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٣ فريسكــا -  ٢٢٠١٦ فريسكــا -  ٢٠١٦



�ن الشباب يمثلون القوة الضاربة للمجتمع ، وهم أمل ا�مة ومصدر قوتها وهم وقود الثورة ، فقد كان 
لزاما على الدولة أن تتيح لهم فرصة المشاركة الفاعلة فى صنع المستقبل والوصول الى قبة البرلمان 
وتمثيل الشعب كله وليس فئتهم فحسب ، و�ن القيادة السياسية الحالية تؤمن بأن دور الشباب ليس 
خارج السلطة وانما بداخلها وفى صميم مؤسساتها الدستورية ، وفى مقدمتها البرلمان لتتاح الفرصة 

لهم ليشاركوا فى بناء مستقبل بالدهم  .
مصطفي جمعة هو شاب عمره ال يتجاوز ٢٧ عاما تخرج فى كليه الحقوق خاض االنتخابات البرلمانيه ٢٠١٥ 

عن دائره الدخيله و فاز فيها ليصبح اصغر نائب تحت قبه البرلمان

لماذا نويت الترشح لعضوية مجلس النواب ؟
اكدت الدوله فى الـفـتـرة ا£خـيـرة عـلـى ضروره وجود الشباب فى 
البرلمان و أن يتم تقليدهم مناصب ـقـيـاديـة فى الدوله باالضافة 
لفكرة تمكين الشباب وهو ما شجعنا كثيرا وساعدنا فـى إقـنـاع 
الـمـرحـلـة  فى  البلد  يقودوا  أن  مؤهلين  الشباب  أن  الـمـواطنيـن 

الـقـادمة .

ماهو برنامجك االنتخابى ؟ 
احتراما  الدستور  و  القانون  سيادة  احترام  على  نعمل  و  نسعى 

كامال ال يوجد
بين  الفصل  مبد  ارساء  و  أحد  حساب  على  £حد  تفرقة  فيه 

السلطات (التشريعية-التنفيذية-الفضائية).
غرس مفهوم المواطنة لدى كل فرد من أفراد الشعب المصري 

و العمل على تدعيم هذه القيمة و مفهومها.
واالهتمام بالمنظومة ا£منية : فال توجد تنمبة بدون أمن يحمي 
النهوض  يجب  لذلك  المواطن  أيضا  و  مؤسساته  و  الوطن 
بالمنظومة ا£منية للدولة بوضع كافة المعايير ا£منية الحديثة 
بما يضمن حماية كافة حقوق المواطن و رجل ا£من بالتساوي 

من خالل سيادة القانون.
كافة  الصحي  التأمين  مظلة  تغطي  أن  فالبد   : الصحة  اماكن 
المواطنين كنوع من أنواع التكافل االجتماعي مع العمل على 

تطويرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين .
واالهتمام بذوى االحتياجات الخاصة : االهتمام بذوى الحتياجات 
الخاصة و تفعيل نسبة ال ٥٪ من الوظائف التي توفرها الدولة و 

توفير سبل الرعاية الخاصة بهم .

ما هى أهم المشكالت التى وجدتها خالل فترة ا�نتخابات ؟
كنا نواجه مشكالت عديدة و لكن أهمها هو المال السياسى و 
المواطن  بوعى  عليها  نتغلب  أن  إستطعنا  ا«  بفضل  لكن 

المصرى .

هل لمنظومة التعليم مكان فى برنامجك االنتخابى ؟
استراتيجية  وضع  مع  بالتعليم  للنهوض  منظومة  وضع  يجب 
و  الخريجيين  من  العمل  سوق  احتياجات  تراعى  واضحة 
االهتمام بالمعلم و رفع كفائته و العمل على زيادة المدارس 
التجريبية و البد من تبني فكرة المدرسة النموذجية و االهتمام 

بالتعليم الموجه لخدمة قاطرة  التنمية 
الالزمة  االمكانيات  توفير  (السياحي-الصناعي-الزراعي)مع 

للبحث العلمي £نه يمثل الروح العلمية للتنمية .

هل هناك برنامج للنهوض باالقتصاد ؟
االقتصاد القوى يعتمد على الصناعة الزراعة و التعدين و الصيد 
و التجارة الداخلية و الخارجية و السياحة لذلك يجب العمل على 
دعم المنظومة االقتصادية و تشجيع كل مستثمر جاد و دعم 
االستثمار من خالل القوانين و التشريعات و التيسيرات المقدمة 
تشجيع  على  العمل  و  الدولة  حق  حفظ  مع  الدولة  من 
تطوير  على  العمل  مع  الصغيرة  الورش  و  التكميلية  الصناعات 
الغرفة الصناعية و النقابات المهنية و الغرف التجارية ، و تدعيم 
البحار و تطوير الموانئ و انشاء مدن صناعية  الصيد في أعالى 

بجوار الموانئ لجذب التجارة العالمية .
مصر  £ن  الزراعية  االستثمارات  تشجيع  على  العمل  يجب  كما 
التاريخ و بها خزائن ا£رض فيجب دفع  هي بلد زراعى منذ فجر 
زراعية-تكنولوجيا  (الزراعة-هندسة  الزراعية  التنمية  عجلة 

الزراعة الحديثة).

تجهيزها  أو  عرضها  تنوى  التى  القوانين  أهم  هى  ما 
للنقاش ؟

قوانين القطاع الـخـاص فالبد من التوازن بين إحتياجات القطاع 
ال  لوظيفة  يتقدم  شاب  فأى  الـمـوظـفين  إحتياجات  و  الخاص 
يـسـتـمـر فـيـهـا فـتـرة طويله فهو ال يرى اÇستقرار فى القطاع 
الخاص  القطاع  و  مـجزية  غير  الـمـرتـبـات  ان  باالضافة  الخاص 
نـفـسـه به عـجـز في عدد الموظفين وهى أشـكاـلـيـة الـفـتـرة 
الـقـادمـة والتي يجب ان تبدأ بالمقابالت مع أصحاب ا£عمال و 
االقبال  يتم  حتى  ا£شكلية  لهذه  حل  اليجاد  الـمـسـتـثـمـريـن 

على القطاع و توسيع نـشـاطاته مما يحقق زيادة الربح .

ما رأيك فى إنتخابات البرلمان الحالى ؟
غياب  ظل  مصرفى  تاريخ  فى  برلمان  أنتخابات  أحسن  تعتبر 

تدخل الحزب الوطنى و ا£خوان المسلمين.

ماذا تود أن تقوله لشباب مصر ليستفيد من هذه التجربة ؟
البد أن يعملوا لتحقيق النجاح والبد من الصبر و ا£مـل و العمل 
لكن  و  ليلة  و  يوم  فى  يتم  شىء  ال  و   , النجاح  لتحقيق  الدائم 
طاقه  و  قوه  مصدر  الشباب  فنحن  العمل  فى  نستمر  أن  علينا 
وعليهم  اال يلتزموا بالعمل الحكومى و البحث عن العمل الحر

الشباب ينافسون

حوار: باسم الكوراني
          اسراء عرابي 

          االء احمد
          نرمين خورشيد

          نهلة محمد 

المحامى بشدة للفوز بمقاعد البرلمان 
مرشح لمجلس النواب عن دائرة الدخيلة

مصطفى محمود الطلخاوى
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مرت مدينة االسكندريه خالل الفتره الماضية بالعديد من 
االزمات جعلت عروس البحر تفقد بريقها المعتاد والتي انتهت 

باستقاله هاني المسيري محافظ االسكندريه ثم اصدر رئيس 

الوزراء المهندس شريف اسماعيل قرار بتكليف الدكتوره سعاد 
الخولي نائب محافظ االسكندريه لتكون القائم باعمال 

المحافظ وكان لنا هذا الحوار معها.
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سعاد الخولي


نائب محافظ ا�سكندريه : أزمات ا�سكندريه خارجه عن اراده أى مسئول
و القوات المسلحه أدارت أزمه غرق قرى ا�سكندريه بجداره
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ما الذي يجذبكم في حضور هذه المسرحيات؟
توافدنا علي الحضورفي بدايه االمربدعوه و جهت الينا من أحد 
االقارب واالصادقاء  لحضور هذه العروض  ومن هنا بدأ اعجبنا 

بهذا الفن واصبح المسرح عشق لنا والصدقاءنا.

 ما رأيكم فيما يقدمه الشباب فى هذه العروض؟
وهم  المشاهده  تستحق  قيمه  عروضا  الشباب  هؤالء  يقدم 
و  محترم  و  جيد  مضمون  يقدمون  بل  تافه  شباب   ليسوا 

يتناولون مشاكل الشباب و المجتمع 

ماذا ينقص هذه العروض لتشهد اقباال اكثر؟
 ينقصها الدعايه فيوجد الكثير من الجمهور الذى ال يعرف شيئا 

عن هذه العروض و اظن السبب انها  تتطلب  نفاقات عاليه .

الواقع   لمالمسه  المسرح  عالم   في  أكثر  نتعمق  ان  واردنا 
فاجرينا حوارات مع صناع العمل

بقياده  المصري  وعلي  فاروق  ومحمد  الليثي  ايمن  الفنانون 
المخرج رفعت عبد العليم

من الذى يقوم بكتابه هذه المسرحيات؟
  بعض من اصدقاءنا عندهم موهبه الكتابه حيث نقوم بعقد 
اجتماعات نتبادل من خاللها  االفكار ويقوم المؤلف بعد ذلك 
تكون  افكارنا  ومعظم  السيناريو   و  المسرحيه  احداث  بكتابه 

مستمده من داخل المجتمع السكندري .

ما الجهه التي تقوم بانتاج هذه االعمال؟
أعمالنا  ننتج  فنحن  انتاجيه  جهه  بال  الفنيه  اعمالنا  معظم 
بانفسنا اليماننا بهذا الفن  و اهميه الرساله  التى نقدمها في 

هذا المجتمع لنرتقي به.

ما الهدف من تقديم هذه المسرحيات؟
غير  وبصوره  خاللها  من  ننقاش  حتي  المسرحيات  هذه  نقدم 
الي  الحاجه  بأمس  فهم  االسكندريه   اهالي  مشاكل  مباشره 
هذا الفن وحتي يعبر الشباب عن مواهبهم وانا اري اننا نساهم 
بشكل  تقديمها  و  الجيده  المواهب  من  العديد  أكتشاف  فى 
هذا  بدايتهم  كانت  الكبار  النجوم  من  العديد  فهناك  جيد 

المسرح.

ان معظم كبار الفانين كانت بدايه نشأتهم في المسرح الذي 
ينحدر  زمن  في  نعيش  ذلك  من  وبالرغم  النجوم  مصنع  يعد 
فيه الفن المصري الذي يعكس مستوي ثقفاتنا و اصبحت هذه 
باكمله    المجتمع  تصيب  بل   بعينها  فئه   تمس  ال  القضيه 
االسكندريه   في  الشهيره  المسارح  من  العديد  الي  فذهبنا 
واجرينا  العديد من الحورات  مع الجمهور،وعند لقائنا بالجمهور 
المتابع لهذه المسرحيات  اثار فوضلنا ان نعرف من اين اتت هذه 

االعداد لمشاهده هذه العروض.فقمنا بسؤالهم:






















































اعطال في مصنع النجوم

هل يوجد رساله توجهونها الى صناع المسرح؟
ندعو كبار الفنانين  و المخرجين و جميع المهتمين بالمسرح الى 
الشباب  بها  يقوم  التى  المسرحيه  االعمال  مشاهده 
بالمسرح  أكثر  ا£هتمام  الى  المنتجين  ندعو  كما  لتشجيعهم 

ليسترد رونقه القديم .
  

دوره  يتخطي  وانما  ترفيهية  وسيله  مجرد  ليس  المسرح 
جميع  عنده  تتلقي  الذي  الفن  هو  المسرح  فافن  ذلك 
الفنون  جميع  عرش  علي  يتربع  الذي  هو  ومازال  الفنون 

ايجب ان نهمل هذا التراث!

حوار: 

بسنت عماد 

حسني ابراهيم 

هايدي احمد



اني النائب محمد الكور
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بدأ الحفل بمقطوعات موسيقية عزفتها االوكسترا بقيادة المياسترو 
محمد جبر و بدأ الفنان محمد محسن حفلته بأغنية مضناك جفاه 

مرقده كلمات احمد شوقي الحان محمد عبد الوهاب توزيع اندريه الحاج 
و اغنية البحر بيضحك ليه و اغنية خائف من القمر و اغنية يا غنوة و قام 

بختام الفقرة قبل االستراحة باغنية اهو ده اللي صار كلمات بديع خيري 
الحان سيد درويش توزيع اندريه الحاج

حضر الحفل العديد من االسر و الملفت للنظر انهم من كبار السن و هذا 
يدل علي مدي براعة محمد محسن في الغناء للزمن الجميل و اشاد الي  

انه يرجع بهم الي العصر الغنائي الذهبي النقي الذي يطرب االذن بكل ما 
هو جميل 

و قام الفنان الشاب محمد محسن بمشاركة الجمهور في العديد من 
مقاطع االغاني الذي قدمها في الحفل الحياء الجمهور

و بعد االستراحة صعد علي المسرح محمد محسن بمفرده بدون 
االوكسترا و المايستروا محمد جبر و قام بغناء االغاني التي يريد جمهوره 

سمعها و التي لم تكن موجودة في  برنامج الحفلة تحقيقا لرغبات 
الجمهور و لما يريد ان يسمعه من اغاني مع العلم ان االوكسترا لما تكن 

علي استعداد لعزف تلك االغاني الذي قام محمد محسن بغنائها  و 
كانت اغنية و ا« تستاهل و اغنية الكوتشي اللي باش و موال يا سامعين 

ابناء بلد واحدة 

و قام بعد ذلك بالغناء مع االوكسترا و المايستروا محمد جبر و بدأ باغنية 
غنوة سالم كلمات احمد فؤاد نجم الحان محمد محسن و اغنية الحلوة 

دي كلمات بديع خيري و الحان سيد درويش و اغنية يا سارى و اغنية 
قديش كان في ناس  و ختم الحفل الفنان الشاب محمد محسن باغنية 

من زمان جدا.

و هكذا رجع بنا الفنان محمد محسن الي زمن الفن الجميل الذي يطرب 
ا£ذان و يجعلك في عالم اخر بعيدا عن اغاني المهرجانات

شهدت مكتبة االسكندرية حفال للفنان 
محمد محسن بمصاحبة  أوركسترا 

بقيادة المايسترو هشام جبر يوم ٢٥ 
نوفمبر و يعد المطرب محمد محسن 
من المطربين الشباب الذي تميز بغناء 
االغاني الطربية وقد رشح محسن عن 

ألبومه "اللًف فـ شوارعك" لجائزة أفضل 
مطرب عربى في مهرجان "جوردان 

آووردز" نوفمبر ٢٠١٢ كما نال جائزة جريدة 
اÄهرام Äفضل مطرب شاب عن عام ٢٠١٢ 
في استفتاء الجمهور كما خاض محمد 
محسن تجربة التمثيل في مسلسل "زى 
الورد" الذي عرض في رمضان ٢٠١٢ والذى 

قدم من خالله العديد من اÄغانى 
الرومانسية , وحقق نجاح باهر في الفترة 

االخيرة من خالل مشاركته في العرض 
المسرحي "الف ليلة وليلة" مع النجم 

يحي الفخراني.

وقد ساد الحفل جو من االستمتاع وسط 
حضور من مختلف االجيال والفئات 
العمرية حيث تغني محسن باغلب 

اغنيات الفنان السكندري االشهر السيد 
درويش مثل "اهو ده اللي صار" وغيرها 
وذلك علي مدار اكثر من ساعة ونصف.







بعد غياب عن احيياء حفالت غنائية بمسقط رأسها محافظة 
االسكندرية عادت انغام الحياء حفل مهرجان الصيف 

الدولى الثالث عشر بمكتبة االسكندرية وسط فرحة عامرة 
من الجمهور السكندري الذي قضي اجواء استثنائية خالل 

الحفل علي صوت انغام بمجموعة من اغانيها الشهيرة 
اضافة الى عدد من اغانيها الوطنية ولم يكن اتفاق النجمة 

انغام الفتتاح الدورة مجرد اتفاق فنى وانما كان بمثابة دعوة 
لجمهور ورواد اقدم مكتبة فى العالم علي المسرح 

المكشوف وقد اعرب المايسترو هشام جبرعن سعادتة 
الستضافة الفنانة انغام بعد طول غياب عن الجمهور 

السكندري.

و اضاف ان مهرجان الصيف الدولى من اكبر المهرجانات 
الفنية فى مصر والتى تقدم اشكال مختلفة من الفنون 

منها الرقص والغناء والمسرح والسينما  وكان اهم ما يميز 
المهرجان هذا العام بتخصيص يوم كامل لالطفال 

والعائالت
 ويذكر انه قد شارك فى هذا الحفل اوركيسترا مكتبة 

االسكندرية  واشارت التقارير الي ان تذاكر حفالت المهرجان  
قد وصل عدد الجماهير المشاركين بها الي حوالي ٤٠ الف . 

- حنان ماضي الول مرة في االسكندرية
شاركت المطربة حنان ماضى بمهرجان الصيف الدولى 

الثالث عشر والذى نظمه مركز الفنون بمكتبة االسكندرية 
وذلك من خالل احياء حفل غنائي اثار ردود افعال واسعة 

في االوساط السكندرية
حنان ماضى التي تغنى الول مره فى االسكندرية , بالرغم 

من انها صاحبة اغنيات "اسكندرية الصبية" و "عروس البحر" 
وذلك عقب قراراها بالعودة لمزاولة النشاط الغنائي والقيام 

بحفالت غنائية مختلفة
لحظات استقبال الجهاهير لحنان ماضى فاقت الوصف 

ومشاهده رد فعلها على حفاوة استقبالها بعد غناء 
اغنياتها الشهيرة كان يستحق االهتمام  و قد قدمت 
المطربه الكثير من االغانى خالل الحفل وبدات باغنيه 

"اسكندريه الصبية" وايضا اغنية "سالمة يا سالمه" وليله 
عشق ونامت عيون الناس وعدى الهوا.

وكانت حنان ماضى تجلس فى المسرح المكشوف ل 
مكتبة االسكندرية المواجه للبحر وهى تغنى "يا بحر" 

المعروفة بين الجمهور ب "البحر بيخطفنى" . كما قامت 
حنان ماضى بالعزف على الة الكمانجا مع العازفين بالفرقة 

الغنائية الخاصة بها والذين شاركوها الغناء فى اغنيه زى 
الهوا.

انغام تشعل
مسرح

مكتبة االسكندرية
تغطية : نيرمين محمد

                  سارة هالل
                  سلمي خالد
                  خلود احمد
                  خلود صالح

عودة  للزمن
الجميل مع

محمد محسن
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 يعتبر احد النجوم البارزة فى تاريخ السينما المصرية ولد فى االسكندرية هو الشاب 
الذى عرف بوسامته و خفة ظله حيث لقب ب "الفتى الشقى" و "الدنجوان" درس و تخرج 

من مدرسة فيكتوريا كوليدج و من اقرب اصدقائه الفنان العالمى عمر الشريف حيث 
استمرت صدقاتهم ٦٠ عاما. شقيقه الفنان الكوميدى "سيف ا� مختار".

و على الرغم من انه لم يحصل على البطولة المطلقة سوى في أعمال قليلة، إال أنه 
استطاع أن يخلق لنفسه مجاًال واسع® وانتشار¬ داخل أي عمل يقدمه حتى أنطلق في 

سماء الفن وقدم مائة فيلم و  أصبحت اعماله راسخة في تاريخ السينما المصرية.

 الراقصة االستعراضية والممثلة نيلى مظلوم واسمها اليونانى اولجا. ولدت فى االسكندرية و هى 
من أسرة يونانية ميسورة الحال اشتهرت بأسم ناتليا فى فيلم ابن حميدو . مثلت تقريبا فوق 

الثالثين فيلم. وتزوجت من اليونانى اندرية روسوس. وعاشت فى االزاريطة ورزقت بطفل أصبح من 
مشاهير الغناء وهو ديميس روسوس. 

وفى عام ١٩٥٢ تم التأميم على أسرتها وافلست العائلة وفى منتصف الستينات تركت مصر وعادت 
إلى اليونان وعاشت هناك إلى أن توفت عام ٢٠٠٣ عن عمر ٧٧ عاما ودفنت بأثينا . وتوفى ابنها 

أسطورة الغناء ديميس روسوس عام ٢٠١٥ ودفن أيضا بجانب والدتة . 

"مارلين مورنو الشرق" كما يلقبها الجميع من مواليد محرم بك باالسكندرية و اسمها 
الحقييقى هند حسين مراد تارخها السينمائى حافال ب٧٤ فيلما اشهرهم: "ابن حمدو" 

و "توحة" و "باب الحديد". صاحبة مبدأ مدرسة االغراء بدون اى اسفاف او ابتذال ففي 
الوقت الذي كان ومازال يسيطرعلى الوسط الفني نظرية "اقلع اكتر تشتهر اكتر"، 

حرصت الفنانة هند رستم أن يكون لها مدرسة خاصة تتمثل في اËغراء باËيحاء بدون 
تعري حيث تفوقت فى عمل ذلك االدوار و لقبت "بملكة االغراء" و ذلك الى جانب تفوقها 
بأدوار بنت البلد احبها الجميع لجمالها و لبساطة ادائها  فكانت رمزا للجمال فى مصر. 

هند رستم
مطربة وممثلة مصرية، اسمها الحقيقي "ليليان زكي مراد موردخاي"، ولدت في 

االسكندرية عام ١٩١٨، درست و تخرجت من مدرسة نوتردام ديزابوتر، وتعلمت الغناء 
على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني، وغنت بعدها في العديد من 

الحفالت، وتقدمت لÏذاعة المصرية في منتصف الثالثينات، وتعاقدت معهم على الغناء 
بشكل أسبوعي. الى جانب الغناء قدمت ليلى مراد ٢٧ فيلًما، من أشهرها: قلبي 
دليلي، عنبر، ليلى بنت اÐغنياء، سيدة القطار، غزل البنات.تزوجت من انور وجدى. 

واعتزلت العمل الفني تماًما في منتصف الخمسينات وهى في قمة مجدها الفني، ولم 
تتراجع عن قرارها رغم كل محاوالت إثناءها عن هذا القرار حتى وفاتها في عام ١٩٩٥. 

أعلنت إسالمها بعد أن رأت رؤية لم ترد اËفصاح عنها  و توفيت ليلى مراد عن عمر يناهز 
٧٧ عاًما

احمد رمزى
"استر يا رب قميص ده وال مايوه"، "يختي جماله حلو يختي شبابه حلو"، "كتاكيتو بنى"، 

"نوم العوافي يا عريس متعافي"، جميعها أيفهات عالقة في أذهاننا وظلت خالدة 
تذكرنا بخفيفة الظل وأشهر عانس في السينما المصرية،

"زينات صدقي" ولدت فى حى الجمرك باالسكندرية اسمها الحقيقى "زينب محمد سعد" 
بدأت حياتها كمونولوجست و راقصة و لكن اسرتها اعترضت على عملها فى الفن و 
لكنها لم تيأس او تستسلم فهربت إلى الشام مع صديقتها "خيرية صدقي"، حملت 

اسمها وأصبح "زينب صدقي" حتى التقت بالفنان "نجيب الريحاني" الذي مد لها يده 
وضمها إلى فرقته وسماها "زينات" منعا للخلط بينها وبين الفنانة (زينب صدقي). 

تزوجت مرة واحدة في بداية حياتها، ثم انفصالت بسرعة بال أطفال، فاشتهرت في 
السينما بأداء دور العانس.

و شاركت الفنان "إسماعيل يس" في العديد من اÐفالم السينمائية، كما عملت ضمن 
فرقته المسرحية. قام الرئيس أنور السادات بتكريمها ودعاها لفرح إحدى بناته، 

وخصص لها معاًشا شهرًيا كبيًرا وقتها قدره ١٠٠ جنيه. و من اسرار حياة زينات صدقى 
التى قد ال يعرفها البعض انها كانت تعاني من مرض "وسواس النظافة" فكان ال يجرؤ 

أي أحد من تناول أدوات طعامها و كانت تقوم بغسل اÐطعمة والخضراوات بالماء 
والصابون.و توفت بعد أصابتها بماء على الرئة، ورفضت الذهاب إلى المستشفى 
للعالج، وتوفت بعد أسبوع فقط من مرضها. دفنت "صدقي" في مدافن الصدقة" 

واكتشف بعد ذلك أنه مدفنها الخاص، وكتب علية "عابر سبيل" بناًء علي رغبتها، 
حيث كانت تدفن به الفقراء الذين ال يملكون مكاًنا لدفنهم



ايقونات
الزمن الجميل






كان ظهوره للحظات على شاشات السينما كفيال بسماع تنهيدات الفتيات وأصوات السيدات. رسم 
لنفسه خطا مختلفا عمن سواه من النجوم، ولم يستطع أحد مهما كانت وسامته أو جاذبيته أن يقترب 

من المنطقة التي كان ملكا عليها.
ولد باالسكندرية بأسم "ميشيل ديمترى شلهوب" لÏب و ام من اصل لبنانى درس و تخرج من مدرسة 

"فيكتوريا كوليدج"  بعد تخرجه من الكلية عمل لمدة ٥ سنوات بتجارة االخشاب و بعدها بدأ رحلته فى 
الفن و جاءته فرصته للتمثيل حين عرض عليه المخرج "يوسف شاهين" بطولة فيلمه الجديد "صراع في 

الوادي" أمام "فاتن حمامة" و اختير له إسم "ُعمر الشريف" الذي عرف به لبقية حياته. نجح الفيلم نجاًحا 
كبيًرا و تصاعدت نجوميته بعد ذلك ثم اختاره المخرج االنجليزي "ديفيد لين" للقيام بدور في فيلمه 
الجديد "لورانس العرب " و أصبح الفيلم فور انتاجه أحد أفضل اÐعمال السينمائية العالمية وُيعد من 

أفضل ما أنتجته السينما البريطانية على اËطالق، و توالت من هنا االدوار العالمية. و حصل على جائزة 
"الكرة الذهبية" مرتين.

والنجم العالمي تزوج من الفنانة فاتن حمامة بعد قصة حب تعتبر من أعظم قصص الحب في تاريخ 
السينما المصرية وقاما بالتمثيل معا في خمسة أفالم كان آخرها هو فيلم نهر الحب و ظل وحيدا بعد 

انفصالهم و لم يتزوج مرة اخرى. توفى عمر الشريف فى عمر يناهز ٨٣ عاما.



ُعمر الشريف

نيلى مظلوم

زينات صدقى

ليلى مراد
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 يمكن ان نطلق عليه "السهل الممتنع" اى هو الشيء الذى تراه سهل 
و بأمكان اى شخص عادى ان يقوم به و لكنه فى الحقيقة هو اكثر 

دقة و حرفية و ابداع� مما يتخيله البعض و عبارة عن مجموعة فنون 
يقوم بها اشخاص محترفون. أندرجراوند  تعني في االنجليزية تحت 

ا¥رض وهو لفظ اطلق على الفرق المستقلة التي لم ترعها الدولة 
ولم تعطها فرصا للظهور لتظل دفينة تحت ا¥رض

بداية االندرجراوند كانت عبارة عن فرق تعزف في مترو االنفاق في 
لندن, الن المترو اسمه االندر جروند و كانوا عند ظهورهم في 

الميادين احيانا يطلق عليهم هذا االسم ليتم تميزهم عن باقي 
الفرق

فبأختصار شديد "االندر جراوند" وهي مجموعة الفنون الواقعية التى 
تعبر عن الشارع بأحداثه وتناقضاته، الفنون التى  استطاعت ان تتمرد 

على الفن السائد على الساحة الحالية.

فن الجرافيتي منذ اجدادنا الفراعنة    
هو الرسم على الجدران العامة أو الخاصة بإستخدام أدوات خاصة , 
بطريقة فنية لكلمات مقصودة أو مسميات أو عبارات مستهدفة و 

بتعبير حر , وغالبا تكون من أشخاص مجهولين , ولكن يستطيع 
التعامل معهم وا¶ستفادة من هذه المواهب الخفية بهدف تزيين 

ا¥ماكن الخاصة و العامة.
يستخدم الجرافيتي غالب� ¶يصال رسائل سياسية و اجتماعية، 

وكشكل من أشكال الدعاية و فى الديكور ويعتبر أيض� أحد أشكال 
الفن الحديث، ويمكن مشاهدته في صاالت العرض العالمية وترجع 

أصولها للحضارات العتيقة  قدماء المصريون وا¶غريق والرومان 
وغيرهم.

فممارسة الجرافيتي موجودة منذ قديم الزمان، و تطور الجرافيتي 
عبر الزمن واليوم يسمى بالجرافيتي الحديث ونشأ فن الجرافيتي 

بداية من موسيقى الهيب هوب 
و يوجد نوعان من الجرافيتى المرسوم - والمكتوب 

ومدينة االسكندرية لم تبخل فى مواهبها كعادتها  فمن اشهر 
النماذج فى عمل الجرافيتى فى مصر و االسكندرية بوجه خاص هو 

عمرو ديوان يعتبرمن اهم و أشهر فنانين الرسم الجرافيتي في مصر 
و هو يدرس في هندسه االسكندرية قسم عماره ويهتم بدراسته 

بجانب فنة الذي تميز فيه و اهم ما ميزه انه يكتب الجرافيتي بالغة 
العربية و كانت بداية في ٢٠٠٨ وله اكثر من تصميم مشهور منهم 

"اضحك"الموجوده في استاد جامعة االسكندرية و صمم ديكورات 
كثيره ¥ماكن شهيرة في االسكندرية مثل كافية وسط البلد و راديو 

ترام و اماكن اخري في القاهرة و لكونه من أشهر راسمي الجرافيتي 
الموجودين في مصر تم طلبه في فرنسا و قام هناك برسم كلمة  

"الحرية" بالغة العربية وكان غالف لجريدة من أشهر جرائد فرنسا و 
ذلك جعل رسوماته موجوده في كتاب يوجد فيه رسومات أشهر و 

اهم فنانوا جرافيتي العالم و بعد كل هذه النجاحات يسعي الي ان 
يطور الفن الجرافيتي و بلفعل بدأ بذلك بعمل ورش عمل  في اكثر 

من مكان و منهم كلية فنون جميلة االسكندرية حيث يعلم فيها 
فن الجرافيتي و االن يحضر لمعرض في عام ٢٠١٦ يقدم فيه لوحاته

ويوجد نماذج اخري مثل حكيم عبدالنعيم مخرج  و ممثل مسرحى 
درس المسرح فًىجامعة االسكندرية و هو مؤسس لكيان "زن" 

للفنون االدائية و لديه محاوالت لها عالقة باالخراج  حول كيفية 
استطاعة المخرج ان يتعامل مع اى مساحة فى اى مكان ليقيم 

عليها عرض مسرحى ناجح و يكون استخدام هذه المساحة بشكل 

و اخيرا نموذج اخر لفن االندرجروند و هو محمد رجب كاتب يعمل 
منذ ٢٠٠٣ في مجال العمل االهلي الثقافي وعمل مع العديد من 

المشروعات الثقافية المحلية والدولية وله مبادرة خاصة تعني بنشر 
االعمال الثقافية واالبداعية للشباب وتفعيل المشاركة الشبابية في 

المشهد الثقافي .. نظم العام الماضى مهرجان شتاء اسكندرية 
الثقافي وهو ضم العديد من الناشطين الثقافين والمؤسسات 

العاملة في مجال الثقافة والفنون بدا الكتابة كهواية مبكرا جدا 
في االنشطة المدرسية وبدا اولي اعماله المنشورة من ٢٠٠٥ و كانت له 
اعمال اخرى مغناة مع فرق مستقلة باالسكندرية منذ سنة ٢٠٠٠ اخرى 

ليست منشورة بشكلها التقليدي و ايضا  يؤمن بان الفكرة الجيدة 
تفرض نفسها .. 

اصدر كتاب بعنوان "الشيخ" و يعتبر هذا كتاب الشيخ الصادر عن دار ابن 
رشد للنشر والتوزيع اولى انجازاته الحقيقية و بمثابة بحث في التجربة 

الشخصية لكاتبه ومحاولة الكتشاف ذاته في العالم اليومي 
مستمدا ومتخذا خلفية معرفية من ادبيات المتصوفة وبحثهم 

الذاتي عن معني الوجود واÔ في ذاتهم اذا يمثل النص رؤية للعالم 
في الذات والبحث عن اليقين في ظل عالم مادي متسارع االيقاع 
يدور الكتاب في سياق من محاورات بين المريد و شيخه متخذ من 
حيرة المريد وبحثه عن اجابة السئلته الوجودية تلك وهو اشبه هنا 

بمحاورة مع الذات اكثر منها مع ذات خارجية اذا تتمثل ثنائية العالقة 
بين الشيخ والمريد في حالة من االستبصار والكشف االنساني فال 

تستطيع النفس االنسانية التعلق الدائم بانوار الكشوفات التي 
تتجلي من عالقتها يالذات االلهية بل هي تتارج بين حالتها في رحلة 

البحث تلك .. بين المريد كساعي للحقيقة في ذاته والشيخ كحالة 
وعي وتصاب بذات اعلي فينطلق من الحيرة الي الطريق الي الكشف 

الي حالة الرمزية التامة في اخر العمل والمعنونة المفاتيح وكانها 
اعادة طرح للقضايا االساسية التي يتناولها الكتاب في ظل معطيات 
قضايا فلسفية كلية في البحث عن الحب والطريق والدالالت والرؤية 

وهي ال تاتي هنا بمعناها في ادبيات الصوفية بل بمعناها في رحلة 
الكاتب الشخصية فالرحلة هنا هي رحلة الفرد للوصول بذاته لذاته 

وجوهر  حقيقتها العليا او الفطرة بمعناها االنقي ان الشيخ هنا ليس 
شيخ تقليدي بل هو مرشد اكثر منه معلم هو انسان بكل ما يعتريه 
المعني من نقص وبحث فهو يتبادل دوره مع المريد فالشيخ نفسه 

ال يطرح رؤيته بشكل يقيني بل يدفع مريده للبحث عن رحلته الخاصة 
حتي دون اتباع طريقه هو فيقول " ال يعني اتباع الدرب حتمية 

الوصول فالطريق رتب " ياتي النص مرتب فيما يشبه السبحة فهو 
ياتي بتسعة وتسعين مقطع يتخللهم ثالث نصوص كفواصل 

السبحة ويبدا بالشاهد وهو النص المؤسس وينتهي بالمفاتيح وهي 
عشر مقاطع  ، و ياتي نص الشيخ بالنهاية كنص ادبي ال يلتزم تماما 

برؤية المتصوفة بل يتخذها ارضية فلسفية و ادبية لتقديم رؤيته 
الخاصة 

مبتكر و غير تقليدى و لديه مشروعين عن ذلك .
فى ٢٠١٢ قام بعمل عرض مسرحى بعنوان "راح النور" اقامه فى غرفة 

مساحتها حوالى ٤×٢ متر و استغرق العرض ٢٠ دقيقة وتم تحديد 
عدد معين من الجمهور فى كل عرض نظرا لضغر مساحة المكان  

و فى الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥  قام حكيم بتطوير ثانى مشروع له 
ومن احد مكونات المشروع عرض مسرحى بعنوان "المفرمة" وكان 

هذا العرض فى مساحة محدودة بأحد الجراجات و كانت فكرة 
العرض التقنية حول كيفية استخدام ثقاالت البناء فى هذه المساحة 

و لديه محاوالت فى الكتابة فهو يكتب مقاالت تهتم بتحليل 
المشهد الثقافى المصرى  و خصوص� باالسكندرية فى موقع مدى 

مصر

اوند اوندفن االندرجر فن االندرجر

ى  يعبر عن الشارع السكندر
كتبه : هاجر الحصري - ماريو منيـر
            نانسي ابو عرب- نوران وائل
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الدولى  االسكندريه  مهرجان  درويش  سيد  مسرح  افتتح 
اكتوبر   ١٥ الخميس  يوم  عشر  الثانيه  للدوره  العربية  الغنية 
وفستانها  الجميل  بصوتها  عجرم"  "نانسى  الفنانه  فتتألقت 

االسود الذى سرق أنظار الحاضرين .
قامت بتغريد االغنيه االفتتاحيه  "ع البركه "و"لو سالتلك انت 
الحاضرين  داخل  الفرحه  فبعثت   " مان  "المصرى  "و  مصرى 
بعدد  الحفل  واستكملت   , المسرح  كراسى  يشغلون  الذين 
بقياده  وطنيه  بكلمات  المليئه  المتنوعه  اغانيها  من 

الغفار". عبد  الماسيترو"عبدالحميد 
خطف  "فريسكا"  محرري  استطاع  الحفل  انطالق  قبل  ومن 
عن  لتتحدث  الكواليس  داخل  عجرم  نانسي  من  كلمات 

الحفل و االسكندرية واشياء اخري من القلب..

اخبرينا عن  نانسي عجرم االم كيف تعيش يومياتها 
طفلتيها؟ مع 

ان لم يكن لدي اي عمل او ارتباط اهتم بكافه تفاصليها . 
استيقظ كل صباح احضر فطورها واوصلهما الي المدرسه.

ابنتيك إلى المدرسة يومي±؟ هل ترافقين 
نعم، وقد خّصصت خزانة الختيار أزياء مريحة ومناسبة للصباح 

الباكر ... مثل «توب» مع سروال Legging أو بذلة رياضية ومعطف 
طويل يخبئ ما تحته وجزمة أو «آغز» Uggs وتفاصيل ال أرتديها إّال 

في مشوار المدرسة.

إلى أي مدى تحرصين على أن تكوني معهما في هذه 
اللحظات؟

ال أريد أن تكبرا ويهتم بهما شخص آخر ويتحمل مسؤوليتهما 
بدًال مني. ال أريد أن أتذكر أنني لم اكن إلى جانبهما في هذه 
اللحظات التي تمضي وال يمكن استعادتها. أشعر بفرحهما 

حين أكون معهما في السيارة، وال أشعر بأنني أقوم بواجبي 
تجاههما بل تغمرني السعادة وأنا ألعب معهما قبل أن يدخال 

إلى الصف. أشعر بالحزن بعيدá عنهما.

نجوميتك؟ مع  تتعايشان  كيف 
تعرفان أنني فنانة وتنتظران رؤيتي على الشاشة خصوص� ميال 

... بينما الصغيرة إيال تبكي حين تشاهدني دون أن تتمكن من 
أن تلمسني أو تضع يدها في يدي.

إلى أي مدى يسّهل وجود والدتك إلى جانبك حياتك 
العائلية؟

تساعدني كثيرá، ولو لم تكن موجودة على مقربة مني لما 
استطعت الزواج وإنجاب طفلتين. فأنا أخاف كثيرá عليهما وال 

أستطيع تركهما مع أي شخص غريب.

افتتاحية  في  اعجبتك  التي  االشياء  اكثر  هي  ما 
؟  المهرجان 

انا سعيده و فخوره بهذا العدد الضخم من عشاق الموسيقى 
والغناء  وقد خصصت جزء من ارباح الحفله لدعم ذوى 

االحتياجات الخاصه واطفال الشوارع فى مصر

ذوي  لدعم  الحفله  ارباح  من  جزء  خصصتي  لماذا 
الشوارع؟  الخاصه واطفال  االحتياجات 

هم بامس الحاجه الى هذه االرباح اكثر منى لرفع وتحسين 
مستوى معيشتهم وإتاحت الفرصه لهم  بالمشاركة 

المجتمعية.

لماذا قمتي بالتبرع البناء مصر وليس لوطنك؟ 
الن مصر هي وطني الثاني فلها فضل كبير على مشوارى 
الفنى وهذا اقل شى يمكن ان اقدمه الى البلد والجمهور 

نانسى عجرم 
الموسيقى  يعشقون  ا«سكندريه  جمهور 

و هم ا«كثر حماسا 
اجري الحوار: بسنت عماد

 هايدي احمد- حسني ابراهيم

حدثينا
طفلتيكي؟ عن 

شخصيه كال منها تختــلف 
عن االخري ميال حنونه ورقيقــه 
وشديده الحساسيه  اما اميـال فالي 
جانب حنانــــــها الكبير تمتلك شخصيــــه 

قويه.
 

 هل تحاولين العمل علي  صقل هذا الجانب  من 
ميال؟ شخصيه 

طبعا.. وعليها ان تعرف ان الحياه اشواكا وتتعلم كيفيه 
التأقلم معها.

هل تملك اي منهما صوتا جميال وهل تشجعنهما 
علي السير علي خطاك؟

بالنسبه لصوت الجميل ال يمكننا ان نعرف بعد لكن االتنين 
تحبان الغناء

ان اختارات واحده منهما المجال الفني هل 
؟ تشجعينها

اتمني ان تحققا ما تحبانه  طبعا لن اؤثر علي قرارتهما الن من 
يقوم بعمل اليحبه لن ينجح ابدا..سأكون الداعم االكبر لهما 
في اي مجال تختارانه لكني لن اشجعهما الحتراف الفن في 
العمر الذي بدات فيه انا  االمر متعب جد فالمسؤوليه والهم 

كبيران.

الذى جعل منى 
نجمة  والجمهور 

السكندري لدي له كل 
الحب والتقدير.

فما الدليل علي ذلك؟
 بعض اللحظات التي قضيتها في  صباح اليوم 

وانا اجلس احتسى كوب من الشاى على الكورنيش 
ا¶سكندريه وموج البحر الذي اثارني

 الي اين اخذك موج البحر؟ 
اخذني االى صوت الفنانه "فيروز" وهى تعبر عن االسكندريه 

فرددت دون ان اشعر "شط اسكندريه يا شط الهوا رحنا 
اسكندريه رمنا الهوا"

 ماذا تمثل لكي االسكندريه وجمهورها؟
االسكندرية تعد عشق لى فهى تخرج الحس الفنى ويعد 

جمهورها هو من اكثر الجماهير حماستا على مستوى العالم 
العربى 

كيف يكون جمهور االسكندريه اكثر حماسا ؟
 حينما اقف امامهم اغنى بدون شعور الصل الى اسلوب فى 

الغناء مختلف عن اى حفالت اخرى فهو الجمهور الوحيد الذى 
يستطيع ان يخرج ما بداخلى ويصلنى الى اعلى نقطه 

احساس .
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و وسط اجواء الحفل ظهر مدير اعمال الفنانه "جيجى المارا" 
والذي بدوره اجاب علي تساؤلتنا حول بعض االقاويل التي 

نانسي عجرم.. الفنانة  تخص 

هل صحيح  ما قيل عن انفصال عملك مع نانسي 
عجرم ؟

ان العالقة التى تربطني ب"نانسي" هى صداقة فى االساس 
مما توطد العمل بيننا فكل هذه االقويل مجرد اشاعات 

الهدف منها التاثير على المستوى الفنى الذى اخرج بيه "نانسى 
" الى جمهورها منذ البداية .

يذكر ان المهرجان قد منح جايزه االبداع لروح الشاعر الراحل 
عبد الرحمن االبنودى فضال عن تكريم ضيف الشرف الثانى 

اللبناينه بمصر. للحفل و هو اسامه لبنان قنصل السفاره 
وقد شهد الحفل حضور عزت سالم نائبا من محافظ 

اسكندريه باالضافة الي حضور عدد كبير من الفانيين و 
االعالميين ومنهم االعالميه انجى على التى قدمت الحفل و 

الموسيقار حلمى بكر و الممثلة منال سالمه و االعالميه 
نهال كمال زوجه الراحل االبنودى .

واخيرا فقد اختتمت الحفل ببعض من اغنياتها لتخص بيها 
عشاقها واشهرها " اخاصمك اه " و "لون عيونك" و" مين ده 

اللى نسيك" و"يا غالى علي " و" الدنيا حلوة " و " ماتيجى هنا 
" حتي جعلت جمهورها يلقى عليها الورود ويردد معها 

االغانى تعبيرا عن سعادتهم لحضور الفنانه فى هذه 
التى تظهر  بالسعادة  الجمهور ممتلئ  ؛ ليخرج  االفتتاحية 

فى ابتسامتهم واصواتهم التى تردد تغريدات نانسي في 
الحفل. 
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من القلعة حتي 
المنتزه له سحره 

الخاص
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كتب : محمد اشرف – محمد حسن

قامت ادارة "كارفور سيتى سنتر" االسكندرية  
بالتنظيم لديفيله "عرض ازياء" بتاريخ  

22/11/2015 و ذلك احتفاًال بمرور عشرون عاما 
على افتتاح "سيتى سنتر" حيث ضم العرض 

مجموعة كبيرة من عارضين و عارضات االزياء 
فى اكتر من مرحلة عمرية و كان لالطفال 

دورا فى هذا العرض ايضا و تم االعداد 
المسبق للعرض حيث اتفقت "سيتى سنتر" 
مع خبيرة تجميل لعمل مكياج للعارضين  

ومصور فوتوغرافى لتصوير العرض و فكرة 
العرض متمثلة فى ارتداء هؤالء العارضين 
مالبس خاصة ببعض المحالت الموجودة 

فى سيتى سنتر بهدف الترويج لهذه 
المحالت , و من المحالت التى شاركت فى 

العرض
Suitblanco

quiz
jack&jones للمالبس

 manci للنظارات 
Mothercare لمالبس االطفال

tradeline لالجهزه
guess

Ninewist للمنتجات الجلديه
Aldo/accessorize لالكسسوارات

و قد قام بتقديم العرض 
المذيعة وخبيرة التجميل امينة 
شلباية و كانت الفنانة القديرة 

رجاء الجداوى ضيفة شرف هذا 
العرض  وعبرت عن مدى 

سعدتها بوجودها فى هذا العرض 
و على وجه خاص بوجودها فى 

االسكندرية وعبرت عن ذلك ببعض الكلمات 
قائلة: االسكندرية تعتبر من اكثر المدن 

القريبة و المفضلة الي قلبى و ذلك لحبى 
الشديد لبحر و لجو االسكندرية و اهل 

االسكندرية " 

والقت فى النهاية كلمة شكر لكل من 
ساهم فى تنظيم هذا الديفيله 

و ضم "الديفيله" ايضا مجموعة كبيرة من 
الحاضرين و لكن كانت النسبة االكبر من 

السيدات و ربات البيوت و اولياء امور العارضين 
و العارضات و بسؤال مجموعة من السيدات 

الالتي حضرن العرض عن ارائهم فى الفكرة 
فقد أشاد جميعهم عن اعجابهم الشديد 

بفكرة الديفيله وحسن التنظيم للحفل 

رجاء الجداوى و امينة شلباية
يفتتحون 

دغفغطه ضارشعر اقجضظثرغئ
تغطية : نوران وائل- هاجر الحصري

حصد البطل السكندري عالء 
أبو القاسم فضية الشيش 

ونجح فى إدخال أول ميدالية 
أوليمبية عربية فى المسابقة 
الحالية وأول ميدالية أوليمبية 

مصرية فى رياضة سالح 
الشيش منذ إقامة 

األوليمبياد ؛ فقد حقق أنجازه 
التاريخي  بعد تخطيه العديد 

من الالعبين المصنفين عالميا 
والذين يتخطوه فى التصنيف 

حيث فاز فى دور ال٣٢ على 
األمريكى شيملى ميل بنتيجة 

١٥/٩ ثم على األيطالى 
بيوتشى فى دور ال١٦ ١٥/١٠ 
ثم نجح فى اقصاء المصنف 

السادس على العالم الكورى 
تشيوبى فى الدور قبل 

النهائى بنتيجة ١٥/١٢ ثم 
ليصعد لمالقاة الصينى لى 

تشى ينج فى النهائى ولكنه 
لم يحالفه التوفيق فى 

الفوز. 

استضافت مكتبة اإلسكندرية 
فعاليات بطولة اإلسكواش 

الدولية للسيدات وقد أبدى 
رئيس اللجنة المنظمة 

للبطولة، عن سعادته باحتالل 
البطولة المرتبة الخامسة بين 

بطوالت العالم، بعد رفع 
قيمة الجوائز إلى ١٠٠ ألف 

دوالر، مشيًرا إلى أن 
مشاركات جميع بطالت 

العالم، وعلى رأسهن رنيم 
الوليلى، ونور الطيب، ونور 

الشربينى، وأمنية 
عبدالقوى، ونيكول ديفيد، 
سيضفى على المنافسات 

قوة، باعتبارهن األفضل على 
مستوى العالم.

استضاف النادي االوليمبي 
بمدينة االسكندرية اجراء 

قرعة كاس مصر لكرة اليد 
وذلك في ١٤ ديسمبر ٢٠١٥ 
في حضور رئيس اتحاد كرة 
اليد المصري خالد حمودة  

كما حضر عدد من الشخصيات 
علي راسهم لجنة 

المسابقات باالتحاد المصري 
لكرة اليد برئاسة كابتن سعيد 

عبد المنعم وممثلي 
ومندوبي االندية المشاركة 

في بطولة كاس مصر لجميع 
المراحل السنية المختلفة

الالعب محمد الشوربجي نجم 
نادي سموحة السكندري 

علي لقب بطولة هونج كونج 
الدولية للمرة الثانية علي 

التوالي في لعبة االسكواش 
واعتبر هذا الفوز بمثابة ختام 

رائع للعام الرياضي الحالي 
للشوربجي و الذي استعاد 

صدراته للتصنيف العالمي 
لالسكواش ليصبح المصنف 

الثاني علي مستوي العالم 

اخبار الرياضة

مصر لكرة اليديستضيف قرعة كاساالوليمبي السكندري

 يحصد فضيه الشيشالسكندري عال
اإلسكواش الدوليةتسضيف بطولةمكتبة االسكندرية

للسيدات

لالسكواشالتصنيف العالمي نجم سموحة يتصدر

ضة
ريــا
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                                يعد نادي اصحاب الجياد اقدم نادي في االسكندريه،          
                               يهتم بالمقام االول علي رياضة سباق الخيل والفروسيه 

                           وافتتح رسميا علي يد االمير حمدي طوالن عام١٩٣٣ 
                          ويقع بحي سموحه وهو نادي حصل العديد من البطوالت  

                        في لعبة الخيل واستطاع االستاذ السيد سمره رئيس    
   مجلس اداره النادي اعاده تتويج الخيول داخل االسكندريه بعدان 

توقفت لمده خميس سنوات اقامه مسابقات داخل النادي اصحاب 
الجياد وكان لنا حوار معة:

"االندية السكندرية

تمثل قوة كبيرة داخل

المجتمع الرياضي"

رئيس

مجلس ادارة الجياد

٢٠١٥
""





٢٠١٥
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تكريم
نجوم الرياضة السكندرية

بنادي سموحة
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تغطية : نيرمين محمد- سارة هـــالل
سلمي خالد- خلود احمد- خلود صالح

اجري الحوار: حسني ابراهيم
    بسنت عماد- هايدي احمد
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اع مع االمواج  اع مع االمواج الصر الصر

ركوب ا¥مواج رياضة جزرهاواي,يصنف 
ركوب ا¥مواج بأنه أقدم رياضة في 

الواليات المتحدة,اللعبة ا¥كثر اثارة و 
متعة و ا¥خطر و ا¥صعب على 

االطالق,الرياضة التي انتشرت بشكل 
ملحوظ في السنوات ا¥خيرة في جميع 

أنحاء العالم و بدأت تنتشر في مصر 
خاصة في ا¥سكندرية,يوجد من هذه 
الرياضة عشرة أنواع معترف بها و لكن 

أكثرهم شيوعا هى ركوب الموج 
باستخدام ا¥لواح,فمن خالل ذلك تم 

اجراء حوار مع أقدم فريق ممارس لرياضة 
ركوب ا¥مواج با¥سكندرية فبدأ الحوار 

مع:فارس مهنى.

نهلة محمد
 نرمين خورشيد

 االء احمد
اسراء عرابي

_ كيف تعرفت على لعبة ركوب 
ا«مواج ؟

من خالل كابتن "تيمور" فهو من عرفنا 
على اللعبة ¥نه مزدوج الجنسية و مقيم 

في هاواي فتعلم ركوب الموج هناك و 
أصبحت رياضته المفضلة و يمارسها 

باستمرار و أيضا علمنا كيف يتم ركوب 
الموج و علمنا أساسيات اللعبة.

_هل تعلمت اللعبة بسهولة؟ و ما 
ا¥ماكن التى تذهبوها لتركبوا موج؟

بالعكس فهي لعبة صعبة لكن 
بمساعدة كابتن "تيمور " وأحد ممارسي 

اللعبة "بيدي و كامل" استطعت الوقوف 
على البورد من أول مرة و أصبح ركوب 

ا¥مواج هوايتي المفضلة,نذهب الساحل 
الشمالى و الشاطبي و لكن دائما في 

بيانكي.

_ ما هي الصعوبات التي تواجهك 
في البحر اثناء ركوب الموج؟

حدوث شد عضلى في القدم أثناء ركوب 
الموج فيؤدي ذلك الى حدوث اصابة, 
تزحلق البورد و تغير وضعه ذلك أيضا 

يسبب اصابة كبيرة و أحيانا يسبب 
الموت,من ضمن صعوبتها االصطدام 
بالموجة بشكل خاطئ و أيضا حدوث 
أزمة في التنفس فهذه الرياضة تحتاج 

الى نفس طويل و هذا عامل أساسي 
فيها.

_ ما هي الشروط التي يجب توافرها 
في الفرد لكي يستطيع ركوب الموج 

و تعلم اللعبة؟
القدرة على االتزان أثناء الوقوف على 

 áالبورد, وأيضا قوة بدنية وتنسيقا كبير
في الحركة مع المياه والهواء، وكغيرها 

من الرياضات تتطلب بعض المهارات 
التقنية والمعرفة، وأبجديات أساسية 

ينبغي االلتزام بها قبل بدء ممارسة هذه 

_ لماذا فضلت هذه الرياضة عن 
غيرها؟هل ا«فضل أن يتعلم 

الفرض في سن صغيرأم ال تفرق؟
¥نها فيها نوع من المغامرة و لها متعة 

خاصة تميزها عن أي نوع من أنواع 
الرياضة,و ¥نها أيضا رياضة عالمية و 

أدركت ذلك بقوة عندما أتت
Surfing The Nation في ا¥سكندرية و 

أجرت مسابقة ركوب أمواج,تفضل أن 
تكون في سن صغير حتى يكبر و هو 

يلعبها  فيكون متميز فيها بشكل كبير.
 

 Surfing The Nation كيف علمت _
أن يوجد ركوب أمواج في مصر؟

من خالل كابتن" تيمور" فمن خالله تم 
تعريف  Surfing The Nation بأن يوجد 
ركوب أمواج في مصر لكن لم يصدقوا 
ذلك فقرروا اقامة مسابقة ركوب أمواج 

.Surfing Egypt في مصر لمشاهدة

_ ماذا حدث يوم المسابقة؟
قام الشباب الذين يمارسوا الرياضة منذ 

فترة في البداية بركوب الموج و بعد ذلك 
أخذوا أعمار صغيرة يريدون التعلم و 

كنت أنا منهم و أعطوا لنا جوايز و قالوا 
نحن نفعل ذلك لتعلموا غيركو و تنشروا 

الرياضة و هذا ما نفعله ا¥ن.

_ كيف دعمتكم Surfing The Nation؟ 
و هل اثرت عليكم؟

Surfing the Nation تعتبر الداعم 
ا¥ساسي في البداية و لها دور كبير فيما 

توصلنا له ا¥ن فتقوم بزيارة لنا كل عام 
لمشاهدة ا¥فراد الجدد في اللعبة و 

معرفة مدى التقدم في اسلوب اللعب 
و غير ذلك تقوم بعمل مسابقات دائما 

أثناء وجودها هنا و تقدم جوائز مثل 
(Surfboard Leash-Wax- Diving Suit)

و بعد ذلك أكملنا حديثا مع :أحمد 
عبدالعزيز و فايز جمعة و عبده ميدان.

_هل يزيد عددكم ,وكيف تنشروا 
هذه الرياضة؟

بالتأكيد فوصل العدد الى ١٢٠ فرد 
يمارسوا رياضة ركوب الموج,نشرنا اللعبة 

من خالل الفيسبوك فقمنا بعمل 
صفحة Surfing Egyptو من خاللها 

ننشر صورنا أثناء ركوب الموج و نتواصل 
مع من يريد التعلم و نشاعد غيرنا 

فنعلم الكثير ليصبح عددنا أكثر,غير أننا 
 Surfing The Nation نتواصل أيضا مع 

ليعرفوا ما توصلنا له و نحدد مواعيد 
ليأتوا مصر و يقيموا مسابقات.

,وعندما وجد"يوسف بارود"أحد أصدقائنا 

أن الرياضة تنتشر بشكل كبير قام بفتح 
محل "Surf Shop" ب لبيع كل معدات و 

مالبس ركوب ا¥مواج في 
"Hacienda Bay" بالساحل الشمالي.

_في أي فصل تفضلوا ركوب ا«مواج؟
نقوم بركوب ا¥مواج طوال العام عندما 

يكون هناك موج و لكن ا¥فضل فصل 
الشتاء بالرغم من صعوبة الجو فيه 
بسبب برودة الجو و خطورة زائدة اذا 

حدثت نوات شديدة.

_هل أصبحتوا محط أنظار و لكم 
شهرة بسبب ركوب ا«مواج؟

في ا¥سكندرية بدأت شهرتنا ¥ننا من 
أول ا¥فراد تركب موج هنا, أما في هاواي 

لنا شهرة و قامت مصورة من
 "Surfing The Nation"بألتقاط صورة لنا 

ووضعها في استوديو في هاواي ¥ن 
وجود لعبة ركوب أمواج في مصر كانت 

مفاجأة بالنسبة لهم.

الرياضة، وهي مبادئ ا¥مان الضرورية، و 
يعتبر التدريب هو ا¥ساس لذلك من  
الضروري االلتزام بتدريبات هي ليست 

بالصعبة ان أخلص المتدرب وأحب اللعبة 
و لكي تنجح الفرد نجاح مؤكد يجب أن 

يكون غير مدخن، لكن يبقي ا¥مر 
المهم هو اللياقة البدنية.

_ ما هي التدريبات التي يجب اتباعها 
لتطور اسلوب العبء؟

يتدرب كثير من راكبي ا¥مواج على ركوب 
ا¥مواج بالجري على الشاطئ وبركوب 
ا¥مواج بالطفو عليها بالجسم, وحتى 

يمكنهم ذلك عليهم أن ينتظروا حتى 
تبدأ موجة عالية في التحرك باتجاه 

الشاطئ. ثم يقومون بأداء ما يعرف 
برفسة المقص، أي فتح الرجلين أوال ثم 
ضمهما معا بحدة في اتجاه الشاطئ, 
وبعد السباحة بعدة رفسات على قمة 

الموجة يخِفض راكب الموجة رأسه إلى 
أسفل مقوسا ظهره، ثم يضع يديه 

مستقيمتين إلى جانبيه ,وهكذا يعطي 
طفو الجسم على الموج إحساسا 

بالتوازن ومعرفة با¥مواج وهما تدريبان 
جيدان لركوب ا¥مواج على ا¥لواح.
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اسالم المصرى بطل كمال اجسام 
احلم باالحتراف

وتمثيل مصر فى البطوالت الدولية 
قاعة ممتليء عن أخرها مختلط بصوت تشجيع قبيل المباراة، صعود 

مبارزتان الي الساحة، تستعد كال منهما للدخول في معركة من أجل 
الفوز، ترتفع السيوف و تقفان استعداد إلي أن يطلق الحكم صافرته 

من أجل ا�عالن عن بداية المباراة، هي رشيقة كالفراشة و خفيفة 
كالظل و رد فعلها أسرع، ذات موهبة تعرف جيدا كيف تدافع و متي 

في البداية لماذا اختارتي لعبة الشيش  
با
خص ؟

أحببتها ¥نه لعبة راقية أو با¢صح لعبة ا¢مراء 
اختارتها صدفة حيث لم أكن أحبها في 

ا¢ول و كنت أمارس الجمباز و السباحة و مع 
مرور الوقت إكتشفت إنني موهبة بالفعل و 

لذلك إخترتها دونا عن الباقي 

ما هي البطوالت التي شاركتي فيها ؟ 
بالتاكيد كل بطوالت الجمهورية بجانب 

أفريقيا و أخيرا بطولة العرب للمبارزة حيث 
حققت المركز الثالث علي مستوي أفريقيا و 

ا¢ول علي مستوي العرب و علي المستوي 
العالمي أمام بطولة عالم في سلوفاكيا أو 

إسبانيا في شهر أبريل القادم

يوجد في لعبة السالح ثالث أنواع هم 
Epee  وSaber  و أخيرا Foil  ما هو النوع 

الذي تمارسينه و ما الفرق بين الثالث 
أنواع ؟

الفرق بينهم أن كل لعبة فيهم علي حدة و 
ليسو مع بعضهم في أن واحد، أما أنا 

فأمارس الشيش و هي Foil  فقط و ذلك من 
أجل التركيز علي المراكز و التصنيف علي 

الجمهورية لذلك ال أستطيع ممارسة سوي 
نوع واحد فقط من أجل الظهور .

ما عدد المرات التي تتمرنين فيها و هل 
ذلك يؤثر علي دراستك ؟ 

أتمرن يوميا و من ناحية الدراسة فإنني 
أحاول احافظ علي التوازن بينهما كما أن 

وزارة الشباب و الرياضة يقدرون ذلك و 
يبعثون برسائل من أجل نسبة الغياب و 

ا�متحانات .

ما هي المشاكل التي وقفت أمامك 
خالل وجودك مع الفريق العمومي ؟ 

نظام المحسوبية التي يتم ا�عتماد عليه 
حيث إنهم يختارون من هم في القاهرة 

مفضلينهم علي من هم في ا�سكندرية و 
ذلك بسبب وجود المعسكرات في القاهرة 

في أغلب الوقت، كما أن مدربة المنتخب 
تفضل من هم أمامها بشكل دائم لذلك 

تواجهني بعض الصعوبات بسبب 
معسكرات القاهرة، و أيضا وجود بعض 

المجامالت في ا�ختيار حيث أن تصنيفي 
الثاني في الفئة العمرية ١٧ و مع ذلك 

تجاهلو وجودي و إختارو من هم بعدي .. 

تنقض علي الخصم لتكسب ¬¬الرهان، لتقلع قناعها و تكشف لنا 
عن ابتسامة جميلة و جه مفعوم بالثقة بالنفس و الحيوية، إنجي نوار 

إحدي رموز ا�سكندرية الشابة في لعبة الشيش و ا¢ولي علي مستوي 
العرب كما أن تصنيفها الثالث علي القارة ا¢فريقيا، كان لنا معاها هذا 

حوار ..

انجي نوار
"الشيش ..لعبة االمراء"

انجي نوار

اجري الحوار: محمد رفعت"الشيش ..لعبة االمراء"
عمر عطيته- محمد اشرف
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انشيء نادي االتحاد السكندري 
عام ١٩١٨ اال أن أول ظهور له كان 

عام ١٩١٠ تحت اسم نادي ا¢بطال 
المتحد ثم صار اسمه االتحاد عام 

١٩١٠ بعد ان اندمج مع نادي الحديثة 
واصبح في النهاية اسمه االتحاد 

السكندري بعد ان اندمج معه في 
العام التالي النادي السكندري..؛ 

ويعتبر االتحاد السكندرى من اوائل 
الفرق المصريه فى ا�شتراك فى 
البطوالت ا¢فريقية ويعتبر السيد 
احمد الدسوقي محمد وشهرته 
السيد الثعلبي مواليد ١١فبراير ١٩٦١ 

من منطقة الحضرة القبلية 
با�سكندرية ، والذي تقدم لنادي 

االتحاد السكندري في موسم ٧٣ 
و٧٤ للخبرات بالناشئين وانطلق الي 
ان وصل الي الفريق االول في عمر  
١٧ سنة ولعب مع كبار نجوم نادي 

االتحاد الي ان اعتزل في موسم 
١٩٩٢

نادي ا¢وليمبي هو أحد أندية كرة 
القدم في مصر ومقره 

ا�سكندرية تأسس سنة ١٩٠٥ يعد 
النادي أحد أعرق ا¢نديه المصرية 
فهو أول فريق من خارج القاهرة 

يفوز بالدوري المصري الممتاز واول 
نادى مصري يلعب في بطوله 

دورى ابطال أفريقيا و على صعيد 
الرياضات ا¥خرى، يعد النادي 

ا¢ولمبي من أحسن الفرق المصرية 
والعربية فوزا بالميداليات ا¢وليمبية 
و بناءا علي هذا قام الالعب االسبق 

عاصم زغلول الالعب االسبق في 
النادي االوليمبي  و معد البرامج 

بالقناة االسكندرية ل شرح لنا كل 
شئ يتعلق بمدي تطور او تدهور 
النادي في وضعنا الحالي و ذلك 

من خالل عدة اسئلة قام با¢جابة 
عليها 

حدثنا عن تجربتك في نادي ا
تحاد؟
من خالل تجربتي الشخصية مع نادي االتحاد 

فهي تجربة جديدة وجميلة ولي الشرف ان 
اكون واحد من ابناء نادي االتحاد السكندري 

لعبا ومدربا ثم عضوا لمجلس االداراة 
لدورتين متتاليتين من سنة ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٩ في 
الدورة االولي ثم من ٢٠٠٩ الي ٢٠١١، ولكن لم 

يتم اكمالها بسبب الثورة وهذا شرف كبير 
لي او االنتماء لنادي االتحاد 

ما هو سبب تركك لنادي االتحاد؟
انا لم اترك نادي االتحاد ولن اقدر علي ان 

اتركه ولكن كل وقت وكل زمن له وقته وله 
رجاله ، فبعد الثورة وبعد ان استقلت من 

مجلس االدارة قررت منح هذه الفرصة 
لالخرين للقيادة ، وقد اوليت اهتمامي 

لعملي االعالمي كمدير عام في اتحاد 
االذاعة والتلفزيون وايضا كمعلق رياضي 
فلم املك الوقت الي ان اعمل في نادي 
االتحاد خاصة وقد اصبح به مجلس ادارة 
حاليا واتمني له كل التوفيق ولكن انا لم 
ابعد عن نادي االتحاد ولن استطيع هذا .   

ما سبب تراجع نادي االتحاد؟
انا ال استطيع ان اقول ان نادي االتحاد في 

انحدار؛ ولكن يمكن ان نقول ان هناك تأخر 
قليال وهو تأخر ال يليق بفريقه وال يليق 

بتاريخه وال بنجومه الكبار وال بااسمه وايضا 
حجمه وحجم جماهيره .

ما هي المشاكل التي يتعرض لها النادي 
وادى الى الهبوط؟

تتمثل مشاكل نادي االتحاد السكندري في 
ا¢زمات المالية الموجوده ،خاصة ان كل 

مجالس االدارات سواء الحالية او السابقة 
بمعني ادق المتعاقبة بما فيهم المجالس 

التي كنت عضوا فيها لم يفكر احد في 
تنمية موارد النادي بشكل مستمر، انما لم 

يتم عمل شيء لمستقبل النادي البعيد.

من وجهه نظرك كيف يمكن حل هذه 
المشاكل؟

والحلول تتمثل في تنمية الموارد واهم 
شيء في تنمية سريعة في الموارد او جزء  

يمكن ان يكون سريع في نادي االتحاد 
السكندري هو الحصول علي قطعة ارض 

ثانية ويتم انشاء نادي اتحاد جديد يمكن من 
خالله ان يفتح باب العضوية لعدد كبير من 

االعضاء ، خاصة ان العضوية لم تصبح 
رخيصة فقد كانت تتراوح مابين ٥االف الي ٦

االف  لنادي االتحاد السكندري وتقديم 
الخدمات لهم ، وتنمية النواحي االجتماعية 
والنواحي الرياضية واالهتمام بالفريق االول 

لكرة القدم ، واقترح ان تكون مساحة االرض 
كبيره ال تقل عن ٢٠ فدان وهي التي سوف 

تحقق تقدما لنادي االتحاد بينا اذا ظل نادي 
االتحاد قابع في منطقة الشاطبي في ٤ 

فدادين اال ربع و٦٠ الف عضو فان هذا صعب 
جدا العضاء مجلس النادي ان يفعلو اي 

شيء ، لذا فاني اناشد السادة المسؤليين 
ومسؤلين مجلس الشباب والرياضة ووزير 

الشباب والرياضة ورئيس الوزراء ورئيس الدولة 
بتخصيص قطعة ارض لنادي االتحاد 

السكندري مثل نادي سموحة ونادي االهلي 
بالقاهرة ونادي الزمالك.

حدثنا عن تجربتك في النادي االوليمبي ؟
كنت العب كورة قدم في النادي االوليمبي 
خالل فترة ١٩٨٦ ل ١٩٩٦ اي  ١٠ سنوات و انا من 
جيل احمد الكاس و اسامة يوسف و عطية 
عبد الهادي ثم عملت في التدرييب و مذيع 

للكورة و مدرب فريق اول و ايضا مدرب فريق 
١٨ سنة

كيف اتجهت لتقديم البرامج الرياضة 
بتلفزيون اسكندرية ؟

كل شئ حدث بالصدفة انا كنت العب في 
منتخب اسكندرية و كان هناك دورة صيفية 

و اجتماع مع المحافظ يهنئننا اننا ربحنا 
الدورة الصيفية فكل العب يطلب المطالب 

الخاصة فمن مطالبي ان اعمل فعرض علي 
المحافظ ان اعمل في االذاعة فكان ردي 

بالموافقة اكيد مع الرغم اني كنت ال اعلم 
ما هي االذاعة فعملت باالذاعة لمدة سنة و 

بعد تلك السنة انتقل التلفزيون الي 
االسكندرية و كانت هناك مسابقة 

فاشتركت فيها وتم اختبار و كان عن طريق 
ان تقرأ خبر محدد من جريدة ما ليقيموا 

مدي براعتك في الحديث االذاعي فكانت 
اجابتي انا اريد ان اصبح معد برامج فانتهت 

المقابلة و بعد شهرين ارسلوا لي جواب انه 
تم اختياري بان اصبح معد رياضيا.

من وجهة نظرك ما هي اسباب تدهور 
النادي االوليمبي ؟

هناك عدة عوامل ادت الي هبوط النادي 
االوليمبي ترك بعض الالعبين للنادي و 

ذهبهم الندية اخري و تقصير من االجهزة 
الفنية و ايضا االدارة تلك العوامل ادت الي ان 

االوليمبي يهبط الي الدرجة الثانية و ايضا 
كان هناك العبين كانوا ليس علي مستوي 

النادي االوليمبي و مكانته . 

كيف يمكن حل ازمة النادي االوليمبي 
من جهة منظورك الخاص ؟

يجب ان تترابط االدارة ببعضها بمعني يجب 
ان تضع لوائح تعليمية كقواعد يجب الكل 

يلتزم بها و تلك اللوائح تحترم جيدا و ال احد 
يخترقها و ال اي عضو في مجلس االدارة  

يتدخل و يغير اي شئ فيها اللوائح تنفذ علي 
الجميع من اكبرهم الصغرهم من الجيد ان 

االوليمبي جيد في االنشاءات و يجب ان 
يكونوا اللعبين علي المستوي االوليمبي 

اين اختفي مكتشفي المواهب الرياضية ؟
الكاشفين كانوا موظفين بالنادي فكان 

يحاسبون اذا اختاروا االعب غير كفء كانوا 
يذهبون المكان كثيرة جدا يبحثون عن 

افضل اللعبين و يختاروهم للنادي و الذي 
ساعدهم علي ذلك المساحات الزراعية 

الخالية اما االن اصبح هناك الكثير من الزحام 
في الشوارع ادي الي خوف الكثير من 

االهالي علي ترك اطفالهم للعب بعيدا عن 
البيت و كل ذلك ادي الي الحد من دور 

الكاشفين اما االن يوجد سماسرة يتقاضون 
أموال من ا¢هالي مقابل اشراك ابناءهم في 

النادي حتي ان كانوا من دون الموهبة 

 ما هو دور االعالم في دعم النادي 
االوليمبي؟

االعالم يركز علي االندية التي تلعب في 
الدوري الممتاز كاالتحاد و سموحة وحرس 

الحدود و لكن النادي االوليمبي هبط 
للمستوي الثاني و لذلك ال يلقي اهتمام 
اعالمي اال في اضيق الحدود و يجب االن 

االهتمام بالرياضة االقليمية النها مستقبل 
الشباب الرياضين الناشئين و يجب علي 
الشخصيات البارزة في الرياضة تدعيم 

الرياضة و توضيح اهميتها ¢هالي المدن 
االقليمية . 

اجري الحوار : نيرمين محمد
      سارة هالل- سلمي خالد

"االزمات المالية سبب تراجع نادي االتحاد"      خلود احمد
عاصم زغلول من النادي االوليبميالسيد الثعلبي

"الرياضة االقليمية هي مستقبل الشباب"
اجري الحوار : نيرمين محمد
      سارة هالل- سلمي خالد

         خلود احمد
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كیف تم تنظیم السباق؟ وبالتنسیق مع من؟
نظم سباق الجري بطول ١٠ كیلو تحت عنوان سباق اإلسكندریة االول 
لمسافة ١٠ كیلو,و بالتنسیق مع محافظة اإلسكندریة ، إدارة السیاحة و 

المصایف و بالتعاون مع نادي روتاري المنتزة.

ما الھدف من السباق؟
لتنشیط السیاحة الریاضیة و أیضا بھدف نشر ثقافة الریاضة و الجري 

للجمیع خاصة و انھ یشترك مع المجموعة عدد كبیر من العائالت و األطفال 
و كبار السن باإلضافة للشباب من الجنسین باإلضافة الي دعم مركز أیادي 

المستقبل لعالج األورام.

كیف استطاعوا الشباب أن ینشروا ثقافة الجري؟
الشباب استطاعوا أن ینشروا ثقافة الجري بعد ان زینوا مظھر الكورنیش 

اثناء تواجدھم في الساعات األولي من صباح كل جمعة بمشھد ریاضي 
مختلف لم یعتاده اإلسكندرانیة.

ما ھى جائزة الفائز بالسباق؟
جائزة الفائز بالمركز األول ٢٠٠٠جنیھ و میدالیة و شھادة تقدیر,

والمركز الثانى ١٠٠٠جنیھ و میدالیة و شھادة تقدیر,
والمركز الثالث ٥٠٠جنیھ و میدالیة و شھادة تقدیر,

و یوجد میدالیات و شھادات تقدیر ألعمار معینة مثل من سن ٢١-٢٤ سنة 
میدالیة و شھادة تقدیر اذا كان لھم مركز متقدم, و أیضا من سن ٤٠-٥٠ 

سنة یحصلون على میدالیة و شھادة تقدیر.

و بعد أن تحدثنا عن السباق اكملنا حدیثا مع "أحمد الفحام" أحد 
:Alex runners أعضاء

من ھم Alex runners؟
ھم مجموعة من الشباب استطاعوا أن ینشروا ثقافة الجري بعد أن 

زینوا مظھر الكورنیش اثناء تواجدھم في الساعات األولي من صباح 
كل جمعة بالمشھد الریاضي المختلف الذي لم یعتاده اإلسكندرانیة.

ما ھو ھدفكم و رسالتكم؟
لم تتوقف رسالة "Alex Runners" عند نشر الثقافة الریاضة و 

الجري فقط بل لمحاربة بعض سلبیات المجتمع و دعم بعض 
المؤسسات الخیریة بتنظیم سباقات للتوعیة عن ھذة السلبیات و فعل 

الخیر مثل" حملة للتوعیة ضد التحرش" و "اسكندریة خالیة من 
فیروس سي" مع كلیة طب االسكندریة و " الیوم العالمي لسرطان 

الثدي" و " دعم إفطار و سحور الفقراء في رمضان" و دعم و 
مساعدة قسم جراحة األطفال بمستشفى الشاطبي.

ما ھي الصفات التى یجب توافرھا فى الفرد الذى یمارس الجرى 
باستمرار؟

أن یكون عنده عزیمة و ھي أھم شئ لكى یستطیع الجرى و یواصل 
بصفة مستمرة و أن یكون غیر مدخن و ذلك من أھم تاصفات التى 

یجب توافرھا لذلك ساعد الجرى العدید في االقالع عن التدخین.

ما مدى دعم Alex Runners لكم؟
فى المسابقات یعطوا لنا حماس و درجة كبیرة من الثقة بالنفس,یقوموا 
 Alexباالشتراك بأى سباق من أجل الفوز بالمیدالیة لیكون الفائز من

Runners  لیس الھدف الكسب بالمال,أیضا تتدعمنا بالترابط و االحساس 
أننا اسرة واحدة كل فرد قلبھ على األخر.

ھل تتعارضوا ألى نوع من المضایقات أثناء الجرى ألنكم فى الشارع 
و خاصة أن یوجد معكم فتیات؟

أحیانا یحدث معاكسات للفتیات أثناء الجرى و لكن یتم تدخل الشباب
بشكل متحضر و ینتھى الموقف بأسھل مایمكن اال اذا تطلب األمر غیر

ذلك و لكن دائما البدایة تكون بطریقة حسنة و اسلوب متحضر.

ماذا یحدث عند تعب فرد منكم أثناء الجرى سواء في األیام العادیة 
أو فى السباقات؟

فى األیام العادیة نساعد بعضنا فنتوقف جمیعا و نحاول مساعدة من یحدث لھ 
شئ  و اذا تتطلب األمر نذھب الى المستشفى,أما فى السباقات تكون الھیئلت 

المنظمة للسباق قائمة بتجھیز عربات اسعاف شاملة كل شئ فیكون األمر 
سھل و یتم التعامل مع الفرد بشكل سریع.

أنتم كفریق كامل مترابط ما الذى تتمنوا نشره؟
نشر ثقافات متحضرة من الممكن أن تجعلنا سبب لتنشیط السیاحة.الى جانب 

األھداف السابقة.

سباق الجري
لتنشيط السياحة

سباق الجري
لتنشيط السياحة

استقبلت مدينة اإلسكندرية أكبر سباق جري يقام علي عروس البحر 

لتنشيط  اإلسكندرية  محافظة  و  رانرز"  "اليكس  مجموعة  برعاية 

و  جليم  منطقة  كورنيش  على  السباق  بدأ  حيث  الرياضية,  السياحة 

حتى قلعة قايتباي واستطاعت المجموعة جذب عدد من المشاهير 

للمشاركة معهم في السباق مثل الفنانة درة التونسية التي أظهر 

مدى سعادتها بتواجدها في الماراثون.

تغطية : نرمين خورشيد - نهلة محمد

               االء احمد- اســـراء عـــرابي
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 احمد اشرف عبد العال شاب مصري من احد العبي 
الجوائز  العديد من  حاز علي   ، باالسكندرية  الجمباز 
 ، الجمباز  برياضة  مصر  منتخب  ممثلي  احدي  وهو 
العديد  لدي  ليست  مميزة  ومرونة  موهبة  صاحب 
من الشباب ، يطمح بتنمية تلك الموهبة والرياضة 
بأظهار  حلمه  ويحقق   ، المراتب  أعلي  الي  لتصل 

مميزات هذه اللعبة لكى نعرف عنها الكثير. 

اجري الحوار: عزيز يوسف
                      نانسي ابو عرب

اجري الحوار : عزيز يوسف
                       هاجر الحصري 

متي بدأت رياضة الجمباز ؟
بدأت اللعب واالهتمام بها منذ ان كان عمرى أربع سنوات. 

ما سبب اختيارك لرياضة الجمباز ؟ 
اخترتها الختالفها عن باقي الرياضات، فيجب ممارستها منذ الصغر و 

تحتاج إلي نسبة عالية من المرونة والتركيز والفهم والقوة ولذلك  
فهي

 رياضة مميزة عن غيرها وهى ليست من االلعاب السهلة.

ما هي البطوالت التي حصلت عليها؟
حصلت علي بطولة الجمهورية اول فردي وكانت تأهيل لمعسكر 

البطولة ا¢فريقية وهي دورة العاب ا¢فريقية التي ضمت العديد من 
مختلف الرياضات في الكونغوبرازبيل  منذ أول يوم تم حولنا علي 
مرتبة ثاني فريق وأيضا حصلت علي مرتبة رابع فردي ، ثم توجهنا 

لبطولة كأس العالم في  المجر  وصلنا هلي أرقام متقدمة وتقدم 
عام أفضل من البطوالت السابقة. 

من الذى قام بدعمك وتشجيعك ؟
والدي ووالدتي بالتاكيد ، ¢نهم مدربين جمباز فقمت بأستغالل 

خبراتهم وتعلمت أشياء كثيره وعرفت أكثر عن رياضة الجمباز منذ 
طفولتي ودي حاجة 

ميزتني ، وبكل تأكيد هم أكثر ا¢شخاص اللي دمعموني وشجعوا 
موهبتي. 

من وجهة نظرك ما هي ا
سباب التي وقفت عائق أمام ظهور 
وتميز رياضة الجمباز عن باقي الرياضات ؟

هناك اسباب عديدة من أهمها عدم وجود أي شكل من أشكال 
الدعم من البلد لتلك الرياضة أو من شركات الدعم للرياضيين ، وايضا 

بسبب عدم دعم وزارة التربية والتعليم للطالب الرياضين من خالل 
مراعات ظروفهم ومساعدتهم في التوفيق والنجاح في الدراسة 

والرياضة، عدم اهتمام وسائل ا�عالم بتلك الرياضة وعدم نشره 
معلومات كافية عنها للجمهور وعرضها وتقديمها لهم .

ما هي الرسالة التي ترغب في توصيلها ولمن؟ 
رسالتى لوزارة التربية والتعليم ، وهي أن العبي الجمباز يتم تمرينهم 
بصورة يومية من ٤ الي ٧ سات فنطالب بأن يوضع حد للرياضيين في 

الدراسة وذلك للتوفيق بينها وبين الرياضة وفي النهاية ليس فقط 
يعود النجاح لالعب بل أيضا لبلده ، وأيضا أوجه رسالة لوسائل ا�عالم 

اناشدها بأن تعطي جزء من اهتمامها بتعريف الناس وتقديم مثل 
تلك الرياضات لعلم لعلمهم بها وأيضا لتشجيع وتدعيم العبيها 

للظهور والتميز بها مثل باقي الرياضات وأيضا كما تفعل البلدان 
االخري .

احمد اشرف احمد اشرف 
الجمباز

يجعلنى اقرأ  بطريقة افضل

العب الجمباز السكندرى:

منذ متى بدأتى لعبة االسكواش؟
بدأت ان العب االسكواش فى سن السابعة و 
كانت  التى  الشخصيات  اكثر  من  يعتبر  ابى 
ان  و  اللعبة  هذه  العب  ان  على  تشجعنى 

اتفوق فيها. 

من الشخص الذى يدعمك في مشوارك 
الرياضي؟

جميعها  عائلتى  عام  بوجه  الحقيقة   فى 
تدعمنى و تشجعنى و لكن باألخص ابى هو 
يرجع  و  تدعمنى  التى  الشخصيات  اكثر  من 
حصلت  التى  الجوائز  كل  فى  الفضل  له 

عليها.

حصلتى  التى  البطوالت  اهم  هى  ما 
عليها؟

بطوالت  منها  بطولة  من  اكثر  على  حصلت 
عالمية  و اخرى محلية مثل:

اول امريكا ٢٠١٣ / اول المانيا ٢٠١٣
ثانى امريكا ٢٠١٥ / ثالث انجلترا ٢٠١٤

ثانى انجلترا ٢٠١٥
اما البطوالت المحلية: حصلت على اول تحت 

١٣ سنة و اول تحت ١٥ سنة ايضا.
ً

ما هى طموحاتك فى هذه اللعبة و هل 
لديك خطط للسفر لبطوالت فى الفترة 

القادمة؟
بطلة  اكون  ان  اللعبة  هذه  فى  طموحاتى 
العالم تحت ١٩ سنة فى المستقبل ,نعم ان 
الى  سأسافر   ١٢ شهر  اخر  فى  اهللا  شاء 

امريكا و فى بداية شهر ١ الى انجلترا. 

ماذا تدرسين؟
انا طالبة في المرحلة االعدادية.

وهل اللعبة توثر علي درستك ؟
اللعبة علي درستي علي االطالق  ال لم توثر 
اخصص  حيث  بينهم  الفصل  استطيع  الني 
و  الرياضة  لممارسة  وقت  و  للدراسة  وقت 

التدريب. 

"حلمى ان اصبح بطلة العالم فى االسكواش تحت سن ١٩فى المستقبل" 
هذا هو ما قالته بطلة االسكواش ذات الثالثة عشر من عمرها  نوران على 
امين عندما سألت عن الحلم الذى تأمل فى تحقيقه فستطاعت هذه البطلة 
الصغيرة ان تحصل على العديد من البطوالت و الجوائز العالمية والمحلية 

رغم صغر سنها ولم تسمح لشيء ان يقف عائق امامها, فجميعنا من حقنا 
ان نحلم ونسعى لنحقيق احالمنا. ال تسمح ألى شيء ان يقف عائق فى 

طريق تحقيقك لحلمك. 

نوران امين
حلمي ان اصبح بطلة العالم

باالسكواش

٣٧ فريسكــا -  ٢٠١٦فريسكــا -  ٣٦٢٠١٦



في  المستديرة  الساحرة  عن  تتحدث  عندما 
نادي  الفور  علي  تتذكر  المحروسة،  أرض 
اإلتحاد السكندري الشهير بسيدي البلد، أو 
العبين  عدة  لنا  اخرج  الذي  األولمبي  نادي 
مقدمتهم  في  و  المستوي  علي  مشاهير 
أحمد الكاس صاحب التمريرة الحاسمة التي 
في   ١٩٩٠ مونديال  مصر  بها  صعدت 
الذي  الحدود  حرس  نادي  كذلك  و  إيطاليا، 
صال و جال في بطولة الدوري و الكأس و 
مباراة  منها  المصرية  الكرة  قطبي  هزم 
بخماسية  انتهت  التي  الشهيرة  الزمالك 
بيضاء و فاز ببطولة الكأس ما بين ٢٠٠٩ و 
األهلي  حساب  علي  سوبر  كأس  و   ٢٠١٠
بطل الدوري و لكن مع مرور الوقت اختفت 
انجازات  علي  تعيش  أصبحت  و  األندية  تلك 
أتي  أن  إلي  المستقبل،  خفايا  و  الماضي 
نادي  أنضم  و   ٢٠١١-٢٠١٢ موسم 
عن  ليعلن  سموحة  يدعي  جديد  سكندري 
الدوري  لكيان جديد في  األسكندرية  والدة 
الممتاز، في البداية كانت الرهنات تشير الي 
هبوط النادي من الموسم األول كعادة أغلب 
األندية حديثة العهد في الدوري الممتاز، و 
إلغاء  تم  حيث  بهم  رحيما  القدر كان  لكن 
و  الشهيرة  بورسعيد  مجزرة  بعد  الدوري 
ال١٤  المركز  وقتها  يحتل  الفريق  كان 
مبتعدا عن منطقة الهبوط بخمسة نقاط و 
و  الدوري  نظام  تغير  التالي  الموسم  في 
انقسم الي مجموعتين و كان فريق سموحة 
في المجموعة األولي مع نادي األهلي و إنبي 
الثالث  المركز  خطف  من  النادي  تمكن  و 
نادي  عن  نقطتين  بفارق  نقطة   ٢٧ برصيد 
أقوي  صاحب  كان  و  الوصافة  صاحب  إنبي 
 ١٦ في  أهداف   ٩ تلقي  حيث  دفاع  خط 
مباراة تاركا األهلي خلفه، و لكن تم إلغاء 
الدوري بسبب ثورة ٣٠ يونيو، و اضطر نادي 
سموحة لألنتظار مرة أخري من أجل اإلعالن 

عن نفسه

في  سموحة  لفريق  الثالث  الموسم  أتي 
بأس  ال  خبرة  أكتسب  قد  كان  و  الدوري 
المتتاز  الدوري  في  مشاركته  خالل  بها 
حمادة  أستقدم  و  متتاليين،  موسمين  خالل 
للفريق، وكان حمادة  فني  صدقي كمدير 
للمنتخب  الفني  الجهاز  أفراد  أحد  صدقي 
عام  بين  ما  الذهبية  حقبته  خالل  الوطني 
كبير  دافع  مثل  مما   ٢٠١٠ حتي   ٢٠٠٦
المنافسة هذه  للنادي السكندري من أجل 
الفريق  هيكل  علي  أبقي  و  المرة 
األساسي بقيادة هاني العجيزي و استقدم 
بدأت  و  علي  عالء  السابق  الزمالك  العب 
سموحة  نادي  وقتها  تمكن  و  المنافسات 
بعدما  لصالحه  الثاني  المركز  حجز  من 
و  السكندري  اإلتحاد  غريمه  علي  تفوق 
حجز بطاقة الصعود الي الدورة الرباعية و 
شرسة  منافسة  بعد  الوصافة  علي  حصل 
مع النادي األهلي الذي فاز بالدوري بسبب 
فارق األهداف بعدما تساوت النقاط بينه و 
المركز  ليحتل  صدقي  حمادة  ابناء  بين 

الثاني و يصعد إلي بطولة دوري 

أبطال أفريقيا للمرة األولي في تاريخه خالل 
٣ مواسم فقط، و في بطولة الكأس تمكن 
مسابقة  في  الثاني  المركز  علي  الجصول 
بعد   ١:٠ بنتيجة  الزمالك  نادي  امام  الكأس 
مرفوعين  خرجو  إنهم  إل  ماراثونية  مباراة 
تلك  لتحقيقهم  الموسم  هذا  بعد  الرأس 

األهداف في فترة زمنية قصيرة 

فكان  األبطال  دوري  مسابقة  في  أما 
االطريق واعرا و صعب علي العبين الفريق 
حول  الذي  طرابلس  أهلي  مباراة  من  بداية 
في  ثمين  تعادل  إلي  ليبيا  في  فيه  تخلفه 
األسكندرية وكذلك نفس األمر مع كال من 
و  الكونغو،  ممثل  ليوبار  و  النيجيري  إنييمبا 
صفحات  ليكتب  هزيمتهم،  من  تمكن 
التاريخ و يدخل الي دوري المجموعات للمرة 
و  مازيمبي  من  كال  مع  تاريخه  في  االولي 
خالل  حصد  و  التطواني  المغرب  و  الهالل 
و  فوز  خالل  من  نقاط   ٤ البطولة  مشوار 
تعادل و ٤ هزائم، ليصنع لنفسه مكانا بين 
كذلك  و  قوي  كند  المصري  الدوري  كبار 

يحفر اسمه علي المستوي األفريقي.

الكرة  تاريخ  في  الرنانة  األسماء  من  يعد 
خصوصا،  السكندرية  و  عموما  المصرية 
يلعب  ظل  الذي  البار  األولمبي  ابن  فهو 
حذائه  علق  أن  إلي  الكروية  مسيرته  طوال 
المنتخب  الي  انضم  كما   ،٢٠٠٢ عام 
المدير  حقبة  خالل   ١٩٩٥ عام  المصري 
ضمن  من  كان  و  صالح،  محسن  الفني 
للمنتخب   ١٩٩٢ عام  األولية  القائمة 
أولمبياد  أجل  من  القدم  لكرة  األوليمبي 
برشلونة، لذلك هو يعد من أفضل الحراس 
الكرة المصرية، لذلك كان لنا شرف الحوار 
و  األندية  صعيد  علي  تاريخه  لسماع  معه 
كذلك تجربته المثيرة مع المنتخب المصري 
عام ٢٠١٤ مع المدير الفني شوقي غريب 

...

حدثنا عن فترة وجودك في المنتخب المصري 
و تقييمك لها ؟

حيث  لي  بالنسبة  للغاية  مفيدة  تجربة  كانت 
قمنا بضم ٨ حراس مرمي للمنتخب المصري 
و  الشناوي  احمد  و  الحضري  عصام  مثل 
قمنا  لطفي،  علي  و  صبحي  محمد  كذلك 
بخوض التصفيات و لكن لم نكن وفقين حيث 
فزنا في لقائين فقط و كان ذلك أما بتسوانا و 
خسرنا أمام السنغال و كذلك تونس، و ذلك 

بسبب وجود منتخب شاب جديد أمام محترفين 
في الدوري األنجليزي و الفرنسي لذلك كان من 
الصعب مقارعة هوالء النجوم بالعبين يافعين 
المباريات  في  جيدة  نتائج  لدينا  كانت  لكن  و 
الودية أمام البوسنة و الهرسك بقيادة ديجيكو 
و  شيء  ال  مقابل  بهدفين  فزنا  و  بييانتش  و 
تشيلي  منتخب  أمام  جيدة  مباراة  لعبنا  كذلك 
الحائز علي كوبا أميركا و خسرنا اللقاء بثالثة 
أهداف مقابل هدفين، و تمكنا من اظهار أكثر 
من العب  مثل خالدقمر الذي لعب للزمالك عقب 

ظهوره مع المنتخب.

تعيينك  علي  الكروي  الوسط  تعامل  كيف 
كمدرب حراس مرمي المنتخب الوطني ؟

بالتأكيد وجدت من يبارك لي و من يهاجم هذا 
القرار من الجهة األخري فغلي سبيل المثال 
الكابتن أحمد ناجي كان علي اتصال دائم معي 
و كنت استعين به و أخذ بمشورته و لكن علي 
الجهة األخري كان الكابيت عادل مأمور دائما 
ما يهاجمني و هو حتي لم يتمكن من الثبات 
في منصبه لمدة موسمين متتاليين، و الكابتن 
شوقي غريب ليس بقريبي وال توجد صلة قرابة 
بيينا، كل ما كان بيينا قائم علي العمل، و انا كنت 
حارس مرمي دولي سابق و لذلك تمكنت من 
و  الحضري  شاكلة  علي  حراس  مع  التعامل 

شريف أكرامي و الشناوي.

هل يوجد فرق ما بين حراس هذا الجيل و بين 
جيلك ؟

بالتأكيد يوجد فرق شاسع أيضا حيث أن كرة 
موهبة  ليست  و  يدرس  علم  أصبحت  القدم 
قائمة علي بعض التمارين و اإلجتهادات، و أنا 
دورات  علي  الحصول  من  تمكنت  الحمدهللا 
الكابتن  مع  التي  مثل   C و   B و    A تدريبية 
غريب،  شوقي  كذلك  و  شحاتة  حسن 
تمارين  لهم  أصبح  اليوم  مرمي  فحراس 
خاصة جدا بهم و ليس كالسابق و أهتمام 
السير  معين عالوة علي وجود نظام البد من 

عليه .

خالل ١٥ عاما من هو أفضل مدرب عملت معه ؟
كان  حيث  غريب  شوقي  كابتن  بالتاكيد 
منضبط أخالقيا و فنيا و له صوالت و جوالت 
مع  كذلك  و  للشباب  المصري  المنتخب  مع 
و   ٢٠٠٦ عام  بين  ما  شحاتة  حسن  الكابتن 
التخطيط  هو  يميزه  كان  ما  و   ٢٠١٠
للمستقبل و عدم ترك الصدف تلعب دورها، 
و كذلك حمادة صدقي فهو صاحب انجازات 
حيث  وجوده  فترة  خالل  النادي  مع  هائلة 
بطولة  في  بالوصافة  الفوز  من  تمكن 

الدوري و الكأس.

ما هي فرص سموحة للعودة إلي المنافسات 
علي الدوري هذا العام ؟ 

الصعب  من  لذلك  بدايته  في  الموسم  يعد 
التنبيء بالمركز الذي سيحققه النادي و لكن 
األمور تسير بشكل  أظن  الحالي  الوضع  مع 
صحيح حيث فزنا في مباراة و تعادلنا في ٢ و 
تمكنا من جمع ٥ نقاط و اذا تمكنا من السير 
جيدة  نتيجة  سنحقق  قفبالتاأكيد  هذا،  علي 
في أخر الموسم خلصة بعدما صنعنا ألنفسنا 

مكانا بين الكبار علي مستوي مصر .

نادي سموحة
زعيــم الثغر الجديــد 

موسم ٢٠١٤/٢٠١٣

سموحة و دوري األبطال 

محمد سالم

���:  ���� ر���
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           ���� ��ف
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��£ــــــ� ��ـــــــ� �¤ ا
و�����ت في زمن جفت فيه تقدم الرياضة في ا
سكندرية، حافظ االتحاد السكندري علي سمعة 
كرة السلة كعادته و ظهر هذا جاليا علي المنتخب المصري لسلة في المونديال في 
علي  متفوقين  الظهور  في  السكندري  االتحاد  لالعبين  ا
غلبية  كانت  حيث  اسبانيا 
العبين الزمالك و ا
هلي و كذلك سبورتنج و في مقدمتهم العبين مثل مهند الصباغ 
المعروف بمهاراته العالية و مراوغته الساحرة و كذلك رامي ابراهيم الذي يمتاز بطول 
فارع يبلغ٢,٠٣ سم، هدوء مميز يكلله بجهد وافر في المباراة مهاجم من العيار الثقيل 
عن  مبتعدا  صمت  في  العمل  يفضل  حيث  متواضع  العب  البلد،  سيدي  تشكيلة  في 
ا
ضواء و الشهرة من أجل تحدي نفسه و الذهاب بعيدا، كان لنا معه هذا الحوار الذي 

لم تفراق فيه ابتسامته الحوار بأكمله.

مع  شاركت  و  دولي  العب  إنك  بما 
في  العالم  بطولة  ف  المصري  المنتخب 

إسبانيا كيف كانت البطولة ؟ 
كانت ا¢جواء خيالية ومثيرة للغاية و بوجود 
العبين عظام و عمالقة من نجوم من دوري 
للبطولة  أعطي  مما  ا¢ميريكي  المحترفين 
و  الناس  مقابلة  كذلك  و  أخر،  طعم 
للغاية  الراقي  إسلوبهم  و  معنا  تعاملهم 
الحماسية،  البطولة  أجواء  أيضا  و  معنا، 
بالفعل كانت تجربة مثيرة للغاية بالنسبة إلي 
دولي  نطاق  علي  فيها  ألعب  مرة  أول  ¢نها 
عالمي، فا�تحكاك مع هوالء الالعبين أعطي 
المستوي  لنا خبرة كبيرة وكشف عن حجم 

بيننا و بينهم.
البطولة بكونه  المصري في  المنتخب  شارك 
في  الماضية  أفريقيا  أمم  بطولة  الوصيف 

أنجوال،

 هل كان يوجد فرق شاسع بين المنتخب 
المصري و المنتخبات ا
خري ؟

بالفعل كان طموحنا الوصول فقط لدورال٨ 
إلي  الصعود  من  تمكنا   Üا بتوفيق  لكن  و 
النهائي و بعد ذلك حصلنا علي المركز الثاني، 
و تمكنا بعد ذلك من الوصول إلي إسبانيا كنا 
مطالبين بالفوز في مباراتين فقط و لكن لم 
فيمجموعة  لوقعنا  ذلك  و  الحظ  يحالفنا 
حديدية بوجود إسبانيا المضيف بجانب صربيا 

نتمكن  لم  لذلك  فرنسا  كذلك  و  البرازيل  و 
من الفوز ولكن أتمني أن نصعد في البطولة 
التالية لكأس العالم و أن نحتك أكثر مع تلك 
من  المزيد  إكتساب  أجل  من  المنتخبات 

الخبرة 

الوصول  أجل  من  المطلوب  هو  ما 
لمستوي عال كألمانيا و إسبانيا والواليات 

المتحدة ؟
المنتخب وقوامه مع احالل   ثبات  رقم واحد 
من  صغي  عدد  تجديد  عملية  و  بسيط 
الالعبين و لكن هذا ما نفتقده و ذلك بسبب 
تفكير  عنه  ينتج  مما  للمدربين  الدائم  التغيير 
تغيير  بسبب  ذهني  تشتتيت  و  مختلف 
مدرب  من  يختلف  اللعب  إسلوب  و  الخطط 
¢خر، و لكن مستوي المنتخب عامة جيد علي 
المستوي ا¢فريقي و كذلك ا¢سيوي و لكن 
البد من التمرين أكثر فأكثر و العطاء و التعب 

من أجل الوصول إلي مستوي عالمي 

كيف تعاملت وزراة الشباب و الرياضة مع 
بالتقدير  قامت  وهل  الحالي  المنتخب 

الالزم لجهودكم ؟
المصري  الجمهور  كان  بالمتابعة  قام  من 
المنتخب  إلي  المصري  الشارع  إلتفت  حيث 
خالل مشاركته في كأس العالم و لكن من 
ناحية وزارة الشباب و الرياضة ال يوجد اهتمام 

علي ا�طالق بما يحدث في نطاق كرة السلة 
كرة  إتحاد  مع  أفريقيا  أمم  بطولة  حتي  و 
من  و  القدم،  كرة  وجود  ظل  في  السلة، 
المباريات علي  ناحية ا�عالم فلم يعد يذيع 
الشباب تلك  التلفاز، البد من أن يعرف  شاشة 
فقط  مقتصرة  ليست  الرياضة  وأن  اللعبة 

علي كرة القدم 

مسابقة  في  اËتحاد  نادي  يسير  كيف 
الدوري ؟

من  العديد  اليوجد  الحالي  الموسم 
المحترفين مما يجعل المنافسة متساوية و 
ليست مقتصرة علي فريق معين فكل الفرق 
بالدوري  الفوز  أجل  من  الفرص  نفس  لديها 
للظفر  بعينه  فريق  ترشيح  أستطيع  ال  لذلك 

باللقب 

" ال يوجد اهتمام علي
اإلطالق بما يحدث في

نطاق كرة السلة "

مهند الصباغمهند الصباغ

ا��ي ا���ار :  ���� ر���
����� ���                         
                         ���� ��ف
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مع  شاركت  و  دولي  العب  إنك  بما 
في  العالم  بطولة  ف  المصري  المنتخب 

إسبانيا كيف كانت البطولة ؟ 
كانت ا¢جواء خيالية ومثيرة للغاية و بوجود 
العبين عظام و عمالقة من نجوم من دوري 
للبطولة  أعطي  مما  ا¢ميريكي  المحترفين 
و  الناس  مقابلة  كذلك  و  أخر،  طعم 
للغاية  الراقي  إسلوبهم  و  معنا  تعاملهم 
الحماسية،  البطولة  أجواء  أيضا  و  معنا، 
بالفعل كانت تجربة مثيرة للغاية بالنسبة إلي 
دولي  نطاق  علي  فيها  ألعب  مرة  أول  ¢نها 
عالمي، فا�تحكاك مع هوالء الالعبين أعطي 
المستوي  لنا خبرة كبيرة وكشف عن حجم 

بيننا و بينهم.
البطولة بكونه  المصري في  المنتخب  شارك 
في  الماضية  أفريقيا  أمم  بطولة  الوصيف 

أنجوال،

 هل كان يوجد فرق شاسع بين المنتخب 
المصري و المنتخبات ا
خري ؟

بالفعل كان طموحنا الوصول فقط لدورال٨ 
إلي  الصعود  من  تمكنا   Üا بتوفيق  لكن  و 
النهائي و بعد ذلك حصلنا علي المركز الثاني، 
و تمكنا بعد ذلك من الوصول إلي إسبانيا كنا 
مطالبين بالفوز في مباراتين فقط و لكن لم 
فيمجموعة  لوقعنا  ذلك  و  الحظ  يحالفنا 
حديدية بوجود إسبانيا المضيف بجانب صربيا 

ا
سكنريه تئن وتبكى بما فعل بيها لتتغيرسماتها حتي 
عن  كليا  اختلفت  والتي  العقارات  بناء  عمليات  في 
النهاية  ما  الى  الصموت  هذا  يستمر  هل  سابق؛.ولكن 
التشائم تحل  انذرات  باتت  انه لن يحدث وبالفعل  ؛اعتقد 
لم  التى  التراث  و  الثقافة  عاصمة  الثانية  العاصمة  على 
يصبح فيها تراث بل اصبح هناك العديد من ا
هات وألالم 
فى  يحدث  ما  الى  كثيرة  اشارات  وتعطينا  تحذرنا 
االسكندرية ؛نحتاج الي قرار قاطع وقانون بوقف البناء فى 

االسكندرية حيث ان المسألة وصلت الرواح تزهق وأسر 

انهار عقار قديم خال من السكان بمنطقة كيلوباترا شرق 
اËسكندرية دون وقوع إصابات.

ساكن  صيدلى  دكتور  امين  رامز  الدكتور  للقاء  وذهبنا 
كمال  ,االستاذ  المنكوب  بالعقار  علوى  الثالث  بالدور 
العقار  لهذا  محامى  فقط  ليس  وهو  المحامى  منصور 
تقع ضمن  التي  ولكنه محامى الهالي منطقة كيلوباترا 
من  العديد  تتضمن  انها  نظرا  المنتظرة  الكارثة  دائرة 

العقارات المخالفة

ما هي اسباب الكارثة التي وقعت؟
انه بالطبع سوف يحدث بحى شرق باالخص  كارثة بل وقد 
الواقع من قبل  القصور  و  التقصير  نتيجة  بالفعل  حدثت 
يطبقوا  لم  انهم  حيث  واالسكان  الحى  فى  المسئولين 
ينبغي  كما  يطبق  ان  يجب  والذي   ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩ قانون 
اال  المخالفة  حق  تعطي  ال  التي  ثغرات  فيه  يوجد  ولكن 

بعد البناء مما يمنع وقف الكارثة قبل اكتمالها.

و الطمع هو السائد وفى االصل ان مقاول العقار الجديد 
العقار  الى  يضمه  حتى  المنكوب"  "العقار  اخد  يريد  كان 
باع  بان عوض   " المنكوب  "العقار  المالك  له و سخر  التابع 
ارضه واستحالة انه يفرط فى ارضه وان سكان العقار فى 
قسم  فى  متواجدين  كانوا  كامال  العقار  انهيار  لحظة 
سيدى جابر لعمل المحضر  وكما توضح الصور فان العقار 
و  الجديد  العقار  صاحبة  وان  الساكنين  اغراض  وبه  انهار 
المقاول كانوا يريدون الناس تترك العقار حتي االنتهاء من 
الترميم لكن لالسف مالك "العقار المنكوب" هو من كان 
يريد انهيار العقار وهدمه و "قال هو انا باخد منكم ايه " .

ما هي اخر التطورات في القضية؟
ان اخر التطورات التى تطرحت على هذه القضية فانه قد 
شديد  فرج  احمد  منهم  متمهين  ثمان  على  حكم  صدر 
المركزى  بالبنك  يعمل  محاسب  خالد  واالستاذ 
للمحاسبات واخالء النيابة عن المقاول تامر سعيد لعدم 
تورطه فى اى اوراق رسمية وهو ما يشير الينا الي مشكلة 
مبلغ  بصرف  النيابة  امرت  ,وقد  نعيشها  التي  الكاحول 
تعويض  بانه  العقار  سكان  عليه  علق  ما  ,وهو  تعوضى 
يتمثل فى بطانية وعلبتين فول ,واضافوا انهم قد عانوا 
حتي  االنقاض  رفع  اثناء  تمت  التى  الفوضى  بسبب  كثيرا 
ضاع جميع ممتلكاتهم و مستحقاتهم الذهبية وقد تم 

تحويل تلك القضية من جنحة الى جناية .

ماذا حدث لك كواحد من سكان العقار المنكوب ؟
نذهب  مشكله  اى  دون  جدا  طبيعي  بشكل  نعيش  كنا 
اي  من  خالي  كان  العقار  ان  حيث   , نعود  ثم  العمل  الي 
عام  واالربعين  الخمسة  يتعدي  لم  وعمره  مشاكالت 
او  انه كان مهجورا  ادوار وليس صحيحا  اربع  ويتكون من 
قد تم اخالءه من قبل , ولكن كان المالك صاحب العقار 
مخالفة   ادوار  ببناء  يقوم  اخر  الي  حين  من  المنكوب 
وصلت الي الثالث ادوار زائدة باالضافة الى وجود عقار تحت 
بسحب  صاحبه  قام  المنكوب  العقار  خلف   التاسيس 
الحفر في  اربع شهور وكان منظر  المياه من االرض لمدة 
وصل  حتى  اليه,  وصل  الذي  العمق  من   الغرابة  منتهي 

عمق المياه الى خمسة وعشرين متر تقريبا.

كيف حدث االنهيار وما هي عالقتكم بالمقاول ؟
حدث وقوع العقار فى الحوالى خامسة او خامسة ونص 

االجراءات  هي  وما  الحادثة  هذة  عن  المسئول  هو  من 
التى اتخذت ؟

مبدئيا نحن ال نعلم من المسئول عن منح التراخيص الننا 
التراخيص  منح  عن  مسئوليتها  تنفى  لجهه  ذهابنا  عند 
وجوب  اكد  المنكوب"  العقار  "صاحب  المالك  ولكن 
الترميم تحت اشراف الحى وقد جاءت مهندسة وعاينت 
العقار لكن لالسف االجراءات القانونية و االدارية تاخذ من 
وقت بال نافعة وبعدها جاءت لجنة الترميم وقال للمالك 
"صاحب العقار المنكوب "ان يقوم بترميم العقار فى خالل 
رفض  فقد  احد  يتوقعه  لم  ما  جاء  لكن  اسبوعين 
المالك"صاحب العقار المنكوب" ان يقوم بترميم المنزل اال 
باصدار القرار والقرار من االصل كان متوقف على االمضاء 
المالك  بأن  اثبتنا  القسم  بتحرير محضر فى  القيام  وعند 
يقوم باالعمال مخالفة فى " العقار المنكوب "  وانه بيبنى 
ويأتي  للزواج  تستعد  ابنته  ان  مبرراته  وان  مخالفة  ادوار 
فعل  رد  وكان  المرتقب  الحدث  ذلك  اجل  من  الضيوف 
ليكم  كان  كنتم  ان   " المنكوب  العقار  "صاحب  المالك 

حاجه او حق فدلوقتى ال عقابا ليكم ".

من وجهة نظرك علي من تقع المسئولية؟
قال ااالستاذ كمال منصور المحامى بمنطقة كيلوباترا  "ان 
ان  مضيفا   " بعيد  زمن  من  المستاجر  ضد  المالك  دايما 
اسعار بيع الشقق اختلفت كثيرا عن سابق واصبح الجشع 

,وعالقتنا  محضر  لعمل  القسم  فى  كنا  عندما  فجرا 
بالمقاول كانت اقل من العادية كاى عقار فنحن سبع اسر 
لعمل  ذهبنا  استثناء  بال  جميعنا  بالعقار  تقطن  كانت 

المحضر الرسمي بالشرطة.

صف لنا شكل انهيار العقار المنكوب ؟
في البداية يجب وصف شكل العقار اوال كما قلت من قبل 
,منهم  شقتين  فيه  دور  كل  ادوار  اربع  من  يتكون  فانه 
بدأت  االنهيار,  فيه  بدا  والذي  جديد  لعقار  مالصقة  شقق 
االرض تغور من الدور االرضى فى احدي الشقق المالصقة 
للعقار الجديد ووقع شروخ فى العقار بسبب كثرة سحب 
المياة وقد قمنا بطرح المسألة علي صاحب العقار والذي 
فاجأنا بقوله "ان هذا االنهيار حدث بسببى وان عليا تصليح 
ما تم تخريبه" لكن المالك صاحب العقار المنكوب رفض .

تتشرد بشكل كبير جدا ؛فحى شرق من االحياء التي تحاط 
بعض  وعن  عنه  الحديث  يمكن  كثير  كالم  و  كبير  بلغط 
اشكيالته والذي دائما ما تأتي مبرراته الدائمة ان حى شرق 
؛مع  بالكامل  الحى  لتغطية  مهندسين  فيه  يوجد  ال 
من  عليهم  اللى  يعملوا  بانهم  المسئولين  تأكيدات 
استخراج االوراق وتحديد المخلفات وعندما يحين الدور فى 
عملية االزالة يكون فالن وفالن وغيرهم ممن مات وممن 
عمله  من  منا  وليذهب  االدوار  لنتبادل  ؛  اسرهم  تشردت 

الي منزله ليجده محطم كالتراب. 

عقار
.. كليوبترا 

عقار
.. كليوبترا 

فصل جديد ينبـــأ بسلسله انهيار عقارات
األسكندرية

تحقيق : هايدي احمد
               حسني ابراهيم

               بسنت عماد
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وعند سؤال سكان العمارة المنكوبة

ومحدش  ده  بالعقار  ساكنة  "انا  ممدوح  نيللى  قالت 
ايد  بنبوس  كنا  احنا  بالعكس  الترميم  على  اعترض 
تالث  خالل  وفى  رفض  وهو  يرمم  عشان  البيت  صاحب 

ايام بوظ اساس البيت لحد لما وقع ."

معلش  نرمم  رفضنا  أننا  "بيقولوا  ميار  مدام  واضافت 
موافقين  احنا  متعرفوش  ف  التكييف  في  أنتم  برده 
عايزين  مش  و  موافقين  مش  الي  هما  البيت  صحاب 
يطلعوا بيه عماره وال عايزين يرممه عايزين يحصل كده 
الي  هما  و  كده  اتبسطوا  وقع  لما  و  يقع  البيت  عشان 
كاسرين مسوره المياه من يومين و انهارده طلعه علي 
السطح و ١٠ دقائق و البيت وقع و الي بيقول مش عايزين 
من  السلم  عاملين  لسه  احنا  البيت  نصلح  عشان  ندفع 
سنتين و محدش بخل بحاجه و كلنا دفعنا ! ماتكلموش 

علي حاجه ماتعرفوهاش ."

وقال االستاذ حمدى "احنا في بيت جنب اللي وقع سبب 
وقام  بيتين  بهدم  مقاول  قام  البيت  خلف  انه  االنهيار 
المطر  نزول  ومع  ا²رض  تحت  ١٣متر  مسافة  بالحفر 
في  بيوت   ٥ إخالء  وتم  جنبه  اللي  البيوت  كل  اشتقت 
الحفر  ماسك  اللي  المهندس  أن  وعرفنا  المربع  نفس 
للعماره شغال مهندس في الحي وان مهندسين الحى 
الحي  الشقق وحتي رئيس  المقاول بعدد من  مشاركين 
غلطانة  اللي  هى  السكان  قال  حصل  اللى  شاف  لما 

علشان ساكنة جنب السبوية بتاعته ". 

وفي النهاية يظل السؤال الى متى سيظل جشع مالك 
العقارات والى اى متى ستكون االجراءات ورقية فقط 
بايدينا  نلمس  ان  النستطيع  فنحن  فعلية  وليست 
روح  الى  نحتاج  ذلك  بسبب  المدان  تجاه  مادى  دليل 
القانون , ويبقي السؤال لكل منا ما هو شعورك حينها 
الي  وتعود  زوجتك  تترك  عندما  احساسك  عن  وماذا 
الرحمة  ان  ؛  تبادلنا  لو  يحدث  ماذا  ؛  تجدها  وال  البيت 

سوف تدب فى 

قلوبنا ولكن دائما ما يكون لدينا نظرة اوحدية هى من 
؛  االحداث  من  سلسلة  هذة  الى  االسكندرية  اوصلت 
؛فان  الحى  رئيس  او  النائب  او  المحافظ  تغير  لو  حتي 
الفيصل هنا هوالقانون القاطع والقادر علي ان يوقف 
ذلك النموذج في عملية البناء باالسكندرية التي باتت 
ان تكون مقبرة جماعية وال غير ذلك ؛ مقبرة تظهر بها 

البيوت في شهر وفي ايام يتم بناء االدوار..

مع تساقط أول قطرة مطر على شوارع األسكندرية ، بدأ رواد 
مواقع التواصل األجتماعى فى كتابة القصائد الشعرية عن 
جمال الطبيعة وروعة موسم الشتاء وجمال شوارع عروس 

البحر المتوسط التى تتزين سماؤها بنور البرق ، ويهز ارجاءها 
صوت الرعد ، فتمتلى صفحات مواقع التواصل األجتماعى 

بأغانى الشتاء بداية من محمد منير مرورا باغانى السيدة فيروز 
التى تمتزج أغنياتها بتناول فنجان القهوة باألضافة الى صور 

تساقط الجليد واألمطار ، فالشعب السكندرى يحب الشتاء 

وقد غنى له  كبار المطربين مثل عمرو دياب اغنية ايس كريم 
فى ديسمبر ، وبدا شتاء هذا العام بموت روح التفاؤل واالنتظار 
له بسبب موت العديد من األشخاص وغرق العديد من األماكن 
وسقوط المبانى وغرق الشوارع ، فتحول سقوط األمطار الى 

ذعر لشعب السكندرى ، ولقد بات واضحا أن كل األجراءات 
التى أتخذتها المحافظة وشركة الصرف الصحى لم تكن 

كافية لمواجهة مياة األمطار التى أغرقت الشوارع والسيارات 
وتسببت فى تعطيل حركة المرور .

صرف الموت باألسكندريه يودى بحياه طفلين صعقا بالكهرباء

تحقيق : نهلة محمد
                  اسراء عرابي

                  االء احمد
                  نرمين خورشيد       
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و تحدثنا مع رئيس احد شركات هيئة الصرف  الصحى:

عربات الشفط المطلوبة لتغطية
اآلسكندرية ١٣٠ وال يوجد منهم غير ١٢

ما اسباب مشكلة الصرف الصحى فى االسكندرية ؟
قالت أن أساس المشكلة يرجع الى أن الصرف الصحى ينقسم الى 
صرف  األدامى-شبكة  الصرف  "شبكة  هم  شبكات  ثالث 
الى  تنقسم  األدامى  الصرف  شبكة  و  االنحدار",  المطر-شبكة 
محطتين "محطة رفع-محطة معالجة" فمحطة الرفع تقوم بفصل 
محطة  أما  حدا,  على  منها  كأل  السائلة  المواد  و  الصلبة  المواد 
فى  استخدامها  المكانية  السائلة  المواد  بمعالجة  تقوم  المعالجة 
أشياء اخرى,كما أضافت أن شبكة صرف المياه تتكون من مصبات 
مفتوحة على البحر و لكن عندما زاد منسوب مياه البحر و ارتفع فتم 
سد هذه المصبات وال يوجد شبكات صرف مطر فى بعض األماكن 

هل عربات الشفط كافية لتغطية مشاكل الصرف 
باالسكندرية ؟     

قام رئيس شبكة الصرف الصحى بتقديم طلب بزيادة عربات شفط 
المياه حيث ال يوجد اال ١٢ سيارة لتغطية األسكندرية بأكملها و ذلك 
تتم تغطية  عدد قليل جدا لمحافظة كبيرة مثل اآلسكندرية فحتى 
أن يكون هناك ١٣٠ سيارة شفط على  بالكامل البد  المناطق  كل 
اآلقل و لكن لم يتم الرد على الطلب حتى اآلن, قامت شركة الصرف 
الصحى باقامة مشاريع تطويرية لحل تلك اآلزمة لكن عجز الميزانية 
أن  باألضافة  للتطور  مواكبة  غير  بدائية  طرق  استخدام  فى  تسبب 

المشروعات تحتاج سنوات طويلة حتى يتم تنفيذها.

ما اخطاء الصرف الصحى ؟
أن قلة الضمير لدى عمال الصيانة تسبب فى وجود عيوب فنية فى 
الصيانة و أثناء تنفيذ المشاريع أدت الى اهدار مال الدولة و عدم 
و  احالل  الى  تحتاج  األماكن  بعض  أن  المطلوبة,  األغراض  تأدية 
لكن  فيالت  وجود  قديما حسب  منفذة  كانت  المشاريع  ألن  تجديد 
و  صيانة,  القديمة  المشاريع  تحتاج  لذلك  أبراج  بناء  و  هدمها  تم 
هناك بعض األماكن لم يذهب اليها عمال صيانة للصرف منذ عام 
وصل   , العمال  على  رقيب  وجود  من  البد  ولذلك  تقريبا  نصف  و 
انعدام المسؤلية و قلة الضمير عندهم  الى ترك عملهم بشركة 
الصرف الصحى و العمل بأماكن اخرى و استمرار قبض المرتبات 
من شركة الصرف فمثال المكتب الذى يعمل به ٤٠ عامل يذهب 
تابعة  غير  اخرى  بأماكن  يعملون  الباقى  و   ١٠ للعمل  منهم 

 . للمكتب

 من المسئول عن قتل االطفال صعقا بالكهرباء نتيجة 
للسيول باالسكندرية ؟

لسنة   ٤٢٧٩ رقم  بألغ   من  ماتقدم  عن   " ش   "أ.   الرائد  يقول 
ضد  محمود  طارق  المحامى  من  بك  محرم  قسم  فى    ٢٠١٥
الصحى  الصرف  شركة  رئيس  و  المسيرى  هانى  السابق  الحافظ 
السابق ، وسعاد حلمي رئيسة حي وسط بسبب مقتل األطفال على 

خالد على " ٨ سنوات " واحمد خالد على " ٤ سنوات " وايضا مقتل 
شاب قهوجى يدعى إسالم باهر متولي (٢٩سنة) ، نتيجة سقوط 
كابل كهرباء ترام محرم بك  أثناء سقوط األمطار وذلك  تسبب 
طارق  المحامى  وطالب   ، الحال  في  ووفاتهم  صعقهم  فى 

محمود فى بالغة تحقيق عاجل وسريع فى الوقائع المقدمة .

ما هو رد شركة الكهرباء حول 
ماتوجه لهم من اتهامات فى 

الشارع السكندرى ؟
بشركة  الشبكات  قطاع  رئيس  اكد 
األخيرة  النوات  فى  حدث  ما  أن  الكهرباء 
الكهرباء  شركة  جهة  من  تقصير  ليس 
و  للتصليح   المحاوالت  من  العديد  فهناك 
مكان  تغير  و  العارية  الكابالت  تغطية 
الكابالت األرضية الى كابالت هوائية حتى 
سقوط  فى  تتسبب  و  بالمياه  تنغمر  ال 
لكن  الكهرباء  انقطاع  احتماالت  و  وفيات 
فهم  األرصاد  خبراء  لدى  تقصير  يوجد 
بيوم  قبلها  نوات  و  أمطار  بوجود  ينبهون 
األسكندرية  جميع  تغطية  فيصعب 

مشكلة  يوجد  أن  غير  ذلك  و  واحد,  يوم  فى  حمايتها  و  بأكملها 
فى  العمال  فعدد  الكهرباء  بشركات  العمالة  عدد  فى  كبيرة 
بسبب  أحيائها  بجميع  األسكندرية  لتغطية  ال تكفى  الصيانة  قسم 
على  يحال  فمن  فترة  منذ  الصيانة  قسم  فى  أحد  تعيين  عدم 
أفراد غيرهم مما جعل  تعيين  يتم  ال  العمل  يترك  أو من  المعاش 

ذلك هاك نقص كبير فى عدد العمال,

ماذا عن مشاكل العامرية والعجمى ؟
سدها  تم  و  بيارات  على  كان  الصرف  أن  فى  المشكلة  تتلخص  
فى  األن  حتى  تنتهى  لم  التى  الصحى  الصرف  مشاريع  الستكمال 
بشكل  المبانى  زيادة  جانب  الى   , العمالة  قلة  بسبب  المناطق  هذه 
مفاجئ للغاية و خاصة فى العجمى ,فيوجد فساد كبير فى األحياء 
ألن رؤساء األحياء و المسئولون به سمحوا ببناء أبراج أكثر من ١٣ 
دور فى شارع عرضه ٦ أمتار مع العلم أنه اليجب أن يزيد البرج عن ٩ 
أدوار فتسبب ذلك فى حدوث ضغط فى الشوارع نتج عنه طفح فى 
مواسير الصرف الى جانب أن العمل مرحلى و يحتاج الى وقت كبير و 
األخطاء",  من  متكاملة  "منظومة  الصحى  الصرف  أن  يؤكد  ذلك 
و  الصحى  الصرف  تجاه  السكان  لدى  التوعية  نقص  الى  باألضافة 
الحيوانات  برمى  تقوم  المناطق  فبعض  المطر  شنيشة  استخدام 

النافقة و القمامة مما يؤدى ذلك الى صعوبة المشكلة.

من المتسبب فى قتل االطفال صعقا بالكهرباء بسبب 
هطول االمطار ؟

النوات  التى حدثت فى  الوفيات  المسؤلين عن  بالحديث عن  انتقلنا  و 
من  أن  القطاع  رئيس  فأضاف  العارية  الكابالت  و  الكهرباء  بسبب 
تقوم  و  الكهرباء  شركات  الى  المحافظة  هى  السؤال  يوجه 
شركات الكهرباء بمحاسبة المسئول عن المنطقة و معرفة هل ان 
مياه  كثافة  أن  بسبب  أم  المنطقة  تلك  حماية  فى  تقصيره  السبب 
األمطار أدت الى تغطية الكهرباء فاذا اتضح أنه تقصير المسؤل يتم 
المسئول أن كل  , لكن أوضح  له عقوبة قانونية  محاسبته و يكون 
هذه االمور تتم بالتنسيق بين الكهرباء و الصرف الصحى عن طريق 
الحى فهو الذى يعطى تعليمات و أوامر عند وجود احتياجات محددة 
كفصل الكهرباء عن منطقة تتطلب ذلك بسبب مشكلة ما , و قال 
أن ال يمكن أن نلقى العبء على شركات الكهرباء فقط فاألهالى 
بقطع  ويقوموا  بالكهرباء  االتالفات  من  الكثير  فى  يتسببون  أيضا 
فى  خاصة  و  البناء  أدوات  طريق  عن  الهوائية  الكابالت  من  العديد 
منطقة العجمى التى تعتبر من أصعب المناطق فى الصيانة لديهم ، 

فهى تحتاج الى أعادة تغيير مكان الكابالت ففى الماضى كانت 

أسوارها  ألن  أرضية  الكابألت  فكانت   ، فيالت  منطقة  العجمى 
يناير  ثورة ٢٥  بعد  المرتفعة خاصة  المبانى  بناء  بعد  لكن  قصيرة 
هوائية  كابالت  الى  األرضى  من  الكابالت  نقل  الى  تحتاج  أصبحت 
  ، خطورة  األقل  الى  األخطر  من  للتعديل  طويل  وقت  يتطلب  وذلك 
فالحمولة على الكهرباء تزيد مما يحتاج منهم مجهود كبير ووقت 

طويل وتكاليف باهظة حتى يتم تغطية تلك الحمولة.

ماهى الحلول التى وضعتها الدولة للتغلب على هذه 
المشكلة ؟

مشروع  طريق  عن  الكهرباء  مشاكل  لحل  الدولة  تسعى  حاليا 
بمراحل  أفضل  الوضع  سيجعل  الذى  الضبعة  فى  النووية  الطاقة 
رغم تكلفته الباهظة سيوفر الكثير بعد ذلك و تقل مشاكل انقطاع 

الكهرباء و غيرها من مشاكل. 

شرطة  أن  فقال  الشرطة  دور  على  "ش.م"  النقيب  مع  تحدثنا  و 
الشوارع ألى سبب  أزمة صرف فى احدى  المرورعندما ترى  وقوع 
سواء سقوط أمطار أو انسداد شبكات الصرف تقوم بتبليغ الجهة 
المختصة بالصرف الصحى حتى ترسل عربات شفط للمياه أو عربات 
شرطة  أن  أيضا  "ش.م"  النقيب  أضاف  الصرف,و  شبكات  تسليك 
منه  لتسير  أخر  شارع  أى  بايجاد  تقوم  الظروف  هذه  فى  المرور 
السيارات حتى ال تنشل حركة المرور,و لكن ذلك مخالف للواقع فى 

بعض األماكن.

ببناء شبكات لصرف مياه األمطار فى كل  القيام  الى  فيحتاج ذلك  
المناطق لكن يوجد عجز كبير فى الميزانية مما جعل هناك صعوبة 
بناء  التمكن من  الميزانية و عدم  بناء شبكات جديدة,و تسبب عجز 
شبكات صرف مياه جديدة و سد الشبكات الموجودة فى ربط شبكة 
الصرف األدامى و شبكة صرف المياه ببعض الى حدوث ازمة  و تم 
ذلك فى عهد المحافظ السابق "عبدالسالم المحجوب" ,لكن لم يتم 
بمشكلة  فأتت  الشبكات  بين  الربط  لفكرة  جيدة  مستقبلية  دراسة 
أكبر و هى أن منسوب ماء المطر زاد ٤ أضعاف و شبكات صرف 

المياه غير مصممة لتحمل هذه الحمولة الكبيرة .

عربات الشفط المطلوبة لتغطية اآلسكندرية ١٣٠ وال يوجد منهم غير ١٢

محامى يتهم محافظ األسكندرية السابق
وبعض رؤساء األحياء بالمسئولية عن قتل األطفال 
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قتلت أرواح بريئة ما بين خيانة أم و عدم مسئولية أب ,انتزعت 
الرحمة من قلوب ا²باء و اÈمهات فاستطاع ا²ب قتل أبناءه و 
استطاعت ا²م رؤية مشهد قتلهم ,أين ذهبت الرحمة ؟ كيف 
يقتل ا²ب أبنائه و هم جزء منه؟!,تعددت قضايا القتل للكثير 
ثان  منطقة  شهدتها  القتل  قضايا  أبشع  لكن  ا²سباب  من 
الرمل شرق اÑسكندرية حادثÏ مأساويÏ حيث قام أب بالتخلص 
وإصابة  الثالثة  أطفاله  قتل  و  فيه  ا²بوة  رحمة  و  آدميته  من 
زوجته، بعدما قام بتوثيقهم بالحبال وانهال عليهم بالضرب 

بلوح خشبى، لشكه فى سلوك زوجته.

حيث تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية ²من 
اÑسكندرية بالغÏ من مأمور قسم ثان الرمل بوجود شخص فى 
سكنه  شقة  داخل  أسرته  أفراد  على  بالتعدى  قام  هياج  حالة 
بعقار كائن بشارع الرحمه - عزبة القلعة . وباالنتقال تبين قيام 
بالتعدى  العنوان  بذات  مقيم  عامل  سنة   ٣٧ ع"  م  "محمد 
بالضرب بلوح خشب على زوجته وأوالده "نعمه ع ع" ٤٥ سنة ربة 
و"عبد  بالجمجمة،  كسر  واشتباه  بالرأس  بجروح  مصابه  منزل 
الرحمن م م" ١٢ سنة تلميذ مصاب بتهشم بالجمجمة متوفى، 
متوفى،  بالجمجمة  بتهشم  مصاب  سنوات   ٥ م"  م  و"عادل 

و"أمينة م م" ٧ سنوات مصابة بتهشم بالجمجمة متوفية.

مع  أقتلهم  نفسى  الثالثة:"كان  أطفاله  بقتل  المتهم  وقال 
يعايرونى  شوية  كل  أصحابى  مامتش،  هى  لكن  كمان  أمهم 
بها ويقولولى إنها خاينة، كان الزم أقتلها هى وأوالدها عشان 

مكنتش أعرف هما والدى وال ²" .

 ويضيف المتهم: "كنت فى قعدة مع أصحابى وقالولى إنهم 
إلى   Ïمسرع فجريت  غريب،  واحد  مع  بيت  من  خارجة  شافوها 

المنزل وقمت بتوثيقها وا²طفال بحبال 

نزفوا  حتى  خشبى  بلوح  عليهم  باالعتداء  قمت  ثم  غسيل، 
إلى  الفرار  أنا  وحاولت  الجيران،  تجمع  صرخاتهم  ومع   Ïجميع
من  لخوفه  عنده  استضافتى  رفض  الذى  أصدقائى  أحد  منزل 
القبض  إلقاء  فى  المباحث  نجحت  حتى  والقانون  الحكومة 

على". 

 أما زوجة المتهم والتى نجت بأعجوبة من القتل قالت: "زوجى 
من ساعة ما أدمن المخدرات وهو غير متزن و يعاملنا بطريقة 
تفاجأت  حتى  لنا  اتهامه  يزداد  يوم  وكل  وقاسية  وحشية 
بحضوره من الخارج يصرخ بأقسى ا²لفاظ ويربطنا بحبل غسيل 
وبدأ بضربنا بلوح خشبى والدى ماتوا و أنا اتصبت و لوال الجيران 
"حاولت  الزوجة:  وتضيف   ." ايده  على  هتبقى  نهايتى  كانت 
وهما  وشوفتهم  جامد  رابطنى  كان  لكنه  والدى  حماية 

بيموتوا، واللى صعبان عليا أنهم اتعذبوا قبل ما يموتوا".

 وبسؤال الجيران اتفق كالم الجيران على أنهم كانوا يسمعوا 
بين  و  بينها  الزوجة و حدوث شجار  من وقت ²خر صوت صراخ 
زوجها و تعديه عليها بالضرب و كان ذلك ملحوظ بشكل كبير 
فى الفترة ا²خيرة ,و أضاف البعض منهم أنهم ال يعرفوا شئ 
كان  لكن  عليها  شئ  يالحظوا  لم  و  الزوجة  خيانة  بخصوص 

معروف بين الجيران ادمان المتهم لنوع من أنواع المخدرات.

ا²داة  على  التحفظ  تم  القضية  سير  تطورات  اخر  وعن 
وحدة  ضباط  وتمكن  بالدماء"،  ملوث  خشب  "لوح  المستخدمة 
لشكه  الواقعة  بارتكاب  واعترف  ضبطه،  من  القسم  مباحث 
الجنائية،  العامة وا²دلة  النيابة  فى سلوك زوجته، وتم إخطار 
والزوجة  اÑسعاف،  لمشرحة  ا²طفال  جثث  نقل  وتم 
وتولت  الالزم،  المحضر  وتحرر  للعالج،  الجامعى  للمستشفى 

النيابة العامة التحقيق. 

"يموت فيها الصغار"

"يعملها الكبار"
و

"يموت فيها الصغار"

أب يقتل أبناءه الثالثه لشكه فى سلوك زوجته 

تحقيق : نهلة محمد
                  اسراء عرابي

                  االء احمد
                  نرمين خورشيد       

كتب : نيرمين محمد
سارة هالل - سلمي خالد

 خلود احمد -  خلود صالح

ألف اختراع واختراع ..التراث في احضان االسكندرية

استضافت مكتبة اإلسكندرية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة البريطانية 
المعرض العالمى «ألف اختراع واختراع»،وذلك من ٢٠ اكتوبر و حتى ١٥ ديسمبر لعام ٢٠١٥
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مجتمع

٥٣ فريسكــا -  ٢٠١٦فريسكــا -  ٥٢٢٠١٦



تعتبر شبكة اÑذاعات اÑقليمية من الشبكات التي يعتمد 
عليها في عمليات التنمية اÑقليمية والمحلية باÑضافة 
إلى دورها في ترسيخ روح المشاركة الشعبية وعمليات 

التنمية بالجهود الذاتية وإبراز مشروعات التنمية اÑقليمية 
وإنجازات الحكومة في القطاعات المختلفة 

ما هو دور اذاعة االسكندرية عند حدوث الكوارث واالزمات ؟ 
االذاعة لها دور كبير فهي توزع مراسليها ومندوب المخابرات في 

المناطق التي تقع بها االزمات والكورث لتغطيتها ويقوم بعمل 
بث مباشر من خالل اذاعة الراديو وبالتالي يقوم بعمل حلقة وصل 

بين ضحايا الكارثة وبين المسؤولين ففي فترة الطوارئ  يتجمع 
جميع ا�داريين االخبار والمحررين ومذيعين الهواء للمتابعة 

الشاملة ومتتابعة لتوصيل تقرير يومي للجمهورفي وقت حدوث 
تلك االزمات متواجدين داخل االذاعة  مثل كارثة سقوط االمطار 

الشديدة التي مرت بها االسكندرية في االشهر السابقة  .

ما السبب وراء توجهه الشباب لشبكات التواصل 
االجتماعي وعدم اقبالهم على اذاعة االسكندرية ؟ وهل 

ساعدت التكنولوجيا الحديثة على انتشار االذاعة ام 
العكس؟

لقد اصبح التطور الكبير في التكنولوجيا له تأثير كبير في حياتنا 
مما جعلنا في تحدي كبير لمصارعة الزمن لمواكبة هذا التطور، 
وقد أثر ذلك التطور ايضا علي اذاعة االسكندرية واصبح ل°نترنت 
دور فعال في اذاعة االسكندرية ، فمواقع التواصل االجتماعي 

مثل الفيسبوك تقوم بنشر البرامج التي تبثها االذاعة وموعيد 
عرضها والموضوع الذي سوف يتم مناقشته من خالل ذلك 

البرنامج  ولذلك من المهم جدا ان اعتماد الشباب علي شبكات 
التواصل االجتماعي للربط بينهم وبين االذاعة .

هل يعتمد الجمهور على تليفزيون االسكندرية اكثر من 
اذاعة االسكندرية؟ و لماذا؟

ال جدال في ان التلفزيون يقوم بجذب المشاهد من خالل الصورة 
التي يتم عرضها وااللوان المختلفة تقوم بجذب انتباه العين 

لمشاهدة تلك الصور الملونة وايضا يجب علي مشاهد التلفزيون 
ان يجلس بجانبه حيث انه يعتمد علي المشاهدة او النظر اليه 
لمتابعة مايعرض به ، اما محبي االذاعة فهم بخالف مشاهد 

التلفاز حيث يعتمد علي الصوت الذي يخرج منه لذلك فان 
مستمع االذاعه يمكن ان يكون في اي مكان ويقوم بفعل 

مايريد اثناء االستماع اليه مثل قيادة السياره فهو يقود السياره 

وهو يستمع ل¿ذاعة ، وكذلك االذاعة تعتمد  علي قواعد وأصول 
االعالم الصحيح من حيث ميثاق الشرف االعالمي والمعاير 

المهنية واالخالقية من الموضعية وتحري الصدق والحيادية 
والتوازن في الكم والكيف الن االذاعي يعمل كمعد ومذيع 

ومخرج ومقدم في وقت واحد ،بعكس التلفاز الذي يعتمد علي 
الشكل فمقدم البرامج من خالل التلفاز يعتمد اكثر علي شكله 

وعلي الخلفيه المقدمة في البرامج الن هذا مايهم المشاهد ، 
اما مقدم االذاعة يعتمد علي االبداع في االلقاء والتلوين في 

صوته من خالل تغير نبرة الصوت من حيث اهمية الموضوع 
والنص المقدم وذلك مايطلق الخيال  لمستمع االذاعة .

لماذا ال يتم انتاج البرامج الشبابية لجذب انتباه 
السكندري؟ الشباب 

يوجد برامج شبابية عديدة في الفترة االخيرة وخاصة في 
البرامج  ، وقد اشرفت بنفسي علي تلك  اذاعة االسكندرية 

 ، حينما كنت اشغل منصب مدير عام االذاعة لفترة سنة 
الشبابية ومواهب لالطفال  للمواهب  برنامج  كان هناك 

ومتابعتهم وكان لطالب الجامعات دور في االتصال خالل 
البرنامج وابداء ارائهم في المواهب ، فالبد لالذاعة االهتمام 

بالشباب في هذه الفترة النهم هم اساس الغد وهم 
، ولكن االذاعة مقصره في حقهم وفي  مستقبل المجتمع 

الفلسفة  المحلية تقوم علي  االهتمام بهم الن االذاعات 
في  الشبابي  العنصر  وتغيب   ، المحلية  والتنمية  التنموية 

االذاعي له دور علي عدم تفاعل الجمهور الشبابي ، ولكن 
التي تحاول  الشبابية  الروح  المتواجدين االن لديهم  االذاعين 

ان تتواصل مع تلك الفئة وجذبهم لسماع االذاعة .

هل لßذاعة االسكندرية دور في تغطية االخبار 
والدولية؟ المحلية 

النسبة االكبر من االخبار تكون من نصيب االذاعة المحلية 
المدن  بجميع  المتعلقة  المختلفة  الموضوعات  تقدم  ،حيث 

الغالبة  ،ولكن  الدولية  الموضوعات  داخل مصر والقليل من 
الفترة  ،وفي  تغطيها  التي  المحلية  لالخبار  تكون  العظمي 
اÇخيرة حاولت االذاعة ان تطور من نفسها لكي تصل الي 

باعداد نشرة تسمي  العالم لذلك قامت  مستمعيها حول 
. لها قليلة جدا  المستمعين  "ولكن نسبة  "العالمية 

هل تخلي جمهور االذاعة القديم عن االستماع لها 
بسبب التلفاز  ؟

لقد قام التلفاز بجذب الناس وشدهم له فتره كبيره ، ولكن 
التي لم تعد  بعد ظهور العديد من الفضئيات والبرامج 

الرجوع مرة اخري لالذاعة  ، بدءالجمهور  تتناسب مع ثقافتنا 
وتقاليدهم  ثقافتهم  مع  تتناسب  التي  للبرامج  لالستماع 

الوهاب  وذوقهم مثل سماع االغاني االصيلة والعتيدة لعبد 
وام كلثوم ولذلك فانا اراي ان نسبة سماع االذاع االن اصبح 

اعلي من قبل .

هل اختفت اذاعة االسكندرية فى الفتره االخيرة؟
ال يمكننا القول ان اذاعة االسكندرية قد اختفت بقدر انها 

وسط االعداد الكبيرة من االذاعات بالرغم ان مدينة االنتاج ال 
تعطى تصاريح لوجود اذاعات اقليميه او اذاعات خاصة اال ان 

اذاعة االسكندريه يظل لها طعم مختلف 

هل الصحف والتيليفزيون سبب فى قله االذاعة؟
الناس بتشوفك بودنها" وبها شق تخيلي كبير جدا  "االذاعة 

مستحيل ان يصغي عليه شئ واكبر دليل على ذلك ان  
جديدة "

اذاعات كثيرة منتشره  التيليفزيون وقت ظهوره كان هناك 
الحر وهى االعالنات ولذلك علينا  لكنها تعتمد على االقتصاد 

ان نتاكد انه من المستحيل حدوث اندثار ل وسيله او وسيط 
التيليفزيون ال تمحي االذاعة  اعالمي على اخر بمعنى ان 

فكل  التيليفزيون  تمحي  ال  االجتماعى  التواصل  وشبكات 
منها لها مذاقها  والصحف االلكترونية ال تمحي الصحافة 

المقروءة وانا استمتع وقت قراءة الكتب وذلك االستمتاع 
االنترنت ولكن يمكننا  بالقراءه على  االستمتاع  مختلف عن 

القول ان الجديد يكون له "شده
وأيضا تصديها للمشاكل اÑقليمية والقومية والسعي 

Ñيجاد الحلول العملية لها بالتعاون مع ا²جهزة 
التنفيذية والشعبية وكذلك دورها في كشف المواهب 

الجديدة في شتى المجاالت .

وقد خصينا اذاعة االسكندرية في هذا الحديث
والتقينا مع أ/ هناء عامر مدير اذاعة االسكندرية السابق لنسألها عن ذلك:

اذاعة وتليفزيون االسكندرية
علي طريق التنمية المحلية

كتب : نيرمين محمد
سارة هالل- سلمي خالد
خلود احمد- خلود صالح

األســــكنــدريـة

٥٥ فريسكــا -  ٢٠١٦فريسكــا -  ٥٤٢٠١٦















٢٣"



٢٥٠٦

٦٠٥٠
٢٥٠

"





"



"







"



"




  






  



































     \

    
     
    
      
     ٦ 






١٠٠









"الحلقة" تحتضر!!

االسكندرية
تفقد معالمها بعد

 تخريب 
حلقة السمك
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٥٧ فريسكــا -  ٢٠١٦فريسكــا -  ٥٦٢٠١٦



الجمهورية  في  مستشفي  اول  هى  المدينه  مستشفي 
وتم  شهرين   من  تأسيسها  تم  فقط  للسيدات  متخصصة 
للخصوبة  المدينه  مركز  اسم  علي  المستشفى  اسم  اختيار 

,اسس المستشفى عدد كبير من االطباء و المتخصصين فى 

كتب : نوران وائل - هاجر الحصري
            ماريو منير- نانسي ابو عرب

النساء  مجال  في  منهم   ٩٠ دكتور   ١١٠ وعددهم  المرأة  شئون 
منهم  يوجد  و  المختلفة  االخرى  المجاالت  في   ٢٠ و  والتوليد 

ا²خصائين و االستشارين

ماذا عن اختيار هذا المكان القامة المستشفي؟
علي   يسهل  مما  المدينه  وسط  فى  تعتبر  سموحه  منطقة 

المرضي الوصول اليها

ما الذي يميز المستشفي عن باقي المستشفيات؟
تخاطب  انها  فقط   للمرأة  متخصصة  مستشفى  اول  هي 
جميع المستويات االجتماعية من حيث الخدمه بداية من اعلى 
مستوى"VIP"  فمثًال بقسم النساء و التوليد تتميز المستشفى 
بعمل جلسات تصوير للمولود و توفر المستشفى عناية خاصة 
ل°م و صحتها كما ان المستويات اÇخري ال تختلف في الرعايه 
فى  بسيطة  فروق  تعتبر  انها  بل   Îكثير الخدمات  و  الصحيه 

تجهيز الغرف و حجمها.

ما هي الرسالة التي تقدمها المستشفي للمجتمع؟
هى ان تقدم مستشفي المدينه للمرأه جميع الخدمات الطبيه 
و العالجية و توفر رعاية صحيه آمنة للمرضى وذلك بأسرع وقت 

ممكن و الجودة التي تنال رضاهم و أيضÐ يوجد هدف سامي 
رؤية وÇنشاء المستشفى. 

اي ان الرؤية و الهدف هي تقديم خدمة طيبه آمنه و مستمرة 
للمواطن المصري والسعي باستمرار لتوفير أعلي مستوي من 
الجوده ورعايه المرضى في بيئة آمنه و الخصوصية هي تهتم 
و  الجسدية  و  الشخصيه  المرضي  خصوصيه  علي  بالحفاظ 

سرية المعلومات 

كل  من  مميز  جهد  خالل  من  الجوده  عالية  خدمات  تقديم  و 
عضو من أعضاء الفريق بشكل مستمر و تعزيز قيمة كل عضو 
في الفريق و التطوير التكنولوجي و تعمل علي تطوير معدن و 
المناسب  العالج  و  التشخيص  لضمان  التكنولوجية  تقدير 
ان  اÇعضاء  ويتمني  المرضي  اجل  من  ذلك  كل  و  للمرضي 
من  يعملون  الذي  اÇساس  الهدف  ذلك  و  مريض  كل  يتعافي 

اجله

هل المستشفي قاصرة علي خدمات المرأة فقط؟
وتضم المستشفى جميع االقسام و الخدمات التي تحتاجها 
عيادات  على  المستشفى  احتواء  الى  باالضافة  امرأة  كل 
مختلفه لكل تخصص منها عيادات الجلدية والتغذية والبطنة 

واÇطفال  

هل المستشفي مزودة باجهزة حديثة؟
وهذه العيادات مجهزة بأحدث االجهزة التى تحتاجها اى امرأة 
الى  باالضافة  التخصصات  المختلفة لكل  المنظور  مثل اجهزة 
االجهزة  و  الجلديه  ل°مراض  الليزر  اجهزة  احدث  على  احتوائها 
للسونار  اجهزة  سينو  و  فتونة  وجهاز  بنفسجية  الفوق 
و  دقيقة  بتفصيل  الجانين  تري  االم  يجعل  وذلك   ٥D-٤D-D٣

اجهزة للعالج الطبيعي و اجهزة Çمراض اخري

 هل مزودة بقسم للجراحة؟
ويوحد جراحات لكثير من التخصصات مثل جراحات نسا وتوليد 
و جراحات نسائية و جراحات عامة و أورام و ثدي و تحميل و ليزر 
للسمنة و أطفال و ذلك من اصعب الجراحات و تعتبر الخدمه 
االسكندرية  في  الخدمات  اعلي  من  المستشفي  ذلك  في 

ويمكنا ان نقول في الجمهورية بأكملها
 

وبلقاء بعض السيدات و سؤالهم عن تجربتهم فى مستشفى 
المدينة.. 

كنت  انا  حملى  اثناء  الحقيقة  فى  قالت:  سنة   ٢٧ ملك  مدام 
مستشفى  عن  سمعت  عندما  لكن  و  دكتوراخر  مع  اتابع 
المدينة للمرأة اجريت والدتى بها و حصلت على اعلى مستوى 
من الخدمة و الرعاية الصحية لى و لطفلتى و من بعد الوالدة و 

انا اتابع فى العيادة الخاصة بمستشفى المدينة

ياسمين ٢١ سنه قالت: انا قمت بعمل تحاليل فى المستشفى و 
فى  الموجود  التطور  و  والخبرة  الكفاءة  بمدى  تفاجأت 
المستشفى فعادة نتاتج التحاليل تحتاج يوم على االقل لتظهر 
و لكن فى مستشفى المدينة يعطيك الطبيب نسخة من نتائج 

التحاليل فى خالل ربع ساعة.

الجلدية  قسم  فى  رأيها  عن  سنة   ٢٤ منة  انسة  وبسؤال 
بالمستشفى قالت: انا اتابع منذ شهر تقريبا مع دكتور الجلدية 
فى المستشفى Çننى اعانى من بعض المشاكل الجلدية فى 
وجهى و تقريبا ذهبت ل°غلب اطباء الجلدية فى االسكندرية و 
لكن فى مستشفى المدينة وجدت نتائج جيدة من البداية الى 

جانب وجود احدث االجهزة لليزر و تقشير الجلد. 

اول مركز متخصص للسيدات علي ارض االسكندرية

مستشفي المدينة 

٥٩ فريسكــا -  ٢٠١٦فريسكــا -  ٥٨٢٠١٦
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شط أسكندرية
خلف األسوار





 شط أسكندرية يا شط الهوى كلمات تغنت بها فيـــروز ، شط 
أسكندرية قصــــــة عشق بينـــــــه وبين الشعب السكندري , 

وهـــــو  روح الفرحة ولقاء الحبيب واألصدقــــــــاء ، وهو 
الــــهروب من الزحمة والحزن ،  و سجن شاطى أسكندرية خلف 

أسوار النوادى والكافيهات والشواطى الخاصة ، مخلفين وراء 
ظهورهم ذكرايتنا وعشقنا لكورنيش  األسكندرية ، وذهبنا الى 

المسئولين لنوجه لهم سؤال " أين الكورنيش "

٦١ فريسكــا -  ٢٠١٦فريسكــا -  ٦٠٢٠١٦



ما هى احدث التحريات التى تم التوصل اليها فى 
القضايا ؟

عبد  شريف  اللواء  عليها  أشرف  والتى  السرية  التحريات  أكدت   
قام   ٢٠٠٧ عام  فى  أنه  الجنائى  البحث  ادارة  مدير  الحميد 
التنفيذى  الجهاز  رئيس  بصفته  فاضل"  "حسن  المهندس 
اتفاق  عقد  بتوقيع  الصحى  والصرف  الشرب  مياه  لمشروعات 
رئيس  بصفته  عبدالفتاح"  "ممدوح  المهندس  مع  المباشر  باألمر 
مجلس ادارة شركة "قها" للصناعت الكيماوية ألنشاء ٦ محطات 
خالل  منها  االنتهاء  يتم  أن  على  الصحى,  الصرف  مياه  لمعالجة 
الباطن  بالتعاقد مع شركتين من  الشركة قامت  أن  أال  ١٥ شهر, 
مخالف  وذلك  التنفيذى  الجهاز  مسئولى  بعلم  المشروع  لتنفيذ 
عملية  فشلت   ,٢٠١٠ منذ  أنه  الى  التحريات  وأشارت   ، للعقد 
ومحطة  أبيس  الناصرية  الرابعة  معالجة  محطتى  وتشغيل  تسليم 
معالجة أبيس السابعة ألختالف معايير ومواصفات المياه الخارجة 
بالجهاز  المسؤلين  اكتفى  و   ، التعاقد  شروط  عن  المحطة  من 
الصحى  الصرف  للمشروع و شركة  المنفذة  الشركة  و  التنفيذى 
و  منشأت  ,تاركين  نفسه  عن  المسئولية  درء  منهم  كل  بمحاولة 
جنية  الف  و٥٠٠  مليون   ٢٠ قيمتهما  البالغ  المحطتين  معدات 
االجراءات  اتخاذ  دون  بالكامل  المنفذة  الشركة  تسلمتها  تقريبا 
تلفها  الى  أدى  مما  تاريخه,  حتى  الوقاية  و  للصيانة  الالزمة 
العام  لمال  اهدارا  يعد  مما  للعمل,   صالحيتها  عدم  و  بالكامل 
اموال  اسئناف  عرائض   ٢٠١٥ لسنة   ٨١٣ رقم  المحضر  وتحرر 

عامة  وجارى مباشرة التحقيقات .

ادت  التى  للمواصفات  مطابقة  الغير  ماكينات  عن  تحدثنا 
الي غرق شرق االسكندرية ؟

واقعة  فى  التحقيق  باألسكندرية,  العامة  بة  لنيا ا بدأت 
 ٢٠١٣ عاام  الى  تعود  الصحى  الصرف  شركة  فى  فساد 
غير  جنيه  مليون   ٣٠ بقيمة  ماكينات  تركيب  تم  ,بموجبها 
العام  بالمال  االضرار  فى  تسبب  مما  بالمواصفات  بقة  مطا
فى  الشتاء  فصول  ,خالل  األسكندرية  شرق  منطقة  غرق  و 

.٢٠١٥ و   ٢٠١٤ عامى 

هل يوجد واقعة فساد اخرى ؟
بالجهاز  المسؤلين  قيام  تفيد  اخرى  واقعة  هناك  نعم 
لوزارة  بع  لتا ا الصحى  الصرف  و  الشرب  لمياه  لتنفيذى  ا
رفع  محطة  تجديد  ة  تطوير  عملية  له  الموكل  و  االسكان 

مليون   ٦٨ ليةقدرها  اجما بقيمة  بالسيوف  الصحى  الصرف 
و  لية  الحا االحتياجات  لتالئم  المحطة  كفاءة  لرفع  جنيه 
الكثافة  زيادة  و  العمرانى  التوسع  ظل  فى  المستقبلية 
أقسام  ئر  بدوا المحطة  تخدمها  لتى  ا للمنطقة  نية  السكا

الرمل". ثان  و  أول  و  المنتزة  ثان  و  "أول  شرطة 

المسئولين  مع  باالشتراك  ز  الجها مسئولى  قيام  تبين  و 
مصر  مكتب  و  باألسكندرية  الصحى  الصرف  بشركة 
بالمال  باالضرار  المشروع"  استشارى  و  لالستثمارات 
لها   ٢٠١٣ عام  بداية  فى  طلمبات   ٧ عدد  توريد  و  العام 
مليون   ٣٠ قدرها  لية  اجما بقيمة  القائمة  الطلمبات  محل 
نظام  لمخالفتها  تاريخه  حتى  تشغيلها  تعذر  و   , جنيه 

للمواصفات. بقتها  مطا عدم  و  المحطة  تشغيل 
المهندس  من  كل  قيام  القسم  ضباط  تحريات  أكدت 
دراسة  و  الستثمارات  مصر  مكتب  "سامح.م.ع"صاحب 

لتحتية. ا لبنية  ا
ال  طلمبات  باستيراد  المتهمين  ,قيام  لتحريات  ا كشفت  و 
من  الختالفها  بالفعل  ئمة  القا من  بدال  تشغيلها  يمكن 
الطرد  خطوط  أقطار  و  المحابس  و  التشغيل  سرعات  حيث 
على  تؤثر  قد  شديدة  الهتزازات  تشغيلها  يؤدى  و 

للمحطة. الخرسانى  الهيكل 
و  الشروط  كراسة  باعداد  المشروع  استشارع  قيام  تبين  و 
بالمخالفة  الطلمبات  تلك  لتوريد  المطلوبة  المواصفات 
المتبع  النظام  و   القياسية  الصرف  محطات  لمواصفات 
ألعادة  تلك  توريد  على  بالموافقة  تمت  و  السيوف,  بمحطة 

الجميل. المتوسط  لبحر  ا عروس  شتاء 
بالواليات  حضورها  فى  أدائها  تجربة  حال  الطلمبات 
لنظام  بمخالفتها  علمهما  من  بالرغم  األمريكية  المتحدة 

بالمحطة. التشغيل 

جامعة  الهندسة  كلية  أساتذة  من  لجنة  تشكيل  وتم 
الصحى  الصرف  شركة  ,بمعرفة  األسكندرية 
تشغيل  نية  امكا عدم  الى  للجنة  ا انتهت  ,و  باألسكندرية 
مالئمة  عدم  و  المصرى  الكود  مع  الختالفها  الطلمبات 

السيوف. محطة  داخل  للعمل  سرعاتها  و  محركاتها 

المستندات  كافة  على  التحفظ  العامة  بة  لنيا ا أمرت  و 
و   , المتهمين  مناقشة  تطوير  ,و  بالقضية  المتعلقة 

الواقعة. حول  العامة  األموال  بتحريات  لبت  طا

ماهو راى الجمهور السكندرى فى ازمة الصرف 
الصحى ؟

وخوف  األسكندرية  مستقبل  حول  مظلمة  رؤيتهم  وجدنا 
األسكندرية  شتاء  لجمال  وأختفاء   ، القادمة  لنوات  ا من 
المبانى  سقوط  عن  ذكراتهم  انظارهم   تتوارى  ولم 
نات  والحيوا األطفال  ووفاة  البسطاء  منازل  وغرق 
ليومية  ا حياتهم  ممارسة  عن  وعجزهم  الشوارع  وانسداد 
وقنوات  الصحف  صفحات  رأس  على  األسكندرية  ووجود   ،
ضرورة  رأؤا  حيث   " الكوارث   " مسمى  تحت  لتلفزيون  ا

واجبه  أهمل  من  كل  فى  العدالة  وتحقيق  الدولة  تدخل 

وتحدثنا بعد ذلك مع مقدم مباحث اموال عامة عن القضايا التى تم اكتشافها 
مباحث االموال العامة 

ماهى اسباب كارثة غرق االسكندرية بمياه االمطار ؟
أسكندرية  أمن  بمديرية  العامة  األموال  مباحث  تحريات  كشفت 
قيام  وهى   ، األمطار  بمياة  األسكندرية  غرق  كارثة  أسباب  عن 
بأمر  بالتعاقد  الصحى  للصرف  التنفيذى  بالجهاز  مسئولين سابقين 
الرفع  محطات  تنفيذ  السناد  متخصصة  غير  شركة  مع  مباشر 
منذ  صيانة  أو  تشغيل  دون  وتركتها  تركيبها  عن  عجزت  ولكنها 
بالكامل  ،و كشفت تحريات مباحث  ٢٠١٠ وحتى األن حتى تلفت 
مسؤلين  ,قيام  الجوهرى"  "أشرف  العميد  برئاسة  العامة  اآلموال 
الصحى  الصرف  و  الشرب  مياه  لمشروعات  التنفيذى  بالجهاز 
باالضرار  العمرانية  التنمية  و  المرافق  و  االسكان  لوزارة  التابع 
٦ محطات معالجة صرف  تنفيذ  اسناد عملية  و  العام  بالمال  عمدا 
صحى بقرى أبيس بتكلفة اجمالية قدرها ٦١ مليون و ٥٠٠ ألف 
الغير  الكيماوية  للصناعات   " "قها لشركة  المباشر  باألمر 

متخصصة  فى ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات و المناقصات.      

ماهى القرارات التى تم اتخاذها ؟
ألمن  الداخلية  وزير  مساعد  الجليل  عبد  أحمد  اللواء  أصدر 
األسكندرية تعليماته بشأن تنفيذ خطة عمل ميدانى لمكافحة جرائم 
األموال العامة ومنها جرائم الموظف العام و االضرار بالمال العام 
لكونها كفيلة بأنهيار منظومة الدولة, وقد تودى الى نتائج كارثية 
مثل التى حدثت فى األسكندرية نتيجة تعرضها لموجة من األمطار 
الممتلكات  وأتالف  المرور  حركة  وتوقف  الشوارع  غرق  الى  أدت 
العامة و الخاصة، وقد أدى ذلك الى كارثة عجزت شركات الصرف 
وعدم  التقاعس  نتيجة  لها  التصدى  عن  المعنية  والجهات  الصحى 

التجديد وتطوير محطات الرفع .

وفى خاتمة مأساة األسكندرية بعد أن طرقنا أبواب جميع 
المسئولين لمعرفة السبب وراء حوادث الصرف الصحى و 
داخل  مواطن  كل  أن  النهاية  فى  ,توصلنا  الكهرباء 
المؤسسة التى يعمل فيها حزين و مكتئب غير راضى عن 
توصلنا  النيابة  و  الشرطة  طريق  عن  ,و  القطاع  فساد 
لبعض قضايا الفساد و مازالت مستمرة,لكن تلك القضايا 
و  الصحى  الصرف  قطاعات  عن  المسؤلين  حديث  كل  و 

الكهرباء و الناس ال يجعلنا ننسى نرمى كل األخطاء و 

الفسادعلى المسؤلين , فنحن أيضا سبب الكارثة " فعمال 
الصيانة و مهندسي هو واحد من المشاريع باالضافة الى 
األسكندرية  ,فنحن سبب كارثة  رقابةعليهم  عدم وجود 
األنظار  عن  يتوارى  أن  للفساد  الفرصة  أعطينا  من  نحن 
البلد  فهذه  العمل,  فى  الضمير  قلة  و  أخطاءنا  لكثرة 
من  النهاية  فى  و  فيها,  فرد  كل  من  الضمير  تستحق 

المسئول؟ "كلنا مسئولين عن تلك الفساد".
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صغيرة  بيوت  ا�سكندرية....  فينيسيا 
تتناثر على ضفتي مجرى  الجدران  ملونة 
مريوط  بحيرة  من  الممتدة  الخندق  ترعة 
ترسوا    ، المتوسط  ا�بيض  البحر  الى 
أمامها قوارب خشبية وزوارق، في مشهد 
ساحر ال يتوافر إال في تلك المنطقة التي 
غرب  في  الواقع  «المكس»  بحي  تعرف 
ويطلق  المتوسط،   االبيض  البحر  عروس 
تقع  التي  الصيادين»،  «قرية  اسم  عليها 
الجانب  معلى  الى  الطريق  من  ا�يسر 

ما المهنه الغالبه على سكان منطقه المكس؟
عبر  االسماك  صيد  حرفة  ممتهنى  من  معظمنا  أن  احمد  عم  يقول 
قوارب صغيرة نتوارثها من جيل الى آخر.. فأهم المشاهد المميزة في 
الشباك  لحياكة  القوارب  على  الصيادين  تجمعات  هو  المنطقة،  تلك 
وتفرضها  آخر،  مكان  في  تراها  ال  قد  حميمية  في  للصيد  وتجهيزها 
تعاون  على  تقوم  التي  مهنتهم  وطبيعة  المكان  طبيعة  عليهم 

الجميع.

معايشهم في اليوم:
كيف يبدأ يومك؟

تبدأ الحياة هنا في الساعات االولى لبزوغ الشمس، حيث يسرع الجميع 
بشائر  تهل  الظهيرة  بداية  ومع  الصيد.  بعملية  للقيام  المراكب  الى 
اسماك.  من  به  البحر  جاد  بما  العائدة  الصيادين  مراكب  مع  الخير 
لتناول  بعدها  ويذهبون  السوق  في  السمك  بيع  الى  الجميع  فيسرع 
المساء  في  السمر  ويكون  مجموعات.  في  قواربهم  على  غدائهم 

والحديث عن شؤون البيع والصيد واالبناء ليتفرقوا بعدها استعداد¯ 
لمعاودة الكرة مع فجر اليوم التالي.

يعشون الحياه برضا:
عم احمد البطل.. ما سر تسميتك بهذا االسم؟

هذا هو اسم شهرتى، أما اسمى الحقيقي فهو "عادل مرسي"،عندى 
٦٠ سنة،. أما سر تسميتى بالبطل يعود الى قدرتي على الذهاب بقاربي 
الى أماكن بعيده ال يذهب اليها أحد. اال أن الحال االن لم يعد كما كان 
ولكن  البحر.  في  المتاحة  االسماك  كمية  تناقص  بعد  الماضي،  في 

الجميع راض بما يجود به الرزاق من حصيلة االسماك في كل يوم.

هل قله الرزق تقلقك و هل فكرتم يوما ما فى الهجره؟
نحن نعيش  الحياة برضا دون التفكير في ترك المكان أو الهجره، ولهذا 
نرفض حتى مجرد الحديث عن ترك المكان ويضيف "بيض زغلول" احد 
أي  في  وتكيفهم  الصيادين  توافق  االستحالة  من  انه  الصيادين  كبار 
منازلنا  تفتقر  ربما  يقول  و  فيه  عاشوا  الذين  مكانهم  غير  أخرى  بيئة 
للكثير من مقومات الحياة العصرية، اال أنها باتت جزء¯ منا ونحن جزءا 
في  العيش  نريد  فقط  فخمة،  مساكن  أو  قصور¯  نريد  ال  فنحن  منها 

سالم في قريتنا.

الماكس اخطر بؤر التلوث.
وصرحت المهندسه نيفين حسني أن  الماكس تحولت إلي أخطر 
بؤر للتلوث، حيث كشف أحدث تقارير وزارة البيئة بعنوان «تقييم 
ا�سكندرية  بغرب  المكس  منطقة  أن  واالجتماعي»  البيئي  ا�ثر 
المصانع  لقيام  بالمدينة  الصناعية  المناطق  أخطر  من  تعتبر 
والشركات بإلقاء مخلفاتها في مياه البحر، وتشمل شركة مصر 
للكيماويات وا�سكندرية للحديد والصلب والنصر لدباغة الجلود 
ومصر  للبترول  وا�سكندرية  البترولية  والصناعات  والمجازر 
للبترول، با�ضافة إلي وجود ٦٠ مدبغة خاصة تتمركز في منطقة 
بما  السائلة  الصناعية  مخلفاتها  تلقي  وجميعها  المكس، 
تحملها من ملوثات كيماوية ومعادن ثقيلة وملوثات أخري دون 
المياه  نوعية  علي  بالسلب  أثر  مما  المكس،  خليج  في  معالجة 
بالمنطقة وأصبح يمثل بؤرة تلوث شديد بغرب ا�سكندرية وعن 
بالصرف  الصيادين،  بيوت  تحوى  التى  الخندق»،  «ترعة  تلوث 

البترولى..
ما الذى يلوث مياه الماكس.؟ وكيف؟

شركات  أن  صيد  مركب  صاحب  الكابتن"،  محمود  "عبدالعليم  يقول   
البترول بترمى الصرف بتاعها على المياه لحد ما السمك أغلبه طفش".. 
سردين،  حتى  وال  فيهاش  ما  دلوقتى  كنز¯،  كانت  دى  الترعة  وأضاف 
 ٣ الساعة  لحد  بالليل   ١٢ من  الملوثات  ترمى  بتبدأ  الشركات 
الصيادين  نقابة  باسم  المتحدث  "محمدالفار"   الفجرويضيف 
الصرف  من  أنواع  لثالثة  رئيسى  مصب  المكس  خليج  أن  باËسكندرية، 
الملوث، فهو مصب رئيسى لمياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى، 

مما أدى إلى تقلص حجم الثروة السمكية، باËضافة إلى عدم وجود 

ال أظن أن الحل الوحيد فى مشكله المكس سيكون  كما 
أقرت الحكومة وهو نقلهم من أماكنهم إلى مناطق 
صحراوية .. فالقضية خطيرة وتتعلق بمستقبل وحياة 
اÇالف!!.فهل من المعقول أن ننقل السمك من المياه 

ليعيش فى الصحراء أذا كان ممكنا سنوافق على أقتراح 
المسئولين بنقل هؤالء البسطاء.

ما  في  تعد  كانت  التي  العجمي،  نطقة 
الثرية  الطبقة  مصائف  من  واحده  مضى 
في مصر. يمر على قرية الصيادين في كل 
يوم مئات المسافرين.. بالرغم من الجمال 
المكس  منطقة  به  تتمتع  الذى  الخالب 
التى استطاعت أن تجذب خيال المؤلفين 
والمخرجين حتى تكون جزءÌ من أعمالهم 
العايمة»  «بلطية  فيلم  منها  الفنية 
نجوم  من  بعض  البحر»،و  «رسائل  وفيلم 
كليباتهم  لتصوير  اليها  لجأوا  الطرب 

، ومن هؤالء هاني شاكر وحنان  الغنائية 
ماضي وشاهيناز حيث أن الطابع الشعبي 
هو السمة الرئيسية للمكان، الذي ال يعرف 
على وجه اليقين تاريخ ظهوره للحياة ، اال 
اليها.. وعندما تقف  ان ال احدÌ منا يلتفت 
المنظر  تجد  متأمًال  المكس  كوبرى  أعلى 
وتصطف  اليود  رائحة  تنتشر  حيث  الرائع، 
المراكب والقوارب الصغيرة أمام كل منزل 
فينيسيا  بمدينة  يذكرك  مشهد  فى 

ا�يطالية.

الطابع الشعبي السمة الرئيسية

فينيسيا...تنهار!!
بأمراض  الصيادين  إصابة  بعد  خاصة  للصيادين،  صحى  تأمين  مظلة 

باطنية وجلدية وأمراض الكبد والكلى بسبب المياه الملوثة.

ما ا�ضرار التى تعود علي السكان من التلوث؟
أو  يهاجرون  الذين  الصيادين  تلوموا  ال  المكس"  صيادى  يقول"شيخ 
يقومون باختراق المياه اËقليمية للدول المجاورة، فمشاكل الصيادين 

ال تحصى بسبب غالء المعدات وعدم وجود دعم حكومى.
تحتمى  حتى  بالمكس،  الخاص  الميناء  بإنشاء  مرة  من  أكثر  طالبنا  و 
السفن بداخله وقت حدوث اÑعاصير والنوات واÑمواج المرتفعة، مثل 

نوة القاسم اÑخيرة، إال أن أحد¯ لم يستمع إلى شكوانا.
أكثر  الحواجز  ووضع  الميناء  Ëقامة  المخصص  المكان  انناحددنا  كما 
من مرة، خاصة أن الهيكل اÑساسى موجود وهو عبارة عن مجموعة 
جزر منخفضة، تتخذ شكل نصف دائرة تحيط بالشاطئ، وكل ما نطلبه 
الموجودة  البلوكات والحواجز الصخرية، مثل  هو وضع مجموعة من 
فى الميناء الشرقى، حتى تحمى الصيادين من اÑمواج المرتفعة، التى 

تتسبب فى انقالب مراكبهم فى المياه.

ما هو رأيكم فى أقتراح الحكومه بأزاله المنطقه بالكامل؟
ويقول" سعيد محمدين "صياد: كله بييجي يقف على الكوبري ويصور 
الجمال من هنا، إزاي عاوزين يمشونا ويقولك علينا عشوائيات ويجيبوا 
لهيئة  إيجار¯  بيدفع  المنطقة  فى  هنا  عايش  فرد  وكل  إزالة،  أوامر  لنا 
يعملوها  علشان  هنا  من  يمشونا  عاوزين  وهما  السمكية،  الثروة 

منطقة استثمارية سياحية

كتب : بسنت عماد
            حسني ابراهيم 

            هايدي احمد

٦٣ فريسكــا -  ٦٢٢٠١٦ فريسكــا -  ٢٠١٦



فرج عامر: غلق الكافيهات انتصارا للقيم و االخالق

فى بداية االزمة بدا فرج عامر يهاجم الكافيهات  فى وسائل اËعالم  و 
في  الكافيهات  إن  اÑكبر  ان  اكد  حيث  الكارثة  هى  عبده  كفر  كانت 
اتهمهم  و  قوله  بحسب   ، مخالفة  Ñعمال  تدار  عبده  كفر  منطقة 

بوجود مخدرات و تسهيل دعارة داخل الكافيهات
على  وكتب  واÑخالق،  للقيم  انتصارا  هو  الكافيهات  تلك  إغالق  أن 
صفحته على ”فيس بوك“، معلقا على فيديو إغالق الكافيهات: ”دفاعا 
 Õوا عنهم،  نائبا  وبصفتي  شعبي  وبتفويض  واÑخالق،  الحق  عن 

الموفق وهو ما اعتبره رواد الكافيهات استغالال لنفوذه

الوزراء  رئيس  بمناشدة  الكافيهات  أصحاب  قام  ذلك  الى  باالضافة 
بتوفير الحماية لهم من النائب ”فرج عامر و محاسبته عن سب و قذف 
اهانة  و  المخدرات  بتجارة  لهم  اتهامه  و  عامل   ١٠٠٠ من  يقرب  ما 

عائلتهم .

و  بالمخدرات  االتجار  من  نتمكن  كيف  الكافيهات  اصحاب  قال  و 
تسهيل إعمال منافية لآلداب و سبق للقنصل االمريكي انه تردد علي 

الكافيهات المغلقة  اكثر من مرة و أشاد هو و ضيوفه بالمكان 
رواد الكافيهات من الدبلوماسيين

انه  نقطة  حول  كان  عامر“  ”فرج  النائب  حديث  فى  االكبر  االندهاش  و 
اتهم الكافيهات بتسهيل الدعارة متسائلين كيف للسفير ان يأتي الي 
محافظة  أن  ُيذكر   . حقولهم  حد  علي  مخدرات  و  اداب  وكر 
اËسكندرية أعلنت أن غلق الكافيهات نتيجة لعدم وجود تصاريح لها و 
تيار  سرقة  و  طريق  اشغال  و  اداب  محضر  تحرير  تم  قد  انة  ذكرت 

كهربي و مخالفات مرورية

و من هنا تولد نسبة من االندهاش نحو  حديث  ”فرج عامر“ 
الذي اتهم الكافيهات  بتسهيل الدعارة و ُيذكر أن محافظة 

ا�سكندرية أعلنت أن غلق الكافيهات نتيجة لعدم وجود 
تصاريح لها .

وايضا ظلت هناك بعض عالمات االستفهام حول هل عملية 
غلق الكافيهات تمت بتصريح ام بدون تصريح؟

اصحاب الكافيهات  الكافيهات اتشمعت و هى مقفولة

ان فى  الكافيهات و سؤالهم عن ما حدث قال  احد اصحاب  بلقاء  و 
اليوم التالى لتحركات فرج عامرشنت حملة بقيادة مدير اÑمن نفسه 
أنها كانت مغلقة، وأصدرت  الرغم من  وشمعت عدد ١٢ كافيه، على 
اËدارة العامة بيان لها قالت فيه إن اËغالق جاء بسبب ضبط ٢٤ محضر 
آداب، و٢٥محضر تعاطي مخدرات، و١٠ محاضر تهرب تمويني، و١٠ سرقة 
هذه  من   Üأي على  اطالعهم  رفضت  النيابة  بأن  مؤكدين  كهربي،  تيار 

المحاضر أو اÑحراز.
بسؤال صاحب كافيه "lorditchy" قال ان جميعنا أصحاب الكافيهات قد 
حصلنا علي تصريح من وزارة السياحة و بطاقة ضريبية و سجل تجاري 
رخصة  الستخراج  تمهيدا  المطاعم  و  للكافيهات  الرائدة  للشركة 
مزاولة المهنة من حي شرق بعد ما اكدوا لنا الحصول علي الرخصة 
جاردن  أوليف  شركة  لصالح  اداري  قضائي  قرار  صدور  بعد  الرسمية 
اللي  المياه  و  الكهرباء  إيصاالت   بجانب  هذا   ،  ٦٩ لسنة   ٣٧٩٩٢ برقم 
محاضر   تسجيل  ذكرت  التي  االسكندرية   محافظة  صفحة  تكذب 

سرقة كهرباء

فرج  علشان  اتخربت  وبيوتهم  اتشردوا  كافيه  صاحب  و٥٠  عامل   ١٠٠٠
عامر ميصدعش وهو قاعد في بيته، هيا دي أول حاجة عملها سيادة 
تم  التى  الكافيهات  فى  العاملين  بعض  بيه  ادلى  ما  وهذا  النائب 

غلقها

نائب البرلمان 
يغلق كافيهات

كفر عبدة

تم اغالق ١٢ كافيه بمنطقة كفر عبده وذلك علي خلفية نشوب مشادة 
بين احد شباب الكافيهات بمنطقة كفر عبده و النائب البرلمانى  فرج عامر

دعوة لمقاطعة منتجات فرج عامل

والمطاعم  الكافيهات  من  عدد  إغالق  أزمة  شهدت  وقد  وكانت 
بمنطقة كفر عبده - أحد اÑحياء الراقية بمنطقة االسكندرية تطورات 
جديدة حيث قرر جزء من مالكي تلك المطاعم إنشاء رابطة تضمهم، 
أعلنوا من خاللها تنظيم وقفات احتجاجية بصحبة العاملين لديهم 
أمام كل من فيال النائب البرلماني محمد فرج عامر ومبنى المحافظة 
للمطالبة بعودة العمل بمنشآتهم. باالضافة الى قيام عدد من شباب 
صفحات  على  دعوات  باËسكندرية،  عبده"  "كفر  منطقة  وأهالي 
اËنترنت لمقاطعة منتجات رئيس نادي سموحة، فرج عامر، وذلك عقب 
تحركات إن "الكافيهات في منطقة كفر عبده ًتدار Ñعمال مخالفة"، 

بحسب قوله.

غلق الكافيهات بين مؤيد و معارض

الكافيهات و بحسب لقاء مع اصحاب  االراء حول غلق  حيث تعارضت 
الكافيهات و الشباب الذين يترددون على هذه الكافيهات قال احمد 
إنه يسكن  الشخصية حيث  للمنفعة  ان تدخل فرج عامر هو  ٢٤ سنه 
هذا  راى  يعتبر  و  الكافيهات  تلك  بها  توجد  التي  عبده  كفر  بمنطقة 
الشاب يمثل راى موحد لمعظم الشباب الذى تم سؤاالهم , و قالت 
ياسمين ٢١ سنه انه يتهم فرج عامر بتشريد العشرات من العاملين فى 
مع  متعارضة  اراء  هناك  كان  ,بينما  غلقها  تم  التى  الكافيهات  هذه 
فعله  ما  ان  قاال  سنه   ٤٥ ايناس  مدام  و  سنه   ٣٠ ندى  فبسؤال   ذلك 
النائب انتصار للقانون وأن هذا من ضمن مهامه كنائب للشعب يدافع 
المنطقة  أهالي  من  المتضررين  من  الكثيرين  هناك  وأن  مصالحه  عن 

بسبب هذه الكافيهات.
و بسوال اصحاب الكافيهات عن وجود تصريح Ñفتتاح الكافيهات

فكانوا  كافيهات  افتتاح  بداية  منذ  انهم  الكافيهات  اصحاب  اكد   
مأكوالت  تصنيع  حظر  بقرار  تام  علم  علي  كانوا  انهم  علي  حريصوا 
بمنطقة كفر عبده ، فاصبح حرصهم هو الحصول علي ترخيص من 
ضريبية  وبطاقة  تجاري  سجل  بعمل  القيام  و  سياحية  منشأة  خالل 
(المنيو)  وتسجيل  ومصنفات  مشتمالت  وشهادة  صحية  وشهادة 
بادارة السياحة في  ، وتقديم ملف شامل تلك االوراق  بوازرة السياحة 
المالك  لهؤالء  السياحة  إدارة  قبل  من  ايصال  تقديم  فيتم   ، القاهرة 
وتقوم ايضا بتوجية لجان لتقييم اماكن الكفيهات لكي يتم اعطاء 

الرخصة للمالك .  

عودة الكافيهات مرة اخرى

جديدة  تطورات  حدثت  االزمة  هذه  على  الوقت  من  فترة  مرور  بعد  و 
منها  غلقها  تم  التى  الكافيهات  بين  من  كافية   ٢ افتتاح  تم  حيث 
كافيه  صاحب  بسؤال  و   "sta�li" كافيه  و   "brew and chew" كافيه 
ان هذا  الكافيه مرة اخرى قال  اعادة فتح  brew and chew عن كيف 

الكافيه يوجد فوق عمارة سكنية لذلك يعتبر محل تجارى 
 "sta�li" ان  تثبت  ورقة  اى  توجد  ال  قال:   "sta�li" كافيه  لصاحب  اما  و 
يوجد فى مكان سكنى فهو محل تجارى و ليس من حق اى مسؤل 

اغالقه.
باعاده فتح هذه الكافيهات دارت الكثير من االسئلة فى اذهاننا حول 
مرة  الكافيهات  على  اقالهم  عدم  و  اقبالهم  و  الناس  افعال  ردود 
اخرى فهل سيذهب الناس الى هذه الكافيهات مرة اخرى كما كانوا 
الذهاب  من  اوالدهم  و  انفسهم  على  سيخافوا  ام  قبل  من  يذهبوا 

لهذه االماكن لما يحدث فيها من اعمال مخالفة كما اكد البعض
التى  الكافيهات  اصحاب  لدى  كانت  االسئلة  هذه  على  االجابة  لكن  و 
فتحت من جديد و بلقائم و سؤالهم عن قالوا : من وجهة نظرنا انه 
بالتأكيد الكافيهات قد تأثرت من حيث االقبال و ذلك يرجع لتصديق 
البعض لما قاله النائب فرج عامر و لكن التأثر لم يكن بشكل كبير و انه 
و  االزمة  هذه  تخطى  سيتم  الوقت  مع  و  البداية  فى  طبيعى  امر 
سترجع كافيهات كفر عبده  فى وضع افضل مما كانوا عليه من قبل 

االزمة.

باقى الكافيهات فى انتظار التحايل على القانون

العودة للعمل مرة اخرى  الكافيهات من  و برغم من استطاعة هذه 
الى ان باقى الكافيهات االخرى ظلت مغلقة و لم تتمكن من اثبات ما 
اثبته الباقون و لكن اصحاب الكفيهات المغلقة لم يقفوا عاحزون لم 
المحافظة و  الى  بتقديم طلب  و يتركوا اماكنهم مغلقة بل قاموا 

الحى و الى مجلس الوزراء نقل الكافيهات من محالت سكنية الى 

تجارية حتى يتمكنوا من فتحها مرة اخرى و لكن لم يتلقوا اى رد من 
هؤالء حتى االن .

كل يوم يحدث الجديد من تطورات فى هذه االزمة و حتى االن 
لم نعرف من معه الحق و من عليه الذنب و المسؤل عن هذه 
هل  هنا  مفتوح  السؤال  سيظل  النهاية  فى  لكن  و  االزمة 

ستتمكن باقى الكافيهات من العودة مرة اخرى ؟؟

كتب : نانسي ابو عرب
   هاجر الحصري- نوران وائل

   ماريو منير- عزيز يوسف
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مستعمرات القمامة في شوراع االسكندرية

بالقمامة  ممتلئة  االسكندرية  مدينة  شوراع  ستظل  متي  الي 
ازعاج  الي  تؤدي  التي  القمامة  من  اكوام  شوراعها  صارت  حتي 
اهلها والي الكثير من االمراض واالوبئة ولكن ماذا يجب ان يفعل 

اهل االسكندرية للقضاء علي هذه المستعمرات التي تلتهم 

يحب  جميل   Ùا ان  الشريف  الحديث  يقول   , المدينة  شوارع 
الجمال, فيوما بعد يوم تزداد اكوام القمامة في الشوارع لدرجة 
انه ال يمكن للفرد ان يسلك طريقه النه ال توجد اماكن محددة 

اللقاء القمامة .

وبسؤال رئيس حي الجمرك اللواء خالد 
فوزي عن منظومة العمل لجمع 

القمامة
شركة  مع  متعاقدة  المحافظة  ان  اكد 
مستوى  على  القمامة  لجمع  (فالنهضة) 
 ٣ من  العقد  كان  و  بالكامل  االسكندرية 
كل  تشيل  الشركة  ان  كان  العقد  و  اعوام 
يوم من شوارع االسكندريه ٣١٥٠ طن يوميا و 
طن   ٥٠٠٠ الى  تصل  القمامة  اصبحت  حاليا 
يوميا فبناء على الزيادة تدخلت االحياء لرفع 
لكى  يوميا  عمال  بتاجير  و  بعربيتها  القمامه 
يقوموا برفع القمامه لتقلل حجم القمامه 
تقوم  فالشركه  الشوارع  فى  الموجودة 
ال  التى  الجزء  تكمل  االحياء  و  جزء  برفع 
تستطيع الشركة رفعه الن الحى ال يوجد به 

موظفين و عمال لجمع القمامة.

وباالستفسار عن سبب عدم انهاء العقد مع 
القمامة  جمع  تستطيع  ال  طالما  الشركة 

بالكامل
يعنى   ٢٠١٦/١/١ فى  ينتهى  سوف  العقد  اوال 
متبقى من المدة القانونيه شهر فقط و تم 
جديد  طرح  عن  الجريدة  فى  اعالن  طرح 
و  القمامة  لجمع  تدخل  جديدة  لشركات 
المنظومة الجديدة ستتم مع اربع شركات و 
االسكندرية  بتقسيم  المحافظة  ستقوم 
جمع  تسطتيع  لكى  قطاعات  اربع  على 

القمامة بالكامل من شوارع االسكندرية.

رئيس  طالب  ابو  احمد  اللواء  وبسؤال 
حي اول منتزه الجديد 

من  وذلك  المشكلة  حل  علي  نركز  اننا  قال 
باب  كل  علي  للقمامة  صناديق  وضع  خالل 
عمارة سكنية وسيتم توظيف مجموعة من 

سيارات القمامة لحل المشكلة
ووضح انه يواجه مشكلة القمامة عن طريق 
االستعانة ببعض الشركات المتخصصة لنقل 

استعمار  سيظل  فهل 
القمامة لشوارع  اكوام 

االسكندرية؟

القمامة وعن طريق توعية المجتمع بااللتزام 
القمامة في الشوراع واالهتمام  القاء  بعدم 
عقوبات  فرض  مع  الحضاري  بالمظهر 

وغرامات مالية لمن يخالف ذلك
وبسؤاله عن توفير صناديق للقمامة من قبل 
قادرة  غير  الحكومة  ان  الي  اضاف  الحكومة 
علي  قادرة  غير  وايضا  صناديق  توفير  علي 

التخلص من القمامة

وبسؤال احد الشباب السكندري
عن االزمة قال ان المظهر العام للمحافظة 
غير ادمي ويؤثر بالسلب علي الفرد وسلوكه 

والسياحة والصحة و انتشار االوبئة واالمراض

وبسؤال ربة منزل
قالت ان كثرة القامة تجلب الذباب والحشرات 
الضارة وهذا يؤدي الي مراض االطفال والكبار 
باالضافة الي انه البد من وجود سيارات الزالة 
ان  واستكملت   , يوميا  الشوراع  من  القمامة 
ولكن  للقمامة  صناديق  توفر  ال  الحكومة 
الشركات  بعض  مع  متعاقدة  كانت  عندما 
ولكن  القمامة  صناديق  توفر  كانت  الخاصة 
لحل  الكافية  بالصورة  توفيرهها  يتم  ال  االن 

المشكلة

وعن توجيه غرامات اللقاء القمامة
اكد انه طبقا لقرارات المحافظ السابق هانى 
من  على  بغرامات  قرارات  صدرت  المسيرى 
و  المحالت  و  الشوارع  فى  القمامه  يلقى 
المواطنيين و يتم تطبيق الغرامات مع ادارة 
قام  لو  و  البيئة  شؤون  اداره  و  البيئى  الرصد 

احد بالقاء القمامة فى الشوارع

وبسؤاله عن امكانية توزيع صناديق للقمامة 
علي شوارع االسكندرية

فى  للقمامة  صناديق  توزيع  تم  انه  اكد 
و  المنتزة  حى  و  شرق  حى  فى  االسكندريه 
تأخر  تقريبا  و  جديدة  صناديق  تصنيع  جارى 

الموضوع بسبب نقص الموارد المالية

وعن الحلول المقترحة لحل مشكلة 
القمامة 

 ٤ مع  بالتعاقد  الجديد  الفكر  في  الحل  اكد 
تستطيع  ال  الواحده  الشركه  الن  شركات 
في  النه  كامله  الشوارع  من  القمامة  جمع 
طن   ٥٠٠٠ الى  القمامة  تصل  الواحد  اليوم 
يوميا و قد يزيد هذا العدد ١٠٠٠ طن فى اليوم 
جمع  تستطيع  ال  واحدة  فشركة  الواحد 

القمامة بالكامل  

عبد اÙ حفصه- محمد حسن- باسم كوراني
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باقى الكافيهات فى انتظار التحايل على القانون

العودة للعمل مرة اخرى  الكافيهات من  و برغم من استطاعة هذه 
الى ان باقى الكافيهات االخرى ظلت مغلقة و لم تتمكن من اثبات ما 
اثبته الباقون و لكن اصحاب الكفيهات المغلقة لم يقفوا عاحزون لم 
المحافظة و  الى  بتقديم طلب  و يتركوا اماكنهم مغلقة بل قاموا 

الحى و الى مجلس الوزراء نقل الكافيهات من محالت سكنية الى 

تجارية حتى يتمكنوا من فتحها مرة اخرى و لكن لم يتلقوا اى رد من 
هؤالء حتى االن .

كل يوم يحدث الجديد من تطورات فى هذه االزمة و حتى االن 
لم نعرف من معه الحق و من عليه الذنب و المسؤل عن هذه 
هل  هنا  مفتوح  السؤال  سيظل  النهاية  فى  لكن  و  االزمة 

ستتمكن باقى الكافيهات من العودة مرة اخرى ؟؟
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المشاكل أھمھا أطفال یسمعونیستحقون ھذا فالحظنا كثیرا من المالحظھ لنستطیع مساعدتھم  ألنھممطالب خاصة بھم  اتبعنا أسلوب ومن تواضع ھؤالء وعدم رغبتھم  في
ویتكلمون ویرفضون ذلك

وتوفیر فرص عمل  تناسب قدراتھم اإلبداعیة.المشاكل  لتصل إلي أساسیات المعیشة  من تعلیم  اقناعنا واقناع من حولھ بأنھ أصم وتتدرج ھذه  بطریقھ ال إرادیة لكن عندما ینتبھ یحاول یستجیب لألصوات المحیطة أھلھم الصم  فكان الطفل "علي"ویفضلون االنعزال مع
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شخصيات  عن  تختلف  وشخصيتي  اسكندراني 
محافظات كثيرة , انا شخص محبوب ومتعاون , اتسم 
بداخل  احمله  الذي  العمق  عن  الناتج  بالغموض 
متوارثة  السباب  يرجع  شخصيتي  تكوين  شخصيتي, 
عن اجدادي , والتي تكونت من عدة منابع اعتقد انها 
روعة  ولمس  شاهد  من  كل  حب  في  تتبلور 
االغريق  و  اليونان  و  الرومان  ومنهم  االسكندرية 
عن  نتج  و  ترابها  احبت  التي  الثقافات  من  والعديد 
واضاف   , للسكندري  خاص  طابع  الحضارات  خليط 
الهدوء  هذا  الثقافات  كوكتيل  علي  االزرق  اللون 
رؤيته  نستطيع  الذي  السكندرية  الشخصية  بداخل 
هذا  عن  المعروف  فمن   , والسماء  البحر  في  امامنا 
اثبتت  كما  الهدوء  النفس  بداخل  يبث  انه  اللون 
بشدة  نثور  االمريكيه,ولكننا  الدراسات  من  العديد 
, فمصدر  بحر االسكندرية  الي  ايضا سره  يرجع  وهذا 
يستطيع  ثائر  الي  الرياح  من  بقليل  يتحول  هدؤانا 
يتسم  السكندري  لذلك   , فوقه  يطفو  ما  ارواح  زهق 
, واذا قام احدهم باغضابه  بهدوء يجذب به االخرين 
فاحذر منه الن هذه الشخصية اعتادت ان تجلب رزقها 
في تحدي مع ملهمها , وان البحر يثور عليه فمع ذلك 
يملك  ال  السكندري  الن  رزقه  منه  ينتزع  ان  يستطيع 
االجبار  فهذا  اوالصناعه  الزراعه  مثل  اخرى  موارد 
كان  وهذا  يومه  قوت  ليجلب  الموت  يتحدي  جعله 
من  توراثتها  التي  قوتي  مصدر  علي  دليل  اكبر 

اجدادي علي مر العصور 

سيـاحة

مثل:احمد رمزى و سمير صبرى و عمرو الشريف و احمد فهى و 
تخرج منها و ايضÚ مجموعة من المخرجين مثل  يوسف شاهين 
محمد  االستاذ  الكاتب  و  السالم  عبد  شادى  و  صالح  توفيق  و 
سلماوى و االستاذ سمير زاهر رئيس مجلس اتحاد الكرة المصرى

شخصية مميزة
كتب حسني ابراهيم

مدرسة فكتوريا
او ايتون الشرق مدرسة لورانس 
العرب و صانع اسكندرية ليه؟؟

كلية سان مارك
 مدرسة  رشدي اباظه و دودي الفايد

االنجليزية  المدارس  اكبر  و  اقدم  احدى  هى  فيكتوريا  مدرسة 
االسم  بهذا  تسميتها  تم  االسكندرية  بمحافظة  وتقع  بمصر 
عام  المدرسة  تأسست  بريطانيا  ملكة  فيكتوريا  للملكة  نسبة 
االن  اصبحث  حديثا  لكن  و  للجنسين  كانت  فيها  الدراسة   ١٩٠٢
مخصصة للبنين فقط وتتميز العريقة بمساحتها الواسعة حيث 
ان مساحتها تبلغ ١٤ فدان تقريبÚ و يوجد بالمدرسة ملعبان من 
اكبر المالعب  لكرة القدم و بها ايضا ملعب خماسي باالضافة 
الى العديد من المالعب االخرى لمختلف الرياضات مثل كرة اليد 
مما  سباحة  حمام  ايضا  بها  و  الطائرة  الكرة  و  السلة  كرة  و 
يجعلها ذلك اكثر تميزا عن المدارس االخرى. يطلق عليها " إيتون 
الشرق" تشبيهÚ لها بكلية إيتون البريطانية الذى تخرج منها ١٨ 
رئيس وزراء بريطانى حيت ان تخرج من مدرسة فيكتوريا العديد 
من الشخصيات ذو المكانة المرموقة فى جميع مجاالت الحياه 
لديهم  الذين  المصرين   الفنانين  من  مجموعة  ابرزهم  من  و 
مجموعة من الصور المعلقة على الحوائط  داخل مبنى المدرسة 

حتى يومنا هذا 

فى  الموجودة  المدارس  اقدم  من  مارك"  سان  "كلية  تعتبر 
االسكندرية و هى من إحدي المدارس التي تدرس جميع المراحل 
الدراسية ما قبل الجامعه وهي تعتمد علي اللغه الفرنسية كلغه 
أساسيه المدارس و تتميز المدرسة بأحتوائها على حديقة كبيرة 
العالمي  السيرك  الحديقة   هذه  فى  سنوي  بشكل  يقام  حيث 
با�سكندرية  و جاءت فكرة إنشائها منذ عام ١٩٢١ طلب مجموعه 
من الرهبان الالساليين الكاثوليك العاملين في احدي المدارس من 
المدرسة  بناء  علي  وافق  و  ببنائها  يقوموا  ان  فؤاد  السلطان 
في  الموقع  اختاروا  ذلك  بعد  و  الكبيره  المساحة  ذات  الجديده 
وكان  الشاطبي   منطقة  وهي  المدينه  وسط  بشرق  منطقه 
او  مالحقه  مباني  اي  تواجد  لعدم  نظرا  متميز  و  هام  موقعها 
مطلة بشكل مباشر وكانت تطل علي شارع بورسعيد و قريبه من 
طريق الجيش علي كورنيش االسكندرية واستغرق بنائها بشكل 
معماري متميز نحو ثالث سنوات و تم وضع حجر االساس في ١٩٢٦

باشا طوسون وافتتحها قنصل فرنسا  و ذلك بحضوراالمير عمر 
با�سكندرية  ١٦  اكتوبر ثم تم بناء كنيسته الرهبان الالساليين 
من  كبيرة  مجموعة  المدرسة  من  تخرج  و  للمدرسة  كملحق 
المشاهير  وكان من اهمهم الدكتور عصمت عبد المجيد ا�مين 
العام السابق للجامعة العربيه ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة 

السابق و من الفنانين رشيدي أباظه و دودى الفايد.

كتب :هاجر الحصري- عزيز يوسف
            نوران وائل- نانسي ابو عرب
           ماريو منير- كيرلس قلدس
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 ٧٠ رائعا حيث تمتد سواحلها لمسافة  تعتبر اËسكندرية مصيفا 
كيلومترا تقريبا، وتتميز برمالها البيضاء الناعمة خاصة في مناطق 
الغربية بالعجمي وحتى أبو صير بالقرب من برج العرب، باËضافة 
العصر  إلى  أغلبها  في  ترجع  والتي  الهامة  اÑثرية  المعالم  إلى 
يرجع  متميز  سياحي  طابع  اËسكندرية  ,لمحافظة  الرومانى 
القديمة  اÑثرية  المناطق  وامتزاج  المناخ،  العتدال  المتميز  للموقع 
أهم  من  الحديثة  والمعالم  للشواطيء  العصري  بالطابع 
السوارى  ,عمود  الشهيرة  اæثرية  قايتباى  "قلعة  البارزة  معالمها 

,قصر المنتزة ,المتحف الغارق ,قصر المجوهرات".

قلعة قايتباى التحفة ا�ثرية المعمارية
توجد العديد من المعالم االثرية باالسكندرية أهمها قلعة قايتباي، 

بنيت قلعة قايتباي على مساحة قدرها ١٧٥٥٠ متر مربع وقد بنيت 
على هذه المساحة أسوار القلعة الخارجية واستحكاماتها الحربية 

وهي عبارة عن مجموعة من اÑسوار بنيت لزيادة تحصين القلعة ، 
وتتكون القلعة من ثالث طوابق مربعة الشكل وتوجد في أركان البرج 

اÑربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة وهذه اÑبراج 
أعلى من البرج الرئيسي تضم فتحات لرمي السهام على مستويين .

نصف  المسجد  يشغل  و  القلعة,  مسجد  اÑول  الطابق  ويشغل 
ذلك  يعتبر  و  المملوكي  الطراز  على  بني  لقد  و  اÑول  الدور  مساحة 

المسجد ثاني أقدم مسجد في اÑسكندرية.

أربع قاعات كبيرة  يتخللها  أربعة ممرات  يتكون من  الثاني  الطابق  أما 
استخدمت الجتماعات القادة مع الجنود , و يوجد في وسط الدور 

الثاني سقاطة الزيت و لها وظيفتين اÑولى هي ربط الدور اÑول بالثاني , ة 
الثانية هي صب الزيت الساخن على اÑعداء .

أما يتكون الطابق الثالث من مجموعة من الممرات تحتوي على ٢٨ حجرة 
منتظمة الشكل لمراقبة سفن اÑعداء التي تدخل الميناء و أيضا لتخزين 

اÑسلحة و معدات القتال .

و أيضا حجرة كبيرة (مقعد السلطان قايتباي) بها نافذتين لرؤية السفن 
على مسيرة يوم من اËسكندرية يغطيه قبو متقاطع كما يوجد في 
هذا الطابق فرن Ëعداد الخبز البر المصنوع من القمح وكذلك طاحونة 

لطحن الغالل للجنود المقيمين في القلعة.

و يوجد أيضا الماكيت و هو عبارة عن نموذج للتصميم اÑصلي للقلعة و 
يشمل المداخل الحقيقية و المئذنة التي تم تدميرها عام ١٨٨٢ على يد 

االحتالل االنجليزي و يشمل أيضا تفاصيل اخرى لم تعد موجودة حاليا.

عمود اسوارى
في  اÑثرية  المعالم  أشهر  من  السواري  عمود  يعتبر 
مدافن  منطقة  بين  سدرة  باب  تل  فوق  أقيم  اËسكندرية. 
وبين  العمود  مدافن  باسم  والمعروفة  الحالية  المسلمين 
 ٢٧ حوالي  إلى  طوله  ويصل  اÑثرية.  الشقافة  كوم  هضبة 

مترا ومصنوع من حجر الغرانيت اÑحمر. 

قصر الملوك
الخديوي  بناه  بمصر.  الملكية  القصور  أحد  هو  المنتزة  قصر 
عباس حلمي الثاني عام ١٨٩٢ م. بمدينة ،و قصر المنتزه أنشأه 
يتماشى  معماري  بنظام  االربعينات  بداية  في  فاروق  الملك 
مع النظام الذي بنيت به القصور الملكية في المنتزه ولعل 
أشهر ما يميزه برج الساعة الذي كان تخرج منه أربعة تماثيل 
ذهبية للملك فاروق عندما تدق عقارب الساعة. تلك ببساطة 
هي قصة بناء المنتزه التي تعد من التحف المعمارية الخالدة 

في فنون العمارة المصرية في مدينة االسكندرية.

المتحف الغارق
أول متحف تحت الماء فى العالم ،فالمتحف الغارق أحد أبرز 
المتوسط  اÑبيض  البحر  مياه  غمرت  فقد   ، اÑثرية  المعالم 
الميناء  قاع  في  فصارت  واËغريقية  الفرعونية  المدينة 

الشرقي. 

قصر المجوهرات
المبنى  فى  لوجوده  نظرا  المجوهرات"  "قصر  عليه  يطلق 
الذى كان قصرا  الحدى أميرات االسرة العلوية االمالكة فى 
مبنى قصر فاطمة الزهراء بجليم ,يضم المتحف ١١ ألفا و ٥٠٠ 
قطعة تخص أفراد اÑسرة المالكة ,و قد تم تقسيم القصر 
الى عشر قاعات تضم مجموعات من التحف و المجوهرات 
مجموعة  أيضا  ,ويضم  على  محمد  اسرة  أفراد  تخص  التى 
نادرة و رائعة من التحف و المجوهرات و الحلى و المشغوالت 
بالجواهر و  المرصعة  الكريمة و الساعات  الذهبية و اæحجار 

الماس.

االسكندرية
مدينة االثار الساحرة

 كتب : اسراء عرابي
 نرمين خورشيد- نهلة محمد

االء احمد- محمد اشرف
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يعتبر من اشهر مطاعم الكبدة 
باالسكندرية بمحطة الرمل تم افتتاحة 
منذ ٢٥ عام و يرجع اسم الفالح للعائلة 
المالكة للمطعم واقتصر نشاطة علي 

صنف الكبدة فقط الن الكبدة تعتبر من 
الماكوالت التي تميز محافظة االسكندرية 

واصبح ياتي له الزبائن من جميع انحاء 
االسكندرية.

مطعم صواريخ هو مطعم للماكوالت 
الشعبية كانت بدايتة عباره عن عربة فول 

وقام صاحبها بالتوسع حتي اصبح 
مطعم في احدي شوارع بحري منذ ٣٥ 

عام وقريبا سوف يتم افتتاح فرع في قطر 
وتم اختيار هذا االسم الن جميع اصناف 

المطعم لدية تتميز بأنها حارة للغاية وان 
بهار الشطة من المكونات االساسية فى 

كل االطباق المقدمة و اكثر االصناف التى 
تميز بها المطعم هى الفول بالسجق و 

الصواريخ و سكالنس البحر وهو عبارة عن 
جميع اصناف البحر فى سندوتش و 

سكالنس الحلو.

الشيخ وفيق هو مطعم لمنتجات 
الحلويات تم افتتاحة بمنطقة بحري 

باالسكندرية و يتميز المطعم بمحدودية 
اصناف منتجاتة التي تقتصرعلى ام علي- 

كسكسي- ارز بلبن- ايس كريم- بليلة. 
تعتبر المكسرات هى مصدر الجودة 

لمنتجات المطعم ويوجد فرع اخر بدولة 
الكويت وقريبا سيتم افتتاح الفرع الجديد 

للشيخ وفيق بدبي.

مطعم خشبي صغير للماكوالت البحرية بمنطقة بحري وهو 
الكبيرة في االسكندرية ببحري  ما يميزه عن باقي المطاعم 
ويتميز المطعم بأطاللة رائعة علي البحر مباشرة مما يضفي 
وتقديم  بالجودة  يتميز  و  الطعام  تناول  اثناء  المتعة  من  جو 
اسماك طازجة مما ساعد علي شهرة المكان و اصبح له زبائنه 
من الشخصيات العامة والفنانين امثال الفنان يحي الفخرانى و 
محمد عدوية و سعيد عبد الغنى و ماجدة ذكى و نجالء بدر 

وغيرهم.

كانت بدايتة علي عربة في منطقة بحري و 
مع مرور الوقت وتوافد الزبائن عليه تم 

افتتاح اول فرع له في بحري علي الكورنيش 
وبعد اصبح له شهرة كبيره تمكن صاحبه 

من افتتاح عدة فروع اخري باالسكندرية 
في مناطق القلعة - ميامي- بئر 

مسعود- سموحة وتم افتتاح فروع اخري 
بالقاهرة- ومطروح

وتنحصر منتجات عزة حول االيس كريم 
بانواعة و االكثر تميزا به هو الحليب و 

المانجو و الفراولة  واالرز بلبن و الجيلي و 
البليلة

القبيصي من اشهر محالت العصير 
بالسكندرية في منطقة بحري امام 

الكورنيش وهو يتميز بمكانه عن المحالت 
االخري 

وتم افتتاحه منذ ١٢ عام و افضل منتجاته 
هي المانجه والفراولة و يطلق عليه ملك 
المانجو و الفراولة حيث يتميز بجودتهما 

الطبيعية بالدرجة االولي و يتميز بتوافر 
المانجه لديه طوال العام

Îfl^ÜÉ‡‘ä^=Ó€á€Ü

كبدة الفالح هاتلي ٩٦ نص لو سمحتكبدة الفالح هاتلي ٩٦ نص لو سمحت

واحد صاروخ بالشطة

ابو نورا مطعم المشاهير في بحرى

احلى مكسرات بأم على

القبيصي يعنى ٣٦٥ يوم مانجه

عزة مفيش منها اثنين

هاجر الحصري- نانسي ابو عرب

 نــــــــــــوران وائل- ماريــــــو منير
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المتراصة،  ا�كشاك  عشرات  با
سكندرية،   ا�نفوشي  شاطئ  على 
الشاطئ  هذا  كان  و   ، المكتملة  غير  والسفن  با�خشاب،  المحاطة 
، فقد تحولت  ا�ن  أما  الشرق ا�وسط  أفضل مكان لها على مستوى 
صناعة  إلى  والسفن  السياحية،  والمراكب  الصيد،  مراكب  صناعة  من 
للتزيين،  تستخدم  سفن  آخر،  نوع  من  سفن  ولكنها  أيض�،  السفن 

والديكور في المنازل، أو ما يسمى بالماكيتات، لعلها تساعد أصحاب تلك 
ا�كشاك على مواجهة مصاعب الحياة التي ابتسمت لهم فيما مضى، 
ولكنها ا�ن كشفت لهم عن الوجه ا�خر، الذي أوشكت تلك الصناعة  
بسببه على االنقراض ، حاولنا معرفة السبب في هذا من خالل الحديث 

مع بعض العاملين في صناعة السفن في ا
سكندرية. 

صناعة السفن مهنة اوشكت على االنقراض من مدينة 
االسكندرية على الرغم ان مدرينة اسكندرية واليونان وتركيا 

الدول الوحيدة التى تقوم بتصنيع السفن واليخوت فى 
الشرق االوسط ثم انتشرت الى البالد المحيطة من خاللهم ، 

فصناعة السفن يمكنك أن تسميها، مهنة، ويمكنك أن 
تسميها فن يستحق االهتمام الحكومي، لتنميتها، ورعايتها، 
وجذب الشباب إليها كسوق من أسواق العمل .                                                                     

" يامسئولين انقذوا صناعة السفن "

ماحال صناعة السفن باالسكندرية ؟
قال المعلم صالح صاحب إحدى الورش ، " أنا 

بشتغل في الوظيفة دي أب� عن جد ، وارثها 
يعني، كلنا هنا كدا" كما اضاف ان معظم 

العاملين فى صناعة السفن سكان بحرى 
لكن احيانا يستعينوا بعمال  يساعدوهم 
من الرشيد ، وتحدثنا معه عن كيفية بيع 

السفن فقال ان البيع يتم من خالل الزبائن ، 
وليس عرض وطلب ،ونقوم بتنفيذ كل 

طلباتهم.

وسالناه عن أكثر الزبائن شراءا للمراكب 
والخامات المصنعة ، فقال ان العرب من 

اكثر الزبائن شراء للمراكب ، اما عن الخامات 
التي يتم تصنيع تلك المراكب منها،قال 

انهم يستخدموانوعين من الخشب االول 
خشب مستورد، واالخر خشب شجر محلي، 

ويتم من خالله عمل هيكل المراكب، 
وهناك هياكل اخري تصنع من الخشب ا

لمستورد لكن في الغالب يتم استخدام 
الخشب المحلي، وباقى الخامات 

المستخدمة في صناعة السفن مستوردة، 
واغلب اليخوت تسخدم الفايبر، ويتم 
استعمال خشب شجر التوت والسنط 

والكافور، أو ا�بلكاش، أو الزان، وأنواع اخري 
كثيرة، وعن حال المهنة ا�ن قال انه اليتم 

بناء مراكب صيد بعد ايقاف
ترخيصها منذ عام ١٩٩٥ ويتم بناء اليخوت 
فقط ، اما عن  مطالبهم افاد " احنا مش 

طالبين حاجة صعبة احنا مهنتنا 
محترمة ومهمة ومش موجودة كتير ، 
عايزين بس هناجر يتحط فيها المراكب 

ونصنع فيها المراكب علشان نعرف نشتغل 
ومحتاجين سور يحيط بينا علشان البلطجية 

اللى قلبوا المراكب الوكار ودعارة وغرزة 
وكمان العربجية اللى بنوا اسطبالت هنا ، 
وأستغلوا غياب غفر السواحل اللى كانوا 

بيتابعونا احنا شخصيا لكن دلوقتى مبقاش 
ليهم دعوة بأى مشاكل تخصنا وسأبونا 

ليهم "

هل هناك طلب علي شراء المراكب ؟
زمان كان يوجد اجانب وعرب يطلبوا الشغل 

لكن بسبب البلطجية واالسطبالت 
والتراخيص الصعبة " مش بييجوا تانى " 

المهنة بتنقرض بسبب اهمال مطالبنا فبعد 
ان كنا اكبر حوض لصناعة السفن في الشرق 

ا�وسط تبدل الوضع االن وتوقفت صناعة 
السفن 

هل اوالدكم يعملون فى نفس المهنة ؟
"اوالدنا مش بيرضوا يشتغلوا فى السفن الن 

ماعدش فى شغل وال بتجيب فلوس ، 
ومافيش اى جهة حكومية ، وال نقابة بتدور 

على مصالحنا ."

من  مجموعه  الي  االسكندريه  مدينه  تحولت 
اهل  غضب  تثير  التي  والالفتات  الكتابات 
تجاري  اعالن  عمل  يريد  من  فكل  االسكندريه 
يقوم بالكتابه علي جدران الشوارع بشكل غير 
حضاري فهناك الكثير من جدران الشوارع تم 
بصري  تلوث  الي  اددت  بطريقه  عليها  الكتابه 
عمليه  اذدادت  االخيره  االوان  ففي  ملحوظ 
الكتابه علي جدران الشوارع فقامت الحكومه 
العمل  بهذا  يقوم  من  علي  غرامات  بفرض 
المشين الذي ال فائدة منه اال جلب المال ولكن 
الهالي  وبصريه  نفسيه  اضرار  عليه  تترتب 
حي  رئيس  سكرتير  وبسؤال  االسكندريه  
العجمي اللواء سامي شلتوت عن رأيه في هذه 
قانون  وضع  تم  انه  اكد  حيث  حيث  الظاهرة 
المنشات  جدران  علي  العبارات  كتابه  يجرم 
العامه والخاصه وهي الحبس لمده ٤ سنوات 
وغرامه بمبلغ مائه الف جنيه و تم وضع هذا 
ومظهر  شكل  علي  للمحافظه  القانون 
المواطنين  احد  وبسؤال  والمنشات  الشوارع 
وغير  الئق  غير  منظر  انه  قال  السكندريين 
حضاري وانه يعمل علي تشويه صورة مدينه 
االسكنديه وللكتابه علي الجدران اضرار نفسيه 
علي  بالكتابه  الطفل  فيقوم  االطفال  علي 
االخرين  يري  مثلما  والخاصه  العامه  المنشات 
لهذه  حل  عن  وبسؤاله  العمل  بهذا  يقومون 
المشكله اكد بانه يجب علي الحكومه التسرع 
يوقومون  من  علي  العقوبات  تنفيذ  في 
بالكتابه علي جدران المنشات و يجب تغير هذه 
جمال  عن  معبره  جمله  وكتابه  الكتابات 
البحر  عروس  االسكندريه  مثل  االسكندريه 
الكتابه  ستظل  متي  فالي  المتوسط  االبيض 
علي جدران المنشات فالبد من تنفيذ احكام 

قاسيه لمن يقوم بهذا العمل 

الكتابة  بأن  السكندري  الشباب  احد  واكد 
وقد  حضارية  غير  ظاهرة  الجدران  على 
الشعبية  االحياء  معظم  فى  انتشرت 
تشوه  قد  اثرها  وعلى  الرئيسية  والشوارع 
من  معظمها  التى  الحيطان  من  الكثير 
ولالسف  العامة  المرافق  من  او  المنازل 
الشديد معظم الكتابات يغلب عليها طابع 

المراهقة 
علي  تكتب  التي  العبارات  انواع  عن  وسألناه 
بكتابة  الصبية  بعض  قيام  اكد  الجدران, 
او  تشجعيهم  عن  تعبيرا  العبارات  بعض 
الذى  الرياضى  للفريق  الجارف  تاييدهم 
فى  يجيش  عم  التعبير  او  يشجعه 

نفوسهم من مشاعر سلبية اتجاه االخرين 
ورغم ان هناك العديد من العبارات واالبيات 
يتهافت  التى  والمفيدة  الجميلة  الشعرية 
الطلبة لكتابتها ولكن تبقى الظاهرة سلبية 
ويتوجب فرض القوانين الصارمة للحد منها 

وعندما سألنا احد مديري المدارس المتضررة 
من هذه الظاهرة اكد ان جدران المدارس 

عليها  يكتب  عمالقة  صفحات  الى  تحولت 
وطموحاتهم  وامالهم  االمهم  الطالب 
او  االسم  كتابة  عليها  يغلب  والتى  التافهة 
الكنية او اللقب او رسم قلب مجروح وغيرها 

من الكلمات التى ال معنى لها .
خالل  من  رسوماتهم  فى  الشباب  ويتفنن 
استخدام وسائل عديدة من مثل استخدام 
الرش والطباشير واالقالم والفرش العريضة 
الى  وتسىء  مشينة  االفعال  هذه  وان 
عقوبات  فرض  يجب  ولذلك  المجتمع 
وغرامات مالية على مرتكبيها وذلك حفاظا 
واقتراح  العام  والذوق  العامة  المرافق  على 
ان تخثصم من درجات الطالب الذى يرتكب 

هذه المخالفة 
ما  تنحصر  انها  اكد  الطلبة  هذه  اعمار  وعن 
عدوانية  نوازع  ولديهم  سنة   (  ١٣-١٩  ) بين 
بهذه  االخرين  من  االنتقام  الى  ويسعون 
الطريقة المريضة ، ويعانون من عقد نفسية 
او  معين  هدف  وجود  وعدم  ملل  او  وفراغ 

محدد فى حياتهم 

مهنة فى طريقها
النقراض

صناعة السفن

كتب :اسراء عرابي-االء احمد
نهلة محمد- نرمين خورشيد

الكتابه علي 
الجدران ..
الي متي ؟

كتب : عبد اÕ حفصه- محمدحسن 
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زنقه الستات..
اقدم سوق نسائي في االسكندريه
زنقه الستات..

اقدم سوق نسائي في االسكندريه
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اسكندرية لها سر خاص ميعرفهوش غير االسكندرانية فيها 
دفء محدش هيحس بيه غير ال عاش فيها

اسكندرية يعنى ريحة اليود الي طالعة من البحر فى عز 
الشتا عشان تعدلك مزاجك

اسكندرية يعنى واقفة على كوبرى ستانلى فى عز الشتا و 
ام كلثوم و فيروز بيغنوا فى عربية الترمس ال جمب عربية 

الذرة المشوى ال واراك 
جربت تكون شايل هموم الدنيا كلها فوق راسك وبعد 

قعدة ساعة واحدة بس على البحر بتنسى كل حاجة
طيب جربت تروح جامع المرسي ابو العباس او كنيسة 

المرقسية تتمتع بسحرهم وترمي همومك كلها علي 
اعتابهم ويا سالم علي فسحه في قلعة قايتباي و التمتع 

بسحرها وطلتها علي البحر وانت بتاكل احلي ايس كريم من 
عزه  

طيب جربت تتمشى فىشوراعها القديمة.. شوارع محطة 
الرمل و المنشية و شارع فوائد وتحكلهم علي الي جواك 

بعدها تطلع تستمتع بأحلى فنجان قهوة فى البن البرازيلي

 اسكندرية يعني تبدأ يومك بطبق فول و فالفل من محمد 
احمد او جاد فى محطة الرمل مع واحد سندوتش بيض 

بالبسطرمة زيادة جبنة من البان سويسرا

و ساعة الغذاء تروح تاكل احلى اكلة سمك فى بحرى او 
ابوقير.. او فتة الكوارع و الحمام المحشى فى محالت 

العطارين
و تطلع تحلى بأجدع هريسة بالقشدة من الحلبي

جربت تقعد على قهوة عربى و تحبس االكل بأحلى شاى 
فى الخمسينة بالنعناع مع شوية كسكسى بالمكسرات و 

اللبن من الشيخ وفيق
و لما تحب تتعشى انت و صحابك تطلع على "اوالد الفالح" و 
"ابو حلمى" تاكل احلى كبدة اسكندراني فى الدنيا و بعدها 

تروح تشرب احلى عصير قصب من "مكة"
و يومك مش هيخلص لو انت لسة صاحى و مش جايلك نوم 
الن عروسة البحر مبتنمش اطلع على المعمورة و اجر عجل و 

لف المعمورة كلها مع اكله ذره مشتوي مع اعز صحاب 
وبعدها تروح تركب حنطور وتلف اسكندرية كلها و تستمتع 

باحلي نسمة هوا 
بأختصار لو مجربتش كل ده يبقى مجربتش تعيش عيشة 

االسكندرانية 
اسكندرية هى سحر و اسرار كتير اوى و النها اسرار هتفضل 

مستخبية و مش هيكتشفها اال اللي هيعيش فيها 

من  مجموعة  يضم  بمكان  التحق  من  كل  الحظ  يحالفه 
القادة يرأسهم قائد اعلي يستطيعون تحويل االمور السلبية 
بحكمة واسعة الي ايجابيات من خالل المشاركة في العمل 
في  تالميذهم  يعاونوا  فهم   , عليه  االشراف  فقط  ليس 
الصعوبات التي تواجهم ويصبحون اذان صاغية لهم ليفجروا 
بايديهم طاقات توصلهم العلي قمة من النجاح ويرجع هذا 
النموذج الي دول شرق اسياف هم االشهر في هذه االمور لكن 
مع كل هذه المسافة الجغرافية يستطيع قادتنا ان يمتلكوا 
البناء الذي يكون مصدر اساسي لنجاح اي نظام  النموذج  هذا 
القيم  وغرس  بتربية  يقوم  الذي  التعليمي  النظام  باالخص 
بداخل اجيال تصبح في المستقبل عناصر بناء المجتمع وينتج 
وزرعوا  علموهم  من  خطي  علي  يسيرون  قادة  منهم 
كلمات  نجد  ان  نستطيع  ال  هنا  ومن  النجاح  بذرة  بداخلهم 
نخص بها للشكر فهذه الكلمة ال تفي بما قدمتموه الينا من 
علم ونجاح نفتخر به ونخص بالشكر دكتور انجي محمود التي 

منحتنا الفرصة لشكرها وشكر كل من عاونا علي النجاح.
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