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 مقاالت

 
المظلمة ، والبوم تنعق في الخرابات الخفافیش تسكن األماكن 

، والفطریات ال تنمو إلى في بیئة متعفنة ، ھذه ھي حقائق 
البیولوجیا التي یجب أن نستوعبھا ونحن بصدد تحلیل دوافع 
واسباب التفجیر اإلرھابي الغادر الذي طال أحد بیوت اهللا في 

، صابغا العام الجدید بلون  ٢٠١١الدقائق االولى من عام 
  .عشرات األبریاء المسیحییین والمسلمین  دماء

وقیاسا على الحقیقة البیولوجیة ، فإن المنطق یقول بأن 
اإلرھاب ال ینمو إلى في ظل القمع ومصادرة الحریات العامة 
وانتھاك الحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطنین ، والعنف ال 
یجد أفضل من بیئة الفقر والحرمان من ضرورات لحیاة مرتعا 

ھ فینمو ویكبر ویستفحل ، والطائفیة تزدھر في ظل غیاب ل
الدیمقراطیة والتداول السلمي للسلطة وانسداد شرایین الحیاة 
السیاسیة في المجتمع ووضع العراقیل والعقبات امام مشاركة 

في تقدیري المتواضع . المواطنین في إدارة الشأن العام  
نھایة یبقى راي لكنھ في ال  -إسرائیل لیست بعیدة عما حدث 

ولكن   -قابل للصواب والخطا  وإن كنت انا أعتقد في صوابھ 
السؤال الذي یطرح نفسھ كیف وصلت إسرائیل أو غیرھا إلى 
درجة من السیطرة على  بعض أبنائنا  مكنتھم من استغاللھم 

  كأدوات تنفذ مخططاتھم التخریبیة ؟ 
ار العربي ، مرة بالتأثیر على العالقات بیننا وبین دول الجو 

ومرات بإزكاء نیران الفتنة وارتكاب أفعال تھدد السالم 
االجتماعي وتقوض اركان الوحدة الوطنیة ، وتثیر النعرات 
الطائفیة وتقسم الوطن إلى فسطاطین أحدھما مسیحي یشعر 
إنھ مطھد ، واآلخر   مسلم یرى إنھ مھضوم الحق ، وكالھما 

  .لیھ یتصور إنھ صاحب البلد واآلخر ضیفا ع
إنني أستدعي ھنا شطرا رائعا من قصیدة ھوامش على دفتر 

ما "  النكسة التي كتبھا الرائع الراحل نزار قباني یقول فیھ ،
ولكنھم تسربوا كالنمل من  –كان الیھود یدخلون من حدودنا 

  " .عیوبنا 
ویلخص ھذا الشطر البلیغ اإلجابة على السؤال المؤرق الذي 

ا التي خلفت ثغرات یدخل منھا الكالب طرحناه  آنفا ، فعیوبن
ولیس النمل فقط ھي التي مكنت المتربصین واألعداء 
والكارھین لمصر من الدخول والعبث بسالمة ھذا الوطن  

  .والتالعب بأمن مواطنیھ ودفعھ إلى  حافة الطائفیة البغیضة 

فأول عیب أنتج بابا لدخول االعداء والمخربین ھو  
الحكومیة  التي خاصمھا الصواب   السیاسات  االقتصادیة

وسیطر علیھا الفساد واتخذت من العشوائیة عنونا لھا 
وانحازت لألغنیاء عبى حساب الفقراء  فصنعت شعبا 
یعیش أكثر من نصف سكانھ  تحت خط الكفاف ،  وخلفت 
جیوشا من  العاطلین  استعمروا  المقاھي والنواصي ، 

اقتصادیة تافھة  ومالیین  العاملین في قطاعات واتشطة
وغیر منظمة وال تحمل اي قدر من االستمراریة أو األمان 

 . الوظیفي 
  

العیب الثاني ھو السیاسات التعلیمیة واإلعالمیة والدینیة 
التي انتجت النقیضین المدمرین ، االول ھي العقول 
الظالمیة  التي تعیش في قوقعة فكرھا القاصر والمتشدد 

ول الخاویة والفارغة التي ال دین للدین ، والثاني ھي العق
وال أخالق فیھا من األساس ، وكالھما اخطر على 

  .المجتمع من اآلخر 
  

العیب الثالث ھو قصور السیاسات االجتماعیة التي حرمت 
المالیین من التمتع بخدمات البنیة األساسیة بجودة كافیة 
، وغیبت  العدالة في توزیع ھذه الخدمات ، وانتجت مئات 

ناطق العشوائیة على امتداد الوادي  والدلتا ، بكل ما الم
تحملھ العشوائیات في رحمھا من بذور التطرف والعنف 

وال تتسع مساحة المقال لنورد بقیة العیوب .. والجریمة 
التي خلفت ثغورا وأبوابا لدخول الغزاة في ثوبھم الجدید 
وباسلحتھم المستحدثة لینفذوا أجندتھم واستراتیجیتھم 

جرامیة والتخریبیة دون أن یضطروا الستخدام القوة اإل
  العسكریة ،  ودون ان یؤثروا مباشرة في القرار السیاسي 
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 ماعت تبدأ الربنامج التدريبي ألعضاء االس الشعبية احمللية

 اسطورة األدب العربي

 حىت أنت أيها الفول

 ازمة البوتاجاز تعود من جديد



 

 

  
  
  

 
 
 
 
 

  
 
 

      
 
 

  
  
  
 

   

 

  
  :     العنوان البریدي

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

   20105327633+     :موبایل 
      +20126521170 

 مجلة شھریة  تصدر عن مشروع 
  صوت المواطن

  رئیس مجلس االمناء
  أیمن عقیل
   مدیر المشروع

  والء جاد الكریم
  رئیس التحریر
  ھند فؤاد

  
  

   فریق التحریر

 –صفاء السید  –محمد الشاعر  –ھند فؤاد 
ھدى  –سارة ابراھیم  –والء جاد الكریم 

  اسماعیل 
  بتمویل من مؤسسة المستقبل

  
االراء الواردة بالة تعرب عن رأي كاتبها  وال تعرب بالضرورة 

 عن رأي مؤسسة ماعت أو مؤسسة املستقبل

 في یومیات مواطن 
 ٦نیابة مرور مسائیة تبدأ عملھا في أول فبرایر من  -

 مساءا  ١٠إلى 
  قنا نقص في أدویة األمراض المزمنة بصیدلیات  -
  توزیع الغاز الطبیعي لجمیع منازل األقصر خالل شھر  -
محافظ حلوان یقیل رئیس وحدة محلیة في زیارة  -

  مفاجئة
سیارة نقل تلقي  ٢٥رئیس حي المعضرة یضبط  -

  مخلفات في میاه النیل 
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 سارة إبراھیم :  تحقیق 

  : مليون من املستحقني للمعاشات يطالبون    ٥,٩
  حبل مشاكل الصرف 

  وسوء املعامله واالذحام 
  والقضاء علي البريوقراطية 

الحمایة الحقیقیة   افل االجتماعي وتوفیرمن المفترض  ان یھدف النظام التأمیني إلى تحقیق التك... 

عند بلوغھ سن الشیخوخة أو أصابتھ بالعجز  للمؤمن علیھ عند تعرضھ إلخطار فقدان القدرة على الكسب

وفقا وذلك   توفیر الحیاة الكریمة للمؤمن علیھ و أسرتھ لمواجھة متطلبات الحیاة بغرض  أو حدوث الوفاة

  . م١٩٩١لسنة ٢٦عیة رقم ألحكام قانون التأمینات االجتما

ولكننا نواجھ واقع الیم  فنجد ان عدد كبیر من المواطنین یمرروا داخل عدد من الدوائر المتشابكة 

  .....والمراحل الصعبھ للوصول الى معاشھم واحیانا یتعقد بھم  االمر الى ان یفوضوا امرھم هللا 
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  اىل متي ينتهي؟   .. ـــــــاتصراع أصحاب املعاشـ
  

  
 

                                                           
  

                          
   

  
    

من المفترض  ان یھدف النظام التأمیني إلى تحقیق 
الحمایة الحقیقیة  للمؤمن  یرالتكافل االجتماعي وتوف

 علیھ عند تعرضھ إلخطار فقدان القدرة على الكسب
عند بلوغھ سن الشیخوخة أو أصابتھ بالعجز أو 

توفیر الحیاة الكریمة للمؤمن  بغرض  حدوث الوفاة
وفقا وذلك   علیھ و أسرتھ لمواجھة متطلبات الحیاة

 ٢٦ألحكام قانون التأمینات االجتماعیة رقم
 .م١٩٩١لسنة

وتعتبر التأمینات اإلجتماعیة أحد وسائل الضمان 
الحمایة واألمن  اإلجتماعى فى مجال تحقیق

اإلجتماعیین وھى تقتصر على تلك النظم التى 
إجتماعى معین فى مقابل تجمیع  تستھدف تغطیة خطر

ثم  إشتراكات یؤدیھا المؤمن علیھم وأصحاب األعمال
 حقق بالنسبةإعادة توزیع ھذه اإلشتراكات على من یت

المؤمن منھ ، ومن ثم فإذا ما تحملت  لھم وقوع الخطر
مقابل من  الدولة فى نظام معین عبء المزایا دون

اإلشتراكات إنتفى عن النظام صفة التأمین وأصبح 
 اإلجتماعى نظامًا للضمان

ولكننا نواجھ واقع الیم  فنجد ان عدد كبیر من 
المتشابكة المواطنین یمرروا داخل عدد من الدوائر 

والمراحل الصعبھ للوصول الى معاشھم واحیانا یتعقد 
  .....بھم  االمر الى ان یفوضوا امرھم هللا 

ورغم أن المعاشات لیست ھبة من أحد وإنما ھى حق 
اال ان اصحاب المعاشات یتعرضو  واضح  للمواطنین

 لمزید من التعب واالرھاق حتي یتم سحب و صرف
رید القریبة من منازلھم معاشاتھم من بعض مكاتب الب
وتعد ، الخزانة العامة  والزامھم بصرفھا من مقر

الخصومات المفاجئة على المعاشات من اكبر المشاكل 

ات
يق
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التى تعكر حیاة المواطنین المستحقین للمعاش بجانب   

مشكلة المشاكل وھى االذحام الشدید على مكاتب 
البرید لصرف المعاشات خاصة ان اكثرھم من  كبار 

والمرضي ومعظمھم یعاني شیخوخة تمنعھ من السن 
وال تجعلھ یتحمل مشقة االنتظار فأصبحت  الحركة

 اكثر ازحاما من طوابیر العیش
  

وعن مشاكل المواطنیین مع صرف المعاشات التأمنیة  
من أصحاب المعاشات إنھ " یسري توفیق" فیقول

الفجالة مخصوما  یصرف المعاش من مكتب برید
دما یستفسر من الموظف عن سبب جنیھات وعن  ٣ منھ

لھ إنھا مصاریف اداریة نظیر الخدمة  الخصم یقول
یخصم بسببھا  ولكننا ال نعرف ما ھي ھذه الخدمة التي

   . ھذا المبلغ من المعاش
  !!المعاشات ال تتحمل الخصومات

اذا یقومون    " لسیدة حسن  " وشكوى اخرى   ة لم قائل
ذي ال  ل أي  یت بخصم ولو قرش واحد من المعاش ال حم

ي السن          ! خصومات؟ دمنا ف ر وتق ذا العم د ھ اذا بع ولم

ة؟       یقومون بتعذیبنا ة العام د والخزان ب البری ین مكات ب
اكن    ا أم ار أو   فمكاتب البرید ضیقة وال یوجد بھ لالنتظ

 الجلوس والزحام یزھق الشباب فما بالكم بكبار 
وھل یرضي المسئولون جلوسنا في   ، السن والمرضي

 رصفة نتیجة بطء الصرافیناألرض علي األ
  والموظفین والمسئولین عن صرف المعاش

ول  ي     " سھیر حسن  " بینما تق ت تحصل عل ا كان إنھ
ارع    المعاش ھي وزوجھا من مكتب برید دواوین بش ال

ت      یع الوق دید ویض ام ش ن زح اني م ت تع ار وكان نوب
ك      والمجھود ي البن اش ال ل المع والتعب ثم قمت بتحوی

زا تخرجت فی ي واس ان األھل ارت ائتم ا  ك ھلت علین س
   . صرف المعاش دون مشاكل أو عقبات

  ماذا لو كنا نتسول؟؟؟
یف   دالعزیز  "ویض ن عب دس حس اش " المھن بالمع

د   ب بری ن مكت اش م رف المع وم بص ھ یق ن  أن د ب خال
اش     الولید بالھرم بمنطقة مشعل ولكن یخصم من المع

غ ات  ٣ مبل دید     جنیھ ف الش ة ولألس دل خدم ل ب مقاب
وجود  سیئة للغایة والزحام غیر معقول وعدم فالخدمة
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دور  ار ال وس النتظ اكن للجل ن    ، أم اني م ت أع ا كن كم
ا       ضیق المكان وعدم صبر  و كن ا ل د كم املین بالبری الع

 نتسول منھم ونطالب نحن أصحاب المعاشات بتحسین
ا   التعامل معنا فمنا من كان یعمل وكیل وزارة أو موظف

ا نفضل أن    را وجمیعن ون  كبی اش     یك ان صرف المع مك
   ، بالقرب من السكن كما كان في مكتب البرید

ي   وظفین    ولكن عل ة للم ة ومتابع اك رقاب ون ھن أن تك
ة وال  ین الخدم ة وتحس ن المعامل ي   لحس رض عل نعت

م ة    ٣ خص ن معامل ة وحس اك خدم ت ھن ات مادام جنیھ
  . وقرب المكان

  االزدحام واملشاجرات واملشاحنات اىل مىت ؟
ا  " ة الدسوقينجا"وتشكو  من المعاناة التي تواجھھ

دة      ن ش ا م اش زوجھ رف مع ي ص ام   ف الزح
ات    حاب المعاش ین أص احنات ب اجرات والمش والمش

وظفین ین الم ھم وب ین بعض ار  وب وف كب د ووق بالبری
رد   یف والب دید بالص ر الش ي الح ي ف ن والمرض الس

ي  ب من        القارس ف د قری ب البری الشتاء ورغم أن مكت
ا ن   وم صرف     السكن إال أنن م ی اني ونحمل ھ اش   ع المع

د لخصم      ب البری ب لمكت دیم طل   ٥ لذلك تفكر اآلن في تق
             . توصیل المعاش للمنزل دون متاعب جنیھات مقابل

اش      ولي بالمع ب مت ب زین اه تطال رة المعان ن كث وم
حاب    رف ألص ي أن تص ات عل ك للمعاش یص بن بتخص

اش  المعاشات دال من    كروت إئتمان فیزا لصرف المع ب
ام  ا والزح ة لھ ي ال نھای ب  الطوابیر الت رع والتع المف

الغ   م مب ل خص نحن نقب اش ف رف المع تمر لص المس
ق      بسیطة مقابل خدمة دة ومحسوسة نواف ملموسة جی

ان بسیطا       ، علیھا و ك غ ول  ولكن ال یجب خصم أي مبل
ب    ي مكات دون وجھ حق ودون تقدیم أي خدمة سواء ف

  . أو غیرھا ةالبرید أو بالخزانة العام
د اهللا   "ویضیف     د عب اش   "حام أن الخصم من المع

ھ     د بأن ب البری اطيء من     نظیر صرفھ من مكات رار خ ق
الیین      ي المسئولین الح ب عل المسئؤلین السابقین ویج

ق  ھ ح م دون وج ذا الخص ذاالقرار ألن ھ اء ھ   . إلغ
وم  ن أن تق ن  الممك ھ م یف ان غیل  ویض وزارة بتش ال

كلة الب ل مش باب لح یل الش نھم لتوص ة وتعی طال
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حابھا  ات ألص ن    المعاش ار الس ل وكب ة األرام وخاص
ات   ة جنیھ  بمنازلھم مع عدم خصم مبالغ اكثر من ثالث

ة   ات المعیش اس نفق ي األس ل ف اش ال یتحم ألن المع
واتیر الشھریة    ة والف ة     واألدوی اة حال ب مراع ا تج كم

  . أصحاب المعاشات الضئیلة
  
  

  عدالةاصحاب املعاشات يبحثون عن ال
 مستحقة" فكریة محمود محمد حسب اهللا" و تشكو

 عاما من معاملة العاملین  ٦٥ لمعاش والدھا وعمرھا
بمكاتب التأمینات للمترددین علیھا من أصحاب 

االكتراث لكبر أعمارھم  المعاشات وعدم احترام أو
 خاصة عن طلب المستندات أو الرد علي استفسارات

ذلك فلقد توفیت  العمالء وموقفھا خیر دلیل علي
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ولكنھا طلبت   ٢٠٠٣ ینایر زوجة أبیھا منذ شھر
  ٢٠٠٤ الحصول علي معاش والدھا في شھر مایو

ولیس لدیھا عائل   ١٩٩٥ ألنھا أرملة منذ عام نظرا
الزمالك وطلبت صرف  وتقدمت بالطلب لمكتب تأمینات

المعاش من مكتب تأمینات طنطا وحتي شھر 
لملف وبعد عدة یتم إرسال ا لم  ٢٠٠٤ أغسطس

  ٢٠٠٥ شكاوي تم إرسالھ ووصل في شھر دیسمبر
األوراق المطلوبة لذلك تمت إعادتھ مرة أخري  بدون

أشھر   ٧ وطوال فترة الستكمالھ من مكتب الزمالك
یتكرر سفري عدة مرات مابین طنطا والقاھرة وأخیرا 

ینایر تم صرف المعاش لشھر واحد ولم یتم  في شھر
فبرایر  بعد صرف شیكيالصرف بأثر رجعي و

ومارس علي عنواني في القاھرة فوجئت بتحویل 
لي وبعد رفضي للتحویل  المعاش لطنطا بدون الرجوع

 حیث أنني لم أذكر أي عنوان إلرسال الشیك لطنطا
اضطررت لتحمل خطأ الموظفة و استلمت شھر مایو 

  . متاھات المكاتب في طنطا وضاع شھر ابریل بین

  خطة الوزارة 
 ظل معاناه المواطنین مستحقى المعاشات اكدت وفى

  الدكتورة أمینة الجندي وزیرة التأمینات والشئون ا
مھتمة بتحقیق التأمین  الجتماعیة أن الوزارة

االجتماعي خاصة ألصحاب المعاشات والمستحقین 

وھناك خطط موضوعة لتبسیط إجراءات حصول  عنھم
عنھم والمستحقین  المؤمن علیھم وأصحاب المعاشات

واختصار المستندات المطلوبة لتسویة وصرف 
    ، طلب صرف المعاش  الحقوق عند

  
  

 وذلك بھدف تقدیم الخدمة المتمیزة بالدقة والسرعة
المطلوبة مع االھتمام باستحداث نظم جدیدة للصرف 

األسرة وطلب استیفاء  من خالل نظام استمارة
 المستندات وضم مدد الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد

وذلك من أجل صرف المستحقات في   ، أشھر  ٦ بمدة
أسابیع المحددة   ٤ تاریخ طلبھا دون انتظار مدة

لصرف المعاش ھذا بجانب تطویر مكاتب التأمینات 
متمیزة للمواطنین والحرص علي حسن  لتقدیم خدمات

 معاملة الجمھور وحل مشاكلھم والرد علي
  استفساراتھم في أسرع وقت

  



 

 

            
  

    

  

  

  

  يوم احلكومة بسنه: املواطنون     

  !!!!!!جاري التنفيذ علي قدم وساقني......... واملسئولون   
  محمد الشاعر : تحقیق 

  

أصبحت منیا القمح الیوم من أھم المدن في جمھوریة مصر العربیة استراتیجیا واقتصادیا فموقعھا ...

لمتمیز على الطریق الزراعى من بنھا إلى الزقازیق جعلھا مركزا مھما لجذب سكان القرى وتبلغ ا

  نسمھ ٧٠٠٠٠بینما یقدر عدد سكانھا بحوالي   ²كم 1230مساحتھا 

 ولكن علي الرغم من أنها تتمتع بالعديد من  املميزات اال أنها تعاني من االهمال دائما

 ......شارع احلدادين 

ات                         !!فوضي التنتهي
يق

حتق
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فالمشاكل في منیا القمح شائكة ومتنوعة سواء من 

الفوضي التي تشھدھا المدینة یومیا بسبب األسواق 

العشوائیة او االختناقات المروریة ھذا باالضافة الي 

وخاصة شارع الحدادین الذي مایحدث في شوارعھا 

یعتبر أحد اكثر شوارع المدینة حیویة علي االطالق 

 ٢٠٠٤والذي ینفذ فیھ مشروع الصرف الصحي منذ عام 

باالضافة الي خطوط التلیفونات ومیاه الشرب والذي 

اشتكي منھ الكثیر من المواطنین  بسبب تیاطؤ 

عاما   ١٤ عملیات التفیذ لتلك المشروعات فعلي مدي

عثر أعمال الصرف الصحي بمدینة منیا القمح تت

توضح مدي خاصة في شارع الحدادین والصورة 

المعاناة التي یعیشھا االھالي من غلق المحال 

  التجاریة وھدم البیوت

  آراء المواطنین 

سنھ بالمعاش و أحد سكان  ٤٨یقول ابراھیم محمد 

مدینة منیا القمح أن الحفریات في شارع الحدادین منذ 

س سنوات تقریبا وتتم بصورة بطیئة جدا والسبب خم

في ذلك أن العدید من المساكن قدیمة ومتھالكھ وأي 

استعمال للحفارات واآلالت قد یؤدي الي سقوط أي 

 .منھا في أي وقت

أما طارق عبد الحلیم عامل بأحد المحالت التجاریة 

فبیقول أن عملیات الحفر بطوال الشارع تضر كثیرا 

ت التجاریة الذین أغلقت ابواب أصحاب المحال

تجارتھم بالرماد باالضافة الي تعطیل حركة أكبر 

  .شوارع المدینة  بصفة مستمرة  

ویقول أحد اصحاب المحالت التجاریة بلھجة غاضبة 

ویائسة  عندما سؤل عن الوضع في شارع الحدادین 

احنا زھقنا كالم مع الصحافة والكالم مش بیحل " 

ات
يق

حتق
 



 

 

 
 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     من بین أروقة شارع الحدادین

 "یوم الحكومة بسنةحاجة مشیرا الي ان 

أما یاسر أحمد عبدالھادي مدیر المرافق بمدینة منیا 

القمح فیقول ان ھناك العدید من المشروعات تنفذ في 

ھذا الشارع علي رأسھا مشروع الصرف الصحي 

ویقول أن معظم المساكن  ٢٠٠٦والذي بدأ منذ عام 

والمحالت التجاریة  قدیمة وھي ما تجعلنا نعمل بحذر 

 ٧لمنطقھ خصوصا ان عمق الحفر یصل الي في ھذه ا

  .أمتار

من المشروع % ٩٩قمنا بتنفیذ أكثر من "وأضاف 

)  ٢٠١٠دیسمبر (وسننتھي منھ مع نھایة العام 

 ٦مشیرا الي التكلفة التقریبیة للمشروع والتي بلغت 

 "ملیون جنیھ

وأشار الي أن ھناك العدید من المشروعات األخري 

یاالقمح وان كان أبرزھا التي تنفذ داخل مدینة من

 ٢٥مشروع محطة المیاه والذي یقام علي مساحة 

ملیون جنیھ مؤكدا أن جمیع  ٤٥فدان بتكلفة تقریبیة 

  .المشروعات یتم تنفیذھا علي قدم وساق

  

واكد محمد لمعي رئیس مجلس مدینة منیا القمح  أن 

ھذا العام  أعمال الصرف الصحي سوف تنتھي بنھایة

ون جنیھ لرصف الشارع وتطویره وتم رصد نصف ملی

لھا أصحاب المنزل  وإنھاء المعاناة التي تعرض

والمحال أما عن العقارات التي لم تھدم فإنھا داخل 

  واألھالي تنتظر الحكم القضائي المحاكم

ات
يق

حتق
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  ..!!!حىت أنت أيها الفول 
 

 

    

یبدو أن الفول سیفقد دوره ویتخلى عن كونھ العنصر 

اإلرتفاع الكبیر فى  الرئیسي على موائد المصریین بعد

سعره، فقد قفز سعر الفول إلى الضعف تقریبا ، مرة 

جنیھا لألردب بعد  ١١٥٠واحدة ، لیصل إلى أكثر من 

، ویصبح سعره . جنیھا  ٥٨٠أن كان ثمنھ فى الجملة 

جنیھات للكیلو بعد أن كان سعر الكیلو  ٨فى التجزئة 

 . جنیھات ٥منھ ال یتجاوز الـ 

ى سعر الفول یرجعھ الباشا إدریس، اإلرتفاع الكبیر ف

رئیس شعبة الحاصالت الزراعیة بالغرفة التجاریة، 

إلى نقص إنتاجیة الفدان نتیجة عزوف الفالحین عن 

الزراعة بسبب عدم صالحیة التقاوي الزراعیة 

المستخدمة ، مما أدى إلى تراجع اإلنتاج المحلي خالل 

، ألف طن سنویا فقط  ٢٩٥السنوات األخیرة إلى 

وأصبحت مصر دولة مستوردة للفول بعد أن كانت 

 .واحدة من أكبر الدول المصدرة لھ

ویبدو أن عدم صالحیة التقاوي المستخدمة فى 

الزراعة لیست السبب الوحید لتقلص المساحة 

المزروعة ، لكن إنشغال الفالحین بزراعة المحاصیل 

األخرى التى تحقق ربحا أعلى ساھم بشكل أو بآخر 

اإلنتاج المحلي كما یؤكد الدكتور تامر فى نقص 

عسران ، رئیس البحوث بمعھد بحوث اإلقتصاد 

المزارع یبحث عن المحصول الذي " الزراعي ، قائال 

یحقق لھ ربحا أكبر ، ویقارن بین تكلفة الفول 

والمحصول اآلخر، والمعروف أن ربح الفول أقل 

 وتكلفتھ فى الزراعة أعلى ، وبالتالي یفضل المزارع

 . "المحصول الذي یعطیھ ربحا أكبر

وأكد مصدر بحثي مسئول، أن مصر وصلت إلى 

، إذ ١٩٩٢مرحلة اإلكتفاء الذاتي من الفول عام 

وصلت مساحة األراضي المزروعة فول ، وقتھا ، إلى 

ألف فدان ، بینما تقلصت المساحة المزروعة  ٤٢٥

 ألف فدان فقط ٢٠٦إلى  ٢٠٠٩ووصلت عام 



 

 

 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  وإن خلص الفول 
   أنا مش مسئووول

   غالء طبق الفول
رغم أن الفول من المحاصیل الشتویة، إال أن مائدة 

المصریین التخلو منھ صیفا أو شتاء ، وفى بعض 

األحیان صباحا ومساءا ، ومن المتعارف علیھ أن 

إرتفاع األسعار قد یطول كل شىء إال رغیف الخبز 

 .وطبق الفول

لكن من الواضح أن تلك القاعدة بدأت فى التفكك ولن 

ألساسیة من موجة إرتفاع األسعار تنجو حتى السلع ا

، مما یؤدي إلى عزوف المستھلكین عن طبقھم 

الرئیسى الذى إنضم مؤخرا إلى قائمة طعام األغنیاء ، 

وھو ما یؤثر أیضا على عربات الفول المنتشرة على 

 .أغلب أرصفة الشوارع وعلى محالت التجزئة

" یقول رمضان سعید صاحب عربة فول بوسط البلد 

" . الغالء بتاع الفول ھیأثر على شغلنا طبعا ، 

جنیھ وعندي  ٣أنا بأبیع الطبق بـ" ویضیف رمضان 

زبائني ، دلوقتي لما سعر الفول إرتفع إضطریت أقلل 

" ، مفسرا " كمیة الطبق إلني ما أقدرش أزود تمنھ 

أصل ، المؤاخذة ، أنا بأبیع على الرصیف رغم إن 

، بس فى جودة الفول بتاعي أحسن من أي مطعم 

اآلخر إسمي بأبیع فى شارع ، ومینفعش الزبون یدفع 

جنیھ عشان طبق فول على الرصیف ھیروح یأكلھ  ٥

كمیة الفول فى  فى مطعم ، فأنا إللى عرفت أعملھ أقلل

یام ، وربنا یسھل ونشوف إللى ھیحصل األ الطبق

الجایة ممكن أضطر أرفع سعر الطبق ، وساعتھا فى 

 . " المطاعم ھیبقى سعره أغلى
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ھل یحتاج نواب الحزب الوطني الذین مألوا أركان مجلس 
من مقاعده  تقریبا ، أكثر %) ٩٥(الشعب واستحوزوا على 

من ثالث نداءات لرئیس الجمھوریة حتى یلبوا ؟ ، ھل 
اب الذین كتب علینا وعلیھم أن یكونوا یحتاج ھؤالء النو

رقباء على الحكومة وصناع للتشریعات لخمس سنوات 
قادمة ، ھل یحتاجون ألكثر من تكرار نفس التكلیف من نفس 
السلطة لنفس األشخاص ثالث مرات في أقل من أسبوعین 

 .حتى یتحركوا للتنفیذ ؟
ھذه ھي األسئلة التي خلفتھا في ذھني قرائتي لخطابات 

، والتي  ٢٠١٠لرئیس الثالث المتتالیة خالل شھر دیسمبر ا
اختص بھا أعضاء الھیئة البرلمانیة للحزب الوطني في 
الخطاب االول ، ثم نواب  مجلس الشعب في الخطاب الثاني 
وأخیرا أعضاء الحزب الوطني المشاركین في مؤتمره 
السابع في الخطاب الثالث ، ولما كان نواب الوطني في 

ن ھم عملیا األغلبیة العظمة من نواب مجلس الشعب البرلما
بحسب ما جاءت بھ النتائج المعلنة النتخابات مجلس  –

وھم أیضا الفئة المعول علیھا تحویل   - الشعب االخیرة 
تكلیفات رئیس الحزب إلى تشریعات ومن ثم فإنھم المخاطب 
الرئیسي في الخطاب الثالث ، فإننا إزاء رسالة واحدة تم 

  .لنفس المستقبلین ثالث مرات في مدة وجیزة جدا  نقلھا
والمتأمل في خطابات الرئیس الثالث یجد إنھا تضمنت نداءا 
محددا وتكلیفا معینا أعید تكراره في جمیع الخطابات ، أال 
وھو توسیع قاعدة المشاركة الشعبیة للمواطنین ، فقد اكد 

وطني الرئیس في خطابھ امام الھیئة البرلمانیة بالحزب ال
أقول إن أمامنا عمل شاق "   ٢٠١٠دیسمبر  ١٢یوم  

ودؤوب من أجل تشریعات وإجراءات تنفیذیة تحقق عدالة 
توزیع عوائد وثمار النمو والتنمیة وتعطى األولویة للمناطق 
والقرى واألسر األكثر احتیاجا ، عمل شاق ومتواصل یوسع 

  " .قاعدة المشاركة الشعبیة بتمكین أكبر للمحلیات 
وفي خطابھ أمام االجتماع المشترك لمجلسي الشعب 

إننا نبدأ بھذه "  قال  ٢٠١٠دیسمبر  ١٩والشورى في 
الدورة البرلمانیة مرحلة جدیدة للعمل الوطنى مرحلة ھامة 

ونسعى ..نبنى خاللھا على ما حققناه فى السنوات ، الماضیة
 إنطالقة تنتقل بمصر..فیھا إلى إنطالقة جدیدة نحو المستقبل

والعدالة .. من النمو والتقدم االقتصادى..إلى آفاق أرحب

 "  والمشاركة الشعبیة..االجتماعیة
 ٢٧وفي خطابھ أمام مؤتمر الحزب الوطني السابع في 

األولویات الثالث الرئیسیة " قال الرئیس    ٢٠١٠دیسمبر 
وإتاحة  ھى المزید من اإلستثمار والنمو.. للمرحلة المقبلة 

والمزید من توسیع قاعدة العدل اإلجتماعى .. فرص العمل 
والمزید من تدعیم المشاركة ..ومحافظاتھ  بین أبناء الوطن

  " المحلیات بالتوسع فى الالمركزیة على مستوى.. الشعبیة 
وبالتالي فإننا إزاء تاكید رئاسي واضح على ضرورة 
االھتمام بالمشاركة الشعبیة وتوسیع نطاقھا ووضع آلیات 

تیعابھا ، كما إننا إزاء تكلیفات محددة  من مؤسسیة الس
رئیس الدولة وصاحب الصالحیات الدستوریة االوسع على 
اإلطالق   بضرورة تمكین المحلیات وتطبیق الالمركزیة 

  .باعتبارھا الضمانة الرئیسیة لھذه المشاركة الشعبیة 
ویبقى على نواب البرلمان أن یحولوا تكلیفات ونداءات 

یعات وقوانین تدعم الالمركزیة  وتعطى الرئیس إلى تشر
آلیات صنع واتخاذ القرار في الوحدات المحلیة الصالحیات 
التي تمكنھا من حسن إدارة مواردھا المحلیة بما یتالءم مع 
احتیجات المجتمع واولویات مواطنیھ ، وتیسر سبل مشار 
كة المواطنین في صنع ھذا القرار وتحقق العدل االجتماعي 

  ھ المركزیة من حیث اعتقدت إنھا تصنعھالذي غیبت

 مقاالت
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انطالق البرنامج التدریبي  ٢٠١٠شھد شھر دیسمبر 
ألعضاء المجالس الشعبیة المحلیة ، الذي تنفذه 
مؤسسة ماعت للسالم والتنمیة وحقوق اإلنسان في 

الممول من )  ٢(إطار مشروع صوت المواطن 
 مؤسسة المستقبل ، والذي یتضمن مجموعة من

مركزا وحي بستة محافظات  ١٦الورش التدریبیة في 
 .مصریة 

ویستھدف البرنامج التدریبي تعزیز وعي أعضاء 
المجالس الشعبیة المحلیة بالالمركزیة والحكم المحلي 
الرشید  ، وكذلك  بصالحیاتھـم  الدستوریة  
والقانونیة المتعلقة بالرقابة  على السلطة التنفیذیة  

ى  ممارستھا ، إلى جانب تعزیز وبناء قدراتھـم عل
قدرات  أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المتعلقة  
ممارسة دور رقابي فعال على مشروعات  التنمیة 
المحلیة في ظل الالمركزیة ، وأخیرا رفع وعي 
المشاركین بأھـمیة وآلیات العمل التشاركي مع 

  .منظمات المجتمع المدني 
سعى  لبناء قدرات والجدیر بالذكر أن البرنامج ی

عضو مجلس شعبي محلي الحكم المحلي  ٤٠٠
الرشید وممارسة دور رقابي وتخطیطي فعال في ظل 

 .تطبیق الالمركزیة 

وقد عقدت مؤسسة ماعت ثالث ورشة تدریبیة في 
إطار ھذا البرنامج  ، حیث عقدت الورشة التدریبیة 

،  ٣األولى  بمركز ومدینة العیاط ، على مدار یومي 
بالتعاون مع جمعیة مواطن  ٢٠١٠سمبر دی ٤

  .للتنمیة وحقوق اإلنسان 
وقد حرصت مؤسسة ماعت على أن ینطلق التدریب 
من أرضیة واقعیة متوافقة مع تجارب  المجالس 
الشعبیة المحلیة لمركز العیاط ، الذین كان لھم تجربة 
رائدة في توجیھ مواردھم المحلیة كنتیجة لحصول 

ى تدریب من قبل مؤسسة معظم أعضاء المجلس عل
ماعت في إطار المرحلة األولى للمشروع ، حیث 
عرض األعضاء التجربة خالل الیوم األول ودار 
نقاش مطول بین المدربین  والمتدربین حولھا وذلك 

  .في إطار عالقة ھذه التجربة بالالمركزیة  
وملخص التجربة أن المجلس الشعبي المحلي لمركز 

ر أولویات خطة التنمیة المحلیة العیاط استطاع أن یغی
بالمركز خالل العام المالي الماضي عن طریق 
استخدام األدوات القانونیة الممنوحة لھم ، وأجبروا 
الجھات التنفیذیة على تخصیص  الجزء األكبر من 

  ٢٠١١/   ٢٠١٠الموازنة المحلیة للعام المالي 
إلنشاء مجمع خدمات ضخم ییسر على المواطنین 
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  أربعة حلقات نقاشیة تزید من وعي المواطنیین بالالمركزیة

للخدمات الیومیة التي تقدمھا األجھزة الوصول 
الحكومیة ، كما یمكن  المنظمات  األھلیة النشطة في 
العیاط   من الحصول على مقرات بتكلفة معقولة ، 
وذلك على الرغم من أن مجمع الخدمات لم یكن 
مدرجا في الخطة من األساس ، ولكن نتیجة العمل 
المنظم من قبل األعضاء وتوظیفھم للمعارف 

لمھارات التي تلقوھا في تدریبات ماعت خالل وا
المرحلة األولى من مشروع صوت المواطن  
استطاعوا أن یدفعوا المحافظ العتماد الرأي الذي 

 .انتھى إلیھ المجلس الشعبي 

وفي نفس السیاق عقدت مؤسسة ماعت الورشة 
التدریبیة الثانیة ألعضاء المجالس الشعبیة المحلیة 

بالتنسیق زیق بمحافظة الشرقیة بمركز ومدینة الزقا
مع جمعیة شباب الشرقیة للتنمیة ، وذلك خالل 

  ٢٠١٠دیسمبر  ١١ – ١٠الفترة من 

وقد أثمرت الورشة التدریبیة عن نتائج جیدة على 
الصعید التطبیقي حیث اتفق المشاركون من قیادات 
المجالس الشعبیة المحلیة على طرح فكرة وضع 

لمجلس الشعبي المحلي إطار رسمي للتعاون  بین ا

لحي أول الزقازیق ، والمجلس الشعبي المحلي لحي 
ثاني الزقازیق من جھة ، و مركز دعم المواطنین 
بجمعیة شباب الشرقیة من جھة ثانیة  وذلك 
للمساعدة في حل المشكالت وطلبات المواطنین التي 
تعرض على مركز الدعم وتدخل في اختصاص عمل 

 .األجھزة المحلیة 

قنا عقدت مؤسسة ماعت للسالم والتنمیة وفي 
وحقوق اإلنسان مؤخرا ، الورشة التدریبیة الثالثة  
ألعضاء المجالس الشعبیة المحلیة بمركز ومدینة قنا 

 ١٨إلى ١٧، وذلك خالل الفترة من ) محافظة قنا ( 
   ٢٠١٠دیسمبر 

قد خرجت الورشة التدریبیة بمجموعة من النتائج 
م األعضاء المشاركین في الھامة ، أبرزھا اعتزا

الورشة التدریبیة تقدیم طلبات للمجالس التي ینتمون 
إلیھا لتشكیل لجان لمتابعة المشروعات المدرجة في 

،  ٢٠١١،  ٢٠١٠خطة التنمیة المحلیة للعام المالي 
كما أظھرت فعالیات الورشة التدریبیة نیة األعضاء 

ار المشاركین في ممارسة دور أكثر فعالیة في اختی
وإقرار وتخطیط المشروعات في موازنة العام المالي 

  .  ٢٠١٢  / ٢٠١١القادم 
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وقد بدءت مؤسسة ماعت للسالم والتنمیة وحقوق 
عقد الحلقات  ٢٠١٠اإلنسان في شھر دیسمبر 

النقاشیة للمواطنین والتي تھدف  لنشر الوعي 
السیاسیة ، وكذلك  بالالمركزیة ومتغیراتھا االجتماعیة و

رصد ومناقشة مشكالت المواطنین المرتبطة بالخدمات 
 العامة ودور األجھزة المحلیة في مواجھتھا

وتعتبر الحلقات النقاشیة أحد مكونات برنامج رفع 
وعي المواطنین بالالمركزیة  في ستة محافظات ، 
والذي یستھدف الوصول میدانیا إلى حوالي عشرة 

حلقات النقاش العامة والكتیبات  آالف مواطن من خالل
اإلرشادیة المبسطة ، إلى جانب عدد غیر محدود من 
مستخدمي االنترنت من خالل برنامج صوت المواطن 
الذي یبث على  إذاعة رادیو ماعت  االلكترونیة ومجلة 

  صوت المواطن االلكترونیة التي تصدر شھریا
   نةالقر  وقد عقدت الحلقة النقاشیة األولى  بمدینة

، وقد كانت   ٢٠١٠دیسمبر  ١٩بمحافظة األقصر یوم 
مشكلة السكن والخالفات مع المجلس األعلى لآلثار ، 
وتعقد إجراءات الحصول على تراخیص الحفر والبناء 
من أھم شواغل أھل القرنة ، كما اشتكى أھالي القرنة 
من أن اھتمام أجھزة المحافظة بالمناطق السیاحیة 

تمامھم باألوضاع المعیشیة الیومیة یأتي على حساب اھ
للمواطنین في القرنة ، وأشاروا إلى غیاب العدالة في 

وبقیة   مدینة األقصر من جھة  توزیع الخدمات بین
  . ومنھا القرنة من جھة ثانیة  المراكز في المحافظة

بینما عقدت الحلقة النقاشیة الثانیة  بحي التبین 
 ٢٣لخمیس بمحافظة حلوان ، وذلك مساء یوم ا

،  بمشاركة عشرات المواطنین   من  ٢٠١٠دیسمبر 
، وقد أبرزت المناقشات في الحلقة  المناطق التابعة لحي التبین

المشكالت التي یعاني منھا المواطنین في حي أبرز  

التبین والتي كان من أھمھا سوء عملیة توزیع الخبز 
واعتراض المواطنین على أداء الشركة المسئولة عن 

العملیة ، إلى جانب كثرة المناطق المحرومة من  ھذه
خدمات إنارة الطرق الرئیسیة والعامة وتكرار حوادث 
سرقة  أعمدة ومصابیح اإلنارة نتیجة اإلھمال من قبل 

 .السلطات المحلیة المسئولة
 ٢٩وقد عقدت الحلقة الثالثة في مركز بلبیس بمحافظة الشرقیة یوم 

النقاشیة إلى مجموعة  وقد خلصت الحلقة ٢٠١٠دیسمبر 
من المشكالت الملحة التي یعاني منھا مواطني المركز 
، ومن أھمھا مشكلة منع زراعة األرز في بلبیس 
بقرارات حكومیة لم تراعي احتیاجات المزارعین ، إلى 
جانب مشكلة میاه الشرب الملوثة وغیر الصالحة 
لالستخدام  وھو ما یضطر األھالي في بعض المناطق 

راء میاه الشرب ، كما اشتكى المواطنین من إلى ش
االرتفاع غیر المبرر في أسعار اسطوانات البوتاجاز ، 
وأخیرا اھتم األھالي بمشكلة القمامة وتراكمھا رغم 
ارتفاع القیمة التي تحصل تحت ھذا البند في فاتورة 

  .الكھرباء 
و قد عقدت الحلقة الرابعة  في مركز الصف بمحافظة 

 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١جمعة الموافق حلوان یوم ال
بالتعاون مع جمعیة یال نشارك للتنمیة االجتماعیة حین 
كانت مشكلة ترعة الصرف الصحي التي تخترق مركز 

 –الصف وتحدث تلوثا بیئیا خطیرا ، كما تروى بھا 
مساحات من المحاصیل التي  -رغما عن أنف القانون

ح تستخدم في غذاء اإلنسان   ، إلى جانب ذلك طر
مواطني الصف مشكالت من نوعیة معاناتھم في تركیب 
عدادات كھرباء للمباني الجدیدة نتیجة تعنت المسئولین 
وارتفاع قیمة الرسوم ، إلى جانب سوء وسائل النقل 

  والمواصالت في المركز
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اجتماع رمسي بني االس الشعبية واملنظمات األهلية ماعت ترعى أول  

 

  
  

  
  

 
 

ین المجالس الشعبیة المحلیة والمنظمات عقد أول اجتماع من نوعھ ب  ٢٠١٠دیسمبر  ٢٢شھد ت محافظة الشرقیة یوم 
األھلیة ، وذلك كنتیجة مباشرة لجھود مشروع صوت المواطن في  العمل مع الطرفین ، حیث عقد االجتماع بمقر المجلس 
الشعبي المحلي بالزقازیق بدعوة من رئیس المجلس وعدد من األعضاء وشارك فیھ ممثلي ثالث مجالس شعبیة محلیة 

لزقازیق التابعة لمحافظة الشرقیة ، إلى جانب  ممثلي االتحاد اإلقلیمي  للمنظمات األھلیة  بمحافظة بمركز ومدینة ا
الشرقیة ، وممثلي عدد من المنظمات األھلیة الواقعة في نطاق المركز ، إلى جانب كال من األستاذ أیمن عقیل رئیس 

 .وع صوت المواطن مجلس أمناء مؤسسة ماعت ، واألستاذ والء جاد الكریم مدیر مشر
دیسمبر  ١١،  ١٠وكانت مؤسسة ماعت قد عقدت ورشة تدریبیة ألعضاء المجالس الشعبیة المحلیة بالزقازیق یومي 

الجاري ، ثم قام األعضاء المشاركین في الورشة بتقدیم طلبات إلى مجالسھم التي ینتمون إلیھا بوضع إطار للتعاون بین 
ات األھلیة فیما یخص خدمة المواطنین وقد اتفق المشاركون على عدد من البنود التي المجالس الشعبیة المحلیة والمنظم

  -:تعتبر نقلة نوعیة في عمل األجھزة المحلیة ومن أھم البنود التي تم االتفاق علیھا ما یلي 
نیف سیتعاون الطرفان وبمساعدة فنیة من اتحاد الجمعیات األھلیة ومدیریة التضامن االجتماعي في حصر وتص -١

  .المنظمات األھلیة الواقعة في نطاق المركز  ، وذلك من أجل تسھیل عملیة التواصل معھا 
بدعوة عدد من ممثلي المنظمات األھلیة ) أعلى جھة بالمجلس ( تقوم ھیئة مكتب المجالس الشعبیة المحلیة  -٢

 .للمشاركة في اجتماعات الھیئة وإبداء الرأي فیما یطرح من موضوعات 
 .لس الشعبیة المحلیة بإسناد تنفیذ بعض المشروعات التنمویة أو المشاركة في تنفیذھا لمنظمات أھلیة تقوم المجا -٣
تقوم المنظمات األھلیة بنقل الشكاوى التي ترد إلیھا من المواطنین ونتائج البحوث المیدانیة التي تجریھا  -٤

ى ھیئة مكتب المجالس الشعبیة المحلیة والمتعلقة بانتھاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة للمواطنین  إل
 .لمناقشتھا رسمیا داخل المجلس 

یقوم المجلس بتشكیل لجة لتزلیل العقبات والمشكالت التي تعترض بعض المنظمات األھلیة في نطاق المركز ،  -٥
 .وتولى مھمة حل ھذه المشكالت أمام الجھات التنفیذیة 

. 



 

 

  

  یومیات مواطن    
 

  مساءا  ١٠إلى  ٦نیابة مرور مسائیة تبدأ عملھا في أول فبرایر من 
  

  نقص في أدویة األمراض المزمنة بصیدلیات قنا 
  

  توزیع الغاز الطبیعي لجمیع منازل األقصر خالل شھر 
  

  افظ حلوان یقیل رئیس وحدة محلیة في زیارة مفاجئةمح
  

  ألف طن من األرز المحلي  ٣٢السلع التموینیة تتعاقد على شراء 
  

  ألف طن مواد غذائیة منتھیة الصالحیة  ١٤وزارة التجارة تصادر 
  

  سیارة نقل تلقي مخلفات في میاه النیل  ٢٥رئیس حي المعضرة یضبط 
  

  كتوبر أكثر المحافظات عنفًاأ ٦.. أوالد األرض : تقریر 
  

  بالغ یتھم محافظة قنا بنقل اللحوم في سیارات القمامة 
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أھل حلوان یتوقعون أن  أمرھم، وكان للنظر في
 للشعب كانت ستفتح موضوع ٢٠١٠انتخابات 

 ٢٠٠٥العشوائیات، لكنھ لم یحدث كما حدث في 
استكمال تنفیذ قرار  وتولى مصطفى بكرى والمحافظ

ونفى سلطان أن یكون أعطى .١٣٨رئیس الوزراء 
بوقف استالم الطلبات، مشیًرا إلى أنھ فى عام  تعلیمات
للعشوائیات وفى  ل الكھرباءتم فتح باب دخو ٢٠٠٥

 ١٣٨تم صدور قرار رئیس الوزراء رقم  ٢٠٠٦عام 
بالعقارات المخالفة واستقبلت الشركة فى  الخاص
األعوام الثالثة  ألف طلب معاینة وخالل ٣٠٠وقتھا 

تم االنتھاء من التوصیالت  ٢٠٠٩وحتى  ٢٠٠٧من 
سلطان إلى أن الشركة ال تملك إصدار  وأشار .بالكامل

للعشوائیات بحلوان  قف قرار بتوصیل الكھرباءأو و
ألن نظام توصیل الكھرباء لھ ضوابط ال یمكن التساھل 

ویتطلب موافقة من الحى أوال وبمجرد موافقتھ  فیھا
ویتم إدخال  تجرى الشركة المعاینة والمقایسة

 .الكھرباء
وأعلن سلطان أن الشركة مستعدة لتوصیل الكھرباء 

رط موافقة الحى، مؤكًدا أنھ أى وقت وأى مكان بش فى
مؤقتة للوحدات السكنیة،  ال یوجد شىء اسمھ عدادات

 والذى سیتم ضبطھ بعداد مؤقت سیتم تحریر محضر لھ
وتحویلھ للنیابة بتھمة سرقة الكھرباء، ألن العداد 

العملیات اإلنشائیة ولیس  المؤقت إجراء یتم فقط فى
 للشقق

. 

 ٣ألف طن إلى  ٣٤إنتاج األسماك بمصر تراجع من 
  آالف

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص، األستاذ بكلیة 
العلوم جامعة القاھرة، أن إنتاج األسماك في مصر 

منذ "وقال  .آالف فقط ٣ألف طن إلى  ٣٤تراجع من 
عاما، كان مصدر إنتاج األسماك في مصر ھو  ٤٠

خلیج السویس، وبحیرة أسوان كانت تنتج أقل من 
لسمك، وعند إنشاء السد العالي طن من ا ١٠٠٠

 من القاھرة 

ع السكن غیر یحذر من التعامل م" وزیر*"
  المرخص

  
حذر الدكتور عبد العظیم وزیر محافظ القاھرة، 

وحدات سكنیة غیر  المواطنین من التعامل على أي
مرخصة ألن مستقبلھا سیكون اإلزالة الفوریة مثلما 

 ٢٨عقارات مدینة نصر المخالفة وعددھا  حدث في
التحقیق  عقارا، حیث تم إحالة المتسببین لجھات

م بالسجن، وكذلك ما حدث في وصدر بحقھم أحكا
المحكمة الدستوریة بحي دار  العمارات الواقعة خلف

  .السالم
وأشار وزیر إلى وجود صعوبة في بعض األحیان في 

حینما یتم تسكینھا  إزالة مخالفات البناء، خاصة
وإدخال المرافق إلیھا وھو ما یتطلب دراسة أمنیة 

امل مع لذلك تسعى المحافظة جاھدة إلى التع خاصة،
  .تستفحل وتصبح قائمة المخالفات في مھدھا قبل أن

صالح زكى . وجاء ذلك ردًا على السؤال المقدم من د
القاھرة حول ظھور  عضو المجلس الشعبي لمحافظة

العشوائیات وعدم وجود ضوابط إلحكامھا والسیطرة 
لسنة  ١١٩والمطالبة بتفعیل قانون البناء رقم  علیھا،
٢٠٠٨  

. 

توصیل التیار : وب القاھرةكھرباء جن
  للعشوائیات یحتاج لقرار من نظیف

قال المھندس محمود سلطان، رئیس مجلس إدارة 
شركة كھرباء جنوب القاھرة، إن الشركة ال تملك وقف 

أو للعشوائیات  قبول طلبات إلدخال الكھرباء سواء
غیرھا ألن ھذا یحتاج إلى قرار من رئیس الوزراء 



 

 

طن حتى  ٤٠٠٠أصبحت بحیرة ناصر تنتج أكثر من    
 طن ثم ٧٠٠٠ألف ثم تراجعت إلى  ٣٤وصلت إلى 

من األسماك % ٧٠حیث أن  ."طن فقط ٣٠٠٠
الموجودة في األسواق المصریة مستوردة بسبب 
تراجع اإلنتاج المحلى، رغم أن مصر تطل على البحر 

وھذا ما .. سطھا نھر النیلاألحمر والمتوسط ویتو
كشف عنھ أیضا تجار األسماك الذین اتھموا وزارة 
الزراعة بأنھا السبب في التراجع المحلى رغم نفى 
مسؤولي الوزارة وتأكیدھم أن مصر تستورد فقط 

ألف طن سنویا من أسماك الماكریل والسردین  ١٣٦
ملیون طن، واتھموا التجار  ١.١وإنتاجھا وصل إلى 

 .سبب في نسبة زیادة األسماك المستوردةبأنھم ال
وبین اتھام التجار ونفى الزراعة ھناك تحذیرات من 
حدوث أزمة داخل سوق األسماك في حالة رفض الدول 
المصدرة لألسماك توریدھا إلى مصر، خوفا من نقص 

  .الثروة لدیھم كما حدث في أزمة القمح الروسي
الثروة رئیس ھیئھ تنمیة ، وقال محمد مصطفي عثمان

السمكیة، أنھ توجد خطة، من قبل الھیئة للحفاظ على 
مصادر الثروة السمكیة، لكي نصل إلى إنتاجیة الملیون 

  .٢٠١٧ونصف الملیون طن في عام 

  من الشرقیة

  أزمة الغاز تعود من جدید فى الشرقیة

تشھد مدن حافظة الشرقیة نقصا فى أسطوانات 
ن أمام المواطنی البوتاجاز، حیث تجمع عدد من

المستودعات عقب اختفاء سیارات البوتاجاز التى تمر 
تفاقمت األزمة  ففى مدینة الزقازیق. المنازل على

وانتشرت الطوابیر الطویلة أمام مستودعات توزیع 
البوتاجاز فى محاولة من المواطنین للحصول  أنابیب

 واتھم الكثیر من .على ما یحتاجون من أسطوانات
یارات مشروع شباب الخریجین االھالى العاملین بس

القیام بعملھم وتوزیع  لتوزیع األسطوانات بعدم
 األسطوانات بشكل منتظم على جمیع مناطق المدینة

ـ  ١٥بعربات الكارو لتباع بسعر " للسریحة"وتركھم 
 جنیھًا ٢٠

  

بعد طول انتظار محافظ الشرقیة قرر تطویر 
  العشوائیات

لمحافظ الشرقیة بعد طول انتظار خالل سنوات عدیدة 
االنتھاء قرر تطویر قطاعات  والذى اوشكت والیتھ من

 ٨٣میاه الشرب والصرف الصحى والرصف فى 
ملیونًا  ٥٧عشوائیة، وقد خصص لتنفیذھا  منطقة

 ٢٠١٢بھا فى  ألف جنیھ، على أن یبدأ العمل ١٤٦و
إعطاء األولویة ألعمال  كما قرر المحافظ   .المقبل

 غیر آمنة طبقا لتقریر صندوقمنطقة  ١٤التطویر فى 
 ٩تطویر العشوائیات التابع لمجلس الوزراء فى 

فى منیا  ٢السوق و مناطق بمشتول ٣مراكز، بینھا 
بالقنایات ومنطقة واحدة فى  ٢بالزقازیق و ٢القمح و

أوالد صقر، أبوحماد، أبوكبیر، فاقوس، وكفر  :كل من
تنفیذ لمشروعات  صقر، وأنشئ لھذا الغرض وحدة

طویر، وشكلت لجنة للتشیید ومتابعة التنفیذ الت
الغیر آمنة، والبدء فى تطویر مناطق الدریسة  للمناطق

الحدیدیة، بالتعاون مع  التابعة للشركة المصریة للسكك
الغریب ھو ان  .صندوق تطویر العشوائیات بالمحافظة

السید المحافظ ال تتخطى االخبار، لتكون واقع  قررارت
المواطن الشرقاوى من عدم  انیھیغیر المر الذى یع

 استطاعتھ من الحصول على شربة میاه نظیفة ، او
طریق ممھد حتى ال یكون سبب فى موتھ، او وسیلة 

مواصالت ادمیة
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  من قنا 

لتحسین جودة المیاه بقنا" مصریة - ألمانیة "اتفاقیة   

دى      افظ مج واء المح ور الل ا، بحض ة قن ھدت محافظ ش
انى   فیر األلم وب، والس وك،     أی ائیل ب اھرة، میش بالق

رب  اه الش امج می ل برن ة لتموی ة الثانی ع االتفاقی  توقی
انى      ة األلم ك التنمی  " kfw" والصرف الصحى من بن

ا "وشركة   اه الشرب،  " قن ة   لمی ورو    ٥بتكلف ین ی مالی
ى       ل إل ة التموی الى قیم ورو،   ١٢.٧لیصل إجم ون ی ملی

د  ام    ویمت امش      .٢٠١٤المشروع لع ى ھ ك عل اء ذل ج
دعم من     افتتاح اه ب مركز كنوز للتدریب على إدارة المی

ة   ة األلمانی   .الحكوم
ا       اك تعاون ا، إن ھن افظ قن وب، مح وقال اللواء مجدى أی

ة     وثیقا بین الحكومة ة والمصریة، وإن الحكوم األلمانی
اون       ع التع ى دف ا إل ة تسعى دائم ین    األلمانی المشترك ب

ات     م قطاع ى تھ ة الت رة   البلدین فى المجاالت الحیوی كبی
ن ى     م ا إل رب، الفت اه الش ھا می ى رأس واطنین عل الم

والوكالة األلمانیة للدعم الفنى  مساھمات البنك األلمانى
 .لتطویر العدید من المشروعات على أرض محافظة قنا

  
  

  أكتوبر  ٦من 

أكتوبر  ٦االنتھاء من توصیل الغاز الطبیعى لـ*
أكد المھندس محمد نبیھ رئیس جھاز ٢٠١١منتصف 

أكتوبر، أنھ جاٍر توصیل الغاز الطبیعى لسكان  ٦دینة م

أكتوبر، على أن یتم االنتھاء منھ منتصف  ٦مدینة 
٢٠١١. 

حیًا ومنطقة سكنیة تم  ٢٠وقال نبیھ، ھناك قرابة 
االنتھاء فى جزء كبیر منھا، وھى الحى السادس 
والثانى والحادى عشر والعاشر والثامن والسابع 

ارى العمل فى الحى الثالث على واألول والثانى، كما ج
أن یتم االنتھاء من الحى الرابع والخامس قرابة 

وقال نبیھ، إن شركة ناتا جاز ھى .٢٠١١منتصف 
الشركة المسئولة عن توصیل الغاز الطبیعى ألبناء 

أكتوبر والشیخ زاید، الفتًا إلى أنھا  ٦وسكان مدینتى 
تقوم بعملھا بشكل ضمن الخطة التى تم وضعھا 

وقال  .نتھاء من توصیل الغاز لسكان المدینتینلال
المھندس محمد إمام مدیر الشركة، إنھ تم االنتھاء من 

أكتوبر، وجاٍر  ٦ألفًا من سكان مدینة  ٦٠التوصیل لـ
التوصیل والتعاقد لباقى السكان المقیمین بالمدینة، 

 .٢٠١١على أن یتم االنتھاء منھا خالل منتصف عام 
  

  
  

  من األقصر
ر خالیة من التدخین فبرایر ألقص
  القادم

استقبل الدكتور سمیر فرج محافظ األقصر لجنة إدارة 
مكافحة التدخین لتفعیل اتفاقیة األقصر خالیة من 
التدخین كثالث محافظة بعد محافظتى اإلسكندریة 
وبورسعید، وذلك فى ظل مجھودات وزارة الصحة 
المتتالیة لرفع مستوى صحة المواطن المصرى فى 

وأكد محافظ األقصر أنھ سیتم  .افة أنحاء الجمھوریةك
االستعانة بتجارب المحافظات األخرى، وأوضح أنھ 
أول فبرایر المقبل ستعلن األقصر كمحافظة خالیة من 

وأوضحت الدكتورة سحر لطیف لبیب مدیر  .التدخین
إدارة مكافحة التدخین بوزارة الصحة، أن العمل على 

ى المرتبة األولى األماكن مكافحة التدخین یستھدف ف
العامة المغلقة من منشآت حكومیة وصحیة وتعلیمیة 
مع السماح بالتدخین فى األماكن المفتوحة، لكن وفقًا 
لشروط محددة بغرض الوصول ألقل نسب من 

   .المدخنین فى مصر



 

 

 

  
  
  
  
  
  

 
 

 من حلوان
تحول مخر سیل الوادى بالصف فى  

  حلوان الى مقلب قمامة
یة الودى بمدینة الصف فى حلوان طالب أھالى قر

بتفعیل تطھیر مخرات السیول بعد تكدس القمامة بھا 
وجثث الحیونات النافقة التى تفرز الحشرات 
والروائح الكریھة وتحولھ إلى مقلب قمامة كبیر، 

 .خاصة بعد موجة األمطار خالل الیومین الماضیین
إلى أن سیارات " مدرس"وأشار إبراھیم رضوان 

قى بمحتوایاتھا فى مخرات السیول التى آمر الكسح تل
المحافظ أكثر من مرة بتطھیرھا وتجھیزھا الستقبال 

واعترف احد المواطنین  .الشتاء ومواجھة أى سیول
أنھ یلقى القمامة فعال فى مخر السیل، نظرًا لعدم 
وجود صنادیق قمامة بالقریة وال توجد سیارات نقل 

لقریة، وھو ما لرفع تالل القمامة المنتشرة فى ا
یسبب لنا وألوالدنا االمراض المختلفة، وأصبحت 

  .مرتع للكالب الضالة

  

وصرح برئیس مركز ومدینة الصف المحاسب طھ 
دیاب إن مخر سیل الودى كان بھ مشكلة كبیرة جدا 
خاصة بالمواسیر من المنبع، وتم التعامل معھا 
ومراجعة كافة مخرات السیول بالصف، وكان آخرھا 

م وأن األمطار لم تؤثر فى المخرات ولم تنجم الیو
عنھا أى سیول، وھناك قلبات ولوادر تمر یومیا على 
أماكن تجمع القمامة، وإذا كان ھناك قمامة فتجمعت 

حدیثا واألھالى التى سیثبت أنھم یلقون فى المخرات 
 .القمامة سیتم محاسبتھم وتحریر محاضر مخالفة لھم

 
  

لوحدة المحلیة ال تلقى وأشار دیاب أن سیارات ا
بالمخلفات فى المخرات وتلقى فى مقلب كبیر، وأنھ فى 
حال ضبط أى سیارة تلقى بالمخلفات سیتم تحریر 

سیارات،  ١٠محاضر لھا كما سبق وحررنا محاضر لـ
مشددا على ضرورة أن یعى المواطن أننا نبذل قصارى 
جھودنا فى اتجاھات مختلفة وال نرید أن نشتت جھودنا 

جمع القمامة من مخرات السیول وعلیھم أن  فى
وعن  .یجمعوھا إللقائھا فى األماكن المخصصة لھا

مخرات  ٥صیانة المخرات بمنطقة الصف التى تضم 
للسیول بالودى واسكر والصف البلد وغمازة، وعرب 
الحصار قال دیاب إنھ تتم الصیانة الالزمة لمخرات 

رى بالمحافظة، السیول بالتنسیق والتعاون مع مدیریة ال
ویتم تحریر محاضر بمعرفة الرى وتم تكلیف رؤساء 
الوحدات المحلیة للتخلص من كل القمامة، وتحریر 
محاضر لسیارات الكسح التى تلقى بمحتویاتھا فى 

 .المخرات
وفیما یخص مخر السیل بالودى كلف طة دیاب رئیس 
الوحدة المحلیة بالودى فتحى جمعة بالذھاب فورا لمخر 

وتنظیفة من القمامة وتحریر محاضر لألھالى التى  السیل
  .ألقت القمامة فى المخر
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 ملف العدد    

 ...مساوئ النقل الداخلي يف الشرقية 

  احللو ما يكملش 



 

 

    

 .. اكتوبر يتحدثون٦اهاىل 

  .!!!!!مواصالت  املدينة سيئة بتشعرنا اننا اقفاص من الطماطم
  

  
  

مدينة السادس من اكتوبر إحدى املدن اجلديدة املصرية التي مت بناءها للحد من الكثافة السكانية ملدينة القاهرة 
بنيت على أرضها .. أكتوبر ويراسها الدكتور قتحى سعد  ٦وحتمل اسم حمافظة  ٢٠٠٨وهي حمافظة مستقلة بدأ من العام 

كم  ويبلغ  ٣٨و تبعد عن القاهرة ... ا اآلالف من الطلبة والطالبات يوميا العديد من اجلامعات اخلاصة التي يتوافد عليه
  ٢ألف كم ٢٧.٥مليون ومساحتها  ٢.٥عدد سكانها  

  
  تحقیق ھدى اسماعیل 

فلك أن تتخیل عزیزي القارئ مدینة بھذا الحجم وھذا 

العدد من السكان  الذین یدخلون ویخرجون منھا یومیا 

نى  لوسائل النقل اإلنسانیة ال تتوافر لھاالحد االد

فبداخل ضواحى ھذة المدینة الجدیدة خاصة الحى ،

التى تعانى "  لیلة القدر"   السادس و بالتحدید منطقة 

من عدم ادمیة الموصالت بھا والتى  جعلت من 

المواطنین اشبة بالبضاعة المحملة و یرجع ذلك  

للسیارات النصف نقل التى تعد من وسائل النقل 

سیة داخل المدینة  فجعلت السكان  یتسألون  ھل الرئی

معقول اانھم  فى  القرن الواحد والعشرین عصر 

االقمار الصناعیھ  والتكنولوجیا الحدیثة واالنترنت ان 

 یركبو ھذة الوسیلة الالادمیة؟؟

وذلك فضال عن  بلطجة السائقین وتحكمھم  فى الركاب 

مكان   حیث وصل االمر بھم الى  وضع شروط  لتحدید

وال ،الذھاب بغض النظر عن رغبات الركاب انفسھم 

یكفیھم ذلك بل یمالءون العربة بأكثر  من حمولتھا  

لتصل الى  الضعف وذلك كلة بھدف الربح  غیر عبأیین 

 بما یتعرض لھ الركاب من اذى وضرر

ویستمر ھذا الوضع على الجانبین سواء فى  النقل 

وبرغم  من ان بھا الداخلى  للمدینة او الخارجى    

العدید من خطوط  وطرق للمواصال ت تؤدى لكثیر من 

االماكن مثل طنطا المنصورة المؤسسھ رمسیس 

والجیزة وغیرھا اال ان المواصالت قلیلة جدا  و 

باالضافھ الى  المغالة فى سعر اجرة الموصالت ومعاناة 

المدینة من  وضعھم تحت رحمة السائقین  مواطنون

فال احد  یفكر فى حال ھوالء  ......... رنا كما سبق ان ذك

المواطنون والعذاب والمشقھ التى یتعرضوا لھا فى 

  سبیل قضاء اشغالھم بصورة یومیھ

أكتوبر خاصة    ٦ سؤال یتردد علي شفاه سكان مدینة 

أنحن بضاعة أم بشر لكى  وھو , سكان الحي السادس

  نركب مثل ھذة العربات؟

احد سكان المدینة  " لعزیزمحمد فكرى عبد ا  "فیقول
نحن نعانى من عدم وجود مواصالت حتى االن لمدینة 

اكتوبر والمیادین الرئیسیة مثل الجیزة ورمسیس  ٦
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والمؤسسة والتحریر و باالضافھ  الى ما نعانیة من 
بلطجة سائقى المیكروباص فى تحدید االجرة او المكان 

فقط المفترض الوصول الیة حیث یصلوا لمیدان لبنان 

وعدم اكمال الطریق الى رمسیس مما یؤدى لعدم 
تواجد سیارات برمسیس وكذلك الجیزة یصل لمیدان 

 الرمایة ،

وھو لیس من سكان المدینة  انا " لبیب " كما اضاف

واحد من الناس كان معروض علیا شقھ سعرھا مش 
بطال مأخدتھاش علشان مواصالت المدینھ السیئھ اللى 

یوسف " ویقول.. طماطم  بتحسس الواحد انھ قفص

ان میكروباصات القاھره اخرھا یدوب میدان "  محمد
لبنان وان اكرمونا  یبقى اخرھا االسعافّّ ویصف مدى 

الصعوبة التى یجدھا وباالخص یوم االثنین باالضافھ 
 الى التزاحم على العربیات 

موظفین " جمال \أ" وزوجھا " ع " كما قالت  مدام  

حاجة فى المدینة واكثر من مرة  ان المواصالت اسواء

یصرح  المسئولون انھم سیحلون ھذة المشكلة لكن 
دون فائدة   وال حیاة لمن تنادى ّّواحنا كل یوم فى 

البھدلة دى  عشان ننزل الشغالناّّ  وھذا بخالف 

مواصالت المدینة الداخلیة  اللى كلھا نصف نقل وال 

 یوجد بدیل لھا

نا ساكنة جدید فى المدینّة  ا" ھدى " بیبنما تقول مدام 
ومكنتش اعرف ان مواصالتھا  بھدلة كدة ولو اعرف 

  ان الوضع كدة مكنتش جیت اصال 

 تكدس المواطنین في الموقف



 

 

  

:الطالبات ف اجلامعة  
ووقوع على االرض...زق .. بهدلة ... كلفةمواصالت م    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موظفة  قاطنة  فى الشیخ " مدام ایمان" واضافت   

زاید  اانھا تستغرق كل یوم ساعتین او تالتة  عشان 
تعود للبیت وساعات  بقف وبرجع على البیت  الن 

راحة المواصالت فى المدینة مفیش مواصالت  وبص

  جنیة ١٢قلیلة جدا  ومواصالتى یومیا تصل ل 
.. بھدلة ... مواصالت مكلفة:  الطالبات ف الجامعة

 ووقوع على االرض...زق 

  اما عن الطلبة ومعاناتھم یومیا للنزول  للجامعة 

طالبة فى جامعة حلوان قاطنة فى " شیماء " فتقول 

اصالت  بالشكل السىء الحى السادس ان  كل یوم المو
دة  والمشكلة كلھا فى المواصالت اللى راجعة المدینة 

اما الصبح  بضطر انزل بدرى  عشان  اركب بسھولة  

 ٨وكمان  مواصالتھا مكلفة  انا مواصالتى بس  من

  جنیة ١٠الى 
طالبة فى جامعة عین شمس " یاسمین" و تضیف

 ان  المواصالت ھنا وحشة جدا  ١١وتسكن فى الحى 

وانا بتبھدل عشان اروح البیت كل یوم واى بنت واقفة 
مبتعرفش تركب خالص الن الرجالة ھما اللى بیجرو 

على العربیات غیر ان السواقین بیودوكى مكان ما ھما 
عایزین وانتى انزلى اتصرفى مع نفسك دة   مع تكلفة 

جنیة  انا  ١٠المواصالت یومیا اللى مش بتقل عن 

لجامعة كل یوم بسبب البھدلة عن نفسى بطلت انزل ا
 ..!!دى

مواصالت المدینة سیئة جدا  وعلى " نجوى"  وتأكد 

الحال دة كل یوم ّّ وعشان احاول اركب بقع على 
االرض  وبتزق من اى حد والواحد بصراحة بیتبھدل ّّ 
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  !!والفعل مفيش .. كالم فى كالم   ..............  ردود فعل  املسئولني  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 
  

 ١٠ودة غیر ان  مواصالتى كل یوم مش اقل من 

  جنیة 
الراقیة   فبعد كل ھذا ھل حقا  تستحق ھذه المدینة

ھذة المعاملھ السیئة  فنطلق  نطلق علیھا مثلما 
یقولوا   ّّ من برا ھال ھال ومن جوة یعلم اهللا 

ّّ!!!!!!!!!!!!!!!  

وھم یقولون ان مشكلة   ٢٠٠٨فمنذ عام   
المواصالت  ستنتھى قریبا و یظھر ان قریبا لم یأت  

  !! بعد 

وما ان تولى  الدكتور فتحى سعد حتى قام باالدالء   
بالكثیر من التصریحات  حول اصالح حال المدینة 

والمحافظة باكملھا   وطبعا من اول المشكالت التى 
ادلى  باكثر من تصریح حولھا ھى  مشكلة  

مواصالت المدینة السیئة جدا فقد أكد أنھا  ستنتھى 

ا تشغیل خطوط نقل نھائیا خالل عام وأنھ سیتم قریب
جماعى عادى ومتمیز لربط أجزاء المحافظة بعضھا 

لكن ... البعض وربط المحافظة بالقاھرة والجیزة 
المشكلة مازالت قائمة حتى االن بالرغم من مرور 

 عام

وفى البدایة قمت بسؤالة عن العربیات النصف نقل 
ووجودھا بكثرة فى المدینة فقد صرح  ))البوكس((

عربة سرفیس  سیدخلون المدینة    ٣٠٠ان ھناك 

كمواصالت داخلیة  واالن یوجد جزء منھا بالفعل 
فى المدینة ولكننى اوضحت لة انھا التكفى  

فأضاف انھ تم التعاقد مع شركة .الحتیاجات المدینة 
للنقل الجماعى فى المدینة   لنقل السكان فى داخل 

 اكتوبر ٦محافظة 

عربة سرفیس  ستدخل  ٣٠٠:  اللواء محمد شبیلى

 خط  مترو اكتوبر...  المدینة كبدیل للنصف نقل 
  ٢٠١٦عـــــــام 

محمد شبیل   رئیس / و بمحاورة  السید اللواء  

  اكتوبر  ٦جھازمدینة 
    

لى المواطنین وعن ارتفاع اسعار  المواصالت ع
فقال ان ھذا شىء  اكید وال بد منة  الن مواصالتھا   

تعتبر من المواصالت الخاصة  وغیر تابعة للدولة 

وانة  لیس بمقدورة ان یجعل مواطن یدعم مواطن  
وذلك الن السائقین یعملون على  میكروباصات 

خاصة بھم فالنقل فى المدینة  نقل خاص  لكننا نامل 

نقل مدعمة من الدولة  مثل عند دخول وسائل 
المترو والترماى  ستكون االمور فى مقدور 

 المواطن العادى 

وعند سؤالة عن عدم وجود  وسائل نقل عام  وان  

  ھذا بسبب عدم وجود موارد  بالمحافظة والمدینة  

اما بالنسبة " اسألى المحافظ "فقد رد سریعا 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويبقى الوضع كما هو عليه

  
  

  

للمدینة  فلیس من صالحیات المدینة ان تعمل على 
  توفیر  النقل الخارجى 

 ٦وعن مشروع مترو االنفاق  ودخولة  لمحافظة  
فقد اوضح انة سیدخل .. ..اكتوبر فیما بعد ام ال

  ٢٠١٦المتروالى المدینة  بالفعل  ولكن  فى عام 
االجراءات المتخذة مع السواقین لما وبخصوص 

یقومون بة من  اعمال البلطجة مع المواطنین  قال 
ان اى بلطجة تقابل بحزم والظباط موجودین فى 

  ١!!!!!!!!!المدینة فى كل مكان
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 اتقوا اهللا فى وحدة شعب مصر
 
  

  بقلم أشرف عبد احلميد
  

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منذ ان رأت عیناى الدنیا وكنا نسكن باحد احیاء مصر 

الشعبیة حى الزاویة الحمراء كان جیراننا ھم االستاذ حنا 

الموظف بالشھر العقارى واالسطى مرقص صاحب محل 
الحالقة من افضل الجیران الموجودین بالشارع وكانت 

تربطنا بھم عالقات قویة جدا حتى ان معظم الجیران 

وا یحسدونا على ھذه الصداقة القویة واذا جائت كان
االعیاد كنا نتبادل التھانى مع بعضنا البعض وكانوا 

یفرحون فى عیدنا ویحتفلون معنا وكنا نفرح فى عیدھم 
ونحتفل معھم ونتبادل الكعك والحلوى والعیدیة لنا 

كاطفال صغار وكنا نلعب مع ابنائھم شادى ومرقص 

وكنا نذھب الى المدرسة  ومریم وتریز وولیم وجمال
سویا وعندما توفى االستاذ حنا حزنا علیھ حزنا شدیدا 

وحضرنا مراسم الصالة والدفن والعزاء وتقبلنا العزاء 
وكاننا نحن اھلھ وحتى بعدما انتقلنا الى حلوان لم تنقطع 

الصلة بیننا حتى االن وفى حلوان یسكن معنا فى نفس 

تاذة تھانى وابنتھم العقار االستاذ عادل وزوجتھ االس
مارینا وھم نعم الجیران وتربطنا بھم ایضا صداقة قویة 

فالیوم الذى یمر ولم یرى احدا منا االخر یدق بابھ 

لالطمئنان علیھ لعلھ اصیب بمكروه وعندما دخلت 
الجیش الداء الخدمة العسكریة كانت تربطنا صداقة قویة 

قائد مع اخواننا المسیحین حتى اذا جاء رمضان فامر 
الوحدة بان یصرف افطار لالخوة المسیحین فى الصباح 

حتى یفطروا بھ فرفضوا واصروا على ان یصوموا مثلنا 

وال یاكلوا اال معنا على مائدة افطار واحدة وكنا نذھب 

لصالة المغرب فال یاكلون حتى نعود وناكل سویا كل ھذا 

الننا نعتقد جمیعا اننا نعیش فى مصر تحت اسم واحد انا 
مصرى ولیس انا مسیحى او انا مسلم عندما جائت حرب 

اكتوبر وتحریر البالد من الذى حررھا الجندى المسلم ال 

الجندى المسیحى ال بل الجندى المصرى وایضا شھدائھا 
كانوا جنود مصرین مسلمین ومسیحین وعندما جاء 

زلزال الثانى عشر من اكتوبر ھل بحث عن المسلم او 
لھ جمیعا ویاتون االن ویقولون ان المسیحى ام تعرضنا 

القاتل مسلم والمقتول مسیحى فى احداث االسكندریة ال 

یعقل ان یقتل االخ اخیھ ولھذا فانا مع الذى یقول ان 
الجانى لیسى مصرى بل عدو یرید التفرقة بین االخوة 

مصرى غیر = مسیحى + واثبات ان المعادلة مسلم 
بل صحیحة مائة  صحیحة فیجب علینا جمیعا ان نقول ال

فى المائة واتقوا اهللا فى شعب مصر وكیف نقتلھم ولنا 

فیھم نسبا شریفا وھى زواج رسولنا الكریم محمد صلى 
اهللا علیھ وسلم من السیدة ماریة القبطیة وانجب منھا 

اوصیكم ابراھیم احد ابنائھا وقد قال لنا رسولنا الكریم 

فكیف نقتلھم  فان لكم فیھم نسبًا وصھرًا باقباط مصر خیرا
وفى النھایة خالص التعازى لجمیع شعب مصر واحدا 

واحدا فى شھداء االسكندریة ودامت المحبة واالخوة بین 
جمیع المصرین واخیرا اقول اتقوا اهللا فى شعب مصر 

  واتركوه ینعم باالخوة والمحبة بین ابنائھ 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منذ  اقتصادى ألمانیا تحقق أعلى نمو: من ألمانیا 
 الوحدة

ن المكتب االتحادى لإلحصاء فى ألمانیا أن الناتج أعل
 ٣،٦قد زاد بنسبة٢٠١٠فى عام المحلى اإلجمالى 

   .%٤،٧وكان قد انخفض فى العام الماضى بنسبة،%
وأشار المركز األلمانى لإلعالم أن سوق العمل 
استفاد على وجھ الخصوص من ذلك التحسن، إذ بلغ 

حوالى  ٢٠١٠عدد المشتغلین بألمانیا فى عام 
ملیون عامل، وھو رقم قیاسى لم یتم بلوغھ  ٤٠،٥

كذلك ارتفعت نفقات االستھالك . فى أى وقت مضى
ولكن على الرغم من ھذه %.  ٠،٥الخاص بنسبة 

األرقام الجیدة تجاوزت جمھوریة ألمانیا االتحادیة 
للمرة األولى منذ خمس سنوات  ٢٠١٠فى عام 

  .حدود العجز فى االتحاد األوروبى

  
الحكومة البریطانیة تلغى سن المعاش : من بریطانیا 

  بدایة من أبریل
قررت الحكومة البریطانیة الیوم، الخمیس، المضى 
قدمًا فى إلغاء اإلجبار المفروض على كبار السن 

عاما،  ٦٥بالخروج على المعاش عند بلوغ سن 
   .وذلك بدایة من أبریل القادم

إن "انى أدافىوقال وزیر عالقات العمل البریط
العاملین كبار السن لدیھم الكثیر لیقدموه فى مقار 
عملھم، وحان الوقت للتخلص من ھذا الشكل القدیم 
للتمییز بحسب السن، مشیرا إلى أنھ سیتم العمل 
على تعدیل صیاغة القانون الجدید بین أبریل 
وأكتوبر لمنح أصحاب األعمال الوقت للتكیف 

   ".معھ
لعمل البریطانى أد دافى إلغاء ووصف وزیر عالقات ا

أنباء سارة لكبار السن "السن االفتراضى للمعاش بأنھ 
، "وأصحاب األعمال واالقتصاد عامة كل فى آن واحد

نافیا أى تأثیر لمد سن المعاش على الشباب الباحث عن 
 .العمل.فرص

 
  ٢٠١١سجون بریطانیة بحلول یولیو  ٣إغالق 

ثالثة سجون تضم  قررت الحكومة البریطانیة إغالق
سجینا، وذلك بحلول یولیو القادم كجزء من  ٨٥٠

خطط وزیر العدل كینیث كالرك لتخفیض عدد 
  .البالد فى المساجین

 وذكرت وزارة العدل الیوم، الخمیس، أن سجون
النكشیر،  فى كاسل روتالند، والنكستر فى اشویل

سیتم إغالقھا،  لنكولنشیر فى ھول للنساء ومورتون
إدارة  فى من العاملین ٥٠٠نھ سیتم تحویل موضحًا أ

السجون إلى سجون أخرى قریبة أو دعوتھم لتقدیم 
  .مادى استقاالتھم بعد الحصول على مقابل

عن  الماضى دیسمبر فى كان وزیر العدل قد أعلن
خطط وزارتھ لخفض عدد المساجین البالغ عددھم 

خالل   3000 بحوالى إنجلترا وویلز فى ٠٠٠،٨٥
  .اتأربع سنو

علماء الیونان یھربون من األزمة : من الیونان 
 االقتصادیة لتركیا

توجھ عدد كبیر من علماء الیونان وأساتذة جامعاتھا إلى 
تعیشھا  التى تركیا، تخلصا من تفاقم األزمة االقتصادیة

 .الیونان حالیا
التركى عن صحیفة " أخبار العالم"ونقل موقع 

من الباحثین وأساتذة  الیونانیة أن عددًا" كاثیمیرینى"
الجامعات الیونانیة أقدموا على الھجرة إلى تركیا 
لمواصلة حیاتھم المھنیة، بعد ما أصیبوا بخیبة أمل 

.. كبیرة لسوء ظروف العمل الراھنة فى الیونان

مل
عا

 ال
ول

 ح
طن

موا
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وأوضحت الصحیفة أن بعض خریجى الجامعات أیضا قد 
رافقوا األكادیمیین فى ھجرتھم إلى تركیا حتى یتسنى 

م االلتحاق بالدراسات العلیا، مشیرة إلى حقیقة أن لھ
الباحثین والموظفین ذوى الخبرة العالیة قد انصرفوا 
عن نظام التعلیم الیونانى واتجھوا إلى بلد كانوا 

 .یعتبرونھا فى الماضى خطرا عسكریا ال دارا للھجرة
وانتھت الصحیفة الیونانیة إلى أن أھم العوامل التى 

الباحثین والدارسین إلى تركیا ھى ساعدت على توجھ 
وجود الظروف المالئمة لاللتحاق بقطاع التعلیم العالى 
فى تركیا، عالوة على ثراء مكتباتھا بالمصادر 

وأشار الموقع التركى إلى أن جامعتى ... والمخطوطات
التركیتین تأتیان على رأس " بیلكنت، وبوغازإجى"

یونانیون قائمة الجامعات التى یفضل المھاجرون ال
  .االلتحاق بھا فى تركیا

  
تركیا تقر تعدیالت قانونیة لتحسین دخل : من تركیا 

  أساتذة الجامعات
أقرت تركیا عددًا من التعدیالت القانونیة على 
مخصصات وحصص األساتذة من المشروعات 

یقومون بتطویرھا لتضرب بذلك  التى الصناعیة
تذة عصفورین بحجر واحد بخلقھا الدافع لدى أسا

الجامعات للعمل واإلنجاز من جھة، وتنشیط حركة 
  .الصناعة واالستثمار من جھة أخرى

نقل موقع أخبار العالم التركي  عن أوزجان قولھ أمام 
حشود من رجال األعمال والمستثمرین فى محافظة 
قونیھ، إنھ ما لم یتم تقدیر جھود أستاذ الجامعة العلمیة 

ومكافئتھ المكافأة فى تطویر المشروعات الصناعیة، 
المالیة الالئقة، فإنھ لن یمكنھ تقدیم أفضل ما لدیھ، 
مشیرا إلى أن ھذه التعدیالت تأتى فى إطار ھدف تركیا 

 .ألن تصبح بین العشر الدول األولى اقتصادیا فى العالم
% ٣٥وأضاف أن أستاذ الجامعة كان یحصل على نسبة 
لضرائب من المشروع الذى یقوم بتطویره، وبعد خصم ا

، بمعنى أنھ إذا طور %٢٢تقل ھذه النسبة إلى 
 ٢٢لیرة، فإنھ ال یصل جیبھ سوى  ١٠٠مشروعًا بقیمة 

لیرة، وھو أمر غیر مناسب إطالقا، فى مقابل أن الدولة 
من المشروع، ولذلك تم تعدیل % ٦٥تحصل على 

ألستاذ الجامعة % ٨٥الالئحة لیصبح توزیع النسب 
الكیفیة یصل إلى جیب فقط للدولة، وبھذه % ١٥و

من المشروع بعد خصم % ٧٠األستاذ الجامعى نحو 
  .ضرائب% ١٥

 
  

الحكومة الیابانیة تقرر عدم منح : من الیابان 
  العاملین لدیھا الحق فى اإلضراب

صرحت مصادر فى الحكومة الیابانیة الیوم بأن الحكومة 
قررت عدم منح الموظفین العمومیین الحق فى 

فى خطتھا إلصالح نظام الخدمة اإلضراب، وذلك 
المدنیة، واضعة فى اعتبارھا التأثیر على الحیاة 
المعیشیة للناس فى حال إضراب فعلى من قبل ھؤالء 

   .العمال
أن موظفى ) كیودو(وذكرت وكالة األنباء الیابانیة 

الحكومة الیابانیة محرومون فى الوقت الحالى من الحق 
یة محدودة فى فى اإلضراب، ویمنحون حقوقا أساس

العمل وفى التعویض عن الحقوق المحدودة، كما تحدد 
الھیئة الوطنیة (رواتبھم بناء على توصیات تقدمھا 

لجعلھا متماشیة مع تلك التى تقدم فى ) لشؤون األفراد
   .القطاع الخاص

  
من عدم انجذاب الشباب للجنس " قلقة"الیابان 

  اآلخر
الشباب الیابانى أثارت دراسة یابانیة عن عدم انجذاب 

للجنس اآلخر بالشكل المطلوب مخاوف كبیرة فى 
الیابان التى تعانى من تراجع الموالید بشكل خطیر، 
مما یھدد المعجزة االقتصادیة الیابانیة باالنھیار لعدم 
قدرة معدالت الخصوبة الحالیة للمرأة الیابانیة على 

  .تجدید شباب الشعب الیابانى
ارة الصحة الیابانیة مؤخرًا وكشفت دراسة أجرتھا وز

عامًا ال یھتم كثیرًا  ٢٠أن ثلث الشباب الیابانى أقل من 
بإقامة عالقة بالجنس اآلخر، بل إن نسبة غیر قلیلة 
من ھذه الشریحة الشابة من المجتمع الیابانى تشعر 

  .بالغثیان والنفور من تلك العالقة
 وذكرت الدراسة، التى أجرتھا وزارة الصحة على



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یابانى من الجنسین من جمیع األعمار، أن  ٢٧٠٠
عامًا ال یھتمون كثیرًا  ٢٠من الذكور أقل من % ٣٦

بالعالقة الجنسیة أو یشمئزون منھا، فى حین ترتفع 
ھذه النسبة لدى اإلناث فى نفس المرحلة السنیة إلى 

یشار إلى أن نسبة خصوبة المرأة الیابانیة  .%٥٨.٥
یتعین حتى ینجح ، فى حین أنھ %١.٣تراجعت إلى 

الشعب الیابانى فى تجدید دماء شبابھ ووقف معدالت 
 .تراجع الموالید

 

الصین تبنى أطول جسر فى العالم فوق : من الصین 
 المیاه

 الكبیر االقتصادى ، إن الطموح"التلیجراف" قالت صحیفة
جدید ببناء  عالمى قیاسى الصین تمكن من تسجیل رقم فى

 وأشارت إلى أن جسر. المیاهالعالم فوق  فى أطول جسر
میًال، یمر فوق  ٢٦.٤یبلغ طولھ  الذى ھایوان تشینجداو

میاه القناة اإلنجلیزیة، ویزداد طولھ ثالثة أمیال تقریبًا عن 
 السابق، وھو جسر بحیرة القیاسى صاحب الرقم
 .والیة أریزونا األمریكیة فى لونتشارترین

حلیة الواقعة ویربط ھذا الجسر وسط مدینة تشینجداو السا
فى شرق الصین بضاحیة ھوانجداو ویمتد فوق المیاه 

  .الزرقاء لخلیج جیاوزو
وتم تشیید ھذا الجسر فى أربع سنوات فقط وبلغت تكلفتھ 

ملیار جنیھ إسترلینى، ویكشف عن التقدم  ٥.٥حوالى 
الھائل فى مستوى المھندسین الصینیین خالل السنوات 

على الخبرة الغربیة لتنفیذ األخیرة، فلم تعد الصین تعتمد 
ویكون طریق ھذا ..مشروعات متطورة من ھذا القبیل
عمود، ومن  ٥٢٠٠الجسر من ست حارات، ومقام على 

  .ألف سیارة یومیًا ٣٠المتوقع أن تمر من فوقھ 

  
لوس أنجلوس "من الوالیات المتحدة األمریكیة 

 ملیون أمریكى یعانون الفقر ٤٧.٨": تایمز

األمریكیة، أن أعداد  "تایمز س أنجلوسلو"ذكرت صحیفة 
الوالیات المتحدة تزداد بشكل یدعو للقلق، فواحد  فى الفقراء

عامًا،  ٦٥بین ستة أمریكیین، أغلبھم تتجاوز أعمارھم الـ
یعانون الفقر نظرًا الرتفاع تكلفة الرعایة الصحیة، وذلك وفقًا 

ى أظھر أن نسبة الفقر أعل الذى األمریكى لمكتب اإلحصاء
 ولفتت الصحیفة إلى أن  .السابق فى بكثیر مما تم إعالنھ

برامج المساعدات الحكومیة مثل اإلعفاءات الضریبیة وقسائم 
الغذاء أنقذت كثیرین من براثن الفقر، وساعدت على ثبات 

، عندما استلم ٢٠٠٩معدل الفقر أثناء الكساد االقتصادى عام 
   .الحكمالرئیس األمریكى، باراك أوباما مقالید 

 ٢٠٠٩وأشارت الصحیفة إلى أن مكتب اإلحصاء أعلن عام 
ملیون أمریكى، غیر  ٤٧.٨إلى أن عدد الفقراء یصل إلى نحو 

أن األرقام األخیرة التى صدرت أمس األربعاء، جاءت إثر 
  .استخدام طریقة حدیثة فى قیاس مستوى الفقر فى البالد

  
ر ارتداء سكان سریالنكا یطالبون بحظ: من سیریالنكا 

  فى األماكن العامة" مینى جیب"الـ
 حالیًا عدة طلبات تقضى بحظر ارتداء سریالنكا حكومة تبحث

الھندى،  داخل جزیرة المحیط" جیب المینى" القصیرة التنانیر
حیث قالت وزیرة الشئون .وصفتھا الحكومة بالمحافظة التى

على الثقافیة للجزیرة، إنھ فى الفترة األخیرة تلقت الوزارة 
عدة شكاوى ووفود من مختلف الدوائر تطالب بفرض قانون 
یمنع ارتداء المینى جیب فى األماكن العامة، وقالت 
روباشینغ، إنھم یقوموا فقط بدراسة ھذه الشكاوى من أجل 
اتخاذ قرار نھائى بشأن ھذه المسألة خاصة وأن جزیرة 

رت وأشا.. سریالنكا جزیرة التزال تتمسك بالتقالید المحافظة
الصحیفة إلى اإلجراء الذى اتخذة رئیس سریالنكا ماھیندا 
راجاباكسى مؤخراً  الذى یقضى بإزالة اللوحات اإلعالنیة التى 
تعرض فتیات شبھ عاریات من الشوارع، كذلك قاد حملة 

 .توعیة ضد شرب الكحول والتدخین

لصوص النقل العام فى فرنسا یسرقون : من فرنسا 
  المحمول
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أجرتھا الداخلیة الفرنسیة، عن أن عام كشفت دراسة 
آالف حالة سرقة فى  ١٠شھد ما یقرب من  ٢٠١٠

وسائل النقل العام فى العاصمة الفرنسیة باریس 
فى المائة عن عدد السرقات التى  ٣٩بزیادة نسبتھا 
 .٢٠٠٩سجلت فى عام 

وأظھرت الدراسة نفسھا، أن اللصوص الذین 
باریس  عام فىیمارسون نشاطھم فى وسائل النقل ال

ال سیما فى مترو األنفاق، اھتموا أكثر خالل العام 
المحمول خاصة من طراز  المنصرم بسرقة التلیفون

  ."آى فون"
بنوعیھ " آى فون"وأشارت الدراسة إلى أن محمول 

  فى المائة ٢٨مثل " ٤، وجى ٣جى "
من إجمالى عدد سرقات المحمول فى وسائل النقل 

  .العام فى فرنسا

  
 رار مسلسل اإلنتحار بسب فقدان الوظائف بایطالیااستم

على خلفیة فقدانھم للعمل والخوف من عدم التمكن من 
الحصول على وظیفة بدیلة فى ظل األزمة اإلقتصادیة 
الراھنة، ازدادت حاالت االنتحار بایطالیا، وكان أخر 

 .ضحایاھا شخصان بمدینة نابولي وضواحیھا
یكانیكیا عثر علیھ میتا في كان یعمل م) عاما ٥٩(فاالول 

منزلھ وسط بحیرة من الدماء، وكان المحققون قد 
شككوا فى جریمة قتل لكن أصدقاءه اكدوا انھ كان یعیش 
حالة نفسیة سیئة فى الفترة االخیرة، وذلك بسب عدم 
وجود نشاط ثابت لھ وتعثره فى توفیر نفقاتھ فى سن 

 اصبح من الصعب فیھا الحصول على عمل جدید
عاما فقد كان مسؤول االمن بإحدى ) ٤٧(ا الثانى ام

 االسواق التجاریة ویعانى من االكتئاب بسب فصلھ من
العمل، فاطلق النار على نفسھ تحت منزلھ تاركا وراءه 

 .عاما ١٤زوجتھ وابنھ 
ھذا وقد شھدت إیطالیا خالل األزمة اإلقتصادیة حاالت 

فالس، عدیدة من اإلنتحار بسب فقدان الوظیفة أو اإل
حیث قتل أب اوالده الثالثة ثم انتحر فى الثانى من الشھر 

 الجارى

  
  سیارة اسعاف خاصة للبدناء في بوسطن

أكدت سلطات خدمات الطوارىء في امریكا بوالیة 
بوسطن انھا اطلقت الول مرة سیارة اسعاف خاصة 
مصممة لنقل المرضى الذین یعانون البدانة ، والسیارة 

ي نقل حالتین حتى االن، وقال المعدلة استخدمت ف
الكابتن خوسیھ ارخیال من الخدمات الطبیة الطارئة في 
بوسطن ان السیارة مجھزة بنقالة خاصة یمكنھا تحمل 

 ٤٥٤.٥كیلوجرام ومصعد ھیدرولي بقدرة  ٣٨٦.٣
كیلوجرام،واضاف انھ من المحتمل استدعاء السیارة 

 .مرتین الى اربع مرات اسبوعیا
كالمات التي یتم تلقیھا من مرضى وقال عن عدد الم

شھدنا زیادة كبیرة في االشھر الستة "یعانون البدانة 
الماضیة،وأوضح انھ لیس من المتوقع ان یكون الطلب 
على السیارة مرتین مثلما حدث الثالثاء، واكد ان سیارة 
االسعاف مصممة من اجل سالمة المرضى واالطقم التي 

 .تقدم لھم المساعدة
ز مكافحة االمراض والوقایة منھا ان نحو وتقول مراك

ثلث البالغین في الوالیات المتحدة یعانون من البدانة 
من النساء وذلك  ٣٥.٣من الرجال و%  ٣٣.٣بینھم 

 . ٢٠٠٦-٢٠٠٥وفق احصاءات 
وقال ان اصابات الظھر تشیع بین اطقم االسعاف بسبب 

وتجعل سیارة . نقل المرضى ذوي االوزان الثقیلة جدا
 .سعاف المرضى أكثر راحة كذلكاال

ومن ناحیة الشكل تبدو سیارة االسعاف الجدیدة مثل اي 
سیارة اخرى، وقال ارخیال ان المصعد الھیدرولي یطوى 
ویوضع اسفل السریر وانھ تم تغییر موقع انبوب غاز 

 لیتناسب مع التعدیل الذي ادخل على السیارة

 
 



 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  

  ..!ني السنة دي حانتحرش ف.. ملا صاحبك يسألك ليلة العيد 
  ..!!وتسأل مصر انضربت بالنووي أمىت ... ملا تالقي البنات كلها شبه بعض 

  ..!!!ملا احلجاب يتلبس على برمودا ويبقى فيه مايوه شرعي ومايوه عريف 

 ةقضايا ثقافي 
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  يبقى احنا اتعلم علينا 
  

  بلد متعلم عليها : أسم الكتاب 
  مصطفى شهيب : أسم الكتاب 
   ٢٠١٠: سنة الصدور 

  
  بت صفاء السيد كت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

وتحدثت عن ھوس الموضة  في عصرنا ھذا 
ورصدت أراء الشباب من الجنسین، وأراء علم 
النفس في ھذه الظاھرة، باإلضافة لحمالت الفیس 

الحملة الشعبیة لتوسیع بنطلونات "بوك ووجدت 
السابقة، وعرفت أن مصطفي شھیب ھو " البنات

صاحب الجروب علي الفیس بوك، والذي تم إغالقھ 
بلد متعلم "ما تكلم عنھ في أول باب في كتابھ وھذا 
 ".علیھا

و كما قلت سابقا ما دفعني لقراءة الكتاب، أن 
موضوعاتھ تستحق القراءة ولمعرفھ كیف یفكر شاب 

فھذا الكتاب یرصد واقع الشباب . من شباب ھذا الجیل
اآلن وحقیقة تفكیرھم، فمصطفي كشاب رأى، بل 

من  –فة إلي أنھ وعایش الشباب وتفكیرھم، باإلضا
شاب مجتھد ومثقف  -وجھھ نظري المتواضعة

وعندما قرر أن یكتب، تمعن فیما یكتب ولیس فقط 
الكتب الساخرة " ھوجة"لمجرد الكتابة والشھرة في 

للكاتب الشاب " بلد متعلم علیھا"قرأت مؤخرا كتاب 
مصطفي شھیب، وقد كنت قرأت عن ھذا الكتاب وما 
یضمھ لكي ُأعد حلقة في برنامج، وقد أعجبني ھذا 
الكتاب قبل أن اقرأه، ولكن تساءلت ضاحكة قبل أن 

ھي البلد أتعلم "أغوص معھ في بحر ملئ بالسخریة 
، ولكن عندما تصفحت الكتاب "أمتي یا ترى؟علیھا 

اللي عایشین "فوجدت أنھ لن یتحدث عن البلد نفسھا 
، ولكنھ " مصر"فھو لم یقصد من ھذه الكلمة، " فیھا

 ".......الشباب"قرر أن یكتب عن أبناء مصر 
وغالف الكتاب یجعلك تتشوق لقرأتھ، فكما یقولون وكما 

البوابة السحریة  اقتنع ویقتنع الكثیر أن الغالف ھو
للدخول إلي القارئ، فتجد علي الغالف فتاة ترتدي 

أو وحش " نجم الجیل"وعلیھ صورة لـ " الكارینا"
الجیل ، أو ریس الجیل كما شبھھ مصطفي في كتابھ، ثم 

بنحب "تجد فوق الصورة علم مصغر لفلسطین وجملة 
وتلف حول عنقھا  -بالتاء ولیس بالطاء -" فلستین

ألكثر انتشارا بین الشباب في عصرنا ھذا ا" الكوفیة"
وكأنھا ذاھبة لمظاھره، وذلك باعتبار تضامنھا مع 

، واألكثر من ذلك فنجد "فلسطین"أقصد .... فلستین
ولك  -كما في المباریات- مرسوم علي وجھھا علم مصر 

، وقبل أن تفكر .......)علم(أن تتخیل ما تمسكھ بیدھا 
الك لإلجابة الوحیدة كثیرا عزیزي القارئ ویأخذك خی

، فانا وبكل أسف سأقوم "علم مصر طبعا"وھي 
، رغم تصوري "الفیس بوك"بقولي أنھ علم " أفجعك"و

  .بأنھ شئ متوقع اآلن
وقبل أن أتطرق إلي محتوي الكتاب، فقد قمت بكتابة 

في العدد " ھوس الموضة عند الشباب"موضوع عن 
، "فنونباب الثقافة وال"الثاني لمجلة صوت المواطن 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الكثیرة، والتي أحب قرأتھا كثیرا ولیس لي الحق أن 
انتقد أحد، ولكن مصطفي ككاتب شاب ساخر من 

ن لھ مستقبل باھر في العیار الثقیل، أعتقد سیكو
 .الكتابة الساخرة

فتجده في مقدمھ الكتاب یقول أنھ قرر أن یكتب عنا 
ألنھ یشعر طوال الوقت أن الناس تكتب لنا وال یوجد 

  .من یكتب عنا
" الحملة الشعبیة لتوسیع بنطلونات البنات"وعن 

یقول في كتابھ، أنھا فكرة بسیطة جدا واقتنع أن 
، "احترفت الفلسفة"و " اتعولمت"البنت المصریة 

ألف  ٣٥شھور وصل عدد األعضاء إلي  ٦وفي خالل 
عضو، ورغم ذلك فقد تم إغالق الجروب بتھمھ انھ 

، ویستنكر مصطفي في كتابھ من ھذه "عنصري"
التھمھ ثم یحكي عن ھذا الجروب وأعضائھ وأرائھم 

الشیاكة مش في (في ھذه الحملة وكان شعارھا 
  ).......الصیاعة
ذه الحملة ظھرت حمالت أخري مضادة لھا، وبعد ھ

ھل لبسنا یدل علي شخصیتنا؟، ثم : ویتساءل مصطفي
یتطرق إلي ظاھرة التحرش والمعاكسات من األوالد 

  .للبنات وان المالبس لھا عالقة بھذه الظاھرة
، نفس الشكل في كل "بنات یونیفورم"ثم یتحدث عن 

ن وكیف أ" الیونیفورم"شئ وقد رأي اغلبنا ھذا 
اغلب البنات تضع نفس المیك آب ونفس لون الشعر 
ونفس اللبس، رغم أن كل المالبس لیست مناسبة لكل 
البنات، ذلك غیر ھوس الموضة الذي اخترق عقول 
البنات والشباب لدرجة أنھم ال یعلمون ما یلبسون أو 
ما مكتوب علیھا وماذا تعبر عنھ بعض الشعارات 

مش إحنا " الكاتبویقول . ،الكلمات، أو األشكال؟
طب البنات برا معتزین ! مھوسیین بتقلید بنات برا؟

اوي بلونھم وما بیلبسوش الحاجة غیر وھي الیقھ 
یاریت بقي .....علیھم وعارفین معني أي حاجھ علیھا

  ..".نقلدھم في الحاجات دي
وظھور الحجاب " ایشاربات الغفران"ثم یتطرق إلي 

رقص علي ی"االستایل، حیث أننا أصبحنا شعب 
، ویوضح الكاتب مدي التضارب في "الساللم

عبایة في العمرة، وبعد شھر في : " تصرفاتنا
یوم الخمیس روتانا ....المصیف وبشورت كمان
في رمضان متحجبین، ....سینما، والجمعة قناة رسالة

 ".الخ.........وفي العید مسیبینھا،
ویتحدث عن قرار الحجاب وانھ البد أن ُیأخذ بكل 

ناع من جانب الفتاة لتعمل بھ بشكل اقت
سمعت إن الموضة : " ویختتم بقولھ.....صحیح

الجایة، یبقي لون االیشارب الزم یبقي الیق علي لون 
  !!".الشعر

محمد "ثم یأخذنا إلي جولة عن الكارینا في   
ونعم  -، ویتحدث عن ھذه الظاھرة المنتشرة"كارینا

كارینا فیتحدث عن الھوس بال -أقول عنھا ظاھرة
ولیس من البنات ھذه المرة ولكن الھوس ھنا من أحد 

كمل یقول مصطفي، فھوسھ " اعز أصدقائھ" الشباب 
بالكارینا ورؤیتھا علي البنات ویستمع بذلك جدا كأنھ 
إدمان علي شئ، ویحكي لنا الكاتب عن بدایات 
الكارینا وكیف ظھرت وكیف تحولت وتمحورت إلي 

ویختتم الفصل . یومأن وصلت إلي ما ھي علیھ ال
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سمعت إن فیھ بنات بتحط الكارینا : "ساخرا بقولھ 
 !!!".من ضمن قایمة الجواز دلوقتي

  

  
ثم یترك البنات لبرھة من الوقت لیتكلم عن ظاھرة 

  "أنا لیھ مسقط بنطلوني؟؟" في ) تسقیط البنطلون(
وعن الشباب المھووسة بھذه الموضة دون أن تعرف 

  ....مصدرھا أو معناھا
الطریق إلي قلب "ثم یعود مرة أخري للفتیات مع 

لن تصبح تكملة ) معدتھ(وأكید في ھذا الزمن " الرجل
لھذه الجملة كما كان سابقا، فاآلن الطریق إلي قلب 
الرجل تستطیع أن تصل إلیھ المرأة بسھولة كما یقول 

فھي تتفنن وتصنع البدع في شكلھا عشان :" الكاتب 
ویعرف یشوف الجمال ویقدره ......تلفت انتباه الولد

فھي طریقھ مضمونھ ..........ویكتب فیھ كتب وأغاني
جدا وخطھ متقنھ ومتجربھ للوقوع بعریس محترم، 

  ............".واصطیاده من قفاه عدل
" ھو احنا بوشین؟: "ثم یتساءل مصطفي شھیب 

ویتحدث عن كمیة التناقض في األفعال والشخصیة، 
فھذا رجل الدین ...والٍق نظرةانظر حولك، : " ویقول

تجده متورطا ..المحترم الذي تتسابق األفواه لتقبل یده
في فضائح جنسیة والداعیة الشھیر الذي تصل 

فمتى ..أرباحھ بالمالیین من اجل أن یجعلنا نتوب
، والي أخره من التناقض .............."یتوب ھو؟

ویقول المثل . واالمثلة المتضاربة في ھذا العصر
) اعمل ما بّدك فیھا...البلد اللي مایعرفكش حد فیھا(

وان نقوم بتطبیق المثل األمریكي الظریف اللي بیقول 
)when you are in Rome, do as the 

Romans do(أنت بكام : ، ویتساءل في النھایة
 !!.وش؟

  
، ویتحدث عن "مصر المحروشة"ثم یتطرق إلي 

ن ھذه ظاھرة التحرش مرة أخري ولكن بتفاصیل ع
  الظاھرة وأسبابھا من 

إلي أخره من .......لكبت.....لفراغ....لعنوسة...بطالة
، وعن "ثقافة قلة األدب"األسباب ، ویتحدث عن 

مصادرھا الكثیرة في ھذا الزمن وعن الصحف 
والمجالت التي تتلذذ بالكشف عن الفضائح أو حتى 
تلفیق فضائح، وانضم إلیھم األدب وعالم الروایة وما 

اه من أفالم وكتب وروایات لتفرض ھذه الثقافة، تر
ھذا غیر الكلیبات األكثر انتشارا والمطربات الالتي ال 

  ".أشیاء أخري"یعتمدن علي الصوت بل علي 
ویوضح أن اآلن ظاھرة التحرش قد تنقلب األدوار بھا 

  والضحیة ھي " البنت"لیكون المتحرش ھو 
عاكسات ، ویذكر الكاتب أكثر من حالھ م"الولد" 

وتحرش من قبل البنات لألوالد بل وحاالت اغتصاب 
أیضا وھذا في أكثر من بلد، و یتساءل ھلي یأتي 
الیوم الذي تتفشي ظاھرة التحرش الجماعي من 
البنات واألوالد في شوارع وسط البلد وجامعھ الدول 

وتطالعنا " العربیة في األعیاد، ویقول الكاتب 
ابھ خطفوا حمادة وحوش امب: الصحف بمانشیت زى 

أربع بنات فقدوا آدمیتھم وخطفوه ....واعتدوا علیھ
الشیطان : والبنات تعترف.....في الزراعات

  !!".السبب؟
والمقصود " بنات متعلم علیھا"ثم یتطرق الكاتب إلي 

ھنا أن ُتوضع بعض البنات في القائمة السوداء عند 
  األوالد وخارج حساباتھم

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عي أن فتاة األحالم نسبیة طبی: "ویقول الكاتب 
وتختلف من شخص ألخر حسب شخصیتھ 

شروط وأسس –دائما  –ومتطلباتھا لكن تظل ھناك 
وسواء كان االرتباط .......... الختیار شریكة العمر 

تقلیدیا أو عن حب فمن الممكن أن نقبل الطرف 
ولكن ھناك .................األخر بما فیھ من عیوب 

رر الوالد وضعھم في البالك أصناف من البنات ق
أوعي یتعلم "ویختتم بتحذیره للقارئة ....." لست

 ".علیكي
  

ویؤكد أن " الدماغ فیھا إیھ؟"ثم یتساءل الكاتب 
السطحیة لیست مقتصرة علي البنت فقط ولكنھا في 
األغلب تكون كذلك، ویؤكد أیضا أن الشاب عندما 

 "دماغ"یقرر أن یتزوج یبحث دائما علي عقلیة و 
  .جیدة للفتاه التي ستشاركھ حیاتھ بكل ما فیھا

  
ن ویتحدث عن  "یابلد مافیكش راجل"ثم یتطرق إلي 

أنوثة الفتیات التي انقرضت وعن رجولة الرجل 
التي أصبحت غیر موجودة وعن القیادة والسیطرة 
والتي في الماضي كانت من صفات الرجل أما اآلن 

واة كما فالبنت ال تحتملھا وأصبحت تندد بالمسا
وأصبحت " البنت زى الولد"قالت سعاد حسني 

 . أیضا تتشبھ الولد في كل شئ حتى فقدت أنوثتھا

  
" الوالدیة"ثم یتحدث عن البنات المتعددات العالقات 

ویطلق علي " ١٠٠٠القلب یساع "وأنواعھن في 
یرید :"، وتوجد مقولة "الدنجوانة"ھذه الفتاه 

المرأة وترید الرجل أن یكون أول رجل في حیاة 
المرأة أن تصبح أخر امرأة في حیاة 

  ".وكالھما مستحیل....الرجل
ثم تطرق إلي موضوع مھم جدا قد یكون انقرض 

" الوش األحمر"عند اغلب البنات وھو الخجل و 
ویؤكد الكاتب أن الرجل " لسھ وشھا بیحمر"في 

اآلن یبحث دائما عن المرأة الخجولة الرقیقة ذات 
وأشیاء أخري كانت في ...... الصوت المنخفض 
 ).اهللا یرحمھا(الماضي ولكن اآلن 
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الحب علي طریقة تامر " ویختتم الكتاب بموضوع

نجم الجیل، وحش الجیل، وریس الجیل ": ( حسني
والذي قدم لنا خالصة تجاربھ وخبراتھ في الحب 
لیقدمھا للمراھقین من جماھیره وعشاقھ لیتقدوا بھ 

 في رومانسیة أغانیھفي ذلك كما یقتدون بھ 
كیف "ویتساءل -خاصة الخارجة-وافیھات أفالمھ

تحول أرق وأنبل إحساس في الدنیا لالختزال في 
وان ھذا یمكن أن یندرج تحت أي " جسم البنت؟

  ).اسم تاني غیر الحب
وفي النھایة، قدم لنا مصطفي شھیب وجبة متكاملة 

ھوس الشباب بالموضة إلي التحرش (بدایة من 
عنھا، مرورا بقلب األدوار في ظاھرة الناتج 

التحرش بین البنت والولد، ثم اختالف البنات زمان 
المتعلم "ذھابا إلي البنات .....عن البنات اآلن

من قبل األوالد باإلضافة ألنواع البنات " علیھا
الدنجوانات والتطرق إلي الحب علي طریقة نجم 

، وبھذا فھو قد سلط الضوء علي ظواھر "الجیل
یرة نعرفھا جمیعا ولكن نعطي أنفسنا مبررات كث

لیس لھا عالقة بالواقع ولكن مصطفي أزاح الستار 
عنھا بطریقة شبابیھ ساخرة تجعلك تقتنع كل 

  "...........نختشي علي دمنا" االقتناع بذلك وقد 
ي /ي المبررات جانبا وأدرك/ة ضع/إذا أیھا القارئ

وصل إلیھ واقعنا كجیل یجب أن یتغیر ویضع حد لما 
  .اآلن

  



 

 

  حاورته صفاء السيد.. الكاتب مصطفى شهيب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كل واحد الزم "طبعا ألن أنا بقول لنفسي دایما 
ولو أنت قلدت ......یكون األصدار األول من نفسھ

، وبعتز جدا بكلمة یوسف معاطي "حد فأنت ال شئ
 .یا لما قرأ كتابي وقالي أني كاتب بسیط ومختلفل

  
أیھ اللي دفعك تكتب عن الموضة والتحرش *

  ؟"المتعلم علیھا"والبنات 
مقالة "أظرف تعلیق جالي علي الكتاب أنھ 

وأنا لما جیت أكتب الكتاب كنت في "........ كبیرة
لحد ما " ورا الموضة"البدایة عایز أشوف أیھ 
ي األخر فالموضوعات وصلت للي في دماغنا ف

جابت بعضھا مش أكثر وطلع في األخر موضوع 
  .مكمل بعضھ

عملت الحملة الشعبیة لتوسیع بنطلونات البنات *
، لیھ مفكرتش تعمل "العنصریة"وُأغلقت بسبب 

  حملة ثانیة للرد علیھم؟
بعد الجروب أتقفل، ناس كتیر عملوا نفس الحملة، 

سنین  ٣ت من ورغم أن الحملة اللي أنا عملتھا كان
وده كان وقت لسھ الفیس بوك مش زي دلوقتي األ 

ألف عضو، بس أنا كنت عایز  ٣٥أنھا وصلت لـ
أعمل رصد للحمالت اللي طلعت بعدھا، وكمان 

 مین مصطفي شھیب؟*
من آداب  ٢٠٠٩سنھ، اتخرجت  ٢٢انا عندي 

وبشتغل حالیا في  -قسم إذاعة وتلیفزیون -اعالم 
  .المجال اإلعالمي

  
  بدأت الكتابة أمتى؟*

وأنا في رابعة ابتدائي كنت بألف مسرحیات في 
المدرسة وبمثل فیھا، وبعدین في أولي أعدادي كنت 

ت للجرائد والمجالت، أما في ثانوي بعمل مراسال
  .فبدأ حوار الكتابة ده یزید وبقیت بكتب أكتر

  
  بتصنف نفسك ككاتب ساخر؟*

مفیش تصنیف للكاتبة، بس ممكن أقول نعم ألن 
  .السخریة بتشدني أكتر من الكتابة العادیة

  
  مین قدوتك من الُكتاب؟*

قدوتي ھو یوسف معاطي فھو حد قوي في الكتابة 
یفھ رمز لألسلوب الكومیدي وبحب وانا شا

كومیدیتھ فھو كاتب بسیط وبیوصل اللي عایز یقولھ 
ببساطة للقارئ، وأنا متأثر بیھ جدا لكن مش بقلده 
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حولت أفكاري اللي كانت في الجروب ورصدتھا في 
وده ......ألف شخص ٣٥كتاب یوصل ألكثر من 

 .الرد المناسب
مصطفي " وشین؟ھو احنا ب"بمناسبة موضوع *

  بكام وش؟
أنا بحاول أبقي بوش واحد بس ألني مش حابب 

أنا شاب عادي جدًا وعندي ........أكون منافق
عیوب زي أي حد بس أحنا كشعب عندنا مشكلة 

، حتي في الكتاب حاولت لما أقول "تقدیس الناس"
نصیحة أجبھا في حدوتة أو موقف ومكنتش بقوم 

لناس ألني زیكو بدور المنصح أو أني ممیز عن ا
بالظبط، وعشان كده بحاول مبقاش منافق وال حتي 

  .مثالي
  
بما أنك أتكلمت عن التحرش، أیھ رأیك في فیلم *
  ؟"٦٧٨"

محمد دیاب مخرج الفیلم صدیقي ....... فیلم رھیب
جدا وقرأ الكتاب وكان متفق معایا فیھ أوي، غیر 
أني قریت حاجات كتیر عن التحرش وظروف 

أتغیرت دلوقتي فأظن أن الفیلم  المجتمع اللي
الوھلة األولي تفتكري أنھ تابع لمؤسسات .....نجح

مناھضة المرأة، لكن لو تعمقتي فیھ ھتالقي أنھ 
بیوصل احساس البنت المتحرش بھا وبیفھم األوالد 
شعور البنت بیكون أزاي ألن فیھ أوالد بیقولوا أن 
البنت بتتبسط لكن الفیلم بیبین شعور البنت 

  .الفیلم والكتاب متفقین جدا..........قیقيالح
  
وصل  -رغم انتقاده الشدید - شایف أن الفیلم *

  للھدف منھ وقدم حل؟
الناس انتقدت الفیلم وقالت أن مصر مش كلھا 
اتوبیس وأن ده تشویھ لسمعة مصر رغم أن محمد 
دیاب لم یذكر الحوادث اللي حصلت في العید، 

ة مصر ألن فالفیلم خفیف جدا ولم یشوه سمع
التحرش موجود من األساس، وبالنسبة للحل، 
أتمني أنھ یقضي علي الظاھرة دي حتي لو بنسبة 

احنا محتاجین فیلم من النوع ده حتي % ......١٠
لو ماقدمش حل نھائي للمشكلة لكن قدم فكرة حلوة 

 .بتبین المشكلة وبتسلط الضوء علیھا
  

عالم في موضوع ثقافة قلة األدب، أتكلمت عن األ*
واللي بیقدمھ، أنت مع مصطلح سینما نظیفة 

  وسینما غیر نظیفة؟
أنا مع السینما اللي بتحترم عقلیة المشاھد، 
وبرفض تماما اقحام المناظر الجنسیة في أي عمل 
واللي ملھاش لزمھ فیھ، الموضوع ده عادي جدا 
بس المشكلة في طریقة تقدیمھ وعموما فیھ مشكلة 

لسینما لكن في الكتب ثقافة عامة، مش بس في ا
  .والكلیبات وكل حاجة

  
  رسالة توجھھ للقائمین علي االعالم ده؟*

أتقوا اهللا فینا، الشباب مش ناقصین وال المجتمع 
نفسھ ناقص، وزي ما قلت في الكتاب أن الناس 
اللي بتاجر في الجنس ھیسببوا أن المجتمع ھیتحول 
من ظاھرة تحرش جماعي إلى ظاھرة اغتصاب 

  .جماعي
أتكلمت في موضوع بنات متعلم علیھا عن *
أنت شایف أن مین المسؤول "....الدماغ فیھا ایھ؟"

  عن الدماغ واللي فیھا دلوقتي؟
االعالم یقدم اللي ھو عایزه، احنا ...السبب فینا احنا

المفروض مش ننساق وراه وزي ما فیھ مقولة 
أعطني إعالمًا ھادفًا، أعطیك شعبًا واعیًا " بتقول 
احنا الزم نقرأ ونثقف أكثر " ......ة متقدمةوحضار

ونفھم اللي حوالینا أكتر ومانقبلش أننا نبقي 
تافھین، یعني أحنا لو علي خلفیة بیضا ھنفرح بأي 
حاجھ تجلنا من أي مكان لكن لو فیھ ثقافة ھدرس 

  .أي حاجھ نشوفھا ومش ھیضحك علینا
  
  نفسك تحقق أیھ؟....في األخر طموحك أیھ*

عن حاجات كتیر ألن زي ما قلت أننا  نفسي أتكلم
كشباب محدش بیتكلم عننا، أنا نفسي نتكلم ونأخد 
فرصة ألننا دایما مظلومین وبیتقال علینا 

نفسي أصلح حاجات جوانا احنا .......تافھین
  .كشباب، ونغیر حاجات كتیر بنعملھا

  
  أیھ مشاریعك القادمة؟* 

ء بعمل كتاب جدید ھینزل في معرض الكتاب ان شا
اهللا، بیتكلم عن الحب دلوقتي والعالقات بین البنات 

  .یعني رومانسي كومیدي.......واألوالد 
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أنا ابن حضارتني تزوجتا يف عصر من عصور التاريخ زواجا موفقا، أوالمها " 
وأربعمائة عمرها سبعة آالف سنه وهي احلضارة الفرعونية، وثانيتهما عمرها ألف 

 ،"سنه وهي احلضارة اإلسالمية

  جنيب حمفوظ
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  كتبت صفاء السید

  "نبض الشارع املصري..طورة األدب العربيأس"
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عام "أطلق المجلس األعلى للثقافة بمصر فعالیات 
الذي یستمر علي مدار عام " نجیب محفوظ

م، وذلك في تقلید جدید للمجلس یتم خاللھ ٢٠١١
االحتفال كل عام برمز من رموز الثقافة أو الفكر أو 

 .امالفن أو األدب في مصر علي مدار الع
وقال األمین العام للمجلس األعلى للثقافة عماد أبو 

انھ تقرر إطالق احتفالیة العام " غازي في بیان لھ 
مواكبة للعید المئوي لمیالد الروائي الكبیر نجیب 
محفوظ وتستمر االحتفالیة حتى نھایة عام 

٢٠١١."  
مكتبة "وبدء االحتفال بصدور كتابین من سلسلھ 

ھ من الدراسات النقدیة وھي سلسل" نجیب محفوظ
حول نجیب محفوظ، بعضھا یصدر للمرة األولي، 
والبعض اآلخر یعاد نشره، وینتظر أن یصدر منھا 

  .عمًال ٢٤علي مدار العام نحو 
یذكر أن قطاعات وزارة الثقافة وھیئاتھا المختلفة 
سوف تنظم احتفالیاتھا الخاصة بھذه المناسبة، كما 

لمؤسسات الحكومیة تشارك العدید من الھیئات وا
  .واألھلیة في االحتفال بمئویة نجیب محفوظ

وفي سیاق االحتفال، سوف تنظم لجنة القصة 
صالون نجیب "بالمجلس صالونا یحمل اسم 

  .ویعقد األحد الثالث من كل شھر" محفوظ
 

  
نجیب محفوظ واحد من اكبر األدباء الذین شھدتھم 

نت حیاتھ الثقافة العربیة علي مر العصور، فقد كا
نموذجا لإلخالص والتفاني في الكتابة واإلبداع واھم 
ما یمثلھ انھ لم یكن كاتب مصر وحدھا ولكنھ كان 
أدیبا لكل العرب وبالرغم من إن قلمھ لم یغادر 
القاھرة وحواریھا إال انھ استطاع أن یعبر عن كل 

المدن العربیة وما فیھا فقد كان أدبھ ھو التجسید 
، "المحلیة ھي طریق للعالمیة" األمثل لمقولة 

واستطاع أن یبرز الھموم والمعاناة اإلنسانیة من 
خالل شریحة ضیقة من الطبقة الوسطي المصریة 

 .واھتم بكل ما یتعلق بالمصیر اإلنساني
  

  :حیاتھ

  
  

دیسمبر عام  ١١ولد نجیب محفوظ في القاھرة في 
م، بعد والدة متعثرة ولم تستطع ١٩١١

فعل شئ، فأسرع والد نجیب وھو  )القابلة"(الدایھ"
عبد العزیز إبراھیم احمد باشا، واحضر الدكتور 

الذي أصبح من أشھر أطباء  –" نجیب محفوظ"
وأصر األب علي أن  -النساء والتولید في العالم

نجیب "یسمي ابنھ باسم ھذا الدكتور الشھیر 
  ".محفوظ

  
كان نجیب محفوظ أصغر األبناء، لكنھ عاش مع أبیھ 

كأنھ طفل وحید، الن الفارق الزمني بینھ وبین وأمھ 
اصغر إخواتھ كان ال یقل عن عشر سنوات، وكانوا 
كلھم رجاال ونساء قد تزوجوا وغادروا بیت العائلة، 
إال أصغرھم الذي التحق بالكلیة الحربیة، ثم عمل 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالسودان بعد تخرجھ مباشرة، لذلك كانت عالقتھ 
فیھ عمیقا، بعكس بأمھ عالقة وطیدة، وكان تأثیرھا 

والده الذي كان طوال الوقت في عملھ خارج البیت، 
وكان ال یتحدث كثیرا داخل البیت، ویصف نجیب 

سیدة أمیة ال تقرأ وال تكتب، ومع " والدتھ بأنھا 
وكانت تعشق .. ذلك كانت مخزنا للثقافة الشعبیة
والغریب أن .. سیدنا الحسین وتزوره باستمرار

ئمة التردد على المتحف والدتي أیضا كانت دا
المصري، وتحب قضاء أغلب الوقت في حجرة 

ثم إنھا كانت بنفس الحماس تذھب .. المومیاوات
".. مار جرجس"لزیارة اآلثار القبطیة خاصة دیر 

مار "وكنت عندما أسألھا عن حبھا للحسین و
" كلھم بركة"في نفس الوقت تقول " جرجس

نني تأثرت والحقیقة أ".. سلسلة واحدة"وتعتبرھم 
بھذا التسامح الجمیل ألن الشعب المصري لم یعرف 

 ."التعصب، وھذه ھي روح اإلسالم الحقیقیة
  

التحق نجیب محفوظ بالُكتاب وھو صغیر جدًا ثم 
عندما أصبح تلمیذًا باالبتدائیة، كان مجتھدًا جدا 

التي " البكالوریا"ومن األوائل دائما، ثم حصل علي 
أصر والده علي التحاق تؤھلھ لدخول الجامعة، و

ابنھ بكلیة الطب أو كلیة الحقوق ألنھ یري أن أھم 
، "الطبیب و وكیل النیابة"وظیفتین في مصر ھم 

ورغم إن نجیب محفوظ كان متفوقا في المواد 
العلمیة وینجح بصعوبة في المواد األدبیة والمادة 

، "اللغة العربیة"الوحیدة التي تفوق فیھا كانت 
علي مجموع ُیدخلھ كلیة الحقوق  وبرغم انھ حصل

  . مجانا، إال انھ اختار لنفسھ كلیة اآلداب قسم الفلسفة
  م بجامعھ القاھرة، ١٩٣٠ولذلك التحق عام 

  
م حصل علي لیسانس اآلداب قسم ١٩٣٤وفي عام 

الفلسفة، ثم التحق بالسلك الحكومي، فعمل سكرتیرًا 
 م إلي عام١٩٣٨برلمانیًا بوزارة األوقاف من عام 

باألزھر، ثم " الغوري"م، ثم عمل بمكتبة ١٩٤٥
مدیرًا لمؤسسة القرض الحسن بوزارة األوقاف حتى 

م، فمدیرًا لمكتب وزیر اإلرشاد، ثم مدیرا ١٩٥٤عام 
م ١٩٦٠لرقابة علي المصنفات الفنیة، وفي عام 

عمل مدیرًا عام لمؤسسة دعم السینما، فمستشارًا 
التلیفزیون، للمؤسسة العامة للسینما واإلذاعة و

وھو عام  –م ١٩٧١م حتى عام ١٩٦٦ومنذ عام 
عمل رئیسا لمجلس إدارة  - إحالتھ إلي التقاعد

المؤسسة العامة للسینما، وبعدھا انضم للعمل كاتبًا 
 .بمؤسسة األھرام

  :حیاتھ األدبیة
  

  
  

بدأ نجیب محفوظ الكتابة في منتصف الثالثینیات، 
وفي . لرسالةوكان ینشر قصصھ القصیرة في مجلة ا

" عبث األقدار"م، نشر روایتھ األولي ١٩٣٩عام 
ثم نشر . التي تقدم مفھومھ عن الواقعیة التاریخیة

منھیًا ثالثیة تاریخیة " رادو بیس"و " كفاح طیبة"
  .في زمن الفراعنة
بدأ نجیب محفوظ خطھ  ١٩٤٥وبدءًا من عام 

الروائي الواقعي الذي حافظ علیھ في معظم مسیرتھ 
خان "، ثم "القاھرة الجدیدة"ة بروایة األدبی

  ".زقاق المدق"و " الخلیلي
ثم جرب محفوظ الواقعیة النفسیة في روایة 
السراب، ثم عاد مره أخري للواقعیة االجتماعیة مع 

فیما بعد اتجھ ". ثالثیة القاھرة"، و"بدایة ونھایة"
" ، و "الشحاذ"محفوظ إلي الرمزیة في روایاتھ 

ي كانت واحده من أربع روایات الت" أوالد حارتنا
تسببت في فوز نجیب محفوظ بجائزة نوبل لألدب،  
كما إنھا سببت ردود فعل قویة وكانت سببا في 
التحریض علي اغتیالھ حیث توقف نشرھا في 
جریدة األھرام بسبب اعتراضات ھیئات دینیة علي 

واقتضي األمر ثمان " تطاولھ علي الذات اإللھیة"
ظھر كاملة في طبعھ دار اآلداب سنین أخري حتى ت

م، ١٩٦٧اللبنانیة التي طبعتھا في بیروت عام 
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م عن ٢٠٠٦وأعید نشر أوالد حارتنا في مصر عام 
 .طریق دار الشروق

كما اتجھ في مرحلة متقدمھ من مشواره األدبي إلي 
مفاھیم جدیدة كالكتابة علي حدود الفنتازیا كما في 

وكتابة في " لھالحرافیش، لیالي ألف لی" روایتھ 
أصداء السیرة الذاتیة، أحالم فتره "األحالم كما في 

  ".النقاھة
وتعتبر مؤلفات محفوظ بمثابة مرآة للحیاة 
االجتماعیة والسیاسیة في مصر من ناحیة ، ومن 
ناحیة أخري یمكن اعتبارھا تدوینُا معاصرًا لھم 
الوجود اإلنساني ووضعیة اإلنسان في عالم یبدو 

 أو ھجره اهللا، كما أنھا تعكس رؤیة وكأنھ ھجر اهللا
  .المثقفین علي اختالف میولھم إلي السلطة

وعلي الرغم من إن نجیب محفوظ بدأ الكتابة في 
وقت مبكر إال أن نجیب محفوظ لم یلق اھتماما حتى 
قرب نھایة الخمسینیات، فظل ُمتجاھًال من قبل النقاد 

تمام لما ُیقارب خمسة عشر عامًا قبل أن یبدأ االھ
النقدي بأعمالھ في الظھور والتزاید، رغم ذلك، كتب 

م، ١٩٤٤سید قطب عنھ في مجلة الرسالة عام 
وكان أول ناقد یتحدث عن روایة القاھرة الجدیدة، 

  .واختلف مع صالح ذھني بسبب روایة كفاح طیبة
  

روایات وأعمال نجیب محفوظ 
 والسینما 

اریو ال یعتبر اتجاه محفوظ األدیب لكتابة السین
السینمائي بدعا أو شاذا عن غیره من األدباء 

ماركیز وسارتر : العالمیین بل نبغ كغیره مثل
وغیرھما، لكنھ كان من األدباء المصریین القالئل 
الذین نظروا إلى السینما نظرة جادة، وكتبوا لھا 
لیرفعوا من شأنھا، بتحویلھا من عمل تجاري 

ر محض، إلى عمل فني متكامل یمس الجماھی
  .ویحقق مطلبھا الحقیقي بفن جاد

تؤكد بدایات محفوظ أنھ لم یكن یعرف ما ھو 
السیناریو السینمائي عندما التقى بالمخرج صالح 
أبو سیف عن طریق صدیقھما المشترك الدكتور 
فؤاد نویره، فكان أبو سیف قد قرأ روایة عبث 

 .األقدار، وأحس أنھ أمام كاتب لدیھ ما یقولھ
  

د من الروایات التي تحولت إلى أعمال وكان لھ العدی
فنیة عظیمة تركت بصماتھا في تاریخ الفن المصري 

  بل والعربي منھا 
  

" و " الكرنك"و" المرایا"و ، " ثرثرة فوق النیل"
ملحمة "و " قلب اللیل" ، "حكایات حارتنا

التوت (وُحولت إلي فیلم بعنوان " الحرافیش
عبث "و  "حدیث الصباح والمساء"و ) والنبوت

) األقدار( ُحولت إلي مسلسل بعنوان " األقدار
ویعتبر الفنان نور الشریف ھو " ثالثیة القاھرة"و،

أكثر من شارك في أفالم ومسلسالت لروایات نجیب 
أفالم  ١٠محفوظ، حیث شارك في أكثر من 

  .ومسلسالت
  )القصص القصیرة: ( أعمالھ 
الحب فوق ھضبة الھرم " و " الشیطان یعظ"
، القرار "الفجر الكاذب"،"التنظیم السري "،"و

ھمس " ،"دنیا اهللا" ،"صدي النسیان"،"األخیر
  ".حكایة بال بدایة وبال نھایة"، و"الجنون

 
وال شك أن اتجاه نجیب محفوظ للسینما دفعھا إلى 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األمام دفعة قویة، حیث أصبح للسیناریو بناء فني واضح 
ة من حیث المعالم في تسلسلھ، والشخصیة مرسومة بدق

توفیق "تاریخھا وسلوكھا وتصرفاتھا، كما یؤكد المخرج 
درب "الذي كتب لھ محفوظ سیناریو فیلم " صالح

  ".المھابیل
  
  
 ":حیاة ومواقف"نجیب محفوظ  
  

  
  

قضاء الصیف : عرف محفوظ بطقوس صارمة في الكتابة
واالنتھاء من العمل . في اإلسكندریة والشتاء في القاھرة

را والعودة إلي البیت، ثم تناول الغداء ثم في الثانیة ظھ
راحة لبعض الوقت، واالستیقاظ في الرابعة والكتابة لمدة 
ثالث ساعات، ثم فترة راحة قصیرة وتناول العشاء، 
ومعاودة الكتابة أو القراءة وحین تدق الثانیة عشرة 

. مساء، یكف عن الكتابة مھما كان إلحاح الرؤى واألفكار
أعمالھ الروائیة إال على مكتبھ في ولم یكتب محفوظ 

البیت، أما سیناریوھات األفالم فأغلبھا كان یكتبھا على 
وقد ظل محفوظ طیلة عملھ بصحیفة األھرام ، . المقھى

یذھب من بیتھ إلى مقر الصحیفة مشیا على األقدام قاطعا 
نحو خمسة كیلومترات یومیا، وفي منتصف المسافة 

المطل على میدان » باباعلى «یستریح قلیال في مقھى 
التحریر، یطالع عناوین الصحف ویتأمل وجوه العابرین، 
مكتفیا من فنجان القھوة برشفة أو رشفتین، ثم یواصل 
المشي حتى یصل إلى مبنى األھرام في شارع الجالء 
بوسط القاھرة في التاسعة تماما بالضبط، حتى أن 

ا إننا نضبط ساعاتن: موظفي األھرام كانوا یقولون
وأطلق أحد . یومیا على موعد وصول نجیب محفوظ

 .»الرجل الساعة«رسامي الكاریكاتیر علیھ وصف 
وعلى عكس طقوس العمل الصارمة، یتمیز نجیب 
محفوظ بوجھ بشوش، وروح مرحھ مع أصدقائھ، 
وھو یضفي على مجلسھ معھم جوا من المرح 
والدعابة بتعلیقاتھ الالذعة، فالجلوس معھ متعة بذاتھا 

حسبما یقول الفنان التشكیلي . تى وإن ظل صامتاح
ویتابع . محمد الشربیني أحد المقربین من محفوظ

كلنا نتساند على نجیب محفوظ، سواء «الشربیني 
بشخصھ كرمز تفانى في العطاء بنبل وشرف، أو 
بأعمالھ التي ستبقى حیة وممتدة في الزمان 

  .»والمكان
  
  :الجوائز واألوسمة 
  

 
فوظ علي العدید من الجوائز حصل نجیب مح

  :واألوسمة إلبداعھ الشدید في أعمالھ
وذلك " رادوبیس"جائزة قوت القلوب عن روایة *

  .م١٩٤٣عام 
عام " كفاح طیبة"جائزة وزارة المعارف عن روایة *

  .م١٩٤٤
خان "جائزة مجمع اللغة العربیة عن روایة *

  .م١٩٤٦عام " الخلیلي
داب من المجلس جائزة الدولة التشجیعیة في اآل*

األعلى لرعایة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعیة 
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  .م١٩٥٧عام 
  .م١٩٦٢وسام االستحقاق من الدرجة األولي عام *
جائزة الدولة التقدیریة في اآلداب من المجلس *

األعلى لرعایة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعیة 
  .م١٩٦٨عام 

  .م١٩٦٩م وسام الجمھوریة من الدرجة األولي عا*
  .م١٩٨٨جائزة نوبل في اآلداب عام *
  .م١٩٨٨قالدة النیل العظمي عام *
جائزة مبارك في اآلداب من المجلس األعلى لثقافة *

  .م١٩٩٩عام 
  

  :من كالماتھ عند استالمھ جائزة نوبل 
أنا ابن حضارتین تزوجتا في عصر من عصور " 

التاریخ زواجا موفقا، أوالھما عمرھا سبعة آالف 
وھي الحضارة الفرعونیة، وثانیتھما عمرھا  سنھ

، "ألف وأربعمائة سنھ وھي الحضارة اإلسالمیة
قدر لي یاسادة أن أولد في حضن " ویستكمل قائال 

ھاتین الحضارتین، وان أرضع لبناھما وأتغذى علي 
ثم ارتویت من رحیق ثقافتكم .آدابھما وفنونھما

إلي الثریة الفاتنة، ومن وحي ذلك كلھ باإلضافة 
شجوني الخاصة، أسعدھا الحظ باستحقاق تقدیر 
أكادیمیتكم الموقرة فتوجت اجتھادي بجائزة نوبل 

فالشكر أقدمھ لھا باسمي وباسم البناة . الكبرى
  ."العظام الراحلین من مؤسسي الحضارتین

  
  

  :وفاتھ
  

 
م، إثر قرحة نازفھ ٢٠٠٦توفي نجیب محفوظ عام 

ي إلصابتھ بعد عشرین یوما من دخولھ المستشف
وكان قبلھا قد دخل . بمشاكل في الرئة والكلیتین

المستشفي في یولیو من العام ذاتھ إلصابتھ بجرح 
  .غائر في الرأس إثر سوطھ في الشارع

نعي الرئیس المصري حسني مبارك األدیب 
" المصري العالمي نجیب محفوظ، وقال في بیان لھ 

  ".إن محفوظ كان روائیا فذا ومفكرا مستنیرا
ونعي عدد من الدول من بینھا الوالیات المتحدة 
وفرنسا الكاتب الراحل، وقدم الرئیس السابق جورج 
بوش في بیان أصدره البیت األبیض تعازیھ ألسرة 

إن أعمال محفوظ " محفوظ وللشعب المصري قائال 
ستظل تقدم مصر التي أحبھا محفوظ  لالمریكیین 

  .وللقراء جمیعا
الفن والثقافة في مصر  وبجانب العدید من رموز

وخارجھا، قدم المرشد العام لإلخوان المسلمین في 
  .مصر، محمد مھدي، تعازیھ في وفاة نجیب محفوظ

الداء الحقیقي ھو الخوف من الحیاة ال "وأخیرا  
  ).ثرثرة فوق النیل(من روایة " الموت 

  

  :قالوا عن نجیب محفوظ 
   
یب نج انجاز( "نعم الباز"األدیبة والكاتبة  

محفوظ األدبي ھو توصیف الشخصیة المصریة 
المصریة وإظھارھا  والمرور على الشارع والحارة

بالشكل الطبیعي في أعماقھا، وخصوصًا التغییر 
على الحارة أیام االستعمار االنجلیزي  الذي حصل

محفوظ  ، إنجاز"زقاق المدق"كما في روایتھ 
سم األدبي أشبھ بحدیقة ملیئة بالزھور والثمار، ر

المصري في كل قصصھ وروایاتھ  خریطة اإلنسان
 وفي أكثر من عصر، محفوظ عمل على تغییر الخط

الدرامي في القصة، لن أقول الكلمات التقلیدیة عنھ 
ھو .... بل أقول نجیب محفوظ... بأنھ الھرم وغیرھا

غروب شمس األدب ...نجیب محفوظ، وأقول
 ).برحیلھ

   
 حیاة( "شعبان یوسف"الشاعر والناقد  

وكتابات نجیب محفوظ كلھا مھمة، ولكن ھناك قیمة 
وذلك یتبدى في كافة  أدبیة وھي انھ كاتب مقاومة،

نجیب . الشخصیات الروائیة الواقعیة في أعمالھ
یعتبر حامال للتراث المصري في كل  محفوظ
والفرعوني،  التراث القبطي واإلسالمي... أعمالھ

ة وللمفارقة لذلك بدأ بكتابة الروایات التاریخی
من كتب عن محفوظ في األربعینات  الغریبة أن أول

محفوظ  ھو سید قطب، ویشاء القدر أن یتوفى نجیب
في شھر أغسطس وھو الشھر الذي أعدم فیھ سید 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رجل العام... رحم اهللا جنيب حمفوظ 
  

فقد أعدم في أغسطس  ...قطب قبل أربعین عامًا
١٩٦٦.  

وقد كان ھناك تجار باسم محفوظ یدفعوه إلى  
ناك من ھم متحدثون وھ... الثوریة المواقف غیر

یستحقون اسم  ال... باسمھ ولكنھم ال یستحقون ذلك
  ).نجیب محفوظ

 

نجیب محفوظ  رحل( "محمد توفیق"الكاتب  
ولم یمت، فقد حقق أدبھ اندماجًا غیر مسبوق في 

االجتماعي والثقافي، وأصبح اإلنسان  نسیج وطنھ
من خالل  المصري یدرك تاریخھ في القرن العشرین

محفوظ الثاقبة المنقبة، الجریئة  عدسة نجیب
مدوني التاریخ الرسمي  المحایدة، بعیدًا عن

ومؤرخي الملوك، وباتت شخصیاتھ الخالدة نماذج 
بھا أو یتعین تجنب سلوكھا، ورصدت أعمالھ  یحتذي

 –العام  التي غطت مساحة عریضة من الوجدان
محنة  –مسافة ممتدة من الواقعیة إلى المیتافیزیقا 

في كل مكان، وال أقول سنفتقده  وعظمتھ اإلنسان
  ).فھو باق معنا بأعمالھ

  
لقد ( "حسین سلیمان"الروائي السوري  

ملحمتھ الكبیرة  قرأت نجیب محفوظ خیر قراءة في
ففیھا سكب تراثھ األدبي كلھ، بل التراث  -الحرافیش

كانت الحرافیش درس الروایة لي ولقد  .الشرقي
حیث  من" ملفیلھرمان  - موبي دیك"توازت مع 

العمق والتأثیر الروحي التي فعلتھ في نفسي، فھي 
ذلك حین تكون كلمات  سلسلة الزمن اإلنساني

وقصص، فیھا ضجر الحیاة والمتكرر الیومي حین 
وفیھا حرر الروایة من المفھوم . فن یتحول إلى

نحن . السابقة الكالسیكي الذي لمستھ في روایتھ
زماننا األدبي فھو محظوظون بمرور ھذا الرجل في 

الزمان العربي في القرن العشرین،  أحد أعمدة
األمة  التعازي إلى أسرتھ وإلى األمة المصریة بل

  ).العربیة
 
 
  



              ٥٢                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ية
عب

ش
ة ال

حاف
ص

أل
 

 وضع الید على اراضى محافظة حلوان
  

  
شكوى للسید المحافظ قدرى ابو حسین 

 محافظ حلوان 
  بعد التحیة

  
كوتى ھذه بصفتى ابنا من اقدم لسیادتكم ش

ابناء محافظة حلوان حیث ظھرت فى 
السنوات االخیرة وقبل اعالن حلوان 
كمحافظة عدة شركات لالستثمار العقارى 
تخصصت فى تقسیم االراضى بمناطق حلوان 
وقد قامت ھذه الشركات ببیع االراضى 
للمواطنین بابخس االسعار فقد كان سعر 

ھا للمتر حت المتر فى البدایة اربعون جنی
وصل االن الى مائة جنیة ومائة وخمسون 
جنیھا وقد تصارع المواطنون للفوز بشراء 
ھذه االراضى وخصوصا بعد اعالن شركات 
العقارات عن البیع بالتقسیط حتى الى ثالث 
سنوات مما جعل الفرد یشترى اكثر من قطعة 
فى ھذه االراضى وحتى ان بعض الشركات 

اج على كورنیش النیل الكبرى قامت ببناء ابر
بحلوان وبیع الشقق فیھا باسعار غالیة جدا 
فقد وصل سعر الشقة الى الثالث مائة الف 
جنیھ وھى اسعار مرتفعة جدا على الشباب 
البادئ للحیاة وبالتالى نناشد سیادتكم ان 
تستغل المحافظة ھذه المساحات الشاسعة فى 
تنفیذ مشروعات تخدم المحافظة وتفتح فرص 

للشباب او انشاء مساكن باسعار عمل 

مخفضة لمساعدة الشباب المقبل على الزواج 
 حدیثا ونشكر لسیادتكم سعة صدركم لنا

  مقدمھ لسیادتكم
  )مدرس (احمد محمود خالد 

انتزاع ملكیة ثالثون فدان بقریة البلیدة 
  بالعیاط

  

  
  الدكتور فتحى سعد محافظ اكتوبر

  السید محافظ اكتوبر
  

  التحیة والسالم وبعد نقدم لسیادتكم 
نحن اھالى قریة البلیدة بمركز العیاط التابع 
لمحافظة اكتوبر نتقدم لسیادتكم بشكوى 
انتزاع ثالثون فدان منا ولقد ورثنا ھذه 
االراضى من االباء واالجداد ونزرعھا منذ 
ستون عاما وھى ارض طرح نھر ولیست 
ملك للدولة ویردن نزعھا بحجة انشاء 

ه المنطقة وقد تم تعویض مرسى نھرى بھذ
بعض المزارعین دون البعض االخر وھناك 
تعرض من قبل قوات االمن لالھالى وطردھم 
من االراضى بالقوة فنرجو من سیادتكم 

  وجود حل لمشكلتنا ولكم جزیل الشكر
  

  عن االھالى
  )عضو مجلس محلى العیاط(سلطان غالب

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فرض ضرائب على االالت الزراعیة 
   ببلبیس

  

  
  
  سید رئیس الوحدة المحلیة الوالد سیف ال
  

قامت مجموعة من الموظفین بجمع اسماء 
اھالى القریة الذین یمتلكون جرارات واالت 
زراعیة ومواتیر رى وعند السؤال عن سبب 
جمعھم لھذه االسماء قالوا انھ سیتم حصر 
االالت الزراعیة المملوكة الصحاب االراضى 

لى اصحاب لمعرفة حق الدولة فى الضریبة ع
ھذه االالت الزراعیة فھل یعقل ان یتم دفع 
ھذه الضرائب على االالت التى نستخدمھا فى 
الرى والزراعة وھل ستكون ھذه الضریبة 
سنویة ام مرة واحدة وھذه االالت نستخدمھا 
لرى اراضینا وال نؤجرھا للغیر وھى ال تدر 
ربح لنا حتى ندفع علیھا ضریبة وعندما 

الت تم حساب ضریبة مبیعات اشترینا ھذه اال
فھل ستحسب ھذه الضریبة مرة اخرى 
فنرجو من سیادتكم النظر فى االمر 

  ولسیادتكم جزیل الشكر 
  توقیعات متتعددة

انھیار منازل االھالى بسبب توصیل 
 الصرف الصحى بكفر شكر قلیوبیة

  
  محافظ القلیوبیة المستشار عدلى حسین

  
  السید محافظ القلیوبیة 

  یة والسالم،،بعد التح
  نحن ستة اسر من اھالى قریة المنشیة 

الكبیرة التابعة لمركز كفر شكر تشردنا فى 
الشوارع بسبب عدم وجود تخطیط فى 
توصیل شبكات الصرف الصحى للبلدة رغم 
ان مواسیر الصرف الصحى تحتاج الى 
شوارع فسیحة تصل ال عرض ثمانیة امتار 

اسیر للشارع اال ان المسؤلین عن توصیل مو
الصرف الصحى قاموا بتوصیلھا بشارع 
المدرسة العبارة التابع للقریة والذى عرضھ 
ال یتعدى الثالثة امتار فقط مما ادى الى 
تصدع البیوت القدیمة المبنیة بالطوب اللبن 
فاجبرتنا الوحدة المحلیة اخالء منازلنا دون 
اى تعویضات او توفیر بدیل لبیوتنا المنكوبة 

ر منازل بدیلة رغم فقرناوعدم وقمنا باستئجا
استطاعتنا دفع ایجارات شھریة ونحن 
معرضون للطرد من مساكنناالجدیدة ونرجو 
من سیادتكم التدخل النقاذنا ولكم جزیل الشكر 

  والتقدیر
  عن االھالى المشردین

  جمال احمد صدیق الصاوى
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  نقل محطة مترو حلوان 
محمد الشیمى رئیس الشركة / السیدالمھندس

 ریة الدارة وتشغیل مترو االنفاق المص
نحن اھالى حلوان نستشكل من القرار 
الصادر بنقل محطة مترو حلوان ورجوعھا 

لك بحجة \للخلف بمقدار ثالثمائة متر و
توسعة میدان حلوان حیث ان محطة مترو 
حلوان من المحطات التى تم تجدیدھا قریبا 
وما زالت عملیات التجدید مستمرة حتى االن 

دور ھذا القرار وتم تركیب رخام رغم ص
وعمل سور حدیدى جدید وقد تكلف ھذا 
التجدید مالین الجنیھات وسیتكلف نقل 
المحطة الملیارات نظرا لنقل الجراج 
والقضبان ومحطات التھویة وغیرھا وفى 
نظرنا ھذا یعتبر اھدار للمال العام ویمكن 
استغالل ھذه االموال فى مشروعات تعود 

  لنفع ولسیادتكم جزیل الشكرعلى الدولة با
  المرسل 

  جمیع اھالى حلوان 
  
  

  
رئیس الشركة المصریة الدارة وتشغیل مترو االنفاق 

  محمد الشیمى/السیدالمھندس

  
میاه الشرب غیر صالحة لالستخدام فى 

  بلبیس
 السید محافظ الشرقیة 

  بعد التحیة والسالم 
نحن اھالى مركز بلبیس نشكو بان مواسیر 

ب التى تم توصیلھا بالقرى التابعة میاه الشر
للمركز لم یتم تجدیدھا منذ فترة طویلة او 
حتى عمل صیانة دوریة لھا مما ادى الى 
وصول المیاة ملوثة لبیوتنا وغیر صالحة 
لالستخدام االدامى وتسبب االمراض لنا 
والوالدنا مما یجعلنا نشترى المیاه للشرب 

للغسیل واستخدام المیاه الموجودة بالمنازل 
فان كان البعض منا عنده مقدرة على شراء 
المیاة فالبعض االخر فقیر جدا وال یستطیع 
تحمل نفقات شرائھا مما یتسبب فى انتشار 
االمراض وزیادة معدالت الوفیات فنرجو من 
سیادتكم التدخل العاجل لحل ھذه المشكلة 
ونحن نعلم مدى اھتمام سیادتكم بمشاكلنا 

المشكلة من المشكالت ونامل ان تكون ھذه 
التى تلقى اھتمام من سیادتكم ولكم جزیل 

  الشكر
  توقیعات متعددة

   

  
  



 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


