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وأغلق  أنفض السامر وانتھت  ھوجة االنتخابات ،   

معھا ملف الصفقات والتزویر وحدیث النزاھة 
والشفافیة لخمس سنوات قادمة ، وشاء المراقبون 
وأطراف اللعبة أم رفضوا  فالمجلس الذي  انتھت إلیھ 

الذین ) ٥٠٨(العملیة االنتخابیة ، وأعضائھ ال 
تحصنوا تحت القبة وحصلوا على كارنیھات الموقر 

السیاسیة المصریة ، أصبحوا أمرا واقعا في الحیاة 
وعلینا جمیعا أن نتعامل معھ كل من موقعھ ، ألن 
العشرة بیننا وبینھم ستدوم لخمس سنوات كما قلت 

  .آنفا 
القراءة السریعة في تشكیل المجلس الحالي  تقول إنھ 
ؤثرة  ألن    ة والم ة الفاعل ن المعارض الي م س خ مجل

ن     رب م ا یق ن  % ٩٥الحزب الوطني الحاكم یملك م م
ده ، ومن ثم فالدور الرقابي لھذا المجلس سیكون مقاع

اطة  ألن   غائبا لمدة خمس سنوات ، ویرجع ذلك  ببس
ث   أھم أدوات الرقابة البرلمانیة ھي االستجواب ، وحی
دیم        ة تق واب األغلبی ى ن ع عل وقر تمن ة الم أن الئح
تخدمة    ر مس استجوابات فإنھا ستبقى أداة معطلة وغی

  .طوال عمر ھذا المجلس 
ا ما جئنا للدور التشریعي للمجلس الجدید سنجد أن وإذ

وب       ة ، ومطل اء تشریعیة ھائل ھ أعب ھذا المجلس علی
منھ أن ینجز مجموعة كبیرة من القوانین وثیقة الصلة 

ة      ن جھ ة م واطن الیومی اه   ( بحیاة الم انون المی  –كق
ة   انون اإلدارة المحلی حي    –ق أمین الص انون الت  –ق
ة   أثیرا       )قانون الوظیفة العام تؤثر ت وانین س ي ق وھ

ة       ادیة واالجتماعی وق االقتص عیة الحق ى وض كبیرا عل
ذا    ى ھ رى فعل ة أخ ن جھ ري ، وم واطن المص للم
المجلس  أن ینجز  مجموعة أخرى من القوانین  ذات 
ق        ا یتعل لة فیم تكون فاص ي س الطابع السیاسي ، والت
بوضعیة الحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطنین  وربما 

  .أھمھا على اإلطالق قانون مكافحة اإلرھاب  یكون
وفي تقدیري أن مجموعة القوانین الثانیة أي تلك ذات 
ا      دما فم وم مق بھ محس ا ش یة  أمرھ ة السیاس الطبیع
ذة   سیخرج من مجلس الوزراء وما سیتفق علیھ جھاب
ي     ة ف یمر ال محال الحزب الوطني في الغرف المغلق س

وقر ، وس     س الم ن المجل افة  لمح البصر م تكون المس
ى     وزراء إل س ال ن مجل انون م ل الق ا حام ي قطعھ الت

د       ذي ال یزی غیر ال ارع الص ن الش ة م ة المقابل  الجھ
عب ،     س الش وال لمجل ار وص رة أمت ن عش ھ ع عرض
أطول من المسافة التي سیقطعھا القانون من مضبطة 
دة       فھا الجری ائع المصریة بوص دة الوق س لجری المجل

  .نون نافذا بعد نشره فیھا  الرسمیة  والتي یصبح القا
اة        س الحی ي تم رى الت وانین األخ ة الق ا مجموع أم
الیومیة للمواطن والتي تؤثر على  مدى جودة حقوقھ 
االقتصادیة واالجتماعیة فھي التي فیھا كالم كثیر یجب 
د    ان یج نفس ب ي ال ده ، ونمن ف عن ا أن نتوق علین
ا       ة فیم وابھم تحت القب ي أداء ن المصریون عزاءھم ف
یتعلق بالتشریعات المذكورة ، ففي النھایة حتى لو كان 
النائب منتمیا للحزب الوطني سیاسیا فھو منتمي ألبناء 
دائرتھ جغرافیا واجتماعیا واقتصادیا ، ومن ثم فإذا ما 
ھ      ق ل ي تحق وانین الت أعطى الحزب حقھ في تمریر الق
نوات ،        لطة لس ي الس اء ف ھ للبق ة وتعین مصلحة حزبی

ھ أ  ب علی ریعات     فیج زب التش ذا الح ن ھ زع م ن ینت
والتعدیالت التشریعیة التي تیسر  سبل المعیشة ألبناء 

  .دائرتھ 
"  صوت المواطن "  وبالتالي فإنني أدعو من منبر  

كل نواب الحزب الوطني الذین شاءت أقدارھم وأقدارنا 
أن یملئوا  جنبات المجلس الموقر ویسیطروا على 

یكونوا منصفین في قسمتھم مقاعده إال  فیما ندر  أن 
بیننا  وبین حزبھم ، وأن یعطوا ألبناء دوائرھم ما 
یحفظ لھم الحد األدنى من ضرورات  الحیاة ، وبعد 
ذلك یعطوا لحزبھم ما یشاء من متطلبات البقاء في 

  السلطة
 

 مقاالت
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   :    البریدي العنوان

ح  –المطبعة  -  شارع مصر حلوان الزراعي ١٤٨
  ع . م . ج  –القاھرة  - ٤١شقة  الدور الرابع - المعادي 

     :ب .ص
  المعادي ٤٩٠

   : الموقع االلیكتروني 
http://sootalmwatenmagazine.maatpeace.org      
www.maatpeace.org 
www.radiomaat.org 

  :البرید االلیكتروني  
  maat_law@yahoo.com 
  info@maat-law.org  

 29719612  202+    :أرضي 
   +202  29719616  

   25266792  202+  :  فاكس  تلی
  20105327633+     :موبایل 

      +20126521170 
  مجلة شھریة  تصدر عن مشروع 

  صوت المواطن
  رئیس مجلس االمناء

  أیمن عقیل
   مدیر المشروع

  والء جاد الكریم
  رئیس التحریر
  ھند فؤاد

  خراج الفنياال&  سكرتیر التحریر
  فتحي عبدالعلیم

  
  

   فریق التحریر
 –صفاء السید  –محمد الشاعر  –ھند فؤاد 

 –ھبھ عبد الباقي  –مي صالح  –دینا فتحي 
  إسراء محمد - محمود صالح   –احمد فتحي 

  بتمویل من مؤسسة المستقبل

 

االراء الواردة بالة تعرب عن رأي كاتبها  وال تعرب بالضرورة 
 عن رأي مؤسسة ماعت أو مؤسسة املستقبل

 في یومیات مواطن 
محافظة ١٣وظیفة فى  ٣٤یعلن عن شغل " القومى للشباب  

 
الزبالین یتوصل التفاق مع ھیئة تجمیل القاھرة  نقیب

 لجمع قمامة األحیاء السكنیة
  

 ١٦یجھز مراكز للتعلیم المدنى فى " القومى للشباب
 محافظة
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  سارة إبراهيم :إعداد
ین      وار ب دل والح امعى الج اثار قرار الغاء الحرس الج
ین       ا ب ت االراء فیم ات المصریھ فاختلف طالب  الجامع
مؤید ومعارض  وبین نوع اخر الیھمھ االمر وال یعینھ 

ات      .......فى شئ ن طالب الجامع ض م ع بع فتحدثنا م
  حول ھذا الشأن

  رأي المؤیدین 
ة   ت بموافق ة كان ة الثان )ح م (البدای ة  الفرق ة بكلی ی

ارة  اء  التج ى الغ مس  عل ین ش ة ع رس جامع الح
ابع  دني       الجامعي الت ود حرس م ل وج للشرطة ویفض

یعاملھا  تابع للجامعة ویبرر ذلك بالمعاملة السیئة التي
 لطالب الجامعة  الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلیة

رأى     ى ال اركھ ف ة     ) ج. ا  (وش ة بكلی ة الرابع الفرق
نفس ا  التجارة ة  ب ائال   لجامع ود حرس      ق د وج ا ض أن

ي        ع ف ارس القم ھ یم ة ألن وزارة الداخلی جامعي تابع ل
یش     بعض كریة والتفت لطتھم العس األحیان مستغلین س

ویتدخلون في   األحیان  الذي یستفز الطالب في بعض
ي     ون حت م یمنع ول   كل شئ فھ ل     دخ وب داخ الب ت ال

ا   ي أي مك ن الجامعة ویمنعون تجمع وتواجد الطالب ف

ا     دون أن اھر أصال ویمنعونن یكون ھناك أي شئ للتظ
لكثیر من الطالب  من وضع أي الفتات فھو یمثل عائق

   ویكون سببا في كبت الحریة
اء       و رة الغ ع فك ھ م وق ان ة حق ودة كلی د ج رى احم ی

الحرس الجامعى الن الحرس یعوق االنشطة السیاسیة 
  .التى یقوم بھا الطالب

  عارضینرأي الم
رة  ااخر یرفض   ومن جانب  حمد صالح كلیة اداب فك

یب      ى التس ؤدى ال وف ی الغاء الحرس الجامعى النھ س
اكل     ن المش د م دوث العدی د      وح ا ولی ھ ایض ق مع ویتف

ى    افظ عل ن یح رى ان االم و ی وم فھ ة عل ود كلی محم
وم  الكلیة طالبة ب )ج.ن(وترى  النظام داخل الجامعة عل

ھ یح    امعى الن ن   انھ البد من وجود الحرس الج ا م مین
مضایقات الشباب ولكنھا تفضل ان یتبع الحرس ادارة 

ة   الجامعة یس وزارة الداخلی ا   ول ول  كم عبان   تق ة ش  ای
انھا ضد ھده الفكرة الن الحرس  تجارة خارجیة كلیة 

ل      ا یفع ال ب كم ى الط یطرة عل ھ الس دنى الیمكن الم
الى امعى الح رس الج دد   الح ا یش ب   كم د محس محم

ة بكل   ة الرابع ة اآلداب الفرق ى    ی ود الحرس   عل أن وج
ة  ل     الجامعي التابعة لوزارة الداخلی شئ ضروري داخ

الجامعة فھو ال یمارس أي ضغوط علي الطالب إال إذا 
الطالب الحدود المسموح بھا وارتكب فعال غیر  تجاوز

ات
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حتق
 



 

 

  
وال    زعم أن.. مقب ب أال ن ت   ویج اول كب رس یح الح

ب    تخدامھا فیج م اس ا ت ة إذا م ة الن الحری أن  الحری
  حین یرى .مضبوطة حتى ال تضر باآلخرین تكون

ود     )مینا مدحت كلیة اداب ( ى وج واء ف انھ الفرق س
رس      رى ان الح و ی اؤه فھ امعى او الغ رس الج الح

د رض الح الب    الیتع ب الط ن جان زام م م االلت والمھ
ن  ق  وعدم اال حتكاك بافراد االم راى     ویتف ى ال ھ ف مع

د ان اال   و یؤك ارة فھ ة تج ید كلی ن س ن  حس زام م  لت
یس   جانب الطالب شئ مھم فطالب یاتى لكى یتعلم ول

 . لال شتباك مع افراد االمن
  رأي ھیئة التدریس 

  

  
یقول ومن وجھھ نظر ھیئھ التدریس فى الجامعات 

استاذ بكلیھ االداب قسم اعالم  عماد جابر الدكتور 
إنني مع قرار المحكمة اإلداریة وأؤید بجامعة حلوان 
ھیئة مستقلة بأساتذتھا   ن الجامعةھذا الحكم أل

وطالبھا بتسییر ذاتھم ، فنحن ھنا لتعلیم الطالب لكي 
تكون لھم شخصیة مستقلة فإن لم یكن الطالب یمارس 
الحریة ھنا في بیتھ بإعتبار أن الجامعة ھى بیتھ البد 
وأن یكون مناخھا مناسب لذلك فنحن بدورنا نقوم 

الرأي وبدوري بتعلیمھ وتشجیعھ علي حریة إبداء 
كأستاذ أقدم لھ التوعیة الالزمة لكي ال یخرج عن 
النطاق المقبول وأعارض من یقول أن الحرس یمنع 

فمثال إذا تشاجر طالبین   الشغب والتشاجر بین الطلبة
ھل األفضل أن یذھبوا إلي أستاذھم لیصلح بینھم 
بطریقة إجتماعیھ أم یذھبوا لتحریر محضر في 

  الشرطة ؟
ردًا علي من یقول أن الحرس : قائالعماد . ویضیف د

الذي یجعل طالب  فما  یمنع التحرش بین الطلبة
جامعي یقوم بفعل ذلك سوي أنھ فاضي والمدرس ال 
یشغل عقلھ بشئ فالمدرس المھم عنده عمل الكتاب 
وتوزیعھ والحصول على ثمنھ وینتھى األمر بوضع 

الب االمتحان ولكن یجب أن تكون ھناك عالقة بین الط

والمدرس لیقدم لھ النصائح التى تجعلھ یسیر دائما 
  .فى الطریق الصحیح 

  

  
  

عترض بشدة عمرو حسن معید بقسم االعالم ی بینما
 خروج الحرس الجامعي من كلیة االداب على 

أنا لست مع ذلك الحكم فالحرس  ویقول  الجامعات
أن الحرس  یمثل األمان للطالب ولست مع من یدعي

الحكم فالحرس یمثل  ت فلست أري ذلكیقید الحریا
أن الحرس یقید  األمان للطالب ولست مع من یدعي

الحریات فلست أري ذلك فجمیع األساتذة والمعیدین 
یریدونھ في المحاضرات ثم أن الحرس  یقولون ما

لوزارة  المدني لن یكون بكفاءة الحرس التابع
الداخلیة وھذا الحكم البد وأن یكون قاصر علي 

واإلسكندریة وعین شمس ألن بھا  القاھرة جامعة
  المحظورة طالب ینتمون لجماعة اإلخوان المسلمین

ینتمون  ولكن فى جامعة جنوب الوادى ال یوجد طالب
لھذه الجماعة المحظورة النشاط ، ثم أن دور الحرس 

علي المحافظة علي المنشآت من  في الجامعة یقتصر
 معي التابعالسرقة وحمایة الطلبة ، والحرس الجا

أما الذى یقید رؤیة .. للشرطة ھو أكثر التزاما 
أمن الدولة  الذى نطالب  الطالب والحریات بالفعل ھو

بخروجھ من الجامعة  ولیس الحرس الجامعي ثم ما 
الفكرة في خروج الحرس الشرطي واستبدالھ  ھى

سیتم ھو استبدال  بحرس مدني فأنا واثق تماما أن ما
الحرس تابع للشرطة أیضا  القمصان فقط وسیكون

المخابرات وأمن الدولة والحرس  وسیكون أخطر من
بدون  الجامعي التابع للشرطة ال یمكن أن یأخذ خطوة

الجامعة والحرس المدني سیكلف  رئیس أخذ إذن 
 الحرس الشرطي ستحدث الجامعة أكثر وإذا خرج

  ..................ھال الحدود فوض

كما ھو علیھ  وفى النھایة یبقى الوضع   
و الحرس الجامعى فاغلبیة الطالب تفضل وجود

  خر یریدون ابعاده عن الحرم الجامعىالبعض اآل

ات
يق

حتق
 



              ٨                       

  

ٌ مهدور ... املياة النظيفة للمصريني   !!!حق
  

 
                                                            

  

  

                         

    
  

  كتبت دينا فاروق 
الماء، المركب الكيميائي السائل الشفاف المكون من 
ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين، ورمزه الكيميائي 

)H2O( األرضية، من مساحة الكرة % ٧١، يحتل
في الخلية الحية، وهو المكون % ٦٠-٥٠ويوجد بنسبة 

المهم في تركيب مادة الخلية، ووحدة البناء في كل كائن 
وأثبت علم الكيمياء الحيوية أن . حي نباتاً كان أم حيواناً

الماء الزم لحدوث جميع التفاعالت والتحوالت التي تتم 
مساعدا  داخل أجسام األحياء، فهو إما وسطا أو عامال

إنه ضروري لقيام . أو داخال في التفاعل أو ناتجا عنه

كل عضو بوظائفه التي من دونها ال تتوفر له مظاهر 
  .الحياة ومقوماتها 

وقد تناولت العدید من المواثیق الدولیة الحق في 
  المیاة 

 ١٩٤٨االعالن العالمى لحقوق االنسان  .١

  ):١(فقرة  ٢٥نص المادة 
توى المعیشة الكافى لكل شخص الحق فى مس" 

للمحافظة على الصحة و الرفاھیة لھ و السرتھ و 
ذلك التغذیة و الملبس و المسكن و العنایة یتضمن 

  "  بیة و الخدمات الجتماعیة الالزمةطال
العھد الدولى للحقوق االقنصادیة و الثقافیة و  .٢

  :١٢المادة  - االجتماعیة

ى تنص على حق أي إنسان في التمتع بأعلى مستو"
  بشكل كاف الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغھ من الصحة

 "١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل  .٣

تنص على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى "
األمراض  صحي یمكن بلوغھ وبحقھ في مرافق عالج

وتبذل الدول األطراف ، وإعادة التأھیل الصحي 
طفل من حقھ في  قصارى جھدھا لتضمن أال یحرم أي



 

 

  
 

  " مات الرعایة الصحیة ھذهالحصول على خد

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة . ٤
  :)٢(فقرة  ١٤المادة  -١٩٧٩

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء  "
المرآة في المناطق الریفیة لكي تكفل  على التمییز ضد

 لھا على أساس التساوي مع الرجل المشاركة في
فیة واالستفادة منھا وتكفل المرآة بوجھ الریةالتنمی

معیشیة مالئمة  خاص الحق في التمتع بظروف
والسیما فیما یتعلق باإلسكان واإلصحاح واإلمداد 

  " والنقل واالتصاالت بالكھرباء والماء
  الحق في فیما یتعلق   التشریعات الوطنیةوتعددت 

   المیاه
 من الدستور المصري الصادر سنة 16 تنص المادة

  :على أنھ ١٩٧١
واالجتماعیة والصحیة  تكفل الدولة الخدمات الثقافیة " 

وتعمل بوجھ خاص على توفیرھا للقریة في یسر 
   "لمستواھا وانتظام رفعا

ھذه المادة التزام الدولة بتوفیر الخدمات  وتوضح
  . بتوفر المیاه االجتماعیة والصحیة والتي ال تتوفر إال

  فى جمیع المواثیق السابقة و المقصود بالحق فى الماء 
و صالحیتھا و امكانیة الوصول الیھا مع  المیاه كفایة

  .تحمل تكلفتھا
  متوسط نصیب الفرد من المیاه

و من المعروف ان متوسط نصیب الفرد من المیاه عند 
سنویا بینما وصل نصیب   ٣م ١٠٠٠خط الفقر المائى 

    ٣م ٨٦٠الفرد فى مصر الى 
  صرالموارد المائیة في م

یعتبر نھر النیل من أھم الموارد المائیة في مصر حیث 
منھا اى انھ المصدر الرئیسي للماه  ٩٥یمثل 

باإلضافة إلى المصادر الثانویة و ھي المیاه الجوفیة و 
  .میاه األمطار

  تلوث المیاه
أھمیة المیاه في حیاتنا و كثرة استخدامنا لھا و عدم 

ودتھا و صالحیة االستغناء عنھا یجعلنا نتأكد من ج
یتعرض للعدید من  ىذو ھو نھر النیل المصدرھا

الملوثات و قبل أن نذكرھا یجب أن نعرف الملوث و 
  .التلوث المائي

الملوث ھو المادة التي إذا وجدت أو زادت عن نسبة 
  .معینة في الماء سببت ضررا لمستخدمھا

بیعیة و التلوث المائي ھو تغییر في الصفات الط
  یمیائي للماءالتركیب الك

  مصادر تلوث میاه النیل 
  مخلفات الصرف الصناعي -
  مخلفات الصرف الصحي   -
  میاه الصرف الزراعي  -
  مخلفات المبیدات و األسمدة الكیمیائیة  -
  مخلفات النفط و مشتقاتھ -
  التلوث الحراري و األمطار الحمضیة  -
القاء القمامة و (العادات و الممارسات الخاطئة  -

و االستحمام و غسیل الحیوانات النافقة 
 )االوانى فى النیل

قریة تضخ صرفھ  ١٥٠و قد اشارت االحصائیات الى  
 فندق عائما ٣٠٠و الصحى مباشرة فى نھر النیل 

 مصنع  یضخوا مخلفاتھم الكیماویة في النیل ٢٩واكثر
  :على سبیل المثال

  .مصانع الزیوت والصابون بسوھاج
  ةمصانع التقطیر والكیماویات بالحوامدی

صناعة  مصانع ،  مصانع صناعة الكوك والكیماویات
  بحلوان السیارات ومصانع أخرى لالسمنت

  ملوثات المیاه 
 العدید من الملوثات مثل  جعل المیاه تحتوى علىیذلك 

ملوثات  وال سامةالمركبات والالمعادن الثقیلة 
  :منھا على سبیل المثال  عضویةالبیولوجیة  و ال

التھاب ، صداع، شة الزئبق الذي یسبب رع -
  .المثانة و فقدان الذاكرة
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  مرحلة معالجة المیاه
نجد أننا نستخدم الكلور و الشبھ مما یقضى على  

البكتیریا فقط و یمنع نمو الطحالب في المواسیر و 
 الخزانات و یعمل  على إزالة المواد الغیر مرغوب فیھا

یلة السامة الناتجة من لكن ال تقضى على المعادن الثق
مخلفات الصرف الصناعي الذي یعتبر من اخطر 

  . مصادر التلوث
  القوانین و الجھات المسئولة عن المیاه في مصر 

في ظل وجود قانون البیئة الذي یضع نسب معینة 
مسموح بھا لھذه المعادن و المخلفات و وجود الھیئات 

  :مثل و المنظمات المسئولة عن تنقیة و جودة المیاه
  جھاز تنظیم میاه الشرب و الصرف الصحي

الھیئة العامة االقتصادیة لمیاه الشرب و الصرف 
، اإلسكندریة، الصحي بكل من محافظة القاھرة الكبرى 

، الدقھلیة ، الفیوم ، بني سویف، المنیا، أسوان 
  الغربیة و الشرقیة

  ؟ من المسئول عن مشكلة تلوث المیاه
و الصناعي مع سوء التخطیط  ھل ھو التوسع العمراني 

أو ھو سوء اإلدارة أو فساد و إھمال من المسئولین أو 
  ھو عادات المواطنین و استخدامھم الخاطئ
  :أیا كان من المسئول یجب أن نحرص على

   وجود مشروع قومي محدد للمیاه
  لنیل لمنع تسرب میاه الصرف 

  عمل صرف خاص للمصانع بعیدا عن مجرى النیل
  ء القمامة و الحیوانات و المخلفات في النیل تجریم إلقا

  تطبیق القوانین و الغرامات
  نشر الوعي بین المواطنین 

  وجود مراكز قیاسات ثابتة على المجارى المائیة
  التقییم المستمر لجودة المیاه

  مكافحة التلوث الذي یؤدى إلى األمطار الحمضیة
و استخدام  ااالھتمام بمحطات المعالجة و تطویرھ

  التكنولوجیا الحدیثة مع عمالة مدربة و متخصصین
  . و أن نعتبر المحافظة على المیاه مسئولیة كل فرد منا

  
  

الرصاص ذات األثر التراكمي السام الممیت  -
الصداع ، و من أعراض التسمم بھ المغص

  .و التشنج
الزرنیخ ذات التأثیر السام على الكائنات  -

  الحیة 
الفوسفور و النترات تسبب فقر دم لألطفال و 

  .سرطان البلعوم و المثانة للكبار
وعة القولون المسببة للنزالت بكتریا مجم -

  المعویة
بكتریا السالمونیال التي تسبب مرض التیفود  -

  و الباراتیفود
  بكتریا الفیروكولیرا التي تسبب الكولیرا -
  بكتریا الشیجال التي تسبب إسھال و قئ   -
  الطفیلیات كدیدان اإلسكارس و البلھارسیا -
  الفیروسات كفیروس الكبد -
  الطحالب و ورد النیل -

  التقاریر و الدراسات المتخصصة الى اناشارت 
 ٨٠  من األمراض في العالم سببھا المیاه الملوثة  

  الف حالة سرطان سنویا في مصر١٠٠
 ٤الف حالة فشل كلوي سنویا في مصر یرتفع ١٠٠

  أضعاف عن العالم
  ألف حالة كبد وبائي سنویا في مصر ١٠٠

  
  

  و من ناحیة اخرى تفید االرقام باالتى
- ٥٣ ألمراض یمكن تفادیھا بطریقة من ا

  المعیشة الصحیة
- ٢١  من األمراض یمكن تفادیھا بالحیاة

  في بیئة صحیة
- ١٠   من األمراض فقط یمكن التعامل

  معھا بواسطة عالج األطباء
من األمراض یمكن التحكم فیھا و  ٨٤و بذلك فان 

فقط خارج التحكم تخضع  ١٦تفادى مخاطرھا و 
  للعوامل الوراثیة

و منھا ننتقل  نسان مسئول عن صحتھ و سالمتھفاإل
  مرحلة معالجة المیاهالى 



 

 

                             
                                                                                                   

  
    
     
  

  

   الشاعرتحقیق محمد 
  

بتوقیع اتفاقیة مع إسرائیل   2005 عام  الحكومة المصریةقامت 
ملیار متر مكعب سنویا  ١.٧ مصر إلي إسرائیل  تقضي بتصدیر

سنتا  ٧٠عاما، بثمن یتراوح بین  ٢٠لمدة  الغاز الطبیعيمن 
 ٢.٦٥دوالر للملیون وحدة حراریة بینما یصل سعر التكلفة  ١.٥و

دوالر، كما حصلت شركة الغاز اإلسرائیلیة على إعفاء ضریبي من 
 ٢٠٠٨إلى عام  ٢٠٠٥من عام سنوات  ٣الحكومة المصریة لمدة 

وقد أثارت ھذه االتفاقیة حملة احتجاجات كبیرة دفعت عددا كبیرا 
إلى االحتجاج وتقدیم طلبات  الشعب المصريمجلس من نواب 

  إحاطة

  
، في م2005 یونیو 30في  وإسرائیلبین النظام المصري  مصروقیع اتفاق الغاز في ت"

وزیر البنیة التحتیة ) یسار(وزیر البترول المصري و سامح فھمي یمینفي ال الصورة 
  "بنیامین بن إلیعازراإلسرائیلي 

، عانى المصریون من نقص ٢٠١٠في الشھور األولى من عام و
اسطوانات الغاز التي یستخدمونھا لتلبیة حاجتھم من الغاز نظرا 

لعدم وصول الغاز الطبیعي لكافة مناطق 
وأدى ھذا النقص إلى . الجمھوریة

ات عدة تضاعف أسعار ھذه االسطوان
أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول 

وقد وجھت انتقادات لوزارة . علیھا
البترول لتصدیر الغاز بأقل من األسعار 
عالمیا في حین یعاني المصریون من 

  .أزمة في الغاز
شھدت مختلف  ٢٠١٠وفي صیف 

مناطق مصر انقطاعات مستمرة 
للكھرباء، أعلنت بعدھا وزارة الكھرباء 

الكھرباء عن  المصریة قیامھا بقطع
مختلف مناطق الجمھوریة بدعوى 
تخفیف األعباء، وألقت وزارة الكھرباء 
بالمسؤولیة على وزارة البترول بدعوى 

األخیرة قللت كمیة الغاز التي تحصل  أن
علیھا لتشغیل محطات التولید، إضافة 
إلى سوء حالة المازوت، مما اضطر 
وزارة الكھرباء إلجراء عملیات 

  التخفیف
  

  الحكومة المصریة فكان لھا رأي آخرأما 
إذ أرجعت سبب حدوث األزمة إلي التجار 
 الذین یتالعبون بالسوق  باإلضافة  إلي

قیام أصحاب مزارع الدواجن والتجار 

ات
يق

حتق
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باستھالك كمیات كبیرة جدا من اسطوانات الغاز األمر 
الذي یحدث ھذه األزمة وفي سبیل ذلك فكرت الحكومة 

  لدعم النقديا المصریة بتطبیق فكرة
  

  الحكومة والمواطن والدعم النقدي
وفي أعقاب أزمة الغاز التي عاني منھا المصریون في 

والتي قال عنھا بعض  ٢٠١٠الشھور األولي من عام 
نواب مجلس الشعب أن تصدیر الغاز إلسرائیل ھو 

  ، الدكتور أحمد نظیف أعلنورائھا  السبب الحقیقي 
ومة بصدد االنتھاء من أن الحك  ، رئیس مجلس الوزراء
 وتوجیھھ إلي مستحقیھ الفعلیین  ، دراسة خاصة بالدعم

مرجعا أسباب األزمة إلي استھالك اسطوانات الغاز 
  .بطریقھ غیر شرعیة في بعض األنشطة التجاریة

  

  
  

وقال نظیف إن ذلك یأتي بعد زیادة فاتورة الدعم في 
  ٩٥ و  ٩٠ نالتي وصلت إلي ما بی  ، الموازنة العامة للدولة

إن ثلثي الدعم موجھ إلي الطاقة ـ   : وقال . ملیار جنیھ
ونحو أربعة  )والسوالر ـ  ، والبنزین  ، البوتاجاز٠(

وعشرة ملیارات جنیھ   ، ملیارات جنیھ للبطاقة التموینیة
   . لدعم رغیف الخبز

  
ن الدعم بشكلھ الحالي یستفید منھ الغني أكثر أأوضح و

ألنھ   ، الدعم النقدي بأنھ أفضل الحلول ووصف  . من الفقیر
مشیرا إلي أن ھناك اقتناعا لدي   ، یضبط السوق

   . المواطنین بھذا التوجھ

وینتظر   ، وأكد أنھ سیتم تطبیق الدعم النقدي تدریجیا
البدء بموضوع البوتاجاز لتحقیق أقصي استفادة 
للمستھلك والقضاء علي الفاقد وسوف یتم البدء بإصالح 

ص لألغراض ل توزیع البوتاجاز المدعم المخصھیاك
  .المنزلیة كمرحلة أولي

ومن المتوقع أن یتم دعم الحلقة النھائیة وھي المستھلك  
الذي یحصل علي البوتاجاز عن طریق كوبون أو بطاقة 
أسرة أو أي آلیة تجعل الدعم في ید المستھلك بدال من 
وضع الدعم في محطات التعبئة أو المستودعات 

تصرف فیھ بصورة غیر شرعیة وتھریبھ إلي األنشطة وال
  .التجاریة

یتضمن النظام المقترح لإلصالح تحریر سعر البوتاجاز و
بحیث یتم تسلیمھ لمحطات التعبئة بسعر التكلفة وتقوم 
بدورھا ببیعھ لمستودعات البوتاجاز المربوطة علیھا 
 بالسعر الحر ثم یأتي دور المستھلك الذي یقدم للموزع أو
   الجھة المسئولة عن التوصیل الكوبون وقیمة االسطوانة

وأوضح مستشار وزیر التضامن أنھ تم تحدید سعر 
أسطوانة البوتاجاز بنظام الكوبونات بحیث ال یزید 

  جنیھات  لألسطوانة   ٥ علي

 وأكد المستشار أن البطاقات الذكیة الخاصة بالتموین
رة مصریة ملیون أس ١٢أتاحت قاعدة بیانات ألكثر من 

ملیون فرد وتستطیع الجھات الرسمیة  ٦٤تضم 
االستعانة بھذه البطاقات لتوصیل الدعم لمستحقیھ 
بشكل ایجابي وحازم ومنھا توصیل غاز البوتاجاز 
ومنع فئات المنتفعین والمستغلین من الحصول على 
فارق السعر المنخفض الذي توفره الدولة للمواطنین 

  من محدودي الدخل 

من ال یملك بطاقة تموینیة علیھ أن یتوجھ : وأضاف 
إلى مكتب التموین التابع لھ طبقا لمحل إقامتھ 
الستخراج بطاقة وخاصة العائالت الجدیدة وذلك طبق 

والذي یتیح استقالل  ٢٠٠٩لعام  ٨٤للقانون الجدید 
العائالت الجدیدة من المتزوجین ببطاقات خاصة عن 

ت التي ال تملك بطاقة عائالتھم الكبیرة وأكد أن كل الفئا
تموینیة علیھا استالم دفتر الكوبونات ببطاقة الرقم 

وأكد  القومي وتثبت عدد أفراد األسرة بالطرق القانونیة
أن الوزارة أصدرت تعلیماتھا لمكاتبھا المنتشرة في 
أنحاء الجمھوریة بعمل ملفات لألسر المصریة التي 

بیانات لیست لھا بطاقات تموینیة عن طریق تجمیع ال
والمستندات المطلوبة لذلك عبارة عن صور البطاقات 

للزوجین وصورة من وثیقة الزواج   الشخصیة
سنوات  ٥وشھادات میالد األبناء الذین یزید سنھم عن 

وفاتورة حدیثة من شركة الكھرباء أو المصریة 
وأضاف أن توزیع األسطوانات بالسعر . لالتصاالت 

  لي المدعم سیكون على النحو التا

ات
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أنبوبة واحدة شھریا لكل أسرة مكونة من ثالثة أفراد "  

وأنبوبة ونصف لكل أسرة أكبر من ثالثة أفراد   فأقل
وأقل من ستة أما األسر المكونة من أكبر من ستة أفراد 
فیصرف لھا أنبوتان شھریا ومن یستخدم أكثر من ذلك 

یقدر  فسیشتري األسطوانات بسعرھا الحقیقي والذي
  ".جنیھا  ٢٥بحوالي 

وقال إن األسرة المكونة من ثالثة أفراد تستھلك دفتر 
على مدار ستة أشھر بواقع أنبوبة لكل شھر أما األسرة 
المكونة من أربعة أو خمسة أفراد تستھلك دفتر على 
مدى أربعة أشھر بواقع أنبوبة ونصف في الشھر أما 
األسرة التي تتكون من ست أفراد أو أكثر فسیغطى 

  رة ثالث أشھر بواقع أنبوبتین كل شھرالدفتر فت
  

الدكتور علي المصیلحي وزیر التضامن "أما 
قال إن الحكومة لم تتمكن من تحدید موعد  "االجتماعي

نھائي لتوزیع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، مؤكدا 
 دراسات، فیما ذكرت ا الشأن مجردأن ما یجري بھذ

اجاز لألسر تقاریر أن الوزارة ستصرف كوبونات البوت
  غیر المقیدة بالتموین ببطاقات الرقم القومي

  

وأضاف المصیلحي أن توزیع الكوبونات سیتم 
استرشادًا بالبطاقة التموینیة الذكیة، وتقدیم ما یثبت 
المعیشة المستقلة بالنسبة لألسر المركبة، موضحًا أن 
األسر غیر المقیدة في منظومة البطاقات التموینیة 

إلي المكاتب واإلدارات التموینیة لتسجیل علیھا التقدم 
نفسھا وإثبات عدد أفراد األسرة، وتقدیم إقرار یثبت 
عدم استفادتھا من الغاز الطبیعي الذي یتم توصیلھ 

  .للمنازل عن طریق شركات البترول

وقال إن نصیب الفرد حسب الدراسات المبدئیة سیكون 
أفراد  ٣كیلو غاز شھریا، أي أن األسرة المكونة من  ٤

ستحصل على اسطوانة وستحصل األسرة علي 
 البرید أو التموین التابعین لھالكوبونات من مكاتب 

سنھ أن مثل ھذا  ٢٦بینما یري جمال العشري 

التصرف یعتبر شيء جید ألنھ سیضمن وصول 
الدعم إلي مستحقیھ وسیحرم التجار من استغالل 

  .المواطنین والتالعب بھم 

  آراء الجمھور 

ربیع موظف یري أن ھذا التصرف سیؤدى ھیثم 
إلي فوضي أمام مستودعات الغاز كل شھر األمر 
الذي سوف یؤدي إلي طوابیر كبیرة جدا من 

كطوابیر الخبز ویري ان ھذا  المواطنین أمامھا
القرار سیضاعف المشكلة بدال من أن یجد حال لھا 
بل سیؤدي الي ارتفاع شدید في األسعار خاصة في 

  تي تعتمد اعتماد كلي علي أنبوبة الغاز المطاعم ال

  

  

  

  

  

ویتعجب مواطن من القرار حیث یري أن أنبوبة 
غاز واحدة ال تكفي ألنھ یملك سخان بالغاز وأنبوبة 
واحدة ال تكفي البوتاجاز فكیف تكفي أنبوبة واحدة 

  االثنین معا 

و في أحد التعلیقات الطریفة یتساءل أحد األفراد 
إلي البطاقات التموینیة  عن موعد ضم الطماطم

  .أنھ ال یستبعد أي شيء في ھذا الزمن مشیرا إلي

  

مدرس ریاضیات ) س -أ(ویتساءل 
كیف یمكن أن نقوم بتصدیر الغاز 
إلي إسرائیل ویقتل بعضنا بعضا 

للحصول علي أنبوبھ وكیف یمكن 
أن توزع سلعھ إستراتیجیة كھذه 

یقة المستفزة أال بمثل ھذه الطر
تستحي دولة بھذا الحجم وبتلك 
  .المكانة من ھذا المعیب في حقھا

ات
يق

حتق
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  بقلم أحمد عنتر                
  

  
  
  

  
 الشايتحمل رقما قومیا تشرب  مصريكونك مواطن  

  ھىتحمل الجنسیة المصریة تعیش تحت مظلة التأمین اآل
 أطعمةوتأكل    لوثةتشرب میاه م الصحيولیس التأمین 

تتعرض للنھب من كل من حولك فمن الواجب  ةمتسرطن
علیك أن تكون مواطن مصرًیا یسعى بجد لكسب حب 

سبب یجعل الحكومة تحبك وتعتبرك ٢٠الحكومة ھناك 
 أصیًال بمعنى الكلمة مصريمواطن 

أن تحاول بقدر اإلمكان السیر بجانب الحیط ولو قدرت    -
  أكتر أمشى جوه الحیط

اعتصام أو مظاھرة والوقوف بدال  أي فيالوقوف    تجنب   -
من ذلك فى طوابیر العیش والجمعیات االستھالكیة وأمام 

  شباك الخزنة كل أول شھر فكلھا وقفات سلمیة
 المصريالتلیفزیون  فيوالثانیة  األولىمشاھدة القناة    -

ومتابعة نشرة أخبار التاسعة وعمل وصلة حرامى دش 
اھدة المباریات المستفزة والمصارعة جنیًھا لمش ٢٠ب

   الحریمى
تعلم أن تكون مثقفا ریاضیا جاھًال سیاسیا یعنى لو سألك    -

حد تعرف إیھ عن أحمد عز تجاوب مش ده اللى خطفھ 
  األھلى فيالقیعى من الزمالك وھیلعب 

تحبھ الحكومة ھو  الذي المصريمن مواصفات المواطن    -
شویة عیال بیكرھوا البلد  اقتناعھ المطلق بأن المعارضة

  وھیضیعوھا
أن تساند موقع بوابة الحكومة اإللكترونیة وتقاطع الفیس  -

  بوك
أن تصدق بكل قوة تصریحات المسئولین مھما قالوا عن    -

ارتفاع معدالت التنمیة ، اختفاء البطالة ، زیادة المرتبات ، 
انتعاشة حالة محدودى الدخل ، المصریین كلھم ھیصیفوا 

وتحسن وأنت ال    مارینا واقنع نفسك أن ھناك تنمیةفى 
  تشعر بھم

تحمل دائما  فھيتعود على قراءة الصحف القومیة    -
  أخباًرا ایجابیة تمنحك األمل

للعمل وال تحاول االجتھاد  الیوميأن تلتزم بالروتین    -
  بالقیام بعمل ینھى مصلحة مواطن أخر فى أقل من أسبوع

جنیًھا مع التوفیر  ١٧٦لعیش بـأن تأقلم نفسك على ا   -
  منھم لغد مشرق

 المصري الدوريالتجمعات عند  فيأن تجعل حدیثك    -
 أليأو عن رقص ھیفاء دون التطرق  الحضريومشكلة 

  كلمة فى السیاسة
دون النظر  الوطنيعمل كارنیھات عضویة فى الحزب    -

للعائد من العضویة ألنھم سیقومون بالنیابة عنك فى 
ومباشرة الحقوق كلھا كلھا حتى  االنتخاباتى التصویت ف

  السفر بدال منك فى رحالت الحزب للمصیف

حامال بطیخة كبیرة  متأخراالذھاب للعمل مبكرا والعودة    -
  وجورنال

فى   أن ینتابك شعور الخوف عند مشاھدة أمین شرطة   -
  الشارع

ینصب تفكیرك بأكملھ على حاجات المعیشة الرئیسیة  أن  -
التساؤالت المعتادة  عن الكالم فى السیاسة وتطرحبعیدا 

  ھجیب منین ؟ فیھ بدل نقدى
 ؟ فوزيالشھر ده وال ال ؟ المرتبات جات یا 

أن تساند موقع بوابة الحكومة اإللكترونیة وتقاطع    -
  الفیس بوك 

أن تصدق بكل قوة تصریحات المسئولین مھما قالوا عن   -
لبطالة ، زیادة المرتبات ، ارتفاع معدالت التنمیة ، اختفاء ا

الدخل ، المصریین كلھم ھیصیفوا  محدوديانتعاشة حالة 
  فى مارینا واقنع نفسك أن ھناك تنمیة  

  وتحسن وأنت ال تشعر بھم 
تحمل دائما  فھيتعود على قراءة الصحف القومیة   -

  أخباًرا ایجابیة تمنحك األمل 
االجتھاد  للعمل وال تحاول الیوميأن تلتزم بالروتین   -

  أقل من أسبوع  فيبالقیام بعمل ینھى مصلحة مواطن أخر 
جنیًھا مع التوفیر  ١٧٦أن تأقلم نفسك على العیش بـ  -

  منھم لغد مشرق 
 المصري الدوريأن تجعل حدیثك فى التجمعات عند   -

أو عن رقص ھیفاء دون التطرق ألى  الحضريومشكلة 
  كلمة فى السیاسة 

ة فى الحزب الوطنى دون النظر عمل كارنیھات عضوی  -
للعائد من العضویة ألنھم سیقومون بالنیابة عنك فى 
التصویت فى اإلنتخابات ومباشرة الحقوق كلھا كلھا حتى 

  السفر بدال منك فى رحالت الحزب للمصیف 
الذھاب للعمل مبكرا والعودة متاخرا حامال بطیخة كبیرة   -

  وجورنال 
مشاھدة أمین شرطة  فى  أن ینتابك شعور الخوف عند  -

  الشارع
أن ینصب تفكیرك بأكملھ على حاجات المعیشة الرئیسیة   -

بعیدا عن الكالم فى السیاسة وتطرح التساؤالت المعتادة 
  ھجیب منین ؟ فیھ بدل نقدى

من شربك لسیجارة  أعلم جیدا أن الحكومة ال تغضب أبدا - 
  م اللىبنى أو سھرت سھرة باأللوان الطبیعیة أو شفت فیل

  بالك   بالى
امنع نفسك من التعبیر بقوة عن أى شىء واكتفى    -

 بالتعبیر عن نفسك بقوة فى المنزل یوم الخمیس
  

 مقاالت

سبًبا يجعلك مواطًنا مصرًيا تحبه الحكومة٢٠  
 



 

 

  
  

  

  

  

  

 
  

جد المشروع القومي المصري الرتفاع ضغط الدم أن ارتفاع ضغط الدم أكثر شیوعا في مصر مما ھو علیھ في و
    مما ھو علیھ في البلدان النامیة المشابھة معظم بلدان العالم ، وبشكل ملحوظ أكثر شیوعا في مصر

كما یطلق علیھ » القاتل الصامتب«أمراض الضغط التي تعرف باسم بعیدًا عن األسباب المعتادة لإلصابة بـو
في ظل ارتفاعات أخرى تحیط بھم، فما بین ارتفاع أسعار السلع ..  فإن األمر یختلف لدى المصریین  األطباء

ھدد میزانیة أي أسرة مصریة مھما كان وضعھا المادي، وبین الزیادات األخیرة التي أقرتھا األساسیة الذي بات ی
  لجنة الموازنة بمجلس الشعب في أسعار البنزین والسجائر، وبین ارتفاع وتیرة التصریحات السیاسیة التي تؤكد 

ات الحیاة التي تلونھا أن كل شيء یسیر كما ینبغي لھ أن یكون، فال غالء في األسعار أو صعوبة في نفق
التصریحات باللون الوردي، یأتي تقریر الجمعیة المصریة الرتفاع ضغط الدم الذي أكد ارتفاع نسبة اإلصابة بھذا 
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من المصریین مصابون بأمراض الضغط % ٣١  
 

ثالثین ملیون مصري مصابون باإلكتئاب 
المرض القاتل بین المصریین لیبلغ حسب نتائج 

من %  ٣٠.٦الدراسة التي أجرتھا الجمعیة أخیرا 
  فرد ٧٠٠٠تعداد عینة بلغت نحو 

اء سكان القاھرة الكبرى كأكثر ج ووفقا للدراسة 
المصریین إصابة بارتفاع ضغط الدم، حیث بلغت نسبة 

% ٢١مقابل % ٣١المصابین بارتفاع ضغط الدم فیھا 
  نسبة اإلصابة في دلتا مصر

  

وھو ما یعلق علیھ الدكتور خلیل فاضل استشاري 
بالطبع یجب أن یكون سكان «: الطب النفسي بقولھ

بارتفاع ضغط الدم، یكفي  القاھرة أكثر المصابین
معاناتھم مع الطرق واالزدحام، وإشارات المرور 
وصعوبة الحیاة وقلة األجور، في مقابل رؤیتھم للنخبة 
السیاسیة واالجتماعیة والفنیة في القاھرة التي یعیش 
بھا الوجھ األفضل من المصریین، ولھذا تتزاید 

عن الطموحات التي غالبًا ما تصطدم بالواقع العاجز 
تحقیقھا في ظل األوضاع التي یعیشھا نسبة كبیرة من 
المصریین، تعلن عنھا بطالة بلغت نحو الخمسة 
مالیین، وارتفاع في نسبة من ھم تحت مستوى خط 

% ٤٠بلغ حسب تقاریر األمم المتحدة نحو حیث الفقر 
من المصریین، إلى جانب معاناة المواطن القاھري في 

ره نظرًا التساع القاھرة التعلیم والصحة أكثر من غی
وترامي أطرافھا وتراجع مستوى الخدمات العامة 
ولیست الخاصة، وبھذا یزداد التوتر بشكل یؤثر على 

معدالت االصابة وقد كانت ....»حالة ارتفاع الضغط
  بارتفاع ضغط الدم في مراحل العمر المخلتفة

  نسبة اإلصابة  مرحلة العمر
  في المائة ٧,٣  ٣٤ – ٢٥
  في المائة ١٨  ٤٤ – ٣٥
  في المائة ٣٨,٨  ٥٤ – ٤٥

نسبة اإلصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم في أما عن 
  أقالیم مصر المختلفة

  نسبة اإلصابة  اإلقلیم 
  في المائة ٧,٣  القاھرة الكبرى 
  في المائة ١٨  المناطق الساحلیة

  في المائة ٣٨,٨  الدلتا
  

ألیف انتھى أخیرا من تأنھ دكتور خلیل فاضل  ویضیف 
تحدث فیھ » أوجاع المصریین«كتاب یحمل عنوان 

عن العدید من المظاھر التي باتت تؤرق المصریین 
وتساھم في تغییر الشخصیة المصریة ومعالمھا، 
كالزحام، وتراجع قدرة المصریین على الحلم والتمني، 
وزیادة ضغوط الحیاة التي ساھمت في ارتفاع نسب 

مقدمتھا االكتئاب االصابة باألمراض النفسیة وفي 
ملیون مصري، حسبما ذكر  ٣٠الذي یصیب نحو 

دكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئیس 
الجمعیة المصریة للطب النفسي في مصر في تصریح 

  .لھ العام الماضي

  



 

 

  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

تمتلك وسائل اإلعالم المحلیة ممیزات كثیرة لم یتم 
یث تتمیز بقدرة ح استغاللھا بالشكل األمثل حتى اآلن 

في محیط تأثیریة وتوجیھیة تجعلھا ذات تأثیر قوي 
بسبب إمكانیة التفاعلیة العالیة مع   المجتمع المحلي 

ھذه الوسائل ، ومن ثم  یمكن للمتلقي التفاعل مع كثیر 
من تلك الوسائل بسھولة ، كما إن التواصل مع ھذه 
الوسائل میسور ومتاح  حیث أن كثیرا من وسائل 

الم المحلیة یمكن الوصول لھا بسھولة لقربھا من اإلع
  .المواطن المحلي 

وفي سیاق الرھان على أھمیة وسائل اإلعالم المحلیة ، 
وإیمانا بأھمیة ھذه الوسائل في نشر ثقافة الالمركزیة 
في المجتمع المصري ، قامت  مؤسسة ماعت للسالم 
والتنمیة وحقوق اإلنسان بتنفیذ برنامج تدریبي 

میین المحلیین في ستة محافظات خالل شھر  لإلعال
، ود تضمن البرنامج أربعة ورش  ٢٠١٠نوفمبر 
الذي شارك فیھ   واستھدف البرنامج التدریبي.  تدریبیة 

صحفي ومعد ومقدم برامج  ١٢٠ما یزید على  

رفع  تلفزیونیة وإذاعیة ومحرر بموقع الكتروني، 
ستھدفة  وعي اإلعالمیین المحلیین  في المناطق الم

بالالمركزیة   ، تمكین اإلعالمیین المحلیین  من 
التغطیة  اإلعالمیة الجیدة النتھاكات حقوق المواطن 

  المحلي في ظل الالمركزیة
وكانت الورش التدریبیة تتضمن مجموعة موضوعات 
رئیسیة  أولھا مفھوم الحكم المحلي الرشید و 
الالمركزیة وأنواعھا ومدى بروزھا في اإلطار 

تشریعي المصري  ، أھـمیة وسائل اإلعالم المحلیة ال
بالنسبة للمجتمع  ، والممیزات التي تملكھا وسائل 

اإلعالم المحلیة في مقابل وسائل اإلعالم  األخرى،  
الصحافـة االستقـصائیة وكیفیة االعتماد على العنصر 
 البشري كأحد األدلة التي یمكن أن یستعان  بھا إلعداد 

استقصائي جید ،  التغطیة اإلعالمیة تقریر أو خبر 
النتھاكات حقوق المواطنین والتخطیط لحملة إعالمیة 
جیدة ، وكیفیة استخدام استطالعات الرأي العام في 

  .تغطیة انتھاكات حقوق المواطنین 

طة
ش

ألن
 ا
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وقد حاضر في الورشة التدریبیة األولى التي عقدت 
كال من ، األستاذ  ٢٠١٠نوفمبر  ٤،  ٣بالقاھرة یومي 

سامح فوزي الكاتب الصحفي ورئیس مجلس أمناء 
مؤسسة مواطنون من أجل التنمیة ، واألستاذ مجدي 
حلمي مستشار رئیس تحریر جریدة  الوفد والخبیر 
التدریبي ، واألستاذة ھبھ الشرقاوي الصحفیة ومعدة 

 ٦البرامج التلفزیونیة ، وشارك فیھا إعالمیي القاھرة ، و
  .أكتوبر 

لورشة التدریبیة الثانیة التي عقدت بینما حاضر في ا
كال من   ٢٠١٠أغسطس  ٨،  ٧بمحافظة الشرقیة یومي 

، الدكتور محمد فرید الصادق ، الحاصل على دكتوراه في 
القانون ونائب رئیس الھیئة العامة لمحو األمیة وتعلیم 
الكبار بمحافظة  الشرقیة  ، واألستاذ الدكتور  محمد 

  .ة الزقازیق عوض أستاذ اإلعالم بجامع
في حین حاضر في الدورة التدریبیة الثالثة التي عقدت 

وضمت  ٢٠١٠نوفمبر  ١٤،  ١٣بمحافظة قنا یومي 
إعالمیي قنا واألقصر كال من ، األستاذ عادل غزالي  
استشاري التدریب وأخصائي الدعم الفني للجمعیات 
األھلیة ومدیر المركز الدولي لالستشارات والدراسات  ، 

تاذ  أحمد عبد الرحمن ، مدیر مكتب جرید األسبوع واألس
بمحافظة قنا   ، واألستاذ  أیمن عقیل المحامي ورئیس 

  .مجلس أمناء مؤسسة مؤسسة ماعت 
وأخیرا حاضر في  الورشة التدریبیة الرابعة لإلعالمیین 

 ٢٥- ٢٤المحلیین التي عقدت بمحافظة  حلوان یومي  
تور صالح الشیخ ، كال من األستاذ الدك ٢٠١٠نوفمبر 

أستاذ العلوم السیاسیة ومستشار وزیر التنمیة المحلیة في 
مصر ، وذلك في  سیاق التعاون المستمر بین ماعت  و 
المكتب الفني لدعم الالمركزیة بالوزارة والمستمر منذ 
 المرحلة األولى للمشروع ، كما حاضر في الورشة األستاذ

یر تحریر الموقع سعید شعیب الكاتب الصحفي الشھیر ومد
، ومدیر مركز " الیوم السابع " االلكتروني اإلخباري 

  .صحفیون متحدون 
وقد كشفت فعالیات البرنامج التدریبي لإلعالمیین 
المحلیین عن عدة حقائق ، ربما یكون أبرزھا أنھم أكثر 

التدریبي عن  استجابة وقابلیة وحماسا الستیعاب المحتوى
األخرى ، كما  كشفت الورش أقرانھم في وسائل اإلعالم 

عن تنامي وزیادة منابر اإلعالم االلكتروني المحلي  
ولكنھا تفتقد للدعم المادي والفني لھا وللقائمین علیھا ، 
كما أكدت الورش التدریبیة على أن تضمین اإلعالمیین 
المحلیین في أي نشاط متعلق بدعم الالمركزیة أمرا 

  .ضروریا والزما  لنجاح تطبیقھا 
  

 
 

طة
ش

ألن
 ا



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قامت مؤسسة ماعت مؤخرا بإعداد  وطباعة كتیب 
إرشادي مبسط  لرفع وعي المواطنین بالالمركزیة 
والحكم المحلي الرشید  وعمل األجھزة المحلیة ، 
وقد جاءت  لغة الكتیب مبسطة وبعیدة عن  التعقید 
وتقدم المعلومة بشكل مباشر للقارئ ، كما أرفق 

الكتیب قائمة بالخدمات التي تقدمھا أجھزة الحكم ب
المحلي للمواطنین بالشكل المنصوص علیھ في 

  . ١١٧٩لسنة   ٤٣قانون اإلدارة المحلیة 
وقد قام بإعداد  الكتیب ثالثة من الكوادر البشریة  

بالمؤسسة وھم  األساتذة  والء جاد الكریم  ، مدیر 
  جستیر مشروع صوت المواطن  والحاصل على الما

في التنمیة الریفیة   شیماء أحمد ، باحثة في العلوم 
السیاسیة ، ومدیرة مشروع تمكین المرأة من الحكم 
في القریة المصریة  ، یاسمین نرو الدین ، محامیة  
وباحثة قانونیة ، ومنسق التدریب في مشروع 

وتضمن الكتیب معلومات متعلقة  .صوت المواطن 
لي الرشید وھیكل النظام بالالمركزیة والحكم المح

المحلي في مصر ، وقد قامت مؤسسة ماعت 
بطباعة ثمانیة آالف نسخة من ھذا الكتیب لتوزیعھا 
على المواطنین في المناطق المستھدفة  خالل 
الحلقات النقاشیة التي ستعقد بدایة من شھر 

  .دیسمبر الجاري 
  

 

أنھت مؤسسة ماعت للسالم والتنمیة وحقوق اإلنسان استعداداتھا لبدء البرنامج التدریبي ألعضاء المجالس الشعبیة 
 ١٦عضو مجلس شعبي محلي في  ٤٠٠المحلیة  على الالمركزیة والحكم المحلي الرشید والذي یستھدف الوصول إلى 

  . وحدة محلیة منتشرة في ستة محافظات
تعزیز وعي أعضاء المجالس ویستھدف البرنامج التدریبي الذي ستنطلق أولى فعالیاتھ خالل  شھر دیسمبر الجاري 

بصالحیاتھـم  الدستوریة  والقانونیة  ھم تعزیز وعی، وكذلك .الشعبیة المحلیة بالالمركزیة والحكم المحلي الرشید 
 تعزیز قدرات  أعضاء، كما یستھدف البرنامج  .قدراتھـم على  ممارستھا السلطة التنفیذیة  وبناء المتعلقة بالرقابة  على 

رفع ، وعلى مشروعات  التنمیة المحلیة في ظل الالمركزیة  ممارسة دور رقابي فعالبالشعبیة المحلیة المتعلقة  المجالس 
  . بأھـمیة وآلیات العمل التشاركي مع منظمات المجتمع المدني  ھم وعی

داد لتنفیذ البرنامج قامت مؤسسة ماعت عن طریق مراكز دعم المواطنین الكائنة بالجمعیات الشریكة وفي سیاق االستع
بالمحافظات ، ببناء قاعدة اتصال مع قیادات المجالس الشعبیة المحلیة باختالف مستویاتھا في المحافظات المستھدفة ، 

ھناك اتصاالت متواصلة بوزارة التنمیة المحلیة واستقرت على األعضاء المرشحین للمشاركة في الورشة ، كما  ان 
 . والجھات التنفیذیة والشعبیة األخرى المھتمة بملف الالمركزیة من أجل إخراج البرنامج بأفضل صورة ممكنة

إنھاء االستعدادات لتنفیذ برنامج تدریبي ألعضاء المجالس 
 الشعبي المحلیة

طة
ش

ألن
 ا
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 یومیات مواطن
  

  محافظة ١٣وظیفة في  ٣٤القومي للشباب یعلن عن شغل 
  

  ة الخط الرابع لمترو األنفاق بالقاھرة الكبرىاالبیئة توافق على إقام
  

  طن منتجات غذائیة غیر صالحة لالستخدام اآلدمي ١٦٥٠التجارة تصادر 
  

  ألفا بعزبة عرب غمازة بحلوان یعیشون بدون میاه ٢٥
  

  أشھر من بدایة الدراسة  ٤طالب یكتشف رسوبة بعد 
  

  نسان محافظة الشرقیة تتصدر أعداد الشكاوى المقدمة لحقوق اإل
  

  خطة جدیدة لضبط النمو السكاني باألقصر 
  

  أكتوبر  ٦مالیین جنیھ لتطویر المجازر بمحافظة  ٥
  

  ٢٠٢٠مرات حتى عام  ٤اإلنفاق االستھالكي في مصریتضاعف 
  

  
  
  
  

  
 

  )حلوان  –املرج ( مرتو أنفاق 
   يزوق.... اللي حيب النبي 

  
  

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حلوان  محافظة  من  

حلوان تستعد للشتاء بصيانة 
  الكباري واألنفاق 

 

 
اء أصدر قدرى أبو حسین محافظ حلوان، توجیھات لرؤس

المدن واألحیاء والمراكز، بعمل خطة شاملة لصیانة كبارى 
المشاة على مترو األنفاق لرفع كفاءتھا وإضاءتھا 
  .ونظافتھا بصفة مستمرة، ورفع اإلشغاالت بمدخل المحطة

وشدد أبو حسین خالل لقائھ الدورى أمس، على ضرورة 
تطھیر مخرات السیول ومراجعة جمیع البالوعات والتأكد 

ھا بكفاءة الستقبال میاه األمطار وتجھیز فرق من عمل
وسیارات لشفط المیاه حتى یتسنى لھا الوصول بسرعة 

  .  إلى األنفاق والكبارى
  

شركات األمسنت حبلون تتحايل على 
  قرارات البيئة 

  

  
  

كشف جمال سالمة رئیس المجلس المحلى لحلوان، عن أن 
ة، بشأن مصانع األسمنت تتحایل على قرارات وزارة البیئ

  . تشغیل خطوط اإلنتاج الملوثة للبیئة
وقال سالمة، إن ھذه المصانع تقوم بإغالق ھذه الخطوط 
نھارا وتشغلھا لیال وھو ما ینبئ بكارثة مقبلة ألنھ یزید 

  .كثافة التلوث خاصة فى وقت اللیل
وأشار جمال إلى أن ھناك بعض المصانع ركبت معالجة 

ة على الظاھرة، مضیفا، أن للفالتر، لكنھا ال تكفى للسیطر
مسالة دراسة أوضاع ھذه المصانع لن تسفر عن شىء، 

عایزینھ یموت یقولوا حطولھ دراسة،  موضوعأى "مؤكدا 
  "وتكوین لجان، واجتماعات، وبدالت، لحد الدنیا ما تخرب

 

تنفى تھریب أسطوانات " حلوان"مدیریة التموین بـ
  الغاز المدعمة للمصانع

 

  
ط المشتولى، مدیر مدیریة التموین والتجارة نفى عبد الباس

الداخلیة بمحافظة حلوان، تسرب كمیات من أنابیب 
أسطوانات الغاز إلى منطقة عرب أبو ساعد الصناعیة سواء 
لمصانع الطوب أو مزارع الدواجن، مشیرًا إلى أن وزیر 
التضامن الدكتور على مصیلحى شدد على تخصیص حصص 

ص أنابیب الغاز، حیث كان عدد مفتوحة للمحافظة فیما یخ
أسطوانة غاز  ١٠٠٠إلى  ٦٠٠الحصص لكل مخزن من 

أنبوبة، وأن  ٢٠٠٠واآلن أصبحت مفتوحة وتصل أحیانا إلى 
من المستودع وتباع فى  ٢.٥٠السعر الرسمى لھا من 

  .جنیھات٤والتوصیل للمنازل بـ ٣.٥٠الشارع بـ
ألفا بعزبة عرب غمازة حبلو  ٢٥

  ه  نيعيشون بدون ميا
 

  
 

لم یمر عام واحد على تصریحات وزیر اإلسكان والمرافق 
إال من الشعب المصرى تصلھم % ١٠٠أحمد المغربى بأن 
ألفا من أھالى عزبة  ٢٥عن معاناة  أن الحقیقة تكشف

عاما ومحاربتھم  ٣٠بحلوان طیلة " عرب غمازة الكبرى"
  . للشرب فقط" كوب ماء نظیف"من أجل الحصول على 

رع األھالى على عربة المیاه حتى یمأل كُل یتصاحیث 
، لكن "للجركن"قبل نفاذ الكمیة مقابل جنیھ " جركنھ"

لألسف بعد صراع قد یكون دامى فى بعض األحیان یتمكن 
  .نصف مملوء" جركنھ"أحدھم بالعودة بـ 



              ٢٢                       

 

  

  
ألف مواطن  ٥٠٠تلوث المیاه والبیئة یھدد حیاة 

  .بالشرقیة 
  

  
الرئیسیة بمحافظة الشرقیة،  على الرغم من تمتع المدن

بالعدید من الخدمات إال أن أغلب القرى التابعة لمراكز 
المحافظة تعانى من اإلھمال، خاصة بمركزى فاقوس 

  .والحسینیة
ومن أھم القرى بمركز الحسینیة وتعانى اإلھمال قریة 

قھبونة التى تعد من أقدم وأعرق قرى المركز، ویسكنھا 
ألف فى  ٤٠٠لف مواطن بخالف أ ١٠٠مع توابعھا قرابة 

  .القرى التى تقع من بدایة الترعة وحتى عزبة شرارة
األھالى طالبوا بتدخل وزراء البیئة والرى والزراعة 

والتعلیم ومحافظ الشرقیة لوضع حد لحالة اإلھمال بالقریة 
  .والقرى المحیطة

محافظة الشرقیة تتصدر أعداد الشكاوى المقدمة 
 االنسان لحقوق

  

  
  

فت إدارة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان كش
الوارد منھا الشكاوى  عن التوزیع الجغرافي للمحافظات

تم % ٦.٧تصدر محافظة الشرقیة ألعداد الشكاوى بواقع 
خالل العام الماضي، وبلغت شكاوى محافظة  تقدیمھا
وبني  %٦.٣والفیوم % ٦.٤والقلیوبیة % ٦.٦أسیوط 

وتراجعت % ٠.٦لمنوفیة والمنیا وا %٦.١سویف 
إلى المرتبة الثانیة،  الشكاوى الواردة من محافظة القاھرة

من إجمالي الشكاوي، ویرجع % ٤.٣بلغ عدد الشكاوي 
شكاوي المواطنین بالقاھرة إلى وجود  أسباب انخفاص

في  الخدمات بالعاصمة، وجاءت محافظة الوادي الجدید
غت المرتبة األخیرة من تقدیم الشكاوى حیث بل

وتتضمن الشكاوى الحقوق االقتصادیة ومعاناة .%٠.١
المصري متأثرًا باألزمة االقتصادیة العالمیة  المواطن

المصریة، ومنھا  وانعكاساتھا على األوضاع االقتصادیة
المطالبة بالمستحقات المالیة، والنقل التعسفي واضطھاد 

وطلب نقل، وبلغ إجمالي الشكاوي  وسوء معاملة
  %٨٣.٧ن االجتماعیة االقتصادیة ع

أشھر من بدایة  ٤طالب یكتشف رسوبھ بعد 
 الدراسة 

  

  
  

فوجئت ماجدة النشار، ولى أمر ھشام مصطفى بھجت، 
الطالب بالصف الثانى الثانوى، بمدرسة الزقازیق الثانویة 
للبنین بمحافظة الشرقیة، برسوب نجلھا بالصف األول 

د أیام الثانوى، وذلك عندما ذھبت لالستفسار عن عد
غیابھ، حیث فوجئت بإدارة المدرسة تخبرھا أن نجلھا غیر 
مقید بالصف الثانى الثانوى بسبب رسوبھ فى مادة 
  .الكیمیاء وعدم أحقیتھ فى االنتظام بالصف الثانى الثانوى

ھرعت األم، الستدعاء النجدة إلدارة المدرسة التى رفضت 
إلى االعتراف بوجود مسئولیة علیھا، كما توجھت األم 

مكتب وكیل وزارة التربیة والتعلیم بالمحافظة، الذى أمر 
  .بتكلیف لجنة للتحقیق فى الواقعة

وقالت األم، إذا كان ابنھا راسبًا فعًال، فكیف انتظم فى 
الدراسة منذ بدایة العام الدراسى وألكثر من أربعة أشھر، 
وأضافت أن لدیھا شھادة نتیجة النصف الدراسى األول 

ف الثانوى األول والمعتمدة من المدرسة وغیر لنجلھا بالص
مثبت بھا رسوبھ فى مادة الكیمیاء والتى یتم تدریسھا 

  .خاللھ
وتعتبر المدرسة واحدة من أقدم المدارس فى مصر 
ویتعدى عمرھا مائة وتعمل بنظام المدارس التجریبیة 

تحصل  وتخرج منھا العدید من الوزراء والشخصیات العامة

 من محافظة الشرقیة 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م فى العشرة األوائل على الثانویة العامة على نصیب كل عا
  .على مستوى الجمھوریة

المتقدمون لوظائف مكتبة مبارك یشكون من سوء 
 ویشیدون باللجنة الممتحنة المعاملة

  

  

أبناء  االف شاب وفتاة من ٨شھدت محافظة الشرقیة حضور 
الشرقیة المتقدمین لمسابقة المحافظة للعمل بمكتبة مبارك 

  .قازیقبالز العامة

مقرر  بدأت لجنة االمتحان فى بعد الثانیة ظھرًا بعدما كانوقد 
انعقادھا فى الثامنھ صباحًا ،االمر الذى تسبب فى استیاء 

خاصة ان اغلبھم من أطراف ومراكز  المتقدمین للوظائف
 حالة من الضجر وعلو الصوت بین الشباب تسادو. الشرقیة

االنتظار ثم  كثرة ستیائھم منالالمتقدمین واعضاء اللجنة 
ینتھى االمر بعد المشقة بالرجوع لمنازلھم فى شتى مراكز 

مما یوم التالي صباح ال من دوا فى الثامنةویع المحاقظة على ان
امتحنونا " لتردید ھتافات دفع المتقدمین على االمتحان 

على  ووافقت اللجنة" وسقطونا بس متضحكوش علینا وتذلونا 
 .بذلك فى ظل اصرار الشبا

طلبوا منا التوجھ الى مقر المجلس المحلى : یقول احد الشباب 
... ا بعدم معرفة العاملین بقدومن لمدینة الزقازیق لنفاجئ

للمتقدیمن  ویضیف بعد االنتھاء من عمل االمتحان التحریرى
كل حسب الوظیفة المتقدم لھا ، طلب من الممتحنین التوجھ الى 

خلف مبنى المحافظة دون  المعلومات الخاص بالمحافظة مركز
ثانیة أن مركز معلومات  مساعدة من احد العاملبن لنفاجئ

 المحافظة لم یكن مجھز مسبقا لعمل االمتحان العملى للمتحنین
متمثل فى عدم تجھیز كابالت الكھرباء ومصادر الكھرباء 

باالضافة الى برامج تشغیل  لعمل االجھزة" مشتركات "
 ھزة التى اضطر الى اھدار حوالىعلى كافة االج" االوفیس "

  .اكثر من ساعھ فى التجھیز

االولى امام ھذا  وباالضافة الى ھذا العناء ان عند وقوفك للوھلة
المكان المفترض ان یكون منظره الجمالى عالى لقربة الشدید 

المحافظة ، فاذا بمیاه مجارى واضح علیھا اثار  من مبنى
حشائش على باب المركز  داالھمال الكثر من یوم بل ایام لوجو

 فى وسط میاه المجارى 

 أكتوبر  ٦من محافظة 
  

 غلق مخبزین لتھریبھما الدقیق المدعم 
  

غلق مخبز بلدى بأكتوبر،  ٦الدكتور فتحى سعد، محافظ  أمر
بناحیة أبو النمرس وآخر بناحیة الحوامدیة، لضبطھما 

ھ متلبسین بتھریب الدقیق المدعم، وأصدر المحافظ توجیھات
بسحب حصة المخبزین من الدقیق المدعم وإسنادھا إلى 
أقرب المخابز المجاورة ذات السمعة الحسنة لتوفیر الخبز 

  .لقاطنى المنطقتین

  أكتوبر  ٦مالیین جنیھ لتطویر المجازر بمحافظة  ٥

  
  

أكتوبر، على اعتماد  ٦وافق الدكتور فتحى سعد، محافظ 
المجازر والعمل  مالیین جنیھ إلعادة تأھیل بعض ٥مبلغ 

على تطویرھا بشكل نموذجى حفاظا على صحة المواطنین 
وحمایة للثروة الحیوانیة بالمحافظة، كما وافق على تدبیر 

ملیون جنیھ لالنتھاء من  ٥٠اعتمادات إضافیة فى حدود 
بعض المشروعات المطلوب تدعیمھا وتدعیم مدیریة الثقافة 

   . ألف جنیھ لألنشطة الثقافیة ٥٠بمبلغ 
جھاز أكتوبر یصرف دعم المرحلتین األولى 

  ابنى بیتك"والثانیة لـ
أكتوبر عن بدء صرف دعم المرحلة  ٦أعلن جھاز مدینة 

األولى للمستفیدین من مشروع أبنى بیتك لمن انتھى من 
، كما یتم صرف دعم ٢٠١٠سبتمبر  ٢٠المعاینات حتى 

 من نفس الشھر ٢٢المرحلة الثانیة حتى معاینات تاریخ 
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  من األقصر 
 

  خطة لضبط النمو السكاني بالمحافظة 
  

  
أعلنت الدكتورة مشیرة خطاب، وزیرة األسرة والسكان، 
أنھ سیتم البدء فى تنفیذ خطة لضبط النمو السكانى خاصة 
بمحافظة األقصر تستھدف القرى التى ترتفع بھا معدالت 

خطة العاجلة التى تنفذھا اإلنجاب وتعتمد محاورھا على ال
الوزارة فى تسع محافظات والتى وافق علیھا رئیس 
الوزراء، وسوف یتم وضع بنود ھذه الخطة نھایة دیسمبر 

وقالت .الجارى بالتعاون الدكتور سمیر فرج محافظ األقصر
الوزیرة إن تفاقم المشكلة السكانیة فى األقصر وارتفاع 

 ٩مناطق لیصل إلى متوسط عدد أفراد األسر ة فى بعض ال
أشخاص فى األسرة الواحدة، ھو ما یدفعنا إلى ضرورة 
وضع خطة خاصة بالمحافظة لخفض معدالت الزیادة 
السكانیة، مؤكدة الدور الحیوى الذى تقوم بھ الرائدات 
الریفیات، ویعد أخطر حلقة فى برنامج تنظیم األسرة الذى 

تطالع یتبع بالكامل وزارة الصحة، ومن خاللھن یمكن اس
السبب الحقیقى وراء عزوف السیدات عن استخدام وسائل 

  تنظیم األسرة

   محافظة قنا  من
 

  خطة مصریة ألمانیة لتحسین جودة المیاه بقنا 
 

  
  اللواء مجدي أیوب محافظ قنا

شھدت محافظة قنا، بحضور اللواء المحافظ مجدى أیوب، 
تفاقیة والسفیر األلمانى بالقاھرة، میشائیل بوك، توقیع اال

الثانیة لتمویل برنامج میاه الشرب والصرف الصحى من 
  لمیاه " قنا"وشركة "  ksw"بنك التنمیة األلمانى 

مالیین یورو لیصل إجمالى قیمة التمویل  ٥الشرب، بتكلفة 
...   ٢٠١٤ملیون یورو، ویمتد المشروع لعام  ١٢.٧إلى 

ة جاء ذلك على ھامش افتتاح مركز كنوز للتدریب على إدار
  .المیاه بدعم من الحكومة األلمانیة

 

فدان  ٨٠٠المركزي الوطني للتخطیط یخصصص 
  لمحافظة قنا لصالح مشروعات التنمیة 

  

  
  تخطیط لاللواء عمر الشوادفى رئیس المركز الوطنى ل

فدان،  ٨٠٠ووافق مجلس إدارة المركز على تخصیص 
، وذلك إلقامة مجمع "مدینة نجع حمادى"لمحافظة قنا 

ى الستیعاب حاجة تلك المنطقة للتوسع العمرانى سكن
والزیادة السكانیة، وما یترتب علیھ من معطیات تتعلق 

  .  بالتنمیة بوجھ عام
 

 عودة أزمة أنابیب البوتاجاز مجددًا إلى محافظة قنا
  

  
  

تجددت أزمة أنابیب البوتاجاز مع دخول فصل الشتاء 
یث وصل وزیادة استھالك المواطنین فى محافظة قنا ح

جنیھًا  ١٢إلى سعر األنبوبة فى عدد من مراكز المحافظة 
  .لألنبوبة الواحدة

  
بدأ الزحام والطوابیر حول مخازن األنابیب بمركز نجع 
حمادى، بعد أن كانت األمور مستقرة فى الشھور 

 ١٥ الماضیة، وفى بعض القرى وصل سعر األنبوبة إلى
جدید السوق جنیھًا ومع ظھور أزمة األنابیب تظھر من 

السوداء حیث یبدأ عدد من الباعة بشراء عدد من أنابیب 
البوتاجاز ویبیعونھا فى ساعات متأخرة من اللیل بضعف 

  سعرھا الحقیقى
  
  



 

 

 

  مرات حىت عام ٤اإلنفاق االستهالكى فى مصر يتضاعف : دراسة

  
  

  

كشفت دراسة أجرتھا مجموعة بوسطن االستشاریة حول 
وقدمتھا إلى وزارة التجارة  -نمو السوق المصریة 

أن نسبة االنفاق على الغذاء فى مصر تصل  -والصناعة 
تنفقھا الطبقات المتوسطة والدنیا وتوقعت % ٧٠إلى 

 ٢٠٢٠الدراسة أن الزیادة السكانیة المرتقبة حتى عام 
مرات، مشیرة إلى أنھ  ٤سوف تضاعف حجم االنفاق 

  .تریلیون جنیھ  ١.٤سوف یصل إلى 

ت الدراسة فى مقال نشر بجریدة الشروق وقد اعتبر
القاھریة أن مجال التجارة الداخلیة فى مصر ھو مجال 
جاذب لالستثمارات إلقامة العدید من المراكز التجاریة 
المتطورة وھو ما یطرح سؤاال حول حاجة مصر إلقامة 
المزید من السالسل التجاریة خالل الفترة المقبلة سواء 

فى ظل الزیادات المتالحقة فى أسعار  أكانت محلیة أم أجنبیة
السلع ونقصھا فى بعض األحیان إلى جانب التخوفات من 

  ...  عدم صمود التاجر الصغیر أمام تلك الكیانات العمالقة

من جانبھ أشار الیھا المھندس أشرف دویدار نائب رئیس 
جھاز تنمیة التجارة الداخلیة إلى أن عوامل أخرى تتوافر 

یادة السكانیة تساعد على تنمیة التجارة فى مصر غیر الز
بجانب حجم االستھالك وھو توافر بیئة تشریعیة جیدة 
وتكلفة انتاجیة رخیصة تشجع على االستثمار وقال دویدار 
إن بعض الدراسات التى تلقاھا الجھاز قاست كم االنفاق 
االستھالكى وفقا لعدد السكان ولمؤشر الثروة فى مصر 

اھرة واإلسكندریة ثم مدینة المنصورة فكانت األولویة للق
تلیھا بورسعید ثم طنطا ثم بنى سویف وبعدھا األقصر التى 

كیلومترات فى مدینة المنصورة على سبیل  ١٠قدر فى كل 
مالیین  ١٠ملیون نسمة تزید إلى  ١.١المثال یوجد نحو 

كیلومترا بما یعنى أن الكثافة السكانیة  ٥٠فى مساحة الـ
  ... .كز تجاریة فى تلك المحافظات تسمح بإقامة مرا

الجھاز  وأكد نائب ریس جھاز تنمیة التجارة الداخلیة أن
یأخذ فى اعتباره نوعیة الكثافة السكانیة فى كل منطقة 
وأشار إلى أن الجھاز وضع سیناریو اساسیا عند طرحھ 
للمناطق التجاریة حول معدل العائد على الدخل من اقامة 

وكان % ٣٣ــ ١٤وح بین ھذه المناطق والذى ترا
الھدف تحویل التجارة الداخلیة إلى سوق منظمة وكیفیة 
اعداد مناطق لوجیستیة تعمل كمحاور لجذب 
االستثمارات، باالضافة إلى ھدف أساسى تحققھ ھذه 
المناطق وھو تقلیل سالسل التورید لتنعكس باالیجاب 

كما أشار دویدار إلى ھدف ... .على سعر تكلفة السلعة 
ل المنتجات المحلیة بدال من المستوردة باالعتماد إحال

على الصناعة المصریة لتزوید المناطق التجاریة بما 
تحتاجھ من سلع وكشف دویدار عن دراسة یجریھا البنك 
الدولى حول اعداد خریطة لوجیستیة لمصر یستفید منھا 
جھاز تنمیة التجارة، باالضافة إلى االستعانة بمركز 

آالف محل لتجار التجزئة  ١٠فى تطویر تحدیث الصناعة 
لتستفید من سلسلة توریدات الجملة مثل سلسلة ماكرو 

  التى تم افتتاحھا فى مصر أوائل العام الجارى 

كما أكد أن من بین األھداف االستراتیجیة التى وضعھا 
جھاز التجارة الداخلیة كیفیة مساعدة اصحاب المحال 

محال البقالة، مشیرا الصغیرة وادخال نظام المیكنة فى 
مكتب سجل تجارى إلى  ٦٦إلى تحول سجالت ورقیة لـ

بیانات رقمیة بھدف إحیاء الرقم القومى للمنشآت 
من ھذه % ٨٥االقتصادیة وقال إن الدراسات أثبتت أن 

البیانات الحالیة غیر مطابقة للواقع وتاریخھا یعود إلى 
  .١٩٧٨عام 
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  )حلوان  –املرج ( مرتو أنفاق 
   يزوق.... اللي حيب النبي 

  
  
  

  سارة ابراھیم : كتبت 

  
  ... مترو األنفاق من أكبر مشاریع البنیة التحتیة في مصرـــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــ

اء   حیوي في حل مشكلة المشكالت في القاھرة الكبرى، وھي االختناقات المروریة منذ وساھم بدور  إنش
ة     ، فضًال عن أنھ رحم المواطن المصري من بلطجة١٩٨٢عام  أول مراحلھ اص وزحم ائقي المیكروب س

بعد حالة انضباط دامت عدة سنوات، تدھورت  لكن تأتى الریاح بما ال تشتھى السفن ف .........شوارعال

رة، وت     الخدمات المتمیزة التي رة األخی اب خالل الفت ددت  یقدمھا جھاز المترو للرك ھ،  تع ھ وحوادث  أعطال

أه    فاصبح مثل الش تقاطر المترو انتظامھا الذي اعتاد علیھ المواطنون مدة وفقدت  ذى یفج یخ  المسن ال
  !!!!!!الموت كل حین 

  

ات
يق

حتق
 



 

 

  
  
  

المترو تحت األرض إلي معاناة  لقد تحولت رحالت

أن كانت وسیلة  ملیون راكب بعد ٢.٥یومیة لحوالي 

مواصالت سھلة وسریعة ومریحة وخارج طوق 

وقد ظل ھكذا لسنوات قلیلة، أثناء  الزحام في الشوارع،

األیام طالتھ ید  لكن ھذه.. إدارة الشركة الفرنسیة لھ

زادت اإلھمال وأصبح من وسائل النقل المرھقة التي 

الركاب في ظل الزحام الشدید واالختناقات  من معاناة

التقاطر وانعدام  واألعطال المتكررة وطول زمن

 الصیانة وافتقاد التھویة الجیدة؛ مما أدي إلي تأخر

الموظفین عن أعمالھم ووصول الطلبة إلي مدارسھم 

تعرض الجمیع لمخاطر  وجامعاتھم متأخرین بخالف

سوء التھویة، فضًال عن العدوي باألمراض نتیجة 

المتسولین والنشالین والباعة الجائلین الذین  انتشار

یتسبب في وقوع الكثیر  مما قد. یندسون بین الركاب

  . من المشاجرات

  مشاكل المترو من البدریة مبتدیة 

فمشاكل مترو االنفاق تبدأ من الصباح الباكر، حیث  

بابیك طوابیر طویلة أمام ش نجد المواطنین یقفون في

المترو  التذاكر، فضًال عن الزحام الشدید علي منافذ

 صعودا و ھبوطا  وأیضًا أمام ماكینات التذاكر و أغلبھا

   .معطًال وھو دلیل علي عدم صیانتھا

خط "فیعانى سكان القاھرة من أزمة خانقة بمترو األنفاق 

یتعرض بصفة یومیة للعطل أثناء  الذى "  حلوانـ  المرج

 شكاوي الركاب استمرت شكاويكما  حطات،سیره بین الم
كل  ربمعدل قطا التقاطر من سوء حالة القطار وتزاید زمن

ساعة، والسیر علي خط مفرد للسكة الحدید مما أدي إلي 

وخاصھ ھذه  .المواطنین إلي أعمالھممن عدم ذھاب العدید 

   االیام حیث ازداد تعطل قطارت المترو بشكل كبیر جدا

  ـــــــرو االعطـــــــــــــــالــــــــــــــــمتــــــــــــــ

في  حدث  عطلواالمثال على ھذة االعطال كثیرة منھا  

ـ   الشبكة الھوائیة في الخط األول لمترو األنفاق حلوان

 تشغیل الخط منفردا في المسافة من محطة المرج في

وذلك لمدة أكثر من  المطریة إلي آخر الخط المرج الجدیدة

ومن  ظھرا  ١٢.٤٧ وحتي  ٧.٣٠ عات أستمرت منأربع سا

اخر حوادث مترو االنفاق ھى نشوب حریق ھائل بغرفة 

الكھرباء الخاصة باشارت مرور مترو االنفاق بمحطة 

مترو المرج القدیمة شرق القاھرة والتى تتبع الشبكة 

ات
يق

حتق
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الداخلیھ لمترو االنفاق وتحدیدا فى المنطقة مابین المرج 

النخل مما ادى الى توقف حركة المترو الجدیدة وحتى عزبة 

   بالكامل فى االتجاھین فى ھذة المسافة

 

وفشلت قوات الدفاع المدني المصرية التي تم اسـتدعاؤها  

أن تفحمت كـابالت الكهربـاء    الحريق، إلى  للسيطرة على

بهـا   تماما، وتصاعدت ألسنة اللهب من الغرفة الموجـود 

ارات إطفاء للمحاولة سي ٦محوالت الكهرباء وتم استدعاء 

محطـات المـرج الجديـدة     وشهدت الحريق للسيطرة على

 والمرج القديمة وعزبـة النخـل تكـدس عشـرات آالف    

المواطنين أمام هذه المحطات التي تم إغالقها فـى وجـه   

الحريق، وما زال الدخان يتصـاعد مـن    الركاب بسبب هذا

ـ  ولقد صرح كابالت غرفة الكهرباء ي وزير النقل عالء فهم

الساعة السـابعة   إن الحريق نشب في"  عقب هذا الحادث 

والنصف بمحطة الكهرباء التي تغذي المسافة بين المـرج  

وعزبة النخل ما أدى إلى توقف حركة المترو فـي   الجديدة

وط أرضي     نوفمبر 19كما انه فى يوم   هذه المسافة ع ھب وق

ین  ٤بلغ عمقھ ثالثة أمتار وعرضھ  اد   أمتار ب ي المع ي محطت
رج    الخط األول الم ادي ب ات المع ال   -وثكن بب أعم وان بس حل

ة        حفر ك المنطق اه أسفل تل ب ماسورة می تحت القضبان لتركی
حركة القطارات وحدوث شلل مروري  األمر الذي أدي لتوقف

ة    وتكدس آالف المواطنین علي أرصفة المحطات وسادت حال
ال        ین إص ام لح دة أی اب لم ین الرك ذمر ب اك والت ن االرتب ح م

ق      العطل، اء المواف رو     ٢٣وفي صباح الثالث دأ المت وفمبر ب ن
للمرج لمدة تجاوزت ساعتین بسبب   رحلتھ من حلوان متجھا

الھبوط األرضي    ادي ب ة المع أثر منطق ع  استمرار ت ذي وق ال

اب     تفزت الرك ورة اس ات بص ین المحط رو ب ف المت ث توق حی
تغرقت د اس ة دار    فق ي محط وان حت ة حل ن محط افة م المس

الم ال ن     ٩٠س دال م ة ب ة  ٣٠دقیق زة     دقیق ا األجھ ت لن لتثب
دار خمسة    ي م  المختصة فشلھا في السیطرة علي األزمة عل

 !!!أیام

حین اصطدم المترو  ٢٠٠٧دیسمبر  ٢١ي حادث آخر في وف

مخترقا غرفة  -بحلوان  - بمصدات المحطة A ٥٧٩٧رقم 

 دورات المیاه بالمحطة، وأصیب عدد من الركاب ووصل لـ

مصابا نتیجة االندفاع المترو بقوة عند دخولھ المحطة  43

األمر الذي أثار رعب الركاب  دون تحكم في السیطرة
كھربائي  أعطال وفصل تیار.. المنتظرین علي الرصیف

وخروج عن القضبان وبطء حركة واصطدام بالمصدات في 
تتكرر یومیا في وسیلة مواصالت  صورة.. المحطات

من ثالثة  لة وسریعة تخدم ما یقربالمفترض أنھا آمنة وسھ
مالیین مواطن یومیا، لكن تحول المترو إلي صورة من صور 

المواطنین شبھ الیومیة حیث تبدأ رحلتھم ابتداء من  معاناة
  ، في بعض المحطات ماكینات التذاكر المعطلة

  ضحیة تحت  عــــــــــجالت المترو
ھالة الحادث المؤسف الذي راحت ضحیتھ وال احد ینسى 

مصرعھا تحت عجالت المترو في  رجب حسن حیث لقیت
للسیدات   المخصصة -الثامنة مساء عند نزولھا من العربة 

حیث أغلق السائق الباب علي قدمیھا وتحرك الستكمال رحلة 
مترا وتمر  ١٥لیسحبھا من علي القضبان مسافة  الموت

الركاب باستخدام فرملة  علي جسدھا عربتان ھذا وقد حاول
 ولكن كالعادة.. لطوارئ لیتوقف المترو وتفتح األبوابا

المترو لم یتوقف واألبواب لم تفتح والسبب ھو أن أجھزة 

  .بالمترو خردة وال تعمل الصیانة واألمان
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  لفتحھا یدویا

تؤكد نجوى حسان أن سائقي المترو أفراد غیر *

بمعاناة الركاب؛ حیث یتوقف  مسئولین، وال یشعرون
 بعض سائقي المترو في كل محطة في اتجاه المرج،

نشیة الصدر أو كوبري القبة أو م محطةسواٌء في 
الخط مدة تتراوح بین  الدمرداش أو غمرة، وعلى طول

دقیقًة، وال نعرف أین یذھب السائق؛  ١٥إلى  ١٠
العربة وندخل مرًة أخرى دون أمل في  ونخرج من

مرة نائًما  السائق، وتضیف أنھا رأت السائق أكثر من

  في كابینة القیادة
من ضمن  انھ كان  ) موظف  ( في حین یؤكد أحمد محمود

 االخیر بمحطة المرج حیث أثرت المتضررین من العطل

 ھذه االعطال علي حركة المواصالت بالخارج أیضا

فأصبحت الشوارع وخاصة بمنطقة المرج أكثر زحاما 
سائقي المیكروباصات  باالضافة الي استغالل بعض

  للموقف لزیادة األجرة في ھذا الیوم

ة مترو االنفاق یناشد أحمد جمال المسئولین بشرككما 
انشئ من أجلھا المترو بدال  االھتمام بجوھر الخدمة التي

 من االھتمام بأمور أقل أھمیة مثل تجدید المقاعد

الخاصة ببعض المحطات والتي في االساس بداخلھا 

الالفتات داخل المحطات  مقاعد جیدة أوتغییر بعض
   یدمن جد علیھا لكتابة اسم المحطة

وعن اراء الـــــناس حول مشكالت المترو 
  المستمرة

 

 - عامل بأحد توكیالت السیارات –قول محمد حسن ی*

یوم ویعاني بشدة منھ، مشیًرا إلى كل  إنھ یستخدم المترو

أقابل  وأضاف مواصالت أنھ ُیضطرَّ إلیھ كونھ أسرع وسیلة

یتحرك  یومیا عدًدا من المشكالت، فاألبواب معطلة، وقد

  المترو وھي مفتوحة، أو قبل إطالق صفارة 

التذاكر تتسبب في الغرامات التي ال  اإلنذار، كما أن ماكینات

  م التذكرةنستحقھا؛ نتیجة عدم خت

ماكینات  وقالت -موظفة -تفقت معھ سعاد كمالو ا* 

تعمل، وكثیًرا ما تطلق صفارات اإلنذار  التذاكر أغلبھا ال
القطارات خاصة في الفترة  دون سبب، باإلضافة إلى تأخیر

  الصباحیة التي نعاني فیھا من الزحام الشدید
المترو ھو الوسیلة : "-موظفة -تضیف فاطمة محمد

الشركة، وأستخدمھ كثیًرا، وال  لي بعد سیارة الثانیة

رغم  یمكنني االستغناء عنھ، ولكني استخدمھ مضطرة
مشاكلھ الكثیرة، بدایة من عدم وجود موظفین عند شباك 

المواطنین أمام شباك واحد، مروًرا  بیع التذاكر، وتكدس
 بشكل رھیب بظاھرة التسول التي انتشرت واستفحلت

 من سوء -طالبھ  -عبد اللطیف احمد كما اشتكت راندا
التھویة، وأعطال أبواب القطارات، واضطرار بعض الركاب 
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و لك اهللا !!!!!و اخريا صدق اللى قال الشكوى لغري اهللا مــزله 
 االنفاق  يامــــــــــــــــــــــــــرتو

د أن المسئولیة مشتركة بین تؤكد شیماء محمبیبنما 
أیضا نادرا ما  المواطنین والمسئولین فالمواطنون

یلتزمون بالتعلیمات داخل المترو فمثال ابواب الصعود 
ال یلتزم بھا سوي القلیل وھذا یؤدي في كثیر  والنزول

وبالتالي كثرة المشاجرات  من االحیان الي كثرة الزحام
علي  تم غلق الباب وأحیانا قد یتم إیذاء البعض اذا ما

  أحدھم

مشاكل المترو من وجھھ نظر 
  الحیاة بمبى....... المسؤلیین

وبسؤال  السید محمد الشیمى رئیس  الشركة 

المصریھ الدارة وتشغیل المترو عن احوال المترو 
االنفاق  واجھناه بھموم راكبى المترو ومعاناتھم 

الیومیھ داخل قطارت المترو وحورناه ایضا عن 
غ الضخمة التى تنفق على تجمیل وتحسین شكل المبال

المحطات من الخارج وتغیر ارضیھ المحطات  بشكل 
مبالغ فیھ  وعدم االھتام بصیانة المترو فى حد ذاتھ  

من برا ھاهللا " فأصبح حال مترو  االنفاق كما یقولون
فعلق قائال ان االمور سوف "ھاهللا ومن جوا یعلم اهللا 

اهللا وكل االحوال فى  تسیر  على مایرام ان شاء

 طریقھا لتحسن ثم اغلق الخط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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عودة ...هل أعلنت القليوبية 
  ؟؟؟!!!!!!!!!اإلقطـــــــــاع 
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من یصدق أن مصر في القرن الواحد والعشرین ممكن 
أن تعاني مما كانت تعاني منھ قبل فترة الخمسینیات 
من القرن الماضي من ظلم وقھر واستخدام آثم للسلطة 

وعھ من البسطاء الذین كل أملھم في في وجھ مجم
الحیاة أن یحصلوا علي قوت یومھم ویعیشون في أمان 

حیث أصبحوا  ٢٠٠٥نعم األمان الذي افتقدوه منذ عام 
مھددین أن یحاصروا في  ھذه العزبة البسیطة التي ال 

نسمھ من الفقراء والبسطاء وھم ١٥٠٠یتجاوز عددھا 
علي أدلة خاطئة  بصدد تنفیذ حكم قضائي بني استنادا 

سوف یحدث كارثة علي حد وصفھم إذ یؤدى تنفیذه 
إلي تحویل العزبة التي یسكنوھا إلي سجن  كبیر لھم 

  . دون أن یوجھ لھم اتھام أو أن یمثلوا أمام محكمة
في مذكرة قدمھا أھالي القریة إلى المستشار عدلي 

  .حسین محافظ القلیوبیة 
  

بشبلنجة مركز بنھا  نحن أھالي عزبة المفتي الكبیرة" 
محافظة القلیوبیة نحیط سیادتكم علما أننا لسنا في عصر 

قراء والمساكین ٥االحتالل وال في عصر التخویف للف
في ظل قیادة حكیمة تدعو إلي األمن واألمان فقد حدث 
باألمس مھزلة إنسانیھ لم تحدث ولن تحدث بعد ذلك 

ل حیث استخدم مواطن سلطاتھ ونفوذه وسطوتھ واستغ
ل فترة انشغال البالد باالنتخابات الرئاسیة ٧نفوذه واستغ

وأتي الي القریة أال وھو وكیل النیابة أحمد المھدي وأتي 
بلطجي بالسالح اآللي مدعیا أنھم من أمن  ١٥ومعھ 

الدولة بواسطة عقید زمیلھ وذلك لالستیالء علي مدخل 
العزبة وقاموا بإرھاب أھل العزبة الفقراء والمساكین 

منعوھم من التجول أي فرضوا حظر تجوال من تلقاء و
أنفسھم مستغلین بساطة المساكن وقاموا بقطع األشجار 
التي قامت الوحدة المحلیة بزراعتھا مدعین أنھا في 
حدودھم بالرغم من أنھ ال یملك لھا عقود ولم یقم بفصل 

وقمنا نحن بتبلیغ الوحدة المحلیة ولكنھم استغلوا . حد 
  ویوم الجمعة صباحا وقاموا بخلع عمود یوم الخمیس 

  
  

الكھرباء الذي تم زرعھ بموافقة الوحدة المحلیة 
والكھرباء وھو في حرم محول الكھرباء وقاموا بغیر 
ذلك من باقي أفعال االھارب والعنف والسطو ویتعللون 
بأنھم تبع للباشا أحمد المھدي الذي قام واقفا في وسطھم 

األسالك في وسط ورجالھ من حولھ وقاموا بزرع 
الطریق في مدخل القریة مسببا نوعا من الظلم والعنف 
والقسوة ألھالي العزبة البسطاء باإلضافة إلي األضرار 

 التي أحدثھا بالقریة
 

 
 صورة ضوئیة من المذكرة المقدمة لمحافظ القلیوبیة

  

نستغیث لسیادتكم من بطش الطغاة والظالمین في ظل 
م وال تساعد علي الطغیان قیادة حكیمة ال تعرف الظل

  "أغیثونا نحن أھالي عزبة المفتي الكبیرة  
وبعد عرض المذكرة علي السید المستشار محافظ 
القلیوبیة  تم تغریمھم مبلغ وقدره عشرة آالف جنیھ 

  . تكالیف إزالة المخالفات 



 

 

 
 
   

إال أن السید المستشار محمد أمین العباسي قام برفع 
فیذ وإلغاء القرار المطعون دعوي بغیة الحكم لھ بوقف تن

فیھ فیما تضمنھ من اعتبار الممر الخاص بھ شارعا عاما 
مع ما یترتب علي ذلك من آثار وبتعویضھ عما أصابھ 
من أضرار مادیة وأدبیة نتیجة صدور ھذا القرار وإلزام 
جھة اإلدارة بالمصروفات وقد حكمت المحكمة بالشق 

أن الممر المستعجل علي أساس األوراق المقدمة ب
  .المذكور ملكیة خاصة ولیس شارعا عاما  

إال أن األھالي یؤكدون أنھ استغل خبرتھ كرجل قانون 
واستطاع التحایل علیھ مؤكدین أنھ استعان ببعض 
األوراق التي ال تعتبر سندا قانونیا مثل االستناد إلي 

بالرغم من وجود خرائط أحدث منھا تثبت أن  ٤٨ ةخریط
واتھموه . ولیس ممرا خاصا بھ الممر ملكیة عامة

باستغالل نفوذه الستقطاع جزء كبیر من الطریق 

الموصل للعزبة إذا ما تم تنفیذ الحكم الصادر في الشق 
المستعجل وھو ما یؤدي إلي حدوث كارثة علي حد 

وأكدوا أیضا أن الوحدة المحلیة قامت برصف ... قولھم 
ي جمیع الطریق وكذا تشجیره من الجانبین كما تفعل ف

الطرق الرئیسیة الموجودة في القریة حیث أن الطریق 
طریق عام ولیس طریق خاص كما یدعي  السید 
المستشار محمد أحمد أمین المھدي ألن العزبة مملوكة 

  .ألھلھا ولیس مملوكھ لھ 
كما أن تنفیذ الحكم یقع مخالفة لقانون البناء الموحد 

القرى باال والذي اشترط أن یكون عرض دابر الناحیة ب
  یقل عن ثمانیة أمتار  

وشدد األھالي علي ضرورة اھتمام المسئولین باألمر 
والتدخل لوقف تنفیذ الحكم حیث أن اإلصرار علي تنفیذه 
سوف یؤدي حتما إلي حدوث صدام كإرثي بین أھالي 
 العزبة ورجال التنفیذ إلحساسھم الشدید بالقھر والظلم

محمد أمین أحمد "شار مستنكرین ما قام بھ السید المست
بما وصفوه بالظلم والقھر واستغالل للنفوذ " العباسي 

للحصول علي شيء لیس من حقھ أال وھو محاولة 
ملكیة  تحویل مدخل القریة من صفة ملكیة عامھ إلي

 .  خاصة 

 صوره ضوئیة لقرار المحافظ بتغریم المستشار المھدي ١٠٠٠٠ جنیھا
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أن ھذه العزبة كانت : ھالي القریة سنا یوضح احد كبار أحیث 

في السابق ملك للسید المستشار محمد أحمد أمین العباسي 
المھدي وقام األھالي بتملك منازلھم بالعزبة بالشراء بعقود 

  من السید المستشار وقاموا بإعادة بنائھا باألسمنت المسلح 
  :ویلتقط أطراف الحدیث رجل آخر من أھالي القریة قائال

نك التنمیة واالئتمان الزراعي بشبلنجة قام أیضا بشراء إن ب
مقر لھ علي مساحة كبیرة بمدخل العزبة بني علیھا مبني 
إداري للعاملین بھ وشونة كبیرة لتخزین األسمدة والمبیدات 
الزراعیة مشیرا إلي أن عدد سكان العزبة یبلغ حالیا ما یقرب 

ھ علي طریق نسمھ والمدخل الوحید لھا یقع بدایت ١٥٠٠من 
شبلنجة كفر أبو زھرة المجاور لترعة الفلفلة بشبلنجة ممتدا 
لداخل العزبة ومارا ببنك التنمیة واالئتمان الزراعي بشبلنجة 
والشونة وظل ھذا المدخل علي ھذا الوضع لمدة تزید علي 
العشرین عاما مؤكدا أنھم قاموا بشراء مساكنھم علي ھذا 

  .األساس 
م كان مجيء القائم بأعمال المستشار ویصف شباب القریة  ك

مروعا ألھالي  ٢٠٠٥محمد أمین أحمد العباسي في عام 
أن المواطن مجدي عبد المنعم :   القریة حیث یقول أحدھم

والقائم بأعمال المستشار أتي إلي العزبة ویصاحبھ ضابط 
 ١٥بأمن الدولة جاء معھ مجاملة باإلضافة إلي ما یقرب من 

رد حاملین السالح اآللي لالستیالء علي رجل من البودى جا
  .مدخل القریة وقاموا إرھاب أھلي العزبة والبالد المجاورة 

  :ویستكمل شاب اخر الحدیث قائال 
شعرنا بصدمة ورعب حینما رأینا سیارة بیضاء مالكي ممتلئة 
برجال یحملون األسلحة الناریة فكل رجل منھم كان یحمل 

ب اآلخر وقاموا بخلع ما یقرب سالحا ناریا وخنجرا في الجان
شجرة فیكس كان قد تم زرعھا بمدخل العزبة ضمن  ١٥من 

خطة تشجیر الوحدة المحلیة وخلعوا عمود كھرباء أیضا تم 
زرعھ بمعرفة شبكة كھرباء شبلنجھ مما یؤكد أن المدخل 
خاص بالقریة ولیس ملكیة خاصة كما یزعم السید المستشار 

.  
ین أنھم قاموا بإبالغ جمیع ویضیف أھالي القریة موضح

الجھات المختصة وتم عرض األمر علي السید المستشار 
عدلي حسین محافظ القلیوبیة والذي أمر بتوقیع غرامة بمبلغ 
عشرة آالف جنیھ على المستشار احمد المھدي  تكالیف إزالة 

  التعدي والمخالفات 
وبناءا علي توصیات المجلس الشعبي المحلي بشبلنجة قامت 

وحدة المحلیة برصف مدخل العزبة حیث أنھ  یمثل المدخل ال
والطریق الوحید واألساسي للعزبة والعاملین في بنك التنمیة 

  .واالئتمان الزراعي بشبلنجة 
ویقول سكان العزبة إن المستشار المھدي تمكن من الحصول 
علي حكم من القضاء اإلداري في الشق المستعجل أسسھ 

جود بالواقع علي الطبیعة  نتیجة علي زعم خاطئ لیس لھ و
لنفوذ المستشار من جھة وتواطأ بعض العاملین بالوحدة 
المحلیة بشبلنجة ومجلس المدینة والشئون القانونیة 
بالمحافظة  من جھة أخرى وبالتالي لم یتم إرسال المستندات 
واألدلة الحقیقیة للمحكمة ولم یتم إعالمنا بالقضیة وفوجئنا 

  .بالحكم 
األھالي حدیثھم الساخط  لما یحدث في القرن الواحد  وأختتم

والعشرین من ظلم وبطش باستغاثة إلي كافة الجھات المعنیة  
والمجلس القومي لحقوق اإلنسان  متیقنین أنھم لم یتركوھم 

  وحدھم في ظل ھذا القھر الذي یمتد نفوذه إلي أبعد الحدود



 

 

  ؟؟فهل من جميب.. قنا تستغيث 

تضم  المآسي في شرق السكة لمدینة قنا والتي

الشئون والحصوایة والمعني والمساكن والنحال 

الوادي كل  والشیخ یونس والكنوز وجامعة جنوب
ھذه المناطق وغیرھا تعاني ومنذ سنوات اإلھمال 

عملیة التطویر  والتسیب وعلي الرغم من

والتحدیث التي طالتھا أثناء وجود اللواء عادل 

إال أنھ ما زالت  .لبیب محافظ قنا السابق

ھي التي تسیطر على ھذه المناطق بعد  العشوائیة
وعمال النظافة وعدم رفع  غیاب التواجد األمني

القمامة من علي نواصي الشوارع كل ھذا لیس 

ھذه المناطق التي تتواجد  ھو األھم في مشاكل
فیھا العدید من المصالح الھامة وعلي رأسھا 

الوادي ومستشفي الیوم الواحد  جامعة جنوب

زي ومقام سیدي عبدا لرحیم وفرق األمن المرك

وغیرھا من المشاءات الخدمیة والحیویة  الغنائي
 التي تم إنشاءھا بحكم تواجد أراضي شاسعة في

البعض منھا تم استغاللھ بالفعل في . ھذه المناطق

االستیالء علیھ  عمل مشروعات والبعض اآلخر تم

. من قبل الطامعین في أراضي الدولة وما أكثرھم
فقد تم التنویھ عنھ أكثر  للعامة كل ھذا معروف

من مرة وفي صحف عدیدة ولكن الرسالة التي 

مآسي الناس  إلي المسئولین عن  ترید أن ترسلھا

م  ٢٠١٠ھي مشكلة المیاه ھل یعقل ونحن في عام 

مصیر المواطنین فى ھذه المناطق أن تظل  أن یكون

لقد  تشرب من میاه اآلبار االرتوازیة وإلي متى ؟
المعاناة معنا في شرق المدینة ما یقرب  ظلت ھذه

العام الماضي  سنوات وعندما تم حلھا في ٥من 

قدمنا الشكر إلي كافة المسئولین ومع مطلع ھذا 

میاه اآلبار مرة آخري  الصیف فوجئنا بعودة ضخ
علي سكان شرق السكة وھذا اإلجراء یتم بمعرفة 

شركة المیاه یغلقون علینا المیاه  المسئولین في

لصالحة من أجل مجاملة مناطق آخري بھا ا

نفوذھا یضخون إلینا میاه غیر  شخصیات لھا
صالحة ثم یطالبوننا بثمن ھذه المیاه ونحن نطالب 

المحافظ بالتدخل لحل مشكلة المیاه والكھرباء  السید

 ,, وكل مشاكل شرق السكة لمدینة قنا
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الحكم بسجن كاھن أسترالي  :من أسترالیا
 للتحرش

محكمة أسترالیة بسجن كاھن كاثولیكي لمدة  حكمت
وقد . طفال ٣٩سنة بتھمة التحرش الجنسي بـ ١٣

اعترف الكاھن باستغالل الصبیة جنسیا في مدارس 
  .١٩٨٦و ١٩٦٨أسترالیة بین سنوات 

ووصفت القاضیة ھیلین سیم الجرائم التي ارتكبھا 
بالسادیة، وأشارت ) عامًا ٦٧(جون سیدني دینھام 

سلطات تجاھلت الكثیر من االدعاءات السابقة إلى أن ال
وأوضحت القاضیة أن الكثیر من الصبیة ...على الكاھن

غادروا المدرسة بسبب دینھام، وقالت إنھ عرض أمام 
بعض ضحایاه أفالما إباحیة وقدم لھم الشوكوالتة 

وأشارت إلى أنھا لم تصدق أن ...والماء والكحول
سنة  ١٩لسجن دینھام نادم فعال، ولذلك أدین با

وعشرة أشھر مع رفض إطالق السراح المشروط لمدة 
سنة وعشرة أشھر، مما جعل الحاضرین یصفقون  ١٣

  .للحكم

  
  

وزیر النقل التشیكي ممنوع من :من التشیك
  القیادة لمدة ستة أشھر

إثارة شعور بعض  في خطوة من شأنھا الردع، وأیضا
ن المواطنین بالشماتة، سحبت الشرطة التشیكیة م

فیت بارتا رخصة قیادة السیارات التي  وزیر النقل
وھو یقود  یحملھا لمدة ستة أشھر، وذلك بعد ضبطھ

سیارتھ من دون لوحات تسجیل عقب زفافھ الصیف 
  .الماضي

عجوز فرنسیة تكسب معركتھا ضد :من فرنسا
  .شركة للبیع بالمراسلة

الحق «ررت عجوز فرنسیة أن تطبق المثل العربي ق  
  فبعدما طفح بھا الكیل . »باب الدارالكذاب ل

ألنھا ظلت تتلقى، من دون طائل، رسائل من شركة 
للبیع بالمراسلة تخبرھا بأنھا ربحت جوائز مالیة، 

ألف  ١٨٩احتكمت إلى القضاء الذي حكم لھا بمبلغ 
محكمة ولذلك فإن .یورو على سبیل التعویض

» جارة«االستئناف في مدینة إكس إن بروفانس، 
  ا في جنوب فرنسا، مرسیلی

  
المبلغ إلى » بروموندو«قضت أمس بأن تدفع شركة 
التي الحقت ) سنة ٨٣(السیدة المتقاعدة آرلیت زینا 

من دون أن تتلقى  ٥٠الشركة برسائل تجاوز عددھا الـ
وقالت المدعیة إن القائمین على الشركة تعاملوا . جوابا

حكم  معھا كامرأة بلھاء، ولذا لجأت إلى القضاء الذي
آالف یورو، أي ما  ٥لھا، في مرحلة أولى، بمبلغ 

یعادل المبالغ التي دفعتھا للشركة مقابل شراء 
سنوات من  ٣مستحضرات تجمیل بالمراسلة،وبعد 

من  نتفي أروقة المحاكم، تمك» النفس الطویل«
  .الحصول على الحكم المنتظر



 

 

 
                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شباب بریطانیا یعانون من ارتفاع ضغط الدم
ث        ن ثل ر م س، أن أكث ھ أم رت نتائج ح نش ر مس أظھ

وكشف .الشباب البریطانیین یعانون ارتفاع ضغط الدم
ون أن   احثون طبی ذین     ٣٥ب باب ال ن الش ة م بالمئ

ین    ا ب ارھم م راوح أعم انون   ٣٤و ١٦تت ًا، یع عام
اد     ن االعتق رغم م ى ال دم، عل غط ال ي ض اع ف االرتف

   .الشائع أن ھذا المرض یصیب كبار السن فقط

  
  

ة         ي مجموع ي ف ث طب و باح د، وھ فیق محم ال ش وق
ح، إن   » لویدفارماسي« رت المس الصیدالنیة التي أج

ى     ث عل ألة تبع باب مس ین الش دم ب غط ال اع ض ارتف
علینا أن نضع في اعتبارنا أن قیاس «وأضاف .القلق

مًا،         ًا أو حاس رًا قاطع یس أم دة ل رة واح دم م ضغط ال
و أكث       دم ھ غط ال ي ض اع ف ن االرتف و  ولك ا ھ ر مم

اع     .»متوقع دون أن االرتف اس یعتق م الن وقال إن معظ
ة        ي مرحل ا ف ام بھ ب االھتم ألة یج في ضغط الدم مس
الشیخوخة، ولكنھا قد تؤثر على الناس في أي عمر، 
مشیرًا إلى أن عوامل كثیرة لھا عالقة بھذه المشكلة، 
ام   مثل التدخین، وقلة الریاضة، والسمنة، واتباع نظ

احثون  . وشرب الكحول صحي غیر سلیم، وأجرى الب
فحصًا لقیاس ارتفاع ضغط الدم،  ٨٥٨٦في الدراسة 

 ٣٥ما بین ینایر ویونیو الماضیین، تبین أن أكثر من 
ین    ا ب بالمئة من األشخاص الذین تتراوح أعمارھم م

  .عامًا كانوا یعانون من ارتفاع ضغط الدم ٣٤و ١٦
 طالب یعتصمون ویحتلون عددًا من الجامعات في

  بریطانیا
  

اعتصم طالب الجامعات  في بریطانیا ا واحتلوا عددًا 
من الجامعات في لندن وأكسفورد وكاردیف، بینما 

 ٣٠أطلقت دعوة إلى یوم جدید للتحرك كانت  في 
  .نوفمبر

 
 

وكان الطالب اعتصاما مفتوحا ، احتجاجًا على زیادة 
األقساط الجامعیة، وقد شھد االحتجاج أعمال عنف في 

  مةالعاص
  

  
  

مریض عقلیا .. أمریكي من كل خمسة  
  

 أمریكیینواحدا من كل خمسة  أنقالت دراسة حدیثة 
ملیون   ٤٥ ما یوازي حوالي أویعاني مرضا عقلیا 

  .من تعداد السكان  %٢٠ ما نسبتھ أو أمریكي
مكافحة خدمات  إدارةالتي قامت بھا  الدراسة وأشارت
 األقلا علي ملیون  ١١ إنوالصحة العقلیة  تالمخدرا

عقلیة خطیرة وان النسبة االعلي  إمراضعانوا من 
  ١٨ من المصابین كانت بین الشریحة العمریة من

كانت  األقلوان الشریحة   %٣٠ عاما بنسبة  ٢٥ إلي
 إليالدراسة  وأشارت  %١٣ عاما بنسبة  ٥٠ فیما فوق

النسبة ارتفعت ارتفاعا طفیفا عن العام الماضي  إن
  %.١٩.٥ والتي كانت

كان مسح الصحة العقلیة الذي اجري في العام  
المالیة العالمیة  األزمة إلي األمرالماضي قد عزي 

وتسریح عدد كبیر من الموظفین وارتفاع نسبة 
  ةالبطال
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 صینیًا یطاردون ٤٠..الشھامة الصینیة 
 مصریا عاكس صدیقتھم

اء أمس المصریة مس شھد أحد شوارع مدینة نصر
صینیا  شابا ٤٠مثیرة بین ما یقرب من  مطاردة

الصینیون الفتك بالشاب  وشاب مصري، حیث حاول
  . صدیقتھ بعد أن تعرض ألحدھم وعاكس المصري

في أحد المطاعم بشارع ذاكر   بدأت أحداث الواقعة 
حسین في مدینة نصر حیث كان یجلس أحد الشباب 

وجبة  الصینیین ومعھ صدیقتھ الصینیة لتناول
اإلفطار، فأعترض لھما شاب مصري وعاكس الفتاة، 

  . لیتشاجر معھ صدیقھا الصیني

  
ویعتدي علیھ من قبل الشاب المصري بالضرب، فما  

من  ٤٠كان من الشاب الصیني إال أن استدعى 
أصدقائھ الصینیین المقیمین في مدینة نصر، ولما 
رآھم الشاب المصري فر ھاربا إلي داخل إحدى 

رات المجاورة للمطعم حیث تبعھ الصینیون، العما
لینتاب أھالي العمارة الرعب من كثرة عدد الصینیین 
فاستدعوا الشرطة والتي بدورھا سیطرت على 
الموقف ووعدت الشاب الصیني بالقبض على الشاب 

  المصري والتحقیق معھ في الواقعة 
  " واهللا یرحم الشھامة المصریة"  

مورھن لمنعھن من سعودیات یقاضین أولیاء أ
 الزواج

  

األمریكیة أن عددًا " نیویورك تایمز"ذكرت صحیفة 
قضائیة بحق أولى  من السعودیات قدمن دعاوى

 األمر المسئولین عنھن، ألنھم یمنعونھن من الزواج
لالستفادة من أموالھن، منتھكین بذلك الشریعة 

على البقاء  ذوبھمیجبرون  اإلسالمیة، نظًرا ألنھم
تعرف باسم  التيوھى الممارسة  دون زواج،

  ."أضحل"
 

أن ھذه القضایا تعكس حجم " نیویورك تایمز"ورأت 
 فيغیر المتزوجة  المرآةتواجھ  التيالتحدیات 

الوقت  فيالمملكة العربیة السعودیة، ولكنھا تظھر 
  بدأ یتسلل إلى جنبات المجتمع  الذيالتغییر  نفسھ

ن بدأن یعرض ، فالكثیر من السیداتالسعودي
مشكالتھن على وسائل اإلعالم السعودیة، وتقدمن 

المحاكم، وأشارت الصحیفة إلى أن  فيقضایاھن 
المحاكم  فيعشرات السیدات تتحدین أولى األمر 

بسبب انتشار ھذه الممارسة، بل وصنعن صفحة 
  .لمناقشتھا االجتماعي على موقع الفیس بوك

  
  

 ٨٠إنقاذ عامل صیني حوصر تحت البحر لمدة 
ةساع  

ساعة في  ٨٠إنقاذ عامل بعد أن ظل عالقا لمدة 
برمیل فوالذي یبلغ قطره متر واحد غرق على عمق 

مترا، تحت سطح البحر صباح قبالة میناء  ١٨
 .جیاشینغ على سواحل الصین الشرقیة

عاما إلى  ٤٣" فان"تم نقل الرجل ویدعى 
مستشفى مشیرة إلى أن البرمیل تعرض للتلف ال

مفاجئة في الضغط الھیدرولكى،  الشدید بعد زیادة
نجا من دون " فان"بسبب مد الفیضان ولكن 

وكان البرمیل یشكل جزءا من منصة بحریة <.إصابا
ومتصال بعمود أسمنتي، وقد قضى رجال اإلنقاذ أكثر 

ساعة ینظفون المعدات من الطمي ویقطعون  ٧٠من 
العمود األسمنتي قبالة قاع البحر قبل رفع البرمیل 

 .رمن البح
وخالل فترة األیام الثالثة، تم إمداده بالغذاء والمیاه 
عبر أنبوبة، وعقب انتشالھ تم استدعاء طبیب نفسي 

 لتقدیم النصح لھ

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الدنمارك  تدرس اخضاع المھاجرین 
  الختبارات غیر أخالقیة

رحت جھات برلمانیة في الدنمارك مشروع قانون یلزم ط
للتأكد من قبول  ال أخالقي اختبار المھاجرین إلیھا بقبول

الحریات  المھاجر للثقافة الغربیة وعدم معارضة
وتقول التقاریر أن الیمین الدنماركي یبحث عن .فیھا

طرق لمنع المسلمین من طلب الھجرة إلى الدنمارك حتى 
وفي ھذا اإلطار، یقول .ال یؤثروا في نمط الحیاة ھناك

اقترح أن  بیتر سكاروب من حزب الشعب الدنماركي، انھ
یخضع كل مھاجر إلى بالده إلى امتحان نظر إلى صور 
فاضحة ال أخالقیة وان ھذا یكون جزء من امتحان القبول 

  .لطلب الھجرة
وحسب وجھة نظره، فان المھاجر إذا كان متطرفا فانھ 
فورا سیتنازل عن طلب الھجرة إلى الدنمارك، أو على 

ى الدنمارك األقل لن یفكر مرة أخرى في طلب الھجرة إل
  .بعمق أكثر

  
 

وزیر النقل التشیكي ممنوع من :من التشیك
  القیادة لمدة ستة أشھر

إثارة شعور بعض  في خطوة من شأنھا الردع، وأیضا
المواطنین بالشماتة، سحبت الشرطة التشیكیة من وزیر 

فیت بارتا رخصة قیادة السیارات التي یحملھا لمدة  النقل
وھو یقود سیارتھ من دون  ستة أشھر، وذلك بعد ضبطھ

  .لوحات تسجیل عقب زفافھ الصیف الماضي

الرئیس الیوناني یفتح قصر الرئاسة وحدیقتھ 
  للمواطنین

أصدر رئیس الجمھوریة الیوناني كارلوس بابولیاس، 
أمس، قرارا رسمیا یقضي بأال یقتصر االستمتاع والتنزه 
 بقصر الرئاسة وحدیقتھ، على رئیس الجمھوریة وكبار
رجال الدولة فحسب، بل سیتاح ذلك من اآلن فصاعدا 

  .أمرا متاحا لعامة الشعب ولمن یرغب من الزوار

  
أن یتقاسم متعة «الرئیس الیوناني ذكر في قراره أنھ یرید 

والجدیر بالذكر، أن قصر الرئاسة . القصر مع عامة الشعب
إبان عھد  ١٨٩٧و ١٨٩١الیوناني، الذي شید بین عامي 

ج األول، یقع وسط العاصمة أثینا بجوار مبنى الملك جور
  .حیث مقر رئاسة الوزراء» قصر ماكسیمو«البرلمان و

مدن مالءمًة للعیش في  ١٠دبي ضمن أفضل 
 العالم

البریطانیة دبي، واحدة » دیلي تلیغراف«رشحت صحیفة 
ویأتي  مدن مالءمًة للَعیش في العالم ١٠ضمن أفضل 

لصحیفة للقراء  الختیار الترشیح ضمن منافسة أطلقتھا ا
مدن مناسبة للعیش في العالم، إذ تقترب ھذه  ١٠أفضل

 ١٠المنافسة اآلن من نھایتھا باختیار ھذه المناطق الـ،
  .المرتبة التاسعة فیھا حتى اآلنوالتزال دبي تحتل 

دبي أفضل مكان، أشعر فیھ «وقال أحد القراء الوافدین إن 
  .»بلدي كأنني في
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  یا أسود.. یا أبیض : الكتاب 
  

  الكاتب جورج صبري  
  مسئول تطویر المحتوىاإللكتروني

 بإحدى شركات االتصاالت العالمیة 
  كتب للعدید من الصحف والمجالت

 -المصري الیوم "العربیة أھمھا 
العرب  -الشرق األوسط الدولیة 

مجلة الیف ستایل  - القطریة 
ومؤخرا في جریدة  – اإلماراتیة
  "الدستور

أبیض وأسود أو "مؤلف كتاب 
الكتاب باع " الرجل والمرأة

نسخة خالل اقل من عام  ٢٠٠٠
 . ٢٠٠٨وقد صدر في یولیو 

  لھ موضوعات منشورة في العدید
" من المواقع االلكترونیة منھا 

بوابة  –محیط  –كنانة اونالین 
  المرأة العربیة البحریني



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دصفاء السی: كتبت 
عندما قررت أن اقرأ في األدب الساخر، كنت حینھا 
في معرض الكتاب الماضي ولفت انتباھي كتاب 

للكاتب " ابیض واسود أو الرجل والمرأة" بعنوان 
الساخر جورج صبري، وعندما فتحت صفحاتھ أو 

أعجبت بھ من النظرة األولي " فریت فیھ" بمعني 
لذلك  وتأكدت انھ سیكون ساخر جدا وسأضحك كثیرا،

قررت أن اشتري ھذا الكتاب وفي بدایة األمر كنت 
 –متوقعھ أن الكاتب جورج صبري سینتقد المرأة 
 –بعیدا عن انھ بالفعل كان ینتقدھا أكثر من الرجل 

ولكن ھذا النقد ال یعتبر نقدا أكثر منھ حقیقة سواء 
للرجل أو المرأة وعالقتھما معا، فھذا الكتاب یجمع كل 

قف التي تحدث بالفعل وعند قرأتك األشیاء والموا
للكتاب ستضحك كثیرا حتى لو كانت ھذه األشیاء 

 شر البلیة ما یضحك " تجعلنا نحزن علي حالنا ولكن 

  
  
  

كتاب ساخر للمؤلف جورج صبري عن دار أطلس 
  للنشر یتناول فیھ العالقة المتوترة بین الرجل 

  
  "المتسلطة"والمرأة " األبیض القلب"

دي یرصد سلوكیات جیل ما بعد الخصخصة كتاب كومی
والشات والتقالید االجتماعیة الجدیدة في الصداقة 

  .والزواج والعمل
ابیض واسود یضم بعض الموضوعات في السیاسة 
والریاضة والمشكالت االجتماعیة واالقتصادیة عن 

  طریق تناول العالقة بین المرأة والرجل
لمصري كتاب یفش غلك في العمل وفي المدیر ا

 من األدب العمالي"والمدیرة المصریة عن طریق باب 
  "لساخر

یتكلم عنك وعن الشریك، عن عیوبكما، عن  كتاب
تجد اسمك  حیاتكما، عن كل ما یضایقكما، وربما

بداخلھ وستتعمد شراءه لیس لقراءتھ فقط ولكن 
یعرف نفسھ أكثر وكي تقول لھ  لتھدیھ لمن تحب كي

  .ما لم تفصح عنھ من قبل
الكتاب باختصار عن " وفي مقدمھ الكتاب قال الكاتب 

الرجالة والستات في البیت والشغل والشارع، الكتاب 
یعمم ما جاء في سطوره علي جمیع الرجالة 
والستات، بدال من الھروب المعتاد عندما یتعرض احد 

أل أنا مش بعمم علي ( ألي انتقاد فیتراجع ویقول 
، ایوه الكتاب )لھ كدهالجمیع ومش بقول إن المجتمع ك

ال یعبر بالضرورة عن رأي الكاتب في الرجل والمرأة 
 ".ولكنھ یعبر عن رأیھما في بعض

ویتناول الكتاب موضوعات مختلفة تحدث في حیاتنا 
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بین الرجل والمرأة، ویبدأ الكتاب بالموضوع األول 
أسباب تجعل الرجل عاشقا للمقھى  ٥بعنوان 

یتكلم  –ض لھ طلب ال یرف( ، وھي وھیموت علیھا
یتذكر  –یشعر برجولتھ  –یتصرف بحریة  –براحتھ 

شخصیات  ٤، وموضوع أخر بعنوان )أیام العزوبیة
 تجبرك المرأة علي احتقارھم رغم أنھم ال یستحقون

البواب فدائما یوجد بین الرجل وبواب ( ذلك، وھم 
عمارتھ مصلحة متبادلة وال یوجد أي تعارض بینھما 

ج یختلف كل ذلك تمام فعدنا تسلم علي ولكن بعد الزوا
البواب بعد رجوعھ من أجازه طویلة فتفاجأ بزوجتك 

ایھ اللي أنت " تلكزك في كتفك ثم تقول لك بعدھا 
عملتھ ده أزاي تسلم علیھ وتبوسھ كده ده مش من 

، ثاني "مستوانا عمرك شفت جوز بكینام عمل كده
شخصیھ وھو سواق التاكسي وذلك عندما یفتح 

جل حوارات مع سائقي التاكسي حول حال البلد الر
وزحمھ الشوارع وما إلي ذلك من حوارات تقلیدیة 
وكل ذلك یحدث قبل الزواج ولكن بعد الزواج ولعده 
مواقف تحدث للمرأة من سائقي التاكسي یجعل المرأة 
تكره سائقي التاكسي فإذا قام الرجل بالھزار مع 

یمتك وانھ ال سواق التاكسي اعتبرتك ھي تقلل من ق
یستحق ذلك وان طلب السائق منك أن تنزل قبل 
الملف لكي ال یدخل في شارع أخر فسوف تنھرك 

احنا مش "زوجتك بعد ذلك وتقول لماذا وافقت 
والي أخره من " یوصلنا  دافعین فلوس والزم

المواقف التي قد تحدث والتي ال ترضي بھا المرأة 
لشخصیة رغم انك كنت ترضي بذلك قبل زواجك، ا

الثالثة ھو جارك، وذلك للعناد والمنافسة بین شریكتك 
وجارتك فسوف تنتقل إلیك أنت وجارك دون أن تدري 
حتى لو أردت أن تبعد نفسك عن ھذه المشكالت، أما 

ال  رابع وآخر شخصیھ فھو الجرسون، فرغم انھ
الرجل والجرسون فال یجد أي  یوجد عالقة معرفھ بین
معاملتھ بتعالي ولكن المرأة  سبب مقنع الحتقاره أو

ترفض الھزار مع الجرسون وربما تنتقد شریكھا لو 
بص یا " أزال الحواجز معھ وقال علي سبیل المثال 

عمنا أنا عایز االكلھ دي بص بصراحة مش عارفھ 
بص یا زعیم أنا عایزك " أو مثال قال لھ " انطقھا

تقولي أصناف األكل اللي عندكو بالعربي عشان مش 

  "م حاجھ من المنیو فاھ
ویفرق جورج صبري بین الرجل والزوج في 

بعنوان كل رجل یمكن أن یكون زوجا موضوع 
 ٢٠(ولكن لیس كل زوج یكون بالضرورة رجال 

الرجل یفعل : ، ومنھم)اختالف بین الرجل والزوج
الصواب دون تردد أما الزوج یعتمد مبدأ المشاركة 

الرجل  ،"اللي ھم الزوجة"واخذ رأي اآلخرین 
یرفض التعامل بوجھین أما الزوج لھ أوجھ كاذبة 
یخرجھا لحماتھ وصدیقات زوجتھ، الرجل یساند 
أصحابھ أما الزوج یساند أسرة شریكتھ وخاصة 
والدتھا، الرجل اللي في قلبھ علي لسانھ أما الزوج 
اللي في قلبھ یظل في قلبھ، الرجل كلمتھ واحده أما 

رجل أمھ ثم أمھ ثم الزوج واحده بتحدد كلمتھ، ال
أمھ أما الزوج حماتھ ثم حماتھ ثم حماتھ، الرجل 
یشاھد المباریات علي القھوة أما الزوج یشاھد 
المباریات في المنزل ما لم تتعارض مع مواعید 
برامج مني عامر، الرجل بكلمتھ أما الزوج 

  .برعایتھ لبیتھ وأسرتھ
أشیاء یتفق علیھا المحبین  ٤ویتطرق جورج إلي 

، وھي )بالش تتفق أحسن(تحدث مستقبال  وال
أسماء األبناء حیث یظل الشریكان یتفقان علي 

  األسماء ویحدث االختالف دائما
فیتفقون علي أن یقوم الزوج باختیار اسم الولد  

وتقوم الزوجة باختیار اسم البنت ولكن في النھایة 
یتصادف بان اسم حماة الرجل ھو االسم الذي 

فاسم الحماه یكون االحتمال یفضلھ طوال حیاتھ 
األرجح، الشئ الثاني ھو شھر العسل حیث 
یحلمون بقضاء شھر العسل في أماكن مختلفة 
ویستمر النقاش ولكن غالبا ھذه األشیاء ال تحدث 

أیام أو أسبوع فقط وفي  ٤فیكون شھر العسل لمده 
أفضل األحوال سیكون في الغردقة أو شرم الشیخ، 

االحتفاالت حیث یحلمون الشئ الثالث ھو قضاء 
أیضا ویتسألون متي یأتي الفالنتین ونحن معا 
ویحلمون ماذا سیفعلون في ھذا الیوم ولكن بعد 
الزواج ال یتذكرونھ من األساس إال صدفھ 

، آخر شئ وھو "ھبل وعبط " ویطلقون علیھ 
عش الزوجیة وكیف سیكون ویبدءوا التنازل عن 

الصیني  طقم" أشیاء كثیرة بدافع الحب مثل 
ولكن بعد الزواج وباألصح قبل ......." والسفرة 



 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الزواج یكون عش الزوجیة علي أكمل وجھ بطقم 
الصیني والسفرة وباقي الكمالیات ویحكي جورج 

  .موقفا حدث معھ عندما تزوج صدیقھ
  ویتحدث جورج عن موضوع آخر

جمل شھیرة متعلقة بالزواج لن تسمعھا  ٣بعنوان  
احنا بنشتري راجل یابني ویقول  ، وھممطلقا یا معلم

انسي منظر حسین ریاض وھو قاعد " جورج صبري 
وكلھ تقوي وورع وطیبة وھو بیقول للشخص المتقدم 

فالعائالت اآلن عندھا ) یابني احنا بنشتري راجل(لبنتھ 
رجالھ علي قفا من یشیل ولكنھم عایزین شقھ وعربیة 

اني ،ث"وأجھزة لكن یشتروا راجل یعملوا بیھ ایھ؟
ال تعتقد " جملة نفسي افرح بیك یابني ویقول الكاتب 

یا عزیزي أن ساللھ األمھات التي أتت منھا فردوس 
محمد مازالت موجودة حتى اآلن، فھده األم بتاعة 

) نفسي افرح بیك یابني(زمان كان لھا جملة شھیرة 
سنھ  ٥٠صحیح ابنھا ده كان زي الباب وعنده بتاع 

ھین أو عماد حمدي وشنبھ وعاده ما یكون یحیي شا
،فالشاب اآلن أول ما شنبھ یبدأ )جد كده(علي وشھ 

ینبت ویكون لسھ عضمھ طري تالقیھ رایح لوالدتھ 
وھذه األم ) یاماما أنا عایز افرح بنفسي بقي( یقولھا 

یاخویا أتوكس دا أنت لسھ بتاخد مصروفك ( تقول لھ 
ل وأخر جملة كانت تقال ھي أنا میھمنیش الشك)" مني

أن ھذه الكلمة "أنا یھمني الجوھر ویقول الكاتب 
أوشكت علي الزوال ألنك قلیال ما تجد شاب اآلن یقولك 

كما إن التفسیر " أنا عایز أتجوز واحده وحشة
أنا "الصحیح لھذه الجملة كما یقول الكاتب ھو 

  ".میھمنیش الشكل أنا یھمني الجسم
  

عي بھذه ال تنخدویتطرق الكاتب بنصیحة للفتاه فیقول 
، أشیاء ١٠الشاب المصري بیرسم الثقافة بـ....المظاھر
مطربھ المفضل یكون محمد منیر ویكثر "ومنھم 

الحدیث عنھ، یستمع إلى أغاني میتال أجنبیة، 

یت
حدث عن اھتمامھ بحفالت األوبرا المصریة، یذھب 
إلى ساقیة الصاوي ویتحدث عنھا أمام أصحابھ، 

باللغة اإلنجلیزیة،  دائما ما تجد في یده مطبوعة
ویتابع أخبار المظاھرات واالحتجاجات ویقوم بعمل 

  ".إلى أخره..المحلل السیاسي 
متناقضات توضح لك  ١٠ویعود مرة أخري لیقول لنا 

حیث أن الفتاة ست  الفارق بین الفتاة والزوجة،
الستات أما الزوجة ستك وتاج راسك، الفتاة تغیر 

فتاة تھتم بأظافرھا أما علیك أما الزوجة تغیر منك، ال
الزوجة تأكل أظافرھا، الفتاة تكذب ولكنھا تتجمل أما 
الزوجة تذب وال تتجمل، الفتاة تقتني ما لیس عندھا 

  .أما الزوجة فتقتني ما لیس عد أختك ومرات أخوك
 ٤ثم یعود مرة أخري للرجل في موضوع بعنوان 

مواقف یشعر فیھا الرجل باإلنجاز رغم انھ لم یفعل 
   ئا،شی
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وھم أوال الطبیخ فحینما یطبخ الرجل یشعر وكأنھ جاب 
الدیب من دیلھ ویجب أن یخبر كل من حولھ انھ قام 
بالطبخ كما انھ یرید أن یسمع رأي كل شخص في األكل 
الذي طبخھ ویعتبر مجرد دخولھ المطبخ وخروج أي 
لخبطیطھ من تحت ایدیھ أن ھذا اإلنجاز یكفي وال یھم بعد 

أما عن إصالح األدوات ......... كلذلك نوعیھ األ
المنزلیة، فحینما یقوم الرجل بإصالح أي شئ في المنزل 
فربما تظھر علي مشیتھ وصوتھ وحركاتھ مالمح أسد 
الغابة حتى لو كان قد خرب ھذه األدوات 

أما عن إحضار ھدیة فعلي المرأة أن تعلم ............أكثر
ان ھذا یكفي كي أن الرجل یعتبر مجرد إحضاره للھدیة ف

تنھال علیھ بكلمات اإلطراء لذوقھ العالي وفي الھدیة 
وفي فكرتھا المبتكرة رغم أن الھدیة عبارة عن دبدوب 

أخر موقف ھو خلع الجاكت حیث إن ......... عادي جدا
كل الحاجات اللي في الدنیا كوم وخلع الجاكت ساعة 

ھ البرد كوم تاني خالص فموضوع خلع الجاكت الذي یفعل
الرجل كي یضعھ علي كتف شریكتھ یكون تأثیره علیھ 
كأنھ حصل علي جائزة نوبل ووسام الجمھوریة ولقي 
شقھ في إسكان مبارك حیث یكون سعیدا وفخورا 
وشاعرا برجولتھ رغم إن المرأة قد تستخف بداخلھا من 
ھذا الموقف الذي یحرجھا أمام اآلخرین الن شھر ابریل 

ا إن الساعة الثامنة مساء في لیس بردا بھذه الصورة كم
 میدان التحریر لیس میعاد وال مكان قارص البرودة،

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
" وفي النھایة ینصح جورج صبري المرأة بقولھ

تحملي ھذه الحركة من الشریك ألنھا ....عزیزتي المرأة 
تسعده جدا، بل حتى لو لم تشعري بالبرد قولي لھ انك 

، واجعلیھ بردانھ وضمي كتافك قوي وكشي جوه نفسك
یفرح بنفسھ شویھ ویعمل فیھا كاظم الساھر في أغنیھ 

  .بتاعة محمد فؤاد" لو " 
 ٣٠ویتطرق الكاتب إلى دوالب العمل حیث بدأ بـ 

اختالف یكشفون الفرق بین المدیر المصري والمدیر 
" المدیر األجنبي یبدأ كالمھ بجملة : األجنبي، ومنھم

أنا " كالمھ بجملة أما المدیر المصري یبدأ " أنا اعتقد
، المدیر األجنبي تتفاني في العمل یرقیك أما "قررت

المدیر المصري تتفاني في مدحھ یرقیك، المدیر 
األجنبي یستمع لك أما المدیر المصري یستمع لزمیلتك 
في العمل، والمدیر األجنبي یثق فیك أما المدیر 

إلى آخره من االختالفات .......المصري یثق في نفسھ
 .ابینھم

  
  

كلمات علیك  ٥ومواضیع أخري من دوالب العمل مثل 
 –اشمعني ( أن تنساھا عند بدء حیاتك العملیة، وھم 

، و أربع )المفروض  –أنا قریت  –وجھھ نظري  –أنا 
( حاجات الزم تعملھم لو مدیرتك واحده ست، وھم 

 –ال تنسي عید میالدھا  –امدحھا ودقق في تفاصیلھا 
 ٧، و )امدح المرأة العاملة  –تك ال تنسي انتقاد زمیال

صفات تكتسبھم من مجال العمل وتعاملك مع المدیر 
 –المطاطیة ( ویفیدوك في الزواج جدا جدا، وھم 

إنكار  –العمل الشاق  –النفاق  –تحمل االھانھ 
  ).االبتسامة الصفراء –كبت الطموح  –مجھودك 

ثم یتحدث الكاتب في عده مواضیع خاصة بالدراما 
لیبات وما یشاھده علي شاشھ التلیفزیون ومن والك

مفاھیم جامدة عادة  ٤ھذه المواضیع، موضوع بعنوان 
 ما تسقط فیھا الدراما، وھي
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زعیم العصابة الذي نراه في األفالم في  : أوال 
صورتین أما انھ یكون قاعد في مكان تحت األرض 
والمسدس دائما في ایده والتلیفون في البیر ویضرب 

بالقلم مع الموسیقي التصویریة للقلم، أما رجالتھ 
الصورة الثانیة فھي أن یكون زعیم العصابة قاعد في 

 ٥فیال ویرتدي نظارة سودا وفي یده السیجار ولدیھ 
بودي جارد، أما في الحقیقة فزعیم العصابة قد یكون 
مسئوال كبیرا یضحك ویسافر مارینا ویعقد صفقاتھ 

  .لمھول من البودي جاردبسھولھ وال یحتاج إلى العدد ا
العاھرة وھنا یأتي المخرج بممثلھ یجعلھا تقف  :ثانیا

علي عمود نور وتشرب سیجار وتلف سلسلھ حول 
أصابعھا وتنتظر شخص یمر من أمامھا لتمیل علیھ 

، ولكن في الحقیقة لن تجد "تسمح تولعلي"وتقول لھ 
مثل ھؤالء الفتیات الالتي تسئ لسمعتھا أو تكشف 

  .لعریقة أمام الناسمھنتھا ا
بنت الحتھ وفي الدراما تقدم ھذه الصورة بان :ثالثا

یقوم الشاب الحمش الذي یتشاجر مع العجالتي أو 
المیكانیكي ألنھم قاموا بمعاكسھ ھذه الفتاه التي یرید 
أن یتزوجھا بعد وفاه أبیھا، ولكن الحقیقة غیر ذلك 

كلم فاآلن ال یوجد شاب الحتھ الشھم ولكن قد تجده یت
مع أصدقائھ عن بنت الحتھ ویجلسون منتظرین أن 

  .تنزل في الشارع بل قد یقوموا بمعاكستھا

األجنبیات فقد صورت الدراما بان األجنبیات :رابعا
البد أن تعجب بالشاب المصري كما أعجبت المرأة 
االجنبیھ بأحمد زكي في فیلم النمر األسود ولكن في 

دراما المصریة الحقیقة ال یحدث ذلك وأوھمتنا ال
  .انك إذا ذھبت أوروبا ستتھافت الفتیات علیك

فئات شھیرة ظلمتھا  ٤ویتحدث الكاتب عن  
ال " الدراما، وھم متحدثو الفرنسیة فیقول جورج 

 Rیوجد بني ادم بیتكلم فرنساوي وتالقیھ بیقول ال 
حتى جاك شیراك نفسھ بیقول الـ آر آر ) غ(غین 

لفئة الثانیة ھي وال یطلق حرف الغین مطلقا، ا
حیاة ملیئة " الدكتور والدكتور ویقول الكاتب 

بالحزم والشدة ولبس النضارة في البیت والجلوس 
في حجرة المكتب وقراءه الكتب العلمیة في الصالة 
وأي دكتور جامعي متجوز دكتورة جامعیة أو حتى 
أي أتنین دكاترة بشریین حیث نجد المرأة تقول 

) ھ في موضوع امبارحعملت ای...دكتور عمرو(
( لیرد عمرو بنفس آتامھ وكآبھ زوجتھ ویقول 

یاریت نأجل الكالم في الموضوع ...... دكتورة بثینھ 
ھكذا عبرت الدراما المصریة عن الدكاترة بال )" ده

منطق أو عقل، ثالث فئة ھم الباشاوات ویقول 
لو حد حكالك عن حیاة الباشاوات " الكتاب عن ھذا 
بتوع ھلس ومسخرة وسفر ألوروبا زمان تالقیھم 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وحفالت یومیة ولكن تعالي وشاھد المسلسالت 
التاریخیة التي یظھر فیھا الباشاوات قمة الكآبة 
والتناحة والروح الباردة والكالم بحساب وكأن 
الباشاویة تعطي لألكثر سماجة واالرخم بوزا وكأن 
الباشاویة والنضافھ تتطلب منھم أن یبدون علي ھذه 

" ،وأخیرا الوحدة الوطنیة حیث یقول الكتاب "لةالشاك
من أفضل المعالجات الدرامیة ألحدي فئات المجتمع 
ھي المعالجة التي تحدث دائما للعالقة بین بطرس 
ومصطفي أي العالقة بین المسیحیین والمسلمین 
والغریب أیضا في المعاجلة الدرامیة لعالقة المسلمین 

ھا جدا وھو ما ال والمسیحیین أن المواعظ تكثر فی
یحدث في الواقع إطالقا فنجد علي الشاشة الصدیق 

احنا نسیج واحد واحنا وطن واحد ( یقول لصدیقھ 
  )".واحنا مشعارف ایھ واحد

مشاھد  ٣ویتناول الكاتب موضوعا آخر بعنوان 
تلیفزیونیھ شھیرة اختفت من الدراما ومن حیاتنا ولن 

، إذن النیابة، طلقني طلقني( تشاھدھا فیما بعد، وھم 
  ).حرنكش الحمل

) متفبركھ(مشاھد كلیبیة  ٤ویتحدث أیضا عن 
ستكرھھا بعد الزواج، حیث إن ما نراه في الكلیبات ال 

الذھاب  –ست البیت  - المطر( یحدث في الواقع مثل 
  ).للعمل

ثم یتناول الكاتب مواضیع عن الكرة واألندیة ودخول  
ه الموضوعات المرأة لمجال الكرة والتشجیع ومن ھذ

أندیة في الدوري  ٥، وما العاشق المصري إال 
الممتاز، ویقول جورج صبري عن مشجع النادي 

عنیف في حبھ، عصبي " المصري البورسعیدي 
، "بدرجھ كبیرة، وال یقبل أي انتقاد حتى لو كان سلیما

تجده في حالھ " أما مشجع نادي المقاولون العرب 
، "كبیر في الحب ومنطوي علي ذاتھ ولیس لھ طموح

متكبرا ألقصي درجھ " باإلضافة لمشجع نادي األھلي 
ویعتبر نفسھ مكسب ألي فتاه  كما ینفعل كثیرا حفاظا 

  ، أما مشجع نادي حرس الحدود "علي كرامتھ
یعرف قدره تماما وال یرید أن یناطح عتاولة الحب " 

، وأخیرا مشجع نادي الزمالك "في محیطھ االجتماعي
المشاكل مع شریكتھ ودائما ما یعتبرھا فھو كثیر " 

  ".تتعمد أھانتھ وتدبیر المؤامرات لھ
أسئلة تكشف بھا زیف عشق  ٥وموضوع بعنوان 

ماھو الفارق بین بطولة : (شریكتك لكرة القدم، منھم
الدوري وبطولة الكأس؟، ماھو االوفسید؟، ماھو نظام 

مجموعات كأس العالم؟، ماھو أفضل لعیب من 
من ھم الدراویش والشواكیش  وجھھ نظرك؟،

  ).وزعیم الثغر والفالحین؟
مساوئ جناھا الرجل  ٥وموضوع آخر بعنوان 

وجنتھا الساحرة المستدیرة من دخول المرأة عالم 
ارتفاع  –االزدحام الشدید ( تشجیع كرة القدم، وھم 

موات الدرجة  –انھیار التشجیع  –أسعار التذاكر 
  ).الثالثة

: ضیع كثیرة أخري مثل ویتحدث جورج عن موا 
لیك في النحو؟ یا تري ایھ إعراب كلمة 

 ٤(، ویسألونك لماذا نكرھھن )حاجات٥(زوج
مواقف شھیرة تثبت أن الولد أفضل من  ٦، )أسباب

البنت ألف مرة، اختالف الثقافات في صور األجانب 
  الفیس بوك نموذجا، ....والمصریین

بیان  جمل شائعة اختفت من علي ألسنھ األطفال، ٣
  .ھام من أطفال الثمانینات إلى أطفال األلفیة الثالثة

واختتم كتابھ بفصل من دوالب العمل بعنوان صدق 
 ٤( إن فاتك المیري اتمرغ في ترابھ.... اللي قال

  ).٤أشیاء وآه من رقم 
وفي النھایة أود أن أقول أن ھذا الكتاب موسوعة   

" لكل رجل ولكل امرأة، وأود أن ُأضیف أن 
، لذلك من الضروري "ابعنا مش زي بعضھا صو

اال نعمم ھذا الكتاب علي كل األشخاص بالرغم من 
وجود حقائق كثیرة فیھ، لكن لیس كل الرجال مثل 

  .بعضھم ولیس كل النساء مثل بعضھن
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   كتبت صفاء السید      
  

أي فتاة تحلم بان تجد فارس أحالمھا الذي 
لحصان األبیض، وان ترتدي سیأخذھا علي ا

الفستان األبیض وسط أفراح وزغارید أھلھا 
وأصدقائھا وُتحَضر لھذا الیوم بكل ما بھا من 
طاقھ لكي یكون مثلما كانت تحلم دائما، ولكن 
دعوني أقول لكم شئ مھما وال أستطیع أال أقولھ 

، "الحمار" اآلن ال یوجد فرق بین الحصان و( 
، )لیأخذھا، كما اعتقد  ولكن المھم أن یأتي احد

قد تنتقداني الكثیرات ولكن انظروا داخلكم جیدا 
دعوني أعود . فسترون ما أود أن أقولھ

لموضوعنا، حیث تعیش كل فتاه حیاتھا وھي 
تحلم بھذا الیوم ولكن في ظل ظروف الحیاة اآلن، 
قد یختفي تدریجیا ھذا الحلم بكل ما فیھ من جمال 

حاجھ والسالم، كما  أي" لینتھي بھ األمر إلى 
  )".الحمار.....(قلت سابقا

واألمر ھنا یجعلنا نتطرق إلى مشكلھ كبیرة، 
مشكلة العصر، مشكلھ تؤرق جمیع الفتیات، 
وُتّطیر النوم من عین األمھات، بل وتثیر فضول 
كل من یعرفونھا وُتثار تساؤالت لیس لھا إجابة 

ایھ یا حبیبتي " وكلنا نعلم ھذه االسئلة 
مش ناویة " أو " یش لحد دلوقتي لیھ؟متجوزت

ھل ھذا سؤال ُیجاب علیھ " تتجوزي وال ایھ؟
  ولكن الرد بسیط 

 أخترت لك

ون
فن

وال
فة 

قا
الث

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

" وذلك باعتبار إذا كنِت " اصلي مش فاضیة حالیا" 
، ھذا غیر الكلمات الكثیرة التي !ستتزوجین" فاضیة 

ما شاء اهللا كبرتي اھو وبقیتي " نسمعھا دائما 
سف أین العریس؟، ولكن لأل"............ عروسة 

  .تساؤالت كثیرة وكلمات أكثر لیس لھم إجابة
ھذه المشكلة تقضي علي أحالم الفتیات وتجعلھم 
یستیقظون علي الكابوس األول واألخیر لكل فتاة 

  ".العنوسة"مشكلة ................الیوم
  

، حیث "العنوسة " ارفض تماما كلمة  أنافي البدایة 
 لإلناثتعبیر عام یستخدم ( :ھي" عنوسة " كلمة  أن

الذین تعدوا سن الزواج المتعارف علیھ في كل بلد، 
 أنوھنالك بعض الناس الذین یخطئون ویظنون 

المصطلح یطلق علي النساء فقط من دون الرجال، 
والصحیح انھ یطلق علي الجنسین ولكن المتعارف 

ھذا اللفظ علي النساء في  إطالقعلیھ مؤخرا ھو 
  ).األغلب

فقط فانا ارفضھا بشدة،  اإلناثتطلق علي  أنھا وبما
فقط ولكن كل الفتیات تكره ھذه الكلمة وقد  أناولست 

یتضامن معنا بعض الرجال لرفض ھذه الكلمة، فانا 
كما یقال علي " العزوبیة"علیھا  أطلق أن أفضل

فلماذا ال یقال عننا نحن الفتیات " عازب " الرجل 

ھذه الكلمة كنا نسمعھا كثیرا من الصغیرات عندما 
تتزوج أختھا أو أخوھا أو احد األقارب واألصدقاء 

أمتي اكبر بقي عشان " والجیران، وتقول دائما 
بابا أنا عایزة أتجوز كما قالت " ، أو "أتجوز

وكانت ال تدرك " الطفلة الصغیرة في فیلم الحفید
" أنھا عندما تكبر احتمالیة عدم زواجھا مبكرا 

  ".سنھ مثال ٢٠یعني 
وعندما تذھب للجامعة تحلم بان تتزوج عن قصة 

ر الجامعة بینھا وبین شاب حب تمر بھا داخل أسوا
في مثل سنھا أو اكبر منھا لكي یتخرج أوال ویبحث 
عن شغل ویبدأ في تكوین نفسھ وشراء الشقة إن 
لم یكن لدیھ واحده قام بشرائتھا والده، ولكن في 
اغلب األحیان تتكسر ھذه األحالم لتجد نفسھا 

إن  –خارجھ من عالم الجامعة بال احد لتذھب للعمل 
تبدأ األحالم الوردیة مره أخري، وھي و –وجدت 

أن تجد شاب معھا في العمل ویعجب بھا وتعجب بھ 
ویتقدم لخطبتھا ولكن عادة ما تستیقظ من ھذا 

الحلم ألي سبب من األسباب الكثیرة التي تمنعھا 
من تحقیق حلمھا، ولكن دعونا نوضح إن في 
ھذه الحالة إمكانیة زواجھا تكون اكبر من 

عطي كل ذي حقا حقھ وأال نري الجامعة لكي ن
" الدنیا سوداء ولكن في بعض األحیان تكون 

، وان لم یتم ذلك ألنھا ال تجد "منقطة باألبیض 
إن "و –علي حد قولھا  –الشخص المناسب 

رغم أن مكان عملھا " مفیش رجالھ في الزمن ده
بھ أالف الشباب، إال إذا كانت تعمل بمكان ال 

 –ان عملي لألسف كمك –یوجد بھ سوي فتیات 
  تبدأ مرحلة أخري وھي الزواج التقلیدي

طنط أم حماده " ، عن طریق "الصالونات" 
" ، أو عن طریق "الجارة اللي نفسھا تفرح بیكي

اإلعجاب من النظرة األولي في فرح صدیقتك أو 
وفي النھایة كما یقولنا دائما ولكن مع ".قریبتك

أما ھي بطیخھ یا أما قرعھ یا " لمسة تعدیل 
  برده قرعھ

، كما یقال" عانس " ولیست  "عزباء"كلمة 
رفض عربي لھذه الكلمة  أیضا كوھنا

، ولذلك "عزباء" واالختصاصیون یقترحون كلمة 
 أو" العزوبیة"لھذه المشكلة بكلمة  أشیرسوف 
  ".تأخر سن الزواج" مشكلة 

 واإلحصاءالعامة  التعبئةقال بیان صادر عن جھاز 
وذلك بمناسبة الیوم العالمي  - ٢٠١٠اغسطس/ 

لذكور الذین لم یتزوجوا بلغت نسبة ا أن - للشباب 
في الفئة العمریة من  اإلناثبین % ١٣و  ،%٣٤
  .سنھ ٢٩ ىلإ ١٨

ھذه المشكلة التي تعود  ىلإوبھذه النسبة نتطرق 
  :إلى – اإلسالميحسب رأي الدین  – أسبابھا
  غالء المھور، وعدم قدرة الشباب علي

 .تحمل تكالیف الزواج
  أھل جھةوضع الشروط التعجیزیة من 

 .الشاب أوالفتاه 
  في الزواج الراغبینقلة عدد الرجال. 
 غالء المعیشة وصعوبة توفیر سكن. 
  الرغبة في الدراسة سواء من طرف

 .الفتاة أوالشاب 
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وعلي غرار ھذا، فھناك مدونة مصریة ساخرة 
وتدور حول خواطر " عایزة أتجوز" باسم 

صاحبتھا غادة عبد العال عن الخطاب المختلفین 
 ٢٠٠٦الذین یتقدموا لھا، وبدأت المدونة في 

وتقول غادة عبد العال أن قضیة المدونة لیست 
العنوسة والتأخر في الزواج ولكن قضیتھا ھي 

 ١٥أنا امثل " الزواج نفسھ، وتقول في مدونتھا 
واللي بیضغط  ٣٥إلى سن  ٢٥ملیون بنت من سن 

علیھم المجتمع كل یوم عشان یتجوزوا مع انھ مش 
، ثم تحولت المدونة إلى "بادیھم إنھم لسھ قاعدین

ثم تحولت إلى مسلسل قامت  ٢٠٠٩كتاب عام 
ري غادة بكتابة السیناریو والحوار وبطولة ھند صب

وسوسن بدر ورجاء حسین ومن إخراج رامي إمام 
علي التلیفزیون  ٢٠١٠وعرض في رمضان 

المصري وبعض القنوات الفضائیة ویذاع حتى اآلن 
ومن المؤكد أن كل البنات والسیدات المصریات 

) ھند صبري(رأت ھذا المسلسل وعاشت مع عال 
حیاتھا ومشاكلھا والخطاب الذین یتقدمون لھا 

دائما حیث ضحكنا معھا وبكینا معھا ومعاناتھا 
وتأثرنا معھا الن حالھا یشبھ حال الكثیرات مع 

  .اختالف نظرتھم للموضوع
  :یومیات عانس حقود

  
  

منذ سنتین قامت إیمان ھاشم بعمل مدونة لھا علي 
االنترنت لتصرخ بأعلى صوتھا في مدونة لھا 

وھي المدونة " یومیات عانس حقود" بعنوان 
م جمعیة حقوق العوانس، وتقول إیمان الناطقة باس

عن سبب إنشائھا للمدونة أنھا كانت تري دائما 
مشاھد كثیرة في الجامعة في اخر سنھ طب وكانت 
ھذه السنة للتدریب العملي وھي أھم سنھ في حیاة 

ة، فكانت تري اغلب الفتیات ال یھتمون /الدكتور
 بالدراسة أو التدریب أو الشغل بعد التخرج ولكن كل

ولذلك قررت أن " الزواج" ما یفكرون بھ ھو 
نعم أنا عانس وكمان بحقد " تتمرد وتقول لھم 

أنا عشت فترة، ( ، حیث تقول في مدونتھا "علیكم
كل ما أقول رأي وال كلمة، یردوا في سرھم ویبان 

....... ، ماشي"دي عانس وغیرانة"في عینیھم 
  ).شوفوا بقي الدنیا من عین ھذه العانس الغیرانة

" وتعرف في احد موضوعاتھا في المدونة  
حیث تتحدث عن تعریف الزوجة في " الزوجة

مصر ومتطلبات المھنة، وتستنكر في النھایة لماذا 
كل ذلك یحدث مع المرأة ھذا غیر االتھامات 
الموجھة لھا إذا لم تستطیع التوفیق بین المنزل 

عانس " والعمل وكل ذلك كي ال یطلق علیھا لقب 
."  
" جواز االنتریھات " ناك موضوع أخر بعنوان وھ

وتقول إیمان ضاحكھ الن معندیش صالون وتضیف 
أي حد فینا بیحترم نفسھ (في نھایة الموضوع 

شویة متھیالي ممكن یشوف انھ یستحق من ھذه 
ملیار نسمة واحد بس شایفھ  ٦الحیاة ذات الـ 

The One عروسة" ، أنتي أقیم من انك تكوني "
اجات كتیر أھم من انك بس تبقي وأنت فیك ح

والھدف ھو مشاركة فالن مش تغییر " عریس"
  ).البطاقة

  

  
" الزواج بطیخة" وفي موضوع أخر تقول إیمان 

عملنا ایھ البطیخ عشان نحمل علیھ ( وتقول إیمان 
الجملة دي بقي .....مسئولیة التھمھ دي مش عارفة

ھي أس البال الن  –المتنكرة في شكل بطیخة  –
ي أساس كده فإحنا بقي یاعیني مغلوبین علي عل



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتنصح بان ) امرنا ومفیش حاجھ قدامنا نعملھا
فتره الخطوبة فترة مھمة فھي فترة اختبار وتجربة 
للطرفین الن معظم األشیاء تظھر خاللھا، حتى ال 

كما قلت أنا في " قرعة " نقول في النھایة أنھا 
  .بدایة المقال

إن أسبابھا : " نوسةوتقول إیمان عن ظاھرة الع
نوعین وھي إما الزواج لبعض الفتیات في سن 
صغیرة جدا أو ارتفاع نسبھ الطالق حیث أن 
العالقات تنتھي من بدایتھا وبدل ما أن تكون عانس 

، وتضیف أن عدم وضوحنا مع "تصبح مطلقة
النفس ھو أساس المشكلة سواء رجال أو إناث، 

ھا النساء وأیضا تكون المشكلة في بدایتھا أساس
أكثر من الرجل حیث أن التربیة تكون من المرأة 
ألوالدھا التي تجعلھم تربیتھا بشكل مباشر أو غیر 
مباشر، غیر صادقین دائما مع أنفسھم ومع الفتیات 
التي یدعون حبھم لھن أو عدم تحمل مسئولیة 

  .أسرة
أما عن نظرة المجتمع للفتاة التي تأخر زواجھا 

جتمع دائما یضع عالمة أن الم" تقول إیمان 
استفھام أمام المرأة التي تكون بدون رجل حتى لو 
كانت متزوجة وزوجھا مسافر والسبب أن المرأة 

  ".وافقت علي ھذا بل وتنازلت عن حقھا في الرد
  

  :قالوا عن العنوسة
 ظاھرة العنوسة : آنسة/ شیماء سمیر

سببھا الرئیس لیس في البنات أو حتى في 
حدث في المجتمع، غیر الشباب ولكن ما ی

إن فرص الشغل بقت متاحة أكثر للبنات 
ولیس للشباب اللي المفروض بیكونوا 

 .نفسھم عشان یتجوزوا
 
 ھذه الظاھرة محتاجة : مخطوبة/ھند محمد

حل غیر إنھا ظاھرة تتعب األھل ألنھم 
عایزیین یفرحوا بأوالدھم وده صعب في 
ظل األحوال االقتصادیة للمجتمع وبالنسبة 

ظرة المجتمع للبنت اللي تأخر زواجھا لن
فھي نظرة سلبیة وھي السبب األول 
واألخیر للظاھرة الن البنت لیس لھا أي 

  .ذنب
  

  معظم الدول العربیة : آنسة/ شیماء احمد
دلوقتي نسبھ العنوسة فیھا مرتفعھ بسبب 
الظروف االقتصادیة والتعنت من األھل 
وانتشار االنحالل بقي ارخص من الجواز 

، أما لنظرة المجتمع للظاھرة )ضاحكھ(
فتغیرت تماما بسبب ارتفاع نسبة العنوسة الن 

 ٢٠أو  ١٨زمان كانت البنت لما توصل لسن 
سنھ كان بیطلق علیھا عانس لكن دلوقتي 

سنھ أو یمكن  ٣٠أو  ٢٨بتوصل البنت لسن 
اكتر ولسھ متجوزتش وده بقي طبیعي 

 .دلوقتي
  

  
ء كان رجال أو امرأة، لكل ظاھرة مؤید ومعارض سوا 

فھناك من یرفض العنوسة كلقب وال یرفضھا كظاھرة 
ملموسة، وھناك من یرفضھا لقبا ومضمونا، والبعض 

  .یتقبلھا قلبا وقالبا
وللتعبیر عن ھذه الظاھرة سواء بالرفض أو بالقبول  

فما كان أمام ھؤالء الشباب والبنات سوي المواقع 
  :االجتماعیة مثل الفیس بوك

  "عوانس من اجل التغییر"ب جرو*
  

  
ھو حركة اجتماعیة تھدف إلى تغییر النظرة الموجھة (

إلى كل عانس والتي تجعلھا أمام أمرین إما الزواج بأي 
شخص للتخلص من ھذا اللقب الجاثم علي أنفاسھا أو 
الثبات علي موقفھا في انتظار الشخص المناسب لھا 

ا المجتمع ولتتحمل وقتھا كل اللعنات التي سیقذفھ
ال نسعى إلى معاداة الرجال بأي شكل من .... بھا
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األشكال، بل نري أن انضمامھم للحركة یساند 
محاوالت تغییر ھذه النظرة السلبیة في محاولة 
إلقناعھم بكف أیدیھم عن الفتاه التي تأخر 

ھكذا عرف منشئو الجروب ھدفھم من ھذه )زواجھا
  .الحملة

الجروب انھ قام برصد ویقول محمد عبد العاطي منشئ 
مشاكل في المجتمع قبل إقدامھ علي إنشاء الجروب 
بسنھ، وكانت مشاكل االرتباط تظھر بمعدل حالتین 

الیوم "اسبوعیا من خالل عملھ في قسم المجتمع في 
فقد كانت مشكلھ تأخر سن الزواج من ابرز " السابع

المشاكل، ولذلك فالجروب كان مجرد وسیلة إضافیة 
ھیم المجتمع عن البنت التي تأخر سن لتغیر مفا

  .زواجھا والتي یطلق علیھا عانس
وعن نظرة المجتمع للبنت التي تأخر زواجھا فیقول 

الن المجتمع مجتمع قوالب تعود أن الرجل : " محمد
یتزوج ویشتغل والبنت تتزوج وتجیب عیال وأي حاجھ 
مخالفھ لده یرفضھا من غیر أي سبب ولو نظرنا ألي 

البنت تتجوز وخالص ھنالقي انھ بیقول  شخص عایز
كالم غیر مترابط وغیر مفھوم زي إن البنت مش 
ھتقدر تدافع عن نفسھا ومحدش ھیلبي رغباتھا 

صحیح ربنا : " ، ویضیف"وھتبقي فریسة للمجتمع
خلقنا زوجین بنكمل بعض وان الزواج ضرورة 
إنسانیھ وحاجھ بشریھ بس الزم نعمل ده بشكل سلیم 

  ".ریك المناسبوصح مع الش
  أنا عایزة حقي"جروب 

 

  
لھاني رمزي، فان دعاء " عایز حقي"علي غرار فیلم 

وفي . عویدة تطالب ھي االخري وتقول أنا عایزة حقي
عایزة حقي من مجتمع ال ینظر إال " تعریفھا للجروب 

تحت قدمیھیعتقد أن العانس عار علیھ ولیس لھا مكان 
عدم زواج الشباب فیھ بالرغم من انھ ھو السبب في 

والفتیات نظرا للظروف الصعبة المحیطة حتى لو 
كیف .... تخلت الفتاة عن المادیات وتزوجت من تحب

سیواجھان الحیاة معا بعد أن تزید األسرة ویصبح 
ل ازیھناك أطفال؟ أین العمل في ذلك المجتمع الذي ال

یعیش على المعونات؟ أین الحیاة الكریمة لبنى 
ه األرض؟ إذا تخلت الفتاة عن اإلنسان على ھذ

كیف تتخلى عن حقوق .. حقوقھا المادیة لتتزوج
أبنائھا فیما بعد؟ أین ستعیش ھذه األبناء؟ كیف 

ھي مشكلة مجتمع ولیست مشكلة فتیات  ًاستتعلم؟ اذ
أیھا المجتمع أنت  ًااذ.... تنتظر العریس المناسب

  السبب
  ).وأنا عایزة حقي

وھي مقدمھ برامج  –ء وعن بدایة الجروب تقول دعا
بعد ما : " - في مطلقات رادیو ومدونھ علي االنترنت 

تراودت في ذھني أفكار كثیرة عن البنات وأفكارھا 
ومشاكلھا  سةوطموحاتھا ومستقبلھا وكمان العنو

وطریقھ اختیارھا لزوج المستقبل وطرحت كل ذلك 
، وبعد ذلك قررت )مطلقات رادیو(في برنامجي علي 

نا عایزة حقي في شھر یونیھ الماضي اعمل جروب أ
وكان ھدفي إن البنت اللي تأخر زواجھا ال یعیبھا شئ 
ومتعتبرش عار علي المجتمع ومن حقھا أنھا تعیش 

  ".حیاة طبیعیة
وتضیف دعاء أن تأخر الزواج سببھ الحالة المادیة 
والبطالة وھذه ماھي إال مشاكل في المجتمع بأكملھ 

أخر سن زواجھا ألنھا من ولیس ذنب الفتیات التي ت
الممكن أن تكون طاقة ھائلة تساعد علي نھضة 

  .المجتمع في أي مجال من المجاالت
كل .. طلعت فوق السطوح ھز الھوا كمي"جروب 

  البنات أتجوزت وأنا قاعدة مع أمي

 
وھناك الكثیر من الجروبات والصفحات علي الفیس 

بات بوك یحملون تقریبا نفس االسم وھناك أیضا جرو
  .تحمل نفس االسم ولكن للشباب أیضا

: وعن ھذا الجروب تقول مي یسري منشئھ الجروب
الھدف من الجروب كان تجمیع أراء ووجھات نظر " 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشباب من الجنسین في العنوسة وایھ اسبابھا 
وحاولھ لتقریب وجھات النظر بین الطرفین، ومن 
ناحیتي كنت عایزه اعرف في ایھ في مخ الشباب 

 ةفي ایھ وازاي؟، وعن نظره المجتمع للعنوس وبیفكر
فانا شایفھ إنھا اختلفت خالل السنین األخیرة رغم 

  ".وجودھا وانتشارھا المستمر
  

 بس بمزاجي..... عانس "جروب 
 

  
ویقول محمد الشوربجي منشئ الجروب انھ بدأ ھذا 
الجروب من شھر رمضان الماضي وقرر أن ینشئ 

ة وإیجاد حل لھا ولكن مثل ھذا الجروب لعرض المشكل
الشباب كلھم باعتبار  ىلإبشكل طریف للوصول 

  .لیست للبنات فقط" العنوسة"
أن تأخر : " وعن ظاھرة العنوسة للبنات فیقول محمد

سن الزواج عند البنات بیعمل اثر نفسي كبیر علي 
البنت وان مفیش أي أمل في حیاتھا خصوصا لو 

امعة مثال، مكنش لیھا أي تجارب حب سابقھ في الج
أما بالنسبة للولد فالعزوبیة دي مشكلھ كبیرة فلو 
مكنش الولد فعال علي خلق فمن الممكن انھ ینجرف 
في سیل االنحراف بسبب عدم قدرتھ علي الزواج في 
الوقت الحالي لألسباب المادیة، لكن في النھایة 

للبنات والعزوبیة لألوالد مرتبطین ببعض لو  سةالعنو
  ".عزوبیة، العنوسة ھتتحلحلینا مشكلھ ال

) عانس بس بمزاجي(وعن اختیاره السم الجروب 
أنا اخترت االسم ده علشان نظره المجتمع : " فیقول

للعانس یعني عند في األول واألخر وبرد بیھ علي 
الناس اللي بتقعد تتكلم عن العانس فھو حفاظ لكرامتھا 

الن البنت في بعض األحیان ) عانس(أفضل ما نقول 
ون سبب لعنوستھا زي إنھا رسمت صورة خیالیة بتك

لفارس أحالمھا مش موجودة في الواقع أساسا واللي 
ممكن لو مش لقیتھا في األخر بعد ما تعنس یعني تقبل 

  ".بأي حد لمجرد إنھا تتجوز وخالص
 
  :"Single We Aft5eR "جروب *

  
وفي التعریف الخاص بالجروب نقرأ فوائد انك تكون 

  ).للبنات(، وفوائد السنجلة )الدلألو(سینجل 
" وعن الجروب یقول محمد جودة منشئ الجروب 

مع صدیق لیا، ٢٠١٠ -٢-١٢بدأت الجروب یوم 
وكان السبب إننا لقینا ) البیدج(وبعدین عملنا الصفحة 

حاجھ غریبة الحظناھا بین الشباب والبنات وھي لما 
الجواب بیبقي " ة وال أل؟/ي مرتبط/أنت"تسأل حد 

، بحثنا في الموضوع "أل الحمد هللا"ب شویھ وھو غری
وحاولنا نعرف من ناس كتیر لیھ الفخر بعدم االرتباط 
ووقتھا جتلنا فكره إننا نعمل جروب وبعدین بیدج 
عشان نعرف أراء الناس بتوسع لمعرفھ أسباب 

  ".الفخر
التي ذكرھا محمد من االمثلھ  - وكانت معظم األسباب 

ن قصص أعضاء الجروب، التي رأھا ومرت أمامھ م
والتي تجعلھم یفتخرون كونھم غیر مرتبطین أو 

لو كان ( ، ھي الظروف، الوقت، بعد المكان - متزوجین
، عدم القدرة )التعارف عن طریق الشبكة العنكبوتیھ

علي تحمل المسؤولیة، أو عدم التفاھم بینھم مما 
یؤدي علي االنفصال بعد الخطوبة أو قبل الزواج بفترة 
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، كل ذلك یجعل معظم الشباب مقتنعین بمقولة )ةقصیر
  ".سینجل وافتخر"

وعن رأیھ في أسباب العنوسة للبنات والعزوبیة 
أوال التقصیر في التربیة : " للشباب، یقول محمد جودة

من الوالدین یتسبب في جیل طالع یتسلي ببنات الناس، 
االھتمام بالدنیا والبعد عن الدین یجعلھم یحسوا إن 

د ھیرضي بیھم مثال ومیعرفش إن ربنا جاعل مفیش ح
لكل واحد نصیبھ، الظروف المادیة اللي بیمر بیھا كثیر 
من شباب الجیل حالیا ومطالب أھل العروسھ الكثیرة 
للموافقة علي زواجھا من ھذا الشاب، الظروف 
الشخصیة اللي بتبقي قاتلھ لإلنسان اللي بیمر بیھا مثل 

وده بیسبب عقده  عدم قدره الشخص علي اإلنجاب
نفسیھ بأنھم مش ھیتزوجوا، وأخر نقطھ وھي 

  ".االھتمام بالمظھر ولیس الجوھر
  

  :"I LOVE BEING SINGLE "جروب 

  
  

وتقول فرح أسامھ منشئھ الجروب أنھا بدأت ھذا 
الجروب منذ حوالي سنتین ألنھا شعرت أن عدم 
االرتباط بشخص یجعلك تشعرین بالحریة وعدم التقید 

، وألنھا لم تجد الشخص المناسب وقد یكون بأي شئ
بعض األشخاص یفضلون أن یكونوا غیر متزوجین 
ألسباب كثیرة منھا فقدان الثقة في الجنس األخر أو 
ناتجة عن تربیھ األھل في أن یتزوجون زواجا تقلیدا 
أو ناتجة عن حریة شخصیھ لغرض الدراسة أو العمل 

وتضیف .خرأو حبھم للحریة وعدم التقید من شخص أ
لشخص متفھم جدا وال " مخطوبھ"فرح أنھا اآلن 

یشعرھا أبدا أنھا مقیدة وفاقده لحریتھا الن التفاھم بین 
الطرفین أھم شئ وتنصح البنات والشباب أن یتزوجوا 

  .من الشخص المناسب الذي یسعدھم في حیاتھم
وھناك الكثیر من الجروبات والصفحات علي الفیس 

وعدم  ةشجع علي العنوسبوك التي توافق بل وت
 I "، "ةنعم للعنوس" ي لحملھ /انضم" االرتباط مثل 

am Single.... رابطة " ،"بال حب بال وجع قلب
ي /، و انضم"(proud to be single)السناجل
  ".ةنعم للعنوس" لحملھ 

بالمقابل ھناك الكثیر أیضا من الجروبات التي ترفض 
 ،" I Hate Being " Single مثل ةالعنوس

"mesh 3ayz ab2a SINGLE:(.. bs mfesh 
7ad ystahlny "  

  
 alex راسین في الحالل... الخاطبة" جروب *

5atba ... :"  
  

  
ھدف الجروب كما عرفھ احمد فھمي ومحمد ُكریم 

بان  -في التعریف الخاص بالجروب  - منشئو الجروب 
ھناك أشخاص كثیرة ال یجدون الشخص المناسب 

ولذلك ) زواج الصالونات(لیدي ویكرھون الزواج التق
تم عمل ھذا الجروب بشرط إن من یشترك بھ یرید حقا 
أن یتزوج وعلي أن یكون ھذا الجروب وسیط بین 
األعضاء ویحاول التوفیق بینھم في ھذا الموضوع 
علي أمل أن یضعوا في یوم من األیام صورة عریس 

 -الذي جمع بینھما -وعروسھ من ھذا الجروب 
  .ب الخاصةكصورة الجرو

عن الزواج عن  –احدي االدمن  -وتقول أمیرة زكریا 
ھي وسیلة زي أي وسیلة زواج : " طریق االنترنت

أخري، المھم طبعا الصدق بین االتنین واكید لو فیھ 
  نصیب الزم األھل تسأل عن الطرف األخر، وأنا ممكن 

  
جدا أتزوج بالطریقة دي ومش معترضة علیھا، ألني 

نجحت من خاال االنترنت والحمد هللا  شفت حاالت زواج
 ".مستمرین مع بعض

وتضیف أمیرة رأیھا في العنوسة ونظرة المجتمع لھذه 
إحنا اللي سمناه عنوسة في الوطن : " الظاھرة قائلة

العربي واللي ھو تأخر سن زواج البنت لكن في الغرب 
الموضوع عادي إن أي واحده مش تتجوز وبیكون 

نا الثقافة والتربیة بتوجھ البنت برغبتھا لكن إحنا عند
إنھا الزم تتجوز، ورغم إني شایفھ إن حالیا الموضوع 

 ٣٠بدأ یقل في المجتمع ونظرتھ للبنت اللي عندھا 
سنھ ولسھ مش متزوجة عشان الظروف المادیة بقي 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ". لیھا عامل كبیر علي جمیع المستویات
نصائح أبلة سوسة "وھناك أیضا جروب بعنوان 

 ".ى العنوسةللقضاء عل
المھم .. مش مھم الشبكة والفرح والفستان"جروب *

":أحنا بنشترى راجل..اإلنسان  
وفي التعریف الخاص بالجروب یقول أصحاب 

العنوسة جزء كبیر من المشكلة في تفكیرنا : الجروب
وغالء .....المادي واعتبار الزواج صفقھ تجاریھ

زمان في  الخ،............المھور والمبالغة في الطلبات
األفالم القدیمة كان والد العروسة یقول للشاب المتقدم 

ولكن اآلن " یابني احنا بنشتري راجل"لخطبھ ابنتھ 
المشكلة .........لم تعد ھذه الجملة موجودة في قاموسنا

عربیة ولیست مصریة فقط ولذلك ھذه الحملة موجھھ 
لكل الشعوب والمجتمعات العربیة والھدف من ھذه 

وال أن نقضي علي " ببالش"لیس أن نتزوج الحملة 
........فرحھ األھل بأوالدھم ولكن الھدف ما یلي  

 البعد عن التباھي واالستعراض. 
 البعد عن المغاالة والمبالغة. 
  تیسیر وتسھیل الزواج أصبح مطلب دیني

لمنع انتشار الرزیلة والفاحشة بین ... وأخالقي
وفي الشباب في ظل انتشار العري واإلباحیة 

ظل البطالة وغالء األسعار والظروف 
 .االقتصادیة السیئة

  
فتري الغالبیة انھ الحل ) تعدد الزوجات(وعن التعدد 

فھناك الكثیر الذین  ةالمثالي للقضاء علي العنوس
  :ینادوا بالتعدد علي الفیس بوك مثل

  
  ":الزوجة الثانیة أفضل من الصدیقة"جروب *

الرافضة للتعدد في وھو دعوة لتغییر نظرة المجتمع 
المقام األول والدعوة تركز علي مصالح جمیع 
األطراف، الرجل، الزوجة األولي، والزوجة الثانیة 
والتي ھي أیضا من نسیج مجتمعنا ولھا حقوق مثلنا، 
والدعوة للتعدد ھي اقوي حل لمشكلھ قائمھ بالمجتمع 

بالرغم من انھ لیس الحل " تأخر سن الزواج"وھي 
ا تم تعریف الحملة في المعلومات الخاصة الوحید، ھكذ

  .بالجروب
بدأت ھذا " ویقول عمرو حلمي قوره منشئ الجروب 

وھدفي منھ الدعوة لتوفیر  ٢٠٠٨الجروب سنھ 
احتیاج أساس لكل مسلم ومسلمھ مثل الطعام والشراب 
والھواء واقصد بھ حقھ في الحصول علي حاجتھ 

  ".ون زواجالجنسیة في إطار شرعي وأال یبقي احد بد
وجھھ نظري " وعن رأیھ في ظاھره العنوسھ یضیف 

في موضوع تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب 
والفتیات، انھ من أسباب البالء في الفترة التي 
نعیشھا، فال یخفي علي احد أن عدم إشباع احد 
احتیاجات اإلنسان الطبیعیة سیؤدي علي األقل إلي قلة 

ھ حافظ علي نفسھ من تأثیره االیجابي ھذا بفرض ان
  ".االنحراف ولم یؤذي نفسھ وغیره
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  . !!!اآلثــار املصرية 

  متفردة، بني كل حضارات العامل،..  قيمة عظيمة .. اآلثار املصرية  الفرعونية 

  كأغلب احلضارات األخرى" الدم"فهي حضارة بيضاء نزيهة مل  تقم علي 
  فاملصري القديم أحب  السالم واحلق والعدل وتارخيه اخلالد الذي 

  ....دا على ذلك واألحجار سيظل شاه سجله على اجلدران
  ؟... اآلثار املصرية من املسئول عنها 

  كتبت صفاء السيد
  
  
  
  

علي عكس الشائع بأن احلضارة املصرية قامت 

علي العبودية واالستعالء، فاحلقيقة هي انه مت 

اكتشاف مقابر العمال بناة األهرام وكانت 

جبانب اهلرم، ولو كان هناك ذل وعبودية فال 

ميكن أن يكون اإلبداع بهذا الشكل فاحلضارة 

ملصرية بها إبداع غري عادي فقد قامت علي ا

  .احلب واالحرتام واملساعدة

  

  :ارــــــــعلم اآلث

  
ھو " علم اآلثار، علم العادّیات، أو األرَكُیُلوِجیا"

. دراسة علمیة لمخّلفات الحضارة اإلنسانیة الماضیة
تدرس فیھ حیاة الشعوب القدیمة، وذلك بدراسة 

المباني : (فات أشیاء مثلمخّلفاتھا، وتشمل تلك المخّل
والعمائر، القطع الفنیة، األدوات والفخار 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، وقد تكون بعض ھذه االكتشافات )الخ.........والعظام
قبر فیھ ُحلي ذھبیة، أو بقایا : (مثیرة لالھتمام مثل

  ).الخ.........معبد فخم
. ویعد االھتمام بماضي قدماء المصریین حدیثا نسبیا  

طوریات الفرعونیة واإلغریقیة فبعد انھیار اإلمبرا
بحثا عن : والیونانیة، تعرضت المقابر والمعابد للنھب
وبدأت . كنوز، واستغالل أحجارھا في البناء

االستكشافات األثریة األوربیة في مصر بعد الغزو 
). بونابرت(م؛ بقیادة نابلیون ١٧٩٨الفرنسي عام 

 فإضافة إلى جیشھ، كان ھناك نحو مائتي عالم مرافق؛
في عموم  –جاءوا إلجراء عملیات مسح وحفائر 

وكانت تلك البعثات المبكرة ھي التي حملت . مصر
معھا معظم القطع األثریة إلى المتاحف األوربیة 

وزاد االھتمام بدراسة اآلثار المصریة . واألمریكیة
؛ خاصة بعد "علوم المصریات"القدیمة، لیتطور إلى 

من فك رموز " جان فرانسوا شامبلیون"أن تمكن 
  .الكتابة الھیروغلیفیة على حجر رشید

قد بدأ  -سنتحدث عنھ بعد قلیل  -ولعل علم المصریات 
، "أوجست ماریت"رسمیا بأعمال األثري الفرنسي 

ولقد ). في سقارة(الذي اكتشف مقبرة العجل أبیس 
مدیرا لمصلحة اآلثار، وكرس حیاتھ " ماریت"أصبح 

" ماریت"وساعد . ألعمال الحفائر وحفظ آثار مصر
في إقامة المتحف المصري بالقاھرة؛ من أجل عرض 

شارل "وواصل . اآلثار والكنوز المصریة
، كمدیر عام لمصلحة "ماریت"أعمال "ماسبیرو

 .١٩١٤إلى عام  ١٨٨١من عام : اآلثار
وبحلول القرن التاسع عشر، تأسس النشاط األثري 

نشاط یھدف ولم تعد الحفائر األثریة مجال . كعلم لآلثار
إلى نھب المقابر وجمع القطع األثریة؛ وإنما أصبح 
علما یھدف إلى اكتساب المعرفة العلمیة عن 

وطبق علماء المصریات، أمثال . الحضارات القدیمة
الوسائل العلمیة في إجراء " ولیام فلیندرز بیتري"

عالم " بیتري"وكان من بین تالمیذ . الحفائر األثریة
الذي اكتشف " وارد كارترھ"المصریات الشھیر 

نوفمبر من عام  ٢٦مقبرة توت عنخ آمون؛ یوم 
١٩٢٢.  

وبینما كان األثریون األوائل، في الغالب، یھتمون 
بكشف المنشآت الضخمة ونقل اآلثار إلى المتاحف؛ 

أولى اھتماما خاصا بكسر الفخار " بیتري"فإن 
واألحجبة ) الشفافة(



              ٥٨                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ذلك من القطع المكسورة واألدوات المنبوذة وغیر 
التي كانت تعد ضربا من النفایات ) المنتجات(

على إمكانیة تعلم " بیتري"وبذلك برھن . والمھمالت
الكثیر من تلك القطع؛ بربطھا بالمحتوى الذي وجدت 

وإن كثیرا من ابتكاراتھ ھي الیوم ممارسات : فیھ
  .عیاریة أولیة

  

  :Egyptologyعلم املصريات
  

  
  

ثار وھو علم یختص بدراسة ھو احد فروع علم اآل
تاریخ مصر القدیمة ولغتھا وآدابھا ودیاناتھا وفنونھا 
وتعتبر الحضارة المصریة أقدم حضارة إنسانیھ علي 

  .وجھ األرض
یعتبر القدماء المصریین ھم أول علماء المصریات 
بدایة من الملك تحتمس الرابع الذي قان بازالة الرمال 

ما رآه یناشده فیھ حول جسد أبو الھول تحقیقا لحل
بذلك، وقد ترك تحتمس الرابع لوحھ تحكي تفاصیل 

  .ھذا الحلم
وبعد تحتمس بقرنین من الزمان قام األمیر خعامواست 
ابن الملك رمسیس الثاني بالتنقیب وترمیم آثار أجداده 
القدماء من معابد ومقابر ومباني منھا ھرم الملك 

علم اوناس بسقارة لیكون أول مرمم لآلثار في 
  .المصریات

ثم بدأ اھتمام اإلغریق والرومان بدراسة تاریخ مصر 
في أواخر القرن السابع المیالدي، وقد وصل إلینا جزء 
كبیر من المعلومات والتواریخ عن تاریخ مصر عن 

  ھیرودوت (طریق كتابات وتأریخ مؤرخین أمثال 
  والمؤرخ المقدوني سترابون وسولون ودیودورس 

سترابون وسولون ودیودورس  والمؤرخ المقدوني
 -الذي عاش في عھد یولیوس قیصر -الصقلي 

واغسطس وبلیني المؤرخ الروماني ویوسیفوس 
  ).مؤرخ الیھود

  
أما علماء المصریات المسلمین فقد قدموا العدید من 
اإلسھامات في كشف أسرار الحضارة المصریة 
القدیمة فكانت أول محاولھ معروفھ قام بھا ذو النون 

صري وأبو بكر احمد بن وحشیة في القرن التاسع الم
المیالدي، واستطاعا بصورة جزئیھ فھم طبیعة اللغة 

  .الھیروغلیفیة
بدایة من القرن الثالث  -أما الباحثین األوروبیین 

وكتاب الرحالت، الذین كانوا في األغلب  - عشر
یقومون بسرقة وتھریب اآلثار، كانت مالحظتھم 

من المعلومات بالرغم من  وكتابتھم تقدم الكثیر
األخطاء الفاحشة فیھا ولكن لبعضھم إسھامات جلیلة 

جون جریفز، ( نتجت من إتباعھم طرق علمیة ومنھم 
  ).كلود سیكارد

ففي أواخر القرن .م١٨٢٢وقد بدأ علم المصریات عام 
الثامن عشر قام علماء حملة نابلیون بتسجیل الحیاة 

موسوعة وصف  النباتیة والحیوانیة والتاریخ في
مصر، واتخذت دراسة التاریخ المصري القدیم شكال 

  .علمیا أكثر بعد اكتشاف حجر رشید

  :علم املصريات احلديث
م جاء شامبلیون ونیستور لوت ١٨٢٨وفي عام 

وآبولیتو أعضاء البعثة الفرنسیة إلى مصر وحصلوا 
علي تصریح بالتنقیب من محمد علي باشا وقاموا 

عا وسجلوا مالحظتھم في ست باستكشاف خمسین موق
مجلدات، وقد قدم شامبلیون إلى محمد علي التماسا 
یقترح فیھ تنظیم الحفریات ووضع قوانین لمنع 
السرقة والتھریب لآلثار المصریة ولكنھ لم یجد صدي 
لدي محمد علي، كما قدم بعده بعامین رفاعة 

  .الطھطاوي التماسا أخر ولكن لم یتم اتخاذ أي إجراء
ایة القرن العشرین اتخذت دراسة الحضارة وفي بد

المصریة القدیمة شكال أكادیمیا واصبحت تخصص 
مھني، كما دخلت التكنولوجیا علم المصریات 
واستخدمت وسائل وأجھزة حدیثة الستخالص وتحلیل 
الحفریات واآلثار مثل استخدام الكربون المشع في 

وقد أصبح علم .تحدید زمن وعمر االكتشافات
ت من المواد العلمیة الرئیسیة التي ُتدّرس في المصریا

  الجامعات 
  .وأنشأت معاھد خاصة لدراستھ وللقیام باألبحاث



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :لآلثار ىعلألالس ا
  

  
المجلس األعلى لآلثار ھو الجھة الحكومیة في مصر 
المعنیة والمسئولة عن كل ما یتعلق باإلشراف علي 

متھ التراث الحضاري للبالد، وھو المسئول عن سال
وإدارتھ وحمایتھ وحفظھ وعرضھ وتوثیقھ واألبحاث 

خدمات الدعم لھذه .الخاصة بھ والتمثیل اإلعالمي
المھام تقوم بھا ستة قطاعات، وتغطي جمیع 
االحتیاجات االداریة والمالیة والقانونیة والفنیة 

  . والھندسیة والعملیة
تم تأسیس جھة حكومیة مسئولھ عن التراث 

وتم تسمیھ ھذه  ١٨٥٩ي عام الحضاري المصري ف
تحت وزارات األعمال العامة (الجھة إدارة اآلثار 

، وظل )والتعلیم واإلرشاد القومي والثقافة، بالترتیب
م إلى أن اتخذت اسم ١٩٧١بھذا االسم حتى عام 

وتم تغییر ھذا " EAO"، أو "ھیئھ اآلثار المصریة"
مر االسم األخیر إلى المجلس األعلى لآلثار بموجب األ

  .م١٩٩٤لسنھ  ٨٢الرئاسي رقم 
قانون جديد .................وبعد سنني عديدة

  :حلماية اآلثار
یتم تداول قانون حمایة اآلثار الجدید منذ سنوات 

أسدل الستار علي أكثر  ٢٠١٠عدیدة، وفي فبرایر 
القوانین إثارة للجدل خالل الدورة البرلمانیة الماضیة 

نھائیھ علي قانون حیث وافق مجلس الشعب بصورة 

فتحي سرور رئیس المجلس /اآلثار الجدید، وأوضح د
إذا كان حدث جدل شدید فمصدره الحرص علي مصر 
باعتبار أن القانون یرسم شخصیھ مصر في الحاضر 

  .والمستقبل
ورغم المشاحنات و الصراعات الكثیرة والطویلة التي 

ر تمت إال أن ھذا القانون سیساھم في الحفاظ علي اآلثا
المصریة، وحل بعض المشاكل المقعدة والمزمنة التي 
لم یستطع القانون القدیم حلھا، ویتمیز ھذا القانون 
بوضع عقوبات رادعھ وبنود تفصیلیة تحد من عملیات 

  .اإلفالت من التجریم
وفیما یخص قانون اآلثار الجدید، أكد األمین العام 

ار زاھي حواس أن بیع اآلث/للمجلس األعلى لآلثار د
المصریة داخل مصر قد ُرفض تمام وان القانون 
الجدید ال یتضمن أیة مواد تسمح باالتجار في اآلثار 

 .بأیة شكل من األشكال
حیث اقر المجلس المادتین اللتین كانتا محور جدل 
وھي المادة الثانیة الخاصة بتعریف األثر حیث نصت 

أن یعد أثرا كل عقار أو منقول یكون ناتجا " علي 
حضارة المصریة أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا لل

للفنون أو العلوم أو اآلداب أو األدیان التي قامت علي 
ارض مصر منذ عصور ما قبل التاریخ وحتى ما قبل 
مائھ عام وان یكون ذا قیمھ آثریھ أو فنیھ أو أھمیھ 
تاریخیة باعتباره مظھرا من مظاھر الحضارة 

ات األخرى التي كانت المصریة أو غیرھا من الحضار
علي ارض مصر وتعتبر رفات السالالت البشریة 
والكائنات المعاصرة لھا في حكم األثر الذي یتم 

  ". تسجیلھ وفقا ألحكام ھذا القانون
كما وافق المجلس علي المادة الثامنة التي تحدد كیفیھ 

انھ یحظر االتجار في " التصرف في األثر نصت علي 
ملكیة الخاصة ال یجوز لمالك أو اآلثار وفي حاالت ال

حائز األثر التصرف فیھ للغیر أو إغالقھ أو تركھ إال 
یوما علي  ٦٠بعد إخطار المجلس األعلى لآلثار خالل 
یوما من  ٦٠األقل وللوزیر حق االعتراض خالل 

وصول اإلخطار، وفي جمیع األحوال یشترط أال یترتب 
ة ویكون ھذا العمل إخراج األثر من البالد بأي صور

للمجلس في جمیع األحوال أولویة الحصول علي األثر 
من مالكھ أو حائزه مقابل تعویض عادل من كل من 

یوما  ٦٠یملك قطعا آثریھ أن یخطر بھا المجلس خالل 
علي أن یلتزم بالمحافظة علیھا حتى یقوم المجلس 
بتسجیلھا ویجوز للمجلس استرداد القطع اآلثریھ لدي 

ین أو اآلثار المنتزعة من عناصر المالك أو الحائز
یھ معماریة والموجودة لدیھم متي توافرت مصلحھ قوم

  ".في ذلك
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  :وقيمتها يف مصر.........اآلثار
وردا علي ما یقال بان الحكومة المصریة متھمھ بأنھا ال 
تعطي اآلثار القیمة التي تستحقھا سواء من حیث 

/ ا، فأكد دالمحافظة علیھا أو إبرازھا أو تسویقھا عالمی
زاھي حواس رئیس المجلس األعلى لآلثار أن مصر 
قامت بترمیم لآلثار الیھودیة، تسعھ معابد ترمم في 
القاھرة وواحد في اإلسكندریة، تم ترمیم لآلثار القبطیة، 
أدیرة في كل مكان، أیضا ترمیم لآلثار اإلسالمیة في 
اإلسكندریة والقاھرة ورشید وأماكن كثیرة، ولآلثار 

لدینا دخل من السیاحة " ویضیف أن .رعونیة أیضاالف
من المعارض األثریة ولھذا نستغل ھذا الدخل في سبیل 

قطعھ  ١٣٠ترمیم اآلثار، فقد بعثنا معرضا صغیرا 
ملیون دوالر في أكثر  ١٥٠ألمریكا واستطعنا أن نعمل 

من سنتین، وبالتالي تسویقنا من خالل األفالم التسجیلیة 
  ".المعارض األثریة العالمیة من خالل

  
الجدیر بالذكر أن السیاحة الثقافیة واألثریة من أھم 
وأقدم أنواع السیاحة في مصر إذ أن مصر بھا العدید من 
اآلثار الفرعونیة والیونانیة والرومانیة والمتاحف، وقد 
نشأت السیاحة الثقافیة منذ اكتشاف اآلثار المصریة 

غلیفیة وحتى اآلن ال القدیمة وفك رموز الحروف الھیرو
تنقطع بعثات اآلثار والرحالة السائحین ومؤلفي الكتب 
السیاحیة عن مصر وقد صدرت مئات الكتب بلغات 
مختلفة وكانت وسیلھ لجذب السیاح من كل أنحاء العالم 
لمشاھده مصر وأثارھا وحضاراتھا القدیمة من خالل 

  .متاحفھا القومیة والفنیة واآلثریھ

  :ة يف مصراآلثار والسياح

فقد أعرب ......... وباالنتقال الى السیاحة في مصر
الدكتور محمد البنا القائم بأعمال نقیب األطباء 
باإلسكندریة عن أسفھ حال السیاحة في مصر خاصة أن 

  مصر بھا ثلث اآلثار بالعالم في الوقت الذي أشارت

 ٢٠٠٧اإلحصائیات إلى أن عدد الزائرین السائحین في 
الیین سائح فقط لتحظي مصر بالترتیب رقم م ٩قد بلغ 

دولة علي مستوي العالم في السیاحة حتى  ١٢٨من  ٥٨
ملیون سائح في الوقت  ١٤إلى  ٢٠٢٠تصل في عام 

الذي تفوق فیھ بلد مثل أسبانیا یصل عدد سائحیھا إلى 
  .ملیون سائح سنویا ٤٠

%  ١وأشار البنا الي أن السیاحة المصریة ال تمثل إال 
داخلیا موقعا  ١٦حة العالمیة حیث تمتلك یامن الس

وسیاحیا، ویضیف البنا أن السیاحة في اإلسكندریة علي 
سبیل المثال لیست مرتبطة بالسیاحة العالجیة فقط فھناك 
قلعھ قایتباي ومكتبة اإلسكندریة والمسرح الروماني 

  .والعدد من المزارات السیاحیة

  
  

من ابرز نقاط  وعلي الرغم من ذلك إال أن مصر واحده
الجذب السیاحي بین دول العالم نظرا لما تعتبر بھ من 

ومن أھمھا كما قلنا  -كنوز سیاحیة متعددة الوجوه 
السیاحة الثقافیة حیث الحضارات القدیمة ماثلھ  -سابقا 

للعین، وتنطق بما كانت علیھ األمم التي شیدت تلك 
  .الحضارات منذ فجر التاریخ

یاحي الثقافي القدیم فان تراكم والي جوار المنتج الس
عطاء تلك الحضارات اختزن في تراث إنساني فرید تعبر 
عنھ حیاة المصریة المتنوعة، ففي العطاء اإلنساني ھي 
معمل ومخزن المنتوج الثقافي العربي واإلنساني في 
الفكر واألدب والسیاسة والفن والصحافة والعمارة، فلقد 

  .ذبة للسیاحةتفردت مصر بكثرة المناطق الجا
ویترافق مع ھذه المقومات الھائلة للمنتج السیاحي 
المصري بنیة أساسیھ متطورة وحدیثھ من المرافق 
والمنشآت ومختلف مستلزمات الخدمات السیاحة الراقیة 
وكل ذلك یجعل من زیارة السائح إلى مصر مھما كان 

  .ھدفھ ومقصده، زیارة مفعمة بالمتعة واالثارة والفائدة
مصر .... لنھایة فكل ذلك یصنع العنوان األشھروفي ا

في التاریخ ....عبقریة المكان، مصر غنیة عن التعریف
فرعونیا، یونانیا، رومانیا، عربیا، ......ھي األشھر

 .وإسالمیا



 

 

  
  

        .....لسوف الفقراءفي                         
  "الد البلدوفيلسوف و                 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ال جترح،  سخرية.. يدل عليها وتدل عليه، نايات البعيد وشقاء األزقة ودفوف األعياد هو واحد من معامل مصر،"

ينتشر يف كل فن يف نفوس كثرية، و على قدمني، وال يتوقف عن الضحك إال لينكسر، يوزع نفسه وقلب يسري
  .هكذا قال عنه حممود درويش.." ظاهرة ليعثر على الشعر يف الال شعر، وينمو يف كل
  

 شخصية العدد

ون
فن

وال
فة 

قا
الث
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  هـــــحيات
  

ح صال –ولد محمد صالح الدین بھجت أحمد حلمي 
في حي بشبرا في شارع جمیل باشا في  -جاھین 

م، ١٩٣٠الخامس والعشرین من شھر دیسمبر لعام 
وكانت والدتھ عسرة جدا حیث تعرضت والدتھ للخطر، 
فولد شدید الزرقة من دون صراخ حتى ظن المحیطون 
أن الطفل قد ولد میتا،لكن جاءت صرختھ مدویة لتعلن 

فل سیصبح من أھم عن والدة طفل لیس ككل األطفال ،ط
وكان لھذه . الشعراء والكتاب الذین لم ولن ُینسوا

الوالدة المتعثرة تأثیرھا علیھ فقد تسببت في عدم 
استقرار حالتھ المزاجیة والحدة في التعبیر عن 
المشاعر، سواء كانت فرحا أو حزنا، وھو ما لوحظ في 
جاھین الذي كان یفرح كاألطفال ویحزن لدرجھ 

  .المصائباالكتئاب عند 
جده ھو الصحفي الكبیر أحمد حلمي، حیث لھ بصمات 
عدیدة في السیاسة، فقد أسس جریدة القطر المصري، 
وكان أول صحفي في مصر یذم في الذات الملكیة في 

أما والده المستشار بھجت . زمن الخدیوي عباس حلمي
حلمي الذي تدرج في السلك القضائي بدًء من وكي 

  .لمحكمة استئناف المنصورة نیابة حتى ُعین رئیسًا
كان غیر مستقر في مكان إقامتھ نتیجة انتقالھ معھ 
والده والعائلة إلي أكثر من محافظة بحكم عمل والده 
كقاٍض، وكان حلم جاھین أن ینھي دراستھ في الفنون 
الجمیلة ویسافر إلي باریس،وفي الوقت نفسھ طامحًا 

بھ الحال إلي إرضاء والده لیصبح قاضیا مثلھ، ووصل 
  .إلي عدم التخرج من أي كلیة

في البدایة قرر العمل في دار نشر في السعودیة وبعد 
قضاء ثالثة أشھر عاد عن قراره واكتشف أنھ ال یرغب 
في جمع المال ورجع إلي القاھرة، وعمل في أعمال 

م، ثم ١٩٥٣بسیطة في بدایاتھ بجریدة الجمھوریة عام 
ز الیوسف التي بدأ م، ثم رو١٩٥٤جریدة القاھرة عام 

فیھا مشواره مع فن الكاریكاتیر بعد أن اكتشف أحمد 
بھاء موھبتھ في الرسم،حیث تفوق جاھین علي نفسھ 
في مجال رسم الكاریكاتیر خاصة في صحیفة األھرام 

م حیث كان كاریكاتیر جاھین اقوي من أي ١٩٦٢عام 
مقال صحفي وظل بابًا ثابتًا حتى لوم یستطع أحد ملء 

لفراغ حتى الیوم بنفس مستوي جاھین الذي یتمیز ھذا ا
بخفھ الدم المصریة الخالصة والقدرة الفذة علي النقد 

وعمل جاھین .البناء وبخفة ظل ال یختلف علیھا اثنان
وأصدر دیوانھ .أیضا رئیس تحریر لمجلة صباح الخیر

م ، ثم دیوانھ الثاني ١٩٥٥عام " كلمة سالم " األول 
م وفي نفس العام ١٩٥٧عام " موال عشان القتال " 

كتب اوبریت اللیلة الكبیرة اشھر اوبریت عرائس في 
  .مصر

  :ثورة يوليو شكلت الشاعر جاهني
  

  
  

ارتباط جاھین بفكر ثورة یولیو وإیمانھ العمیق بعبد 
الناصر أدي بھ إلي أن یكتب أغنیات تشید بالزعیم 
وبأفكاره، فكانت األغنیات رائعة وصلت إلي قلوب 

ریین وأحالمھم وعبرت عن تطلعاتھم في اللحظة المص
التاریخیة فرددوھا وحفظوھا عن ظھر قلب خاصة بعد 

فأنجز عبد الحلیم .أن مثل رموز الفن الثورة وقتھا
الموجي، كمال "حافظ و معھما كبار ملحني ذاك العصر 

أھم أغنیات للثورة التي تعتبر " الطویل، وبلیغ حمدي
إحنا : (لھا منھا أغنیات مشروعا فنیا جسدا كل مراح

الشعب، المسؤولیة، إنذار، باألحضان، بستان 
، وھي أغنیات )االشتراكیة، صورة، و نشید ناصر

ھتفت لبناء السد العالي وكفاح الشعب وللعدل 
والمساواة وكل األفكار الكبیرة التي كان یرددھا ھذا 

  .الجیل وأثرت في العالم العربي
  

  
أم كلثوم أیضا وطنیاتھ، وكان من الرائع أن تغني 

) اهللا معاك،و ثوار(فقدمت معھ أربع أغاٍن، منھا 
) فرحة القتال(ولحنھما ریاض السنباطي، وأغنیة 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) واهللا زمان یا سالحي(ولحنھا محمد الموجي، وأغنیة 
  .ولحنھا كمال الطویل

احلم یا شعب، و (وغنت لھ فایدة كامل أغنیتین ھما 
رایة (ایزة احمد ، وغنت لھ أیضا ف)نھضة جدیدة

، أما )رسالة إلي جندي(، وغني لھ محمد فوزي )العرب
، ولذلك فقد مأل )نشید الجزائر(محمد قندیل فغني لھ 

جاھین الحیاة في مصر باألغاني عن أمجاد الثورة، 
م كانت ١٩٦٧لذلك عندما انھزم الجیش المصري عام 

بمثابة صدمة جاھین الكبرى فأصیب باإلحباط 
  .واالكتئاب

  
  

  
  

وعندما ُسئل جاھین عن سر عدم كتابتھ أغاني وطنیة 
أنني بعد النكسة أصبت  الحقیقة:"بعد النكسة فقال

بصدمة أحدثت لي نوعا من الشلل ثم أخذت اسأل 
أخطأت بكتابة ھذه األغاني المتفائلة؟ ألم  ھل: نفسي

خلق أكذوبة خدرت  أنا والكثیرون غیري في'اشترك 
م الواقع؟ إنني مؤمن أعصاب الجماھیر حتى صدمھ

ومحب لھ كمؤسس لمصر الثورة، مصر  بعبد الناصر
 التصنیع التصدي لالستعمار، مصر القطاع العام، مصر

وكھربة الریف، مصر العمال والعامالت، مصر 
الزراعي إلى آخر النواحي المشرقة التي  اإلصالح

تعلمت ودفعت غالیا  ولكنني. حققناھا في عصره العظیم
كل العصور، وحتى في عصر عبد  فيألتعلم انھ 

ھناك الفئران التي تنخر في أساس  الناصر، كانت
یحدث لھ ما  البناء، وأن الذي ال یلتفت ویتنبھ إلیھا،

ربما ال  .حدث لي من صدمة واكتئاب وندم وضیاع
یفھم الشبان ھذا األلم، ألنھم لم یصادفوه بعد، وأرجو 

أن یكتئبوا  وان صادفوه، أرجو بدال من أال یصادفوه،
  .ویضیعوا أن یواصلوا النضال

ربما شعر جاھین بمسؤولیتھ كمبدع، لكن كان قراره 
لو كان  حتىمزاجیا وعصبیا فال تمجید ألحد بعد اآلن 

وھذا الموقف دفع ثمنھ في .الثمن االبتعاد عن الشعر
غاٍن ة أتكلیفھ بكتاب أو أغانیھ إذاعةالسبعینات بمنع 

راوة، لكنھ كان سحب والھجوم علیھ بض ةذاعلإل
  .وھي السینما أخريمنطقة  إلي إبداعھ

 :السينما وجاهني
في السینما جرب جاھین نفسھ في مجاالت عدیدة منھا 
التمثیل، وكتابھ السیناریو، وكتابھ أغاني األفالم ، بل 

  واإلنتاج أیضا
دخل إلي عالم السینما في بدایة الستینات، بالتمثیل في 

من إخراج كمال " اللص والكالب "عدد من األفالم مثل 
من إخراج " من غیر میعاد" ، ١٩٦٢الشیخ عام 

" ال وقت للحب" ، ١٩٦٢احمد ضیاء الدین عام 
، والفیلم األمریكي ١٩٦٣للمخرج صالح أبو سیف عام 

والذي شارك فیھ عدد من كبار  ١٩٦٣عام " القاھرة" 
للمخرج عاطف " الممالیك" الممثلین المصریین ، و 

، وفي ھذه األفالم لعب جاھین ادوار ١٩٦٥عام سالم 
ولم یحقق نجاحا " ثانویة جدا،كضیف شرف تقریبا

" ال وقت للحب" یذكر كممثل باستثناء دوره في فیلم 
حیث لعب دور مھم وأساسي فیھ، ولكن بعد فیلم 

  الممالیك قرر االبتعاد عن التمثیل
.  
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  الـــــــــــــــــــجاهني والسندري
  

  
عالقتھ الوطیدة بالنجمة سعاد حسني، التي كانت ومن 

" خلي بالك من زوزو"تعتبره أباھا الروحي، ُولد فیلم 
م والذي شارك ١٩٧٢عام  اإلمامللمخرج حسن 

كتابة السیناریو  إلي باإلضافة إنتاجھجاھین في 
، وحقق ھذا الفیلم نجاحا غیر مسبوق في واألغاني

وكان لصالح  "ظاھرة إليالسینما المصریة، وتحول 
  .جاھین الفضل في ذلك

كان ھذا الفیلم بمثابة لقاء غیر منطقي بین جاھین 
، المخرج الذي اعتبره نقاد وسینمائیو اإلماموحسن 

ثورة یولیو احد رموز الرجعیة والفن الھابط المدمر 
 شرسةوقد شن ھؤالء علي الفیلم وجاھین حملة نقدیة 

ء أن مؤلف تتھمھ بالتنازل والسقوط فلم یصدق ھؤال

بالمعارك واحلف  وأھال االشتراكیةبستان " أغاني
 دیا وا" یكتب كلمات مثل  أنیمكن " بسماھا وبترابھا 

  ".یا تقیل، وخلي بالك من زوزو النوزو كوانوزو
كتب سامي السالموني الناقد السینمائي عن الفیلم تحت 

ھنا ': 'ألماظیة سقوط جاھین في فخ نعیمة'عنوان 
وبیع للرقص .. شيء وتشویھ لكل شيء سخریة من كل

ثم بیع للقیم .. وعالم الكباریھ كما ھي العادة واإلثارة
وھذه ھي اإلضافة  ..والمقدسات وأحالم المستقبل

الجدیدة التي یقدمھا فنان العشرین سنة الماضیة الذي 
 .إلى منتج تحول

لم یِع ھؤالء حجم الصدمة التي تعرض لھا جاھین بفعل 
كتب الناقد كمال رمزي في  مضي السنین وبعد. النكسة

الفیلم  الحق أننا ظلمنا ھذا: "مقال لھ عن سعاد حسني
كثیرا عندما رفضناه جملة وتفصیال، اآلن، وبعد مرور 

ونصف العقد على إنتاجھ، تبدو لنا قیمتھ  أكثر من عقد
  ".اإلیجابیة أكثر وضوحا

 أمیرة حبي"ثم كتب جاھین لسعاد حسني فیلمًا آخر ھو 
عن قصة لنجیب محفوظ ومن إخراج حسن اإلمام " أنا 

م وغنت فیھ أغنیتھا الشھیرة األخرى ١٩٧٤أیضا عام 
ولم تدم ھذه الفترة المبتھجة طویال لدي " الدنیا ربیع" 

جاھین أو سعاد حسني، فسرعان ما دخل االثنان في 
االكتئاب مجددا وانعكس ذلك علي اختیاراتھما الفنیة 

  .فیما بعد
عودة االبن " اھین وكتب قصھ الفیلم الرابع لھ عاد ج
م وھو ١٩٧٦للمخرج یوسف شاھین عام " الضال

  .واحد من تحف السینما المصریة النادرة
أما األغاني التي كتبھا جاھین لھذا الفیلم فھي من 
أفضل ما كتب سواء أكانت أغاني أو شعرا، خاصة 

والتي غنتھا ماجدة الرومي " مفترق الطرق"أغنیة 
ولحنھا كمال الطویل وتعتبر واحده من أھم األغاني 
العربیة الحدیثة علي مستوي اللحن واألداء والتصویر 

  .السینمائي أیضا وتذاع حتى وقتنا ھذا
كتب جاھین سیناریو " عودة االبن الضال"وبعد فیلم 

للمخرج علي بدخان عام " شفیقة ومتولي"فیلم 
احمد  م والذي لعبت بطولتھ سعاد حسني مع١٩٧٨

  زكي ومحمود عبد العزیز
باإلضافة لذلك " بانو" وكتب أغنیھ الفیلم الشھیرة 

شارك جاھین بصوتھ في الفیلم كراٍو لبعض األبیات 
  .الشعریة التي تعلق علي األحداث

المتوحشة " وكتب جاھین فیلما آخر لسعاد حسني ھو 
م ویعد من أفضل ١٩٧٩للمخرج سمیر سیف عام " 

" ھو و ھي "ا كتب حلقات مسلسل أفالمھا أیضا، كم
لسعاد حسني واحمد زكي، والذي یعد من انجح 
المسلسالت التي قدمھا التلیفزیون المصري علي 

  .اإلطالق
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جاهني الـــــــزوج 

  
  )م١٩٥٥(صالح جاھین و زوجتھ األولي سوسن زكي         

  
، )سوسن زكي(تزوج صالح جاھین مرتین األولي من 

  )......مني قطان(ن والثانیة م
كانت سوسن زكي تعمل في مؤسسھ الھالل كرسامة 
وھناك التقت بصالح جاھین الذي كان یعمل وقتھا في 
مجلة التحریر التي یتم طبعھا في دار الھالل وكان 
لقاءھما صدفة وتعارفا بعدھا وتقدم صالح جاھین 

م وأنجب منھا ابنھ ١٩٥٥لخطبتھا ثم تزوجا في عام 
  .اھین وابنتھ أمینة صالح جاھینبھاء صالح ج

كان رقیقا في معامالتھ :" وتقول عنھ سوسن زكي 
علي كل المستویات، إنسانا مھذبا، نبیال في كل 
تصرفاتھ، كان متقدما في تفكیره،و بسیطا في كل 

بھرتني طریقة تفكیره وأدھشني انھ لم .....المواقف
تكن لدیھ طباع متشددة مثل كل الرجال المصریین في 
ذلك الوقت، لكن أھم صفة كان یتمتع بھا ھي البساطة 

  ".في كل شئ
  

وألنھ كان صریحا معھا في كل شئ فاخبرھا بحبھ 
للسیدة مني قطان وانھ سیتزوجھا وھو ما كان سبب 

عاما، ورغم  ١٢االنفصال بینھما بعد زواج دام 
االنفصال لم تتأثر عالقتھ بأبنائھ أو أم أبنائھ فقد كان 

المناسبات وكان حریصا علي أن یحصر  یھتم بھم في
  .لھا الھدایا في عید میالدھا رغم زواجھ من أخري

وبناءا علي رغبة صالح جاھین  ١٩٧٦وفي عام 
عادت الحیاة بینھما مرة أخري وذلك لخوفھ علیھا 
وعلي أوالده ولشعوره بالذنب تجاھھا، واستمرت 

ا حتى وفاتھ، لم یكن خاللھ -علي الورق- الحیاة بینھما
  زوجا عادیا أو فنانا عادیا، بل مزیجا من الحب 

  
  

  
  صالح جاھین وزوجتھ الثانیة مني قطان           

  
كانت السیدة مني قطان فلسطینیة األصل وھي ابنھ 
الصحفیة واألدیبة جاكلین خوري والتي عملت في 
جریدة األھرام وكان جاھین احد زمالئھا فتعرفت مني 

صداقتھما لمده ثالث  قطان علي جاھین واستمرت
في  -سنوات، ووصفھا جاھین في بدایة تعارفھما 

الذي یروي قصھ " الزیر وغطاه"مسلسلھ اإلذاعي 
بأنھا مختلفة وذكیة ولبقة وحساسة وان الحب  -حیاتھ

بعد أن  ١٩٦٦وتقدم لخطبتھا عام . لیس من مقامھا
انفصل عن زوجتھ األولي السیدة سوسن زكي، 

  .١٩٧٦وتزوجا عام 
وأنجبت السیدة مني قطان من صالح جاھین ابنتھما  ،

  سامیة صالح جاھین
  

  :اتهـــــــــــوف
  .م١٩٨٦ابریل عام  ٢١توفي صالح جاھین 

قام التلیفزیون المصري الرسمي بعرض مسلسل 
ابریل عام  ٢١یتحدث عن رباعیات صالح جاھین في 

  .عاما علي وفاتھ ١٩م بمناسبة مرور ٢٠٠٥
ع أن نقول إن جاھین متعدد المواھب في النھایة نستطی

فھو استطاع أن یرسم بریشتھ بسمھ علي شفاه 
المالیین واستطاع أن یتربع في قلوب من عرفوه 

  .كانسان وشاعر أیضا
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انتشار القمامة وسوء حالة الشوارع فى حى  
 المعصرة وحدایق حلوان

  

  
  

نحن اھالى منطقة حى المعصرة وحدایق حلوان نعانى 
تشار القمامة وسوء حالة الشوارع  نتیجة عدم من انت

قیام الشركة بواجبھا المكلفة بة وذلك بالرغم من ان 
ھذة المنطقة تم تجمیلھا من قبل الحى  اال ان ھذة من 

ر ھذة رئیسیة االفتة للنظر  ونطالب تغییالمشاكل ال
  الشركة باخرى

حسن احمد درویش: الراسل    
  

الوادى بقنا میاة شرب ملوثة فى مساكن جنوب  
  

  
نحن اھالى منطقة شرق السكة الحدید بمدینة قنا نعانى 
من میاة الشرب الملوثة من میاة االبارغیر صالحة 
للشرب  وذلك تاكیدا عن العینة التى اخذتھا  جامعة 
جنوب الوادى  من میاة االبار لتحلیلھا    وھذا یھدد 
بكارثة بیئیة وصحیة خطیرة  وارتفاع نسبة مرض 

شل الكلوى لسكان المناطق ھنا ؛ ونحن نطالب  الف
بتدخل محافظ قنا  وغلق االبار وفتح میاة شرب  نظیفة 

  الھالى المنطقة  اسوة بغرب المدینة 
  محمد عبد السالم أحمد: الراسل 

  

 مشكلة قریة خزام
 

  
  

نحن اھالى قریة خزام بقنا نطالب بضم قریة خزام 
القصر  النھا التابعة لمحافظة قنا  الى محافظة ا
وجمیع مرافق متداخلة مع محافظة االقصر وجمیع 

وشوارع ومداخل مدینھ طیبھ التي تبلغ حوالي 
فدان باألراضي الصحراویة تابعھ لقریة  ٢٠٠٠

خزام ورغم ذلك ال نستفید منھا النھا تابعة 
لمحافظة قنا؛ ونحن نرید التدخل  من رئیس 

لى الوزراء  واصدار قرار  بضم ھذة القریة ا
  محافظة االقصر بدال من محافظة  قنا

 

د محمود محمد محمو: الراسل  
  القمامة فى منطقة طرة بالمعادى

  

  
  

نحن اھالى منطقة طرة بالمعادى نعانى من تراكم 
القمامة بطریقة اعجزت حى المعادى عن ایجاد حل 

عن القیام  ٢٠٠٠لھا نتیجة تقاعس شركة  اوروبا 
ما یؤدى الى انتشار بواجبھا ورفع ھذة القمامة م
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االمراض والقواض من فئران وثعابین وغیرھا وما 
یزید االمر سوءا  ان ھذه الشركة التقوم بواجبھا على 
الوجھ االكمل؛ فالقمامة منتشرة بصورة الفتة لللنظر 
بجوار منطقة مترو االنفاق وشارع مصر حلوان 

  الزراعى بجوار شركة النشاء للجلوكوز
تغیر ھذه الشركة باخرى طالما ونحن نطالب بضرورة 

انھا ال تقوم بواجبھا الذى كلفت بة   والذى على 
اساسة تم االتفاق وتوقیع العقود معھا لرفع ھذه 

  المخلفات والقمامة 
وایضا من االفت للنظر ھو تفرغ عمال الشركة انفسھم  

للعمل منفردین فى لم البالستیك والكرتون وبیعة 
ھم عن ھذه المشكلة قالو لحسابھم الخاص  وعند سوال

ان ھذا یعود لسوء المرتب الذى یتقاضاة من الشركة 
وال یفى الحتیاجلت اسرتة  اللضروریة مما یطرة 
للسعى وراء  جنى البالستیك الكرتون من الشوارع 

  المحیطة حتى یستطیع تلبیة احتیاجات اسرتة   
ونحن نرى ان الحل  ھو االعتماد على جامعى القمامة  

  للنظام المعمول بة قدیما  او تغییر شركة باخرىطبقا 
  

  مجدى محمد رفاعى  - ابراھیم محمود: الراسل 
 مشكلة الكالب الضالة فى حى المعادى وطرة

  

  
سوف اتحدث عن  مشكلة اصبحت مؤرقة لنا جمیعا 
نحن المصریین وھى مشكلة القمامة التى باتت اھم 

اھل التحدیات التى تواجة الشعب المصرى عامة و
المعادى وطرة خاصة  فھى مشكلة قومیة تخصنا 
جمیعا ، فالشركات التى تتولى عملیة النظافة ابعد 
ماتكون عن ھذا المسمى فان ھدفھا االول الربح المادى 

دون النظر الى اعتبارت اخرى ،كذلك تحصیل الزبالة 
على فاتورة الكھرباء مما یعنى ان المبالغ المطالب بھا 

ھا ام ال  وایضا عدم اھتمام الشركة سواء قامت بواجب
بالستطالعات التى تعبر عن راى المواطنین فیھا  طالما 

  .انھا وقعت على العقد المبرم بینھا وبین المحافظة 
ولكى نكون واقعیین ینبغى العمل على تغییر الطریقة 
التى تعمل بھا ھذه الشركات ومسایرة التطور الذى 

ات النظافة تقوم بتدویر یحدث فى العالم كلة ، فان شرك
ھذه القمامة واالستفدة من كل ماھو موجود بالزبالة 
من بالستیك وكرتون واوراق وزجاجات وخالفة 
فتستخدم فى الصناعة مرة اخرىمما یترتب علیة عدم 

  .اھدار اى شىء من المخلفات واالستفادة بھا 
وتحضرنى مقولى قالھا  الرئیس االمیركى بیل كلینتون   

ارتة مصر  حیث قال ان مصر من اغنى دول عند زی
العالم  وذلك لواستفدت من ھذه القمامة باعادة تدویرھا 
مرة اخرى مما یدر دخال اضافیا الى خزینة الدولة 

  ویعمل على تشغیل الشباب واستغالل طاقتھم المھدرة
والمالحظ فى منطقة المعادى  بجد انھا من المناطق  

جتماعى حیث ان ھناك التى یتعدد بھا المستوى اال
االسكان الفاخر والمتوسط والشعبى كال یأن من انتشار 
القمامة بصورة الفتة للنظر یعجز القلم عن التعبیر عنة 
فالكل یعانى والكل یشكو ال فرق بین غنى وفقیر 

  فاالنتشار ھو سید الموقف
  
ما یعانى منة المواطنون ایضا  ھى مشكلة االكالب  

مارة التفرق بین رجل او سیدة او الضالة التى تؤذى ال
طفل  فالكل یعانى من انتشار ھذة المخلوقات ولقد حاولنا 
مرارا وتكرارا لفت نظر المسؤلین التنفذیین بخطورة ھذة 

المشكلة  الن انتشار الكالب الضالة یؤدى الى انتشار  
االمراض الخطیرة المعدیة  ادلل على ذلك بمرض السعار 

، ومن المالحظ ان ھذة الكالب   الذى یسببة عض الكلب
االن اصبحت تسیر فى مجموعات مما یصعب على 
االنسان السیطرة علیھا او الدفاع عن نفسة نتیجى 

مھاجمتھا لة غیر ان انتشارھا یعد منظر غیر حضارى  
بالمرة  فلوال وجود القمامة ماوجد الكلب الضال او القطة 

لب القمامة الضالة  وذلك یعود النتشارھم بجوار  مقا
  .المنتشرة بصورة كبیرة

   السید عصام احمد عثمان: الراسل 
  عضو مجلس الشعب المحلى لحى المعادى 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 الكالب الضالة فى منطقة التبین بحلوان

  

  
  

نحن اھالى منطقة التبین بحلوان نعانى من كم كبیر من 
المشكالت  مثل سوء حالة الشوارع الرئیسة ؛ انتشار 

الكالب الضالة وعدم انارة الشوارع  القمامة ؛انتشار
الرئیسیة وذلك تقصیرا من الجھات المختصة   
وتقاعس الجھات المعنیة عن حل ھذة المشكالت  
ونحن  نطلب بضرورة تواجد الجھات المعنیة 

  بالشوارع معنا لحل ھذة المشكلة حتى ال تتفاقم
  

 مشكلة مصنع مركبات االعالف  بقریة دجوى
  

  
  

ة دجوى  نبلغ سیادتكم انة تم انشاء نحن اھالى قری
مصنع لصناعة االعالف  بالقریة  بمركز بنھا وھذا 
المصنع عند انشائة لم یتخذ التدابیر واالجراءات التى 
تحافظ على صحة المواطنین  بالقریة  ولم یتبع 
التعلیمات واالشتراطات الصحیة لكى ال یؤثر على 

ة تؤذى صحة المواطنین فھو ینتج عنة رائحة كریھ
القائمین بلقریة  والقرى المجاورة لنا ایضا  وتؤثر 
على صحة اطفالنا  الصغار ، وقد تقدمنا بالعدید من 

ى الى رئیس مجلس مدینة بنھا ورئیس مجلس والشك
الوحدة المحلیة الیجاد حل لھذه الروائح الكریھة  اال ان 
كل ھذة الشكاوى باءت بالفشل  وتم حفظھا دون اى 

تدخل صاحب المصنع بایقافھا  باعتبارة  جدوى نتیجة
صاحب نفوذ ویستغل تلك النفوذ الفساد تلك المحاوالت 
،ونحن نتقدم لكم بھذة الشكوى ونطالب بایجاد حل لھذة 

حیث انة الروائح الكریھة  الناتجة عن ذلك المصنع 
یقطن بقریة دجوى اكثر من خمسون الف نسمة من 

  .السكان 
  :جوى وھم اھالى قریة د: الراسل  

  نبیل حسن عبد الجلیل*
  محمد سلیمان عبد البارى* 
  محمد سالم ابراھیم* 
  صبحى جمال على مبروك*
  بحیرى عبد الرافع بحیرى* 
  وائل سعید عاشور*

  كالب ضالة بمناطق راقیة بحلوان
  

  
نحن اھالى منطقة حدائق حلوان وھى تعتبر من 

ھادئة  المناطق الراقیة والمستقرة نسبیا نتمتع بحیاة
لكن ما یعكر صفو ھذة المنطقة   ھو كثرة انتشار 
الكالب الضالة بھا مما یزید من خوفنا على اطفالنا  
نتیجة انتشار ھذه الكالب بالشوارع وعدم قیام 
المسؤلین بالتخلص من ھذه الكالب  الضالة التى باتت 
تھدد امننا ؛ وقد تعرض احد السكان ھنا للمھاجمة من  

لضالة اثناء عودتة لیال من عملة اال انا فلول الكالب ا
  عنایة المولى عز وجل  انقذتة من عض الكالب لة 

ونحن نطالب بضرورة قیام الرقابة البیطریة بواجبھم  
  تجاة ھذه الكالب  الضالة

  سامیة عبد اهللا  سید    الراسل 
  طارق محمد عبد الحمید           
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نتخابات ھو صك الشرعیة ألي نظام یبقى صندوق اال
حاكم في  دولة مدنیة ، وتبقى إرادة الناخبین ھي مناط 
التكلیف والتشریف بخدمة الوطن من موقع المسئولیة 
الحاكمة ،  لذا فإن إجراء االنتخابات وانتظامھا 
ودوریتھا  یعتبر مؤشرا أولیا للتوجھ نحو نظام حكم 

ر ضمانات لنزاھة مدني ، وكلما ارتقت الدولة في توفی
  .نظامھا االنتخابي  كلما ارتقت على مؤشر المدنیة 

انتخابات  ٢٠١٠وقد شھد العالم العربي  خالل عام 
 –السودان  –نیابیة في خمس دول وھي العراق 

األردن وأخیرا مصر ، وربما تكون ھذه ھي  –البحرین 
المرة األولى الذي یشھد الوطن العربي مثل ھذا الكم 

خابات في عام واحد ، ومن ثم فإن التوقف من االنت
الستخالص العبر  من قبل المتابعین والمراقبین 
والمھتمین یعد أمرا محمودا ومطلوبا في ذات الوقت ، 
كما إن تقییم ھذه التجارب الخمس ومقارنتھا معا 
سیمثل بال شك إضافة لرصید العملیة االنتخابیة في 

  .العالم العربي 
نني أقدم في مقالي ھذا دعوة ألن وفي ھذا السیاق فإ

نقرأ بعین ناقدة وفاحصة ما جرى في   ھذا االنتخابات 
المتتالیة ، لنرى مدى تأثیرھا في مسیرة التحول 
الدیمقراطي في الدول العربیة التي تتشابھ في كثیر من 
ظروفھا االجتماعیة واالقتصادیة وتتماثل في أغلب 

  .مكونات وممارسات  نظمھا السیاسیة 
وقد أتاحت لي الظروف االقتراب  من  التجارب 
االنتخابیة في أربعة دول من أصل الدول الخمس 
السابق اإلشارة إلیھا  وذلك بصفة مھنیة وتطوعیة ،  
حیث شاركت في متابعة االنتخابات البرلمانیة العراقیة 
والسودانیة من خالل متابعة  مؤسسة ماعت للجان 

لجالیتین العراقیة االقتراع المنعقدة في مصر ل
والسودانیة ، كما تشرفت بالمشاركة في االنتخابات 
البرلمانیة األردنیة األخیرة كمتابع ومالحظ دولي  وذلك 
في إطار عضویتي في شبكة االنتخابات في العالم 
العربي ، إضافة إلى متابعتي لالنتخابات البرلمانیة 
المصریة األخیرة كجزء رئیسي من عملنا في مؤسسة 

  .ماعت 
وبالطبع ال یكفي مقال واحد لنقل مشاھدات  وعرض 
رؤى تقییمیة لھذه التجارب االنتخابیة ، كما إن رؤیة 
شخص واحد فقط  بالقطع لن تكون  كافیة بحال من 
األحوال للحكم على التجارب  بشكل عام واستخالص ما 
تتضمن من عبر ودروس وتوفیر رؤیة مقارنة شاملة 

رب ، وصوال للخروج بتوصیات فیما بین ھذه التجا
 تضیف لعملیة اإلصالح السیاسي في الوطن العربي 

لكن إذا جاز لي أن أضع عناوین عامة لما رأیت 
وشاھدت وعایشت خالل ھذه التجارب االنتخابیة ، و 
أن أضع نقاطا لما یمكننا أن نتحاور ونتناقش ونلتقي 
 بشأنھ فیما یخص مسألة تقییم ھذه التجارب ، فإنني 
أرى أن أھم ھذه النقاط على اإلطالق ھي معدالت 
المشاركة في ھذه االنتخابات وتباینھا وارتباطھا 
باألوضاع السیاسیة واالجتماعیة في كل دولة  ، 
والنقطة األخرى ھي ضمانات النزاھة التي كانت 
متوافرة في كل من ھذه االنتخابات وعالقتھا بثقة 

آلیات إدارة العملیة  الناخبین في العملیة ككل ، كما إن
االنتخابیة ھي األخرى  نقطة تستحق أن نتوقف عندھا 
بشكل مستقل ، فقد أعجبتني بشدة على سبیل المثال 
التجربة األردنیة في توظیف تكنولوجیا المعلومات 
لتیسیر مھمة الناخبین في التصویت وعدم تقییدھم 

  .بمركز اقتراع محدد 
ى تستحق أن تكون وبالطبع ھناك عناوین  ونقاط أخر

إطارا عامل لحوارات بناءة حول ھذه التجارب 
االنتخابیة العربیة ، ویمكن لمن تابعوا وشاركوا في ھذا 
التجارب كل في موقعھ  أن یبرزوھا ویدفعوھا لصدارة 

كأطراف  -المشھد الحواري ، ولكن من المھم أن نبدأ  
 بالدراسة المنھجیة لما جرى في ھذه   - عربیة  مھتمة 

التجارب لنضع سویا لبنة في بناء حلم التحول 
  .  الدیمقراطي العربي 
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