم وجــود نية على اإلطــاق لالستغناء
عن أى من العاملين بالقناة وأن ما سيتم من تطوير بشاشات
الوطنية لإلعالم سيكون بأبنائها الذين يمتلكون الخبرات
ويتمتعون بالمهنية .وناشدت فى بيان لها ،وسائل اإلعالم
بمختلف تنوعاتها بتوخى الحذر والدقة فى تناول مثل هذه
األمور التى من شأنها إثارة البلبة والتأثير على سير العمل فى
مؤسسة إعالمية وطنية ،فى وقت نحن فى أمس الحاجة إلى
التكاتف للتصدى للشائعات واألكاذيب التى تستهدف استقرار
األوضاع وتفعيل العمل بمختلف مؤسسات الدولة المصرية.
جاء ذلك عقب تصريحات للنائب واإلعالمى مصطفى
بكرى حــول تطوير القناة الفضائية األول ــى بالتليفزيون
المصرى ،واتهام الهيئة الوطنية لإلعالم له بإذاعة أخبار
كاذبة ،ما يستوجب التحقيق معه.
وقــررت شبكة قنوات "صــدى البلد" ،فتح تحقيق حول
الواقعة التى تناولها برنامج "حقائق وأســرار" الذى يقدمه
بكرى ،للتأكد من صحة ما تناوله من تصريحات حول التطوير
فى التليفزيون المصرى ،وعما إذا كان استند إلى معلومات أم
مجرد أقوال ال ترقى لمستوى المعلومات ،خاصة أن برامج
الهواء يصعب التحكم فيها وتقع مسئوليتها على مقدميها.
ب ــدوره ،قالت نائلة فــاروق رئيس قطاع التليفزيون ،إن
الهيئة الوطنية لإلعالم تبنت خطة لتطوير شبكات التليفزيون
المصرى منذ عام  ،2018وما يتردد حول تسريح العاملين
بماسبيرو أمر عار من الصحة ،مشيرة إلى أن خطة التطوير

تشمل قناة مصر األولى والقناتين الفضائيتين األولى والثانية،
برنامجا،
كما أن القناة الفضائية المصرية تعرض 112
ً
وتطويرها سيتم على أيادى أبناء الهيئة الوطنية لإلعالم.
وأضافت فى تصريحات تليفزيونية ،أنه "تم البدء فى
تطوير قناة مصر األولى بمجموعة من اإلعالميين ،وسيشمل
التطوير القناة الفضائية األولى ،والقناة الفضائية الثانية ،كما
أن أبناء الهيئة يقودون اإلعالم فى مصر والوطن العربي ،ولن
يكون هناك تسريح للعاملين فى ماسبيرو ،ولن نستطيع التخلى
عن اإلعالميين الزمالء فى ماسبيرو".
وقــالــت الــدكــتــورة ليديا صــفــوت ،أســتــاذ اإلع ــام بكلية
البنات جامعة عين شمس ،إنه من الضرورى مراعاة المعايير
المهنية ،وميثاق الشرف اإلعالمى عند عرض شكوى العاملين
بالفضائية المصرية ،وأن ما تضمنته البيانات الصادرة عن
الهيئة ونقابة اإلعالميين تحتاج إلى فتح التحقيق وبشكل
موسع دون تدخل أطراف أخرى فيه.
وأضــاف لـ"المصريون" ":قبل عرض أى مــادة أو شكوى
البد من التأكد منها ،حتى ال تكون فاقدة للمعايير المهنية
واإلعالمية ،وتشكل خر ًقا وتجاو ًزا غير مسبوق لقيم المهنة
ومعايير العمل الصحفى واإلعالمى".
وأكــدت ،أن "السرعة غير المتوقعة فى التعامل مع هذه
القضية ،بعد أن أص ــدرت الهيئة والنقابة قراراتها بحق
مصطفى بكرى ،وكل العاملين معه ،من معدين ومحررين
ومصورين وفنيين ومخرجين يشير إلى أن هناك شيئًا خاطئًا
وسرعة غير مستحبة فى اإلجراءات القانونية المتخذة ضده،
فهناك قوانين ومعايير يجب اللجوء إليها أوالً".

حنان حمدتو

