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متابعات

أغسطس  ٢٠٢١م 

العناية اإللهية تنقذ مأمور ١٥ مايو ورئيس املباحث من حادث األوسطى

رئيس املتحف القومى للحضارة املصرية بالفسطاط لـ»القاهرية «: 
املتحف القومى للحضارة املصرية منارة ثقافية حضارية وتفاصيله تعكس عظمة املصريني.

تعرف على 
التحرش لتعي 
مدى خطورته 
على اإلنسان 

واملجتمع

صاحب مخبز سياحي يف املحلة يوزع خبز مجاناً 
علي األهالي مبناسبة زواج ابنته

تقرير د – عيد على 
أسفر حادث ١٥ مايو، عن إصابة رئيس مباحث قسم شرطة 
مدينة ١٥ مايو و٤ أمناء شرطة، عندما صدمتهم سيارة مسرعة، 
وقت معاينــة القــوة األمنيــة حلريق شــب يف ســيارة وقــود عندما 
اصطدمت بسيارة نقل محملة بالطوب، فانقلبت سيارة الوقود 
علــى طريــق األوتوســتيراد أســفل الطريــق الدائــري األوســطي، 
مــا أدى إلــى حتولها إلــى كتلــة مــن اللهــب، وتــداول رواد منصات 
التواصــل االجتماعــي، صــورًا وفيديوهــات للســيارة علــى فيــس 
بــوك، فلقيــت انتشــارًا واســًعا بــن رواده، وأصبحــت محــل بحث 
مــن القــراء واملتابعــن، ولــم يســفر احلــادث  عــن حــدوث أضرار 

بالغة ســوى يف إصابــة القــوة األمنية.
واستقبل مستشفى حلوان العام، جثة املتوفى “طارق فتحي”، 
٥٠ ســنة أمــن شــرطة بقســم شــرطة مايــو، وكل مــن املصابــن: 
“محمد رمضان أحمد”، أمن شرطة بوحدة املباحث، و”محمد 
جــال عبــد احلليــم”، أمــن شــرطة، و”كــرمي محمــود صابــر”، 
أمن شرطة بنجدة حلوان، و”علي خالد مصباح”، و”رجب عبد 
العظيــم الســيد”، مدني. كمــا مت نقــل املقــدم »أحمــد رضــوان »، 
رئيــس مباحــث قســم شــرطة ١٥ مايــو، النقيــب »محمــد يحي« 
إلى مستشــفى االٕنتاج احلربي، بعد إصابتهما بإصابات طفيفة

إخماد حريق سيارة األوتوستيراد

دقائق قليلة من أعمال اإلطفاء، جنحت خالها قوات احلماية 
املدنيــة، من الســيطرة علــى حريــق األتوســتيراد، بعد اســتخدام 
املــواد الكيماويــة يف اإلطفــاء، حتــى متــت الســيطرة علــى حادث 
١٥ مايــو، وحتــرر محضــًرا بالواقعــة، وأخطــرت النيابــة العامــة 
باحلــادث، وانتقــل عضــو يف النيابــة العامــة إلــى مــكان احلريــق، 
ومتــت معاينتــه، وقــررت النيابــة انتــداب جلنــة فنيــة للمعاينــة، 
وحتديــد أســباب احلريــق، وموافــاة النيابــة بنتائــج مــا أســفرت 
عــن أعمــال الفحــص الفنــي، وكلفــت املباحــث بإعــداد حترياتها 

يف حــادث ١٥ مايــو.
معاينة الفريق األمني

وخال معاينة الفريق األمني لـ»حادث ١٥ مايو«، فوجئ الفريق 
باصطدام سيارة كانت قادمة بسرعة كبيرة، بالقوة األمنية التي 
كانــت تباشــر أعمــال املعاينــة والفحــص، مــا أدى إلصابــة رئيس 
مباحــث ١٥ مايــو  املقــدم و٤ أمنــاء شــرطة، بينهــم أمــن شــرطة 
حالته الصحية غير مســتقرة، ويتلقى العاج داخل املستشــفى، 
بحسب مصادر أمنية ذكرت تفاصيل احلادث، أن السائق اصطدم 
باحلواجــز احلديديــة يف محيــط احلريــق، مــا تســبب يف إصابة 
أفــراد القــوة األمنيــة، ومتكنــت القــوة األمنيــة مــن التحفــظ على 
الســائق، واقتياده إلى قسم الشــرطة، وحترر محضًرا بالواقعة، 
وأحيل إلــى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمــة اإلصابة اخلطأ.

بقلم - احمد عبد العزيز
ما هو التحرش وما هي أنواعه وأشكاله ؟ 

التحــرش عبــارة عــن القيــام بتوجيــه أي نــوع مــن الكلمــات الغيــر مرحــب بهــا أو 
القيام بأفعال لها طبيعة أو إيحاء جنسي مباشر أو غير مباشر وتنتهك السمع أو 
البصر أو اجلســد  وتنتهك خصوصية فرد أو مشــاعره وجتعله ال يشعر باالرتياح 
أو بالتهديد أو عدم اإلحســاس باألمان واخلوف أو شعوره بعدم االحترام والترويع 

واإلســاءة أو اإلهانة واالنتهاك والشــعور بدنــاءة الفعل والفاعل
التعريف هنا يظهر بشــكل عام وشــامل لكل أنــواع التحرش لكن يجمــع كل هذه 
األشــكال والتعريفــات أن الهــدف غيــر مفهــوم والوســيلة دائمــاً حتمــل يف طياتهــا 

هــوس عقلــي
أنواع وأشكال التحرش 

أشــكال التحــرش تتعــدد وتتنــوع حســب املجتمع وحســب ثقافــة الناس وحســب 
صرامــة الســلطات يف تطبيــق القانــون وحســب أشــياء وعوامــل أخــرى كثيرة.

وقــد يتضمــن التحــرش أكثر مــن شــكل مــن األشــكال املعروفــة وقد يكون شــكل 
واحــد. تعالوا لنتعــرف على أشــكال التحــرش التــي مت رصدهــا يف كل املجتمعات

التحرش باللمس :
يقوم املتحرش باســتخدام يديــه  يف اللمس التحســس االحتكاك بأجزاء جســم 
األنثــى  أو الوقــوف خلــف األنثــى واالحتــكاك بها مــد اليد لإلمســاك ويشــمل هذا 

الشــكل كل إشــارة باليديــن حتمل إشــارات جتــاه شــخص ما .
 التحرش بالنداءات واإليحاءات : 

وتشمل قيام الشخص املتحرش بالصراخ أو الهمس بكلمات .
 يتحرش بكلمات بذيئة أو يتعمد أن يلقي أمامها نكتة بذيئة فيها إشارات غيرالئقة

  ويشمل هذا الشكل أيضا على إصدار املتحرش أي أصوات 
 التحرش بالعن : 

وهــو املوصــوف دينيــاً التحــرش العــن، وفيــه يقــوم املتحــرش بالتحديــق بشــكل 
مقصــود يف وجه امــرأة يتحرش بها بنظــرات حتمل قــدر مــن الوقاحة وقلــة األدب 

أو النظــر يكــون مركــز على  جســم املــرأة التــي ينظــر إليهــا ويتحــرش بها .
التحرش بالتعليقات :

وهــو أن يقوم الشــخص املتحــرش بإصــدار إميــاءات مابســها أو تقليــد طريقة 
مشيها ويسخر منها ويشــمل إلقاء نكات أمامها وتعمد استماعها إليها أو التلميح 

باقتراحــات  أمامها .
التحرش باملاحقة والتتبع  :

أي يقــوم املتحــرش بتتبــع األنثى ميشــي خلفهــا ويشــعرها أنــه يراقبهــا ويتتبعها 
وهي تذهــب إلى مــكان ما بالقــرب منها ســواء على قدميــه أو قد يتتبعها بســيارته 

اخلاصــة ويخرج مــن شــباك الســيارة ليطرح عليهــا كلماتــه البذيئة .
التحرش مبكاملات الهاتف :

وهو شــكل قدمي وشــهير جدا للتحــرش يقــوم املتحــرش باالتصال باألنثــى التي 
يريــد التحرش بها ســواء بقصــد أو االتصــال بأي رقم بشــكل عشــوائي .

 التحرش من خال االهتمام الزائد :
وهو أن يقوم املتحرش بالتدخل بسخافة يف خصوصيات

يقوم بالتواصل معها على غير رغبتها يلح يف التقرب منها ويف االستخفاف 
وناقشت جلان متعددة يف مجلس  النواب سن تشريعات صارمة ضد التحرش 
لكنها لم تَر النور وبقيت يف إطار النقاشات الطويلة والتجاذب بن مؤيديها ومعارضيها

ولكن بفضــل اهلل ثــم بحكمــة الرئيــس مت األمر بإعــداد مشــروع نظــام مكافحة 
التحــرش 

من هنــا ومن هــذا املنطلــق فليعــرف كل مــن تســول لــه نفســه أن يتحــرش بآخر 
بأن العقوبــة تنتظــره فليفكر مليــاً قبــل اتخــاذ أي خطوة  

تتقدم جريدة القاهرية ومجلس 
إدارتها برئاسة دكتور/ عيد على

 وجميع الصحفيني بالتهنئة 

للسيد  اللواء “ هشام  والي”
 مبناسبة الترقية إلى رتبة لواء 

متمنني له  التوفيق 
والنجاح والسداد

تتقدم جريدة القاهرية ومجلس 
إدارتها  برئاسة دكتور/ عيد على

 وجميع الصحفيني بالتهنئة 

اللواء »محمد عابد « 
وكيل اإلدارة العامة لهيئة ميناء 

القاهرة اجلوي  متمنني له مزيدا من 
التفوق والتألق والنجاح

تتقدم جريدة القاهرية ومجلس 
إدارتها  برئاسة دكتور/ عيد على

 وجميع الصحفيني بالتهنئة
  للعقيد »أحمد عادل غنيم «

مبناسبة الترقية إلى رتبة عقيد 
متمنني له مزيدا من التفوق 

والتألق والنجاح

تتقدم جريدة القاهرية
  برئاسة دكتور/ عيد على

 وجميع الصحفيني بالتهنئة

 للرائد ” محمد فرج” 
على ترقيته لرتبة رائد متمنني له 

مزيدا من التفوق 
والتألق والنجاح

تتقدم جريدة القاهرية ومجلس 
إدارتها برئاسة دكتور/ عيد على 

وجميع الصحفيني 
بخالص التهاني للعميد

” محمد فرغلى” على جناته من 
حادث الطريق األوسطى

 متمنني له  دوام الصحة والسعادة

ــ تصوير أحمد عبد العزيز  حاوره السيد عيدـ 
قابلنا الدكتــور أحمد غنيــم، الرئيس التنفيذي 
لهيئة املتحــف القومــي للحضــارة املصرية،وهــو أول 
رئيــس لهيئــة املتحــف القومــي للحضــارة املصريــة  
لنتعــرف عــن قــرب علــى املتحــف القومــى للحضارة 

املصريــة بالفســطاط
وإلى نص احلوار..

نود التعرف على سيادتك من خال بطاقة تعارف 
ـ الدكتــور أحمــد غنيــم أســتاذ بكليــة االقتصــاد والعلــوم 
السياسية جامعة القاهرة  وسبق لى العمل كمستشار ثقافى 
ملصر ورئيس للبعثة التعليمية فى أملانيا والنمسا فى الفترة 

من 2٠١٤ إلى 2٠١8     
ماذا يقدم املتحف القومى للحضارة املصرية للزائر؟

 املتحف القومــى للحضارة املصريــة ليس مجرد متحف 
هــو مؤسســة ثقافيــة ترفيهيــة علميــة متكاملــة علــى أعلــى 
مســتوى، ويقع فى موقع متميز فهــو أكبر متاحــف القاهرة 
مساحة ويطل على بحيرة عن الصيرة الطبيعية، وبانوراما 
القلعة ومجمع األديان مبصر القدميــة،  ويضم كل مظاهر 
الثــراء والتنــوع التــى متتعــت بهــا احلضــارة املصريــة خــال 
األزمنــة املختلفــة بــدءاً مــن عصــر مــا قبــل التاريــخ وحتــى 
الوقت احلاضر، ويعتبر صرحاً ثقافياً ضخماً فريدا  الذى 

يتضمن قاعــات العرض املتحفــى  . 
 مــا املتميــز واملختلــف الــذي ســنجده يف املتحــف 

القومــى للحضــارة املصريــة؟
ـ املتحف القومي للحضارة املصرية هــو حكي احلضارة 
املصريــة مبختلــف وجوهها ليتعلــم الزائــر تطور احليــاة يف 
مختلــف العصــور مبــا يتعلــق بالتــراث املــادي والتــراث غيــر 
املادي الــذي يعتمد على أســلوب حيــاة، فكــر، أو رؤية صور 
بتقنية عالية تشرح الكثير من األمور. وهو املتحف الوحيد 
يف مصــر الذي يعــرض مثل هــذه األمــور، فقــد اعتدنا على 
املتاحــف املتخصصــة يف مجــال معــن مثــل متحــف الغــزل 
والنسيج، أو متحف متخصص يف حقبة معينة، مثل املتحف 
اإلســامي، أو القبطي، أو الفرعوني وخافــه، أما املتحف 
القومــي للحضــارة املصريــة مختلــف، فأســلوبه يف إعطــاء 
الفكر األثري مرتبط بالتاريخ وبالثقافة، عندما يأت الزائر، 
، ويعلم كيف كان يعيش االنسان املصري، كيف كان يستخدم 
اخلبز؟ كيف كان متقدم يف الطب؟ كيف كان الفن يف العصور 
املختلفة، فاملتحف يعطي جرعة مختلفة عن بقية املتاحف.

ــطة  ترفيهية وثقافية   هل يوجد يف املتحف أنش
ــد األثري؟ باإلضافة إلى البع

أننا ال نعتبــر املتحــف القومي للحضــارة املصريــة مجرد 
متحــف، بــل نعتبــره منــارة ثقافيــة حضاريــة، فمــن الناحيــة 
العلميــة، يحتــوي علــى معامــل علــى أعلــى مســتوى، يوجــد 
بها أجهزة ال توجد ســوى يف املتاحف الكبرى  وكذلك لدى 
املتحــف بعــدا ترفيهيــا، فلدينــا بــازارات ســتعرض منتجات 
مصريــة أصيلــة مــن مختلــف محافظــات مصــر، وثقافــات 
متعددة موجــودة يف هــذه املحافظات، كما لدينــا بعد ثقايف 
يتمثل يف وجود ســينما ومســارح، فيوجد املســرح الروماني 

لينقــل لنــا البعــد األثــرى الــذى نحــاول أن نــرّوج له.
ما هى مواصفات فاترينات العرض؟

 الفاترينات مت تصنيعها خصيصاً بإحدى الشركات األملانية 
العاملية املُتخصصة فى هذا املجال للعرض املتحفى للقطع 
واملقتنيــات األثريــة، وهــى فتاريــن حديثــة وذات مواصفــات 

خاصة ووضعها فى قاعة العرض املركزى.
ــة  ــا القاع ــي تضمه ــة الت ــع األثري ــدد القط ــا ع م

املركزيــة؟
 مــا يقــرب مــن ١6٠٠ قطعــة أثريــة، حتكــي تاريــخ مصــر 
مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ، فنحــن نعــود بالزمــن إلــى 3٥ 
ألف سنة قبل التاريخ، مرورا بالعصور الفرعونية واألسرات 
املختلفة، والعصر البطلمــي والعصر اإلغريقــي والروماني 
والعصر القبطي واإلسامي، انتهاءً بالعصر احلديث، الزائر 
ســيرى قطــع مــن أجمــل القطــع األثريــة املوجــودة، جميعها 
حتكي قصص مختلفة، فكل فاترينة وراءها قصة مختلفة، 
كما ســيرى شــرح يف بعــض الفاترينات ملــا هو هذا الشــيء، 
وكيفية اســتخدامه وما هو القصة التي تكمن وراؤه، ســواء 
فيمــا يتعلــق بالطــب، باملوســيقى، بالفــن، باحليــاة اليوميــة، 
بتطــور بعــض األدوات وكيــف يتــم اســتخدامها، فــكل ذلــك 
ســيراه يف قاعــة مــن أجمــل القاعــات املوجــودة يف املنطقــة 

العربيــة وأفريقيا.
ــاء طراز املتحف بهذا الشكل  متى بدأت فكرة إنش

الفريد املتميز ؟ 
ـ الفكــرة يف إنشــاء املتحــف القومــى للحضــارة املصريــة 
تعود إلى ثمانينات القــرن املاضي، عندما وجدت مســابقة 
عاملية، وفــاز بها املعمــاري املصري الدكتور غزالي كســيبة، 
وبــدء بنــاء هــذا الصــرح يف عــام 2٠٠2، وامتــد العمــل لكبــر 
حجــم املشــروع وارتفــاع تكاليفــه املاليــة، ثــم توقــف خــال 
الثــورة، وبعــد عــام 2٠١٤ بــدأت احليــاة تــدب مــرة أخــرى، 
ومت اســتكمال أغلبية املنشآت، فجميع املنشآت مستكملة، 
وما يتبقــى هــو بعــض الرتــوش الداخليــة يف بعــض األماكن 
التي ســيتم افتتاحهــا تباعــا إلــى أن مت افتتاحه عــام 2٠١7
هل ساهم موكب املومياوات امللكية يف الترويج له؟

بالطبع موكب املومياوات امللكية لن يروّج ملتحف احلضارة 
فقط، فهو ساهم للترويج ملصر والسياحة يف مصر، واملتحف 
هو جزء مــن مصــر، فهــذا املوكب كفيــل بأن يجعــل املتحف 

مبثابة أيقونة للسياحة الثقافية املصرية.
فنحن نقوم بالترويج ملتنزه ومنفذ جديــد مبفهوم جديد 
لألسرة املصرية والزائر األجنبي، فنحن لسنا متحف فقط، 
ولكن نحــن منــارة ثقافيــة وحضارية، عندمــا تأت إلــى هنا، 

ســتقضي اليــوم بالكامــل، وســتحصل علــى جرعــة ثقافيــة، 
باإلضافــة إلى وجــود وســائل ترفيه متعــددة، تناســب فئات 
الشــعب املصري املختلفة، ســواء على املســتوى االجتماعي 
ــز  أو الثقــايف، فجــزء مــن هــذا الفكــر، هــو أن املــكان مجّه
الســتقبال العائــات املصريــة والزائــر األجنبــي، وهــذا مــا 

يحققــه املتحف مــن خــال التطويــر املوجــود بداخله.
ماذا عن وسائل تأمني املتحف؟

تأمن املتحف ُيعد من األمور املهمة جداً فهناك عنصر 
التأمن البشرى ويشمل عدة جهات لتأمن املتحف داخلياً، 
حيــث يتــم التنســيق مــع شــرطة الســياحة واآلثــار، وجلــان 
أمنية من األمن العــام، واحلماية املدنية، واألمــن املركزى.. 
كمــا يوجــد أمــن خاصــة ُمتخصصــة لتوفيــر األمــن اإلدارى 
للمتحف.. كما مت تزويد املتحف بعدد  كاميرات مراقبة، مت 
تركيب  كاميرات إلكترونية حاليــاً، وجاٍر تركيــب  كاميرات 
نهارى وليلى مزودة باألشــعة حتت احلمراء إنفــرا ريد، كما 
أن املتحــف ُمجهــز بغرفــة مراقبــة وحتكــم، تضــم  شاشــات 
لتغطية ومراقبة ومتابعة كافة أنحاء من الداخل واخلارج.. 
للمتحف.. كما مت تزويد موقفى االنتظار بأجهزة الكشــف 
عــن املعــادن ببوابــات الدخــول واخلــروج جلــراج الســيارات 

الذى يســع ٥٠٠ ســيارة.
وما أســعار تذاكر زيــارة املتحف القومــى للحضارة 

املصرية؟
ســعر التذكــرة للمصريــن والعــرب 6٠ جنيهــا، أما ســعر 
التذكــرة للطلبــة فيبلــغ 3٠ جنيــه فقــط، وســعر التذكــرة 
للزائــر غيــر املصــري، »األجانــب« 2٠٠ جنيــه، وللطــاب 
غيراملصرين«األجانــب« ١٠٠ جنيــه واملعفيــن مــن ســعر 
التذكــرة اجليــش األبيــض، وذوى الهمــم والعاملــن باآلثــار 
وطلبة الهندســة قســم معمارى واألطفال أقل من 6سنوات 

وكبــار الســن فــوق الـــ 6٠عــام 
ما رسالتك للمصريني واألجانب لدعوتهم لزيارة 

املتحف القومي للحضارة املصرية؟
ــا سيشــعرون  ــن جميع أشــعر بالفخــر، وأرى أن املصري
بالفخــر عندمــا يــرون هــذا الصــرح العظيــم املوجــود علــى 
أرض مصرية، ليس ملجــرد أنه متحف، بــل ألن كل تفصيله 
فيــه تعكــس عظمــة املصريــن، عظمــة املصريــن القدامى 
واألحقــاب املختلفــة تظهــر يف املعروضــات، ولكــن عظمــة 
املصريــن يف الوقت احلالــي، تظهــر يف اإلنشــاءات واألخذ 
يف االعتبار كل تفصيله، وتظهر يف أسلوب العرض، وتكملة 
العرض باألدوات واألساليب سواء التقنية التي جتعل املتعة 
لــدى الزائــر املصــري واألجنبــي مختلفــة عــن أي مــكان قام 

بزيارتــه مــن قبــل.

مدينتنا اجلميلة لها حق علينا

كتبت : داليا محمد 
مدينــة ١٥ مايــو هيئــة املجتمعــات العمرانيــة اجلديــدة و بعــد اإلعــان عــن تدشــن املبــادرة 
الرئاســية حيــاة كرميــة حتــت رعايــة الســيد الرئيــس  عبــد الفتــاح السيســي  مت اإلعــان عــن 
أول مبادرة  للمدن العمرانيــة اجلديدة  إهــداء من جهاز مدينة ١٥ مايــو ومجلس أمناء مدينة 
١٥ مايــو 2٠2٠ مبــادرة مايو تتجمــل 2٠2١ بالتعــاون مع كافــة الهيئــات واملؤسســات واإلدارات 
التخصصية ومراكز الشــباب والنادي وشخصيات العمل العام وجميع شــباب املدينة وطاب 

اجلامعــات واملعاهد واملــدارس.

كتب - محمد عوض
 طــارق طلعــت أمــن ، رجــل ال يتجــاوز عمــره ٥8 عامــا وحاصــل علــى الشــهادة اإلعداديــة، 
صاحب مخبز ســياحي  طارق أمــن« مبنطقة املنشــية اجلديــدة يف املحلة الكبــرى مبحافظة 
الغربية أعلن عن توزيعه اخلبز مجانا علي املواطنن ، مبناسبة زواج ابنته يف إطار ما وصفه 

بـ«مســاعدة املواطنن يف ظل حالــة الغاء«.
»موقــع القاهريــة« ذهــب إلــى مخبــز طــارق أمــن ، وســأل أهالــي املنطقــة، الذيــن أكــدوا أن 
هذا املخبز يعمل يومياً من الســاعة السادســة صباحا حتى الســاعة السادسة مســاءً، وأكدوا 
أن صاحب املخبز قام يــوم حنة ابنته بتوزيــع اخلبز علي املواطنــن مجاناً، دون مقابل وناشــد 

األهالي كل أصحــاب املخابــز أو أى مشــروع بتخصيص جــزء من وقتهــم للغابة .
وقال طــارق طلعت أمــن، إن الفكــرة جاءتــه للتجارة مــع اهلل  حيــث خصص يوم حنــة ابنتي 
بتوزيع اخلبــز على أهالــي املنطقة والغيــر القادريــن ســواء ببطاقة النقــاط التموينيــة أو بدون 

بطاقة، مؤكــداً أنه قــام بتوزيع مــا بــن 6٠٠٠ إلــي 7٠٠٠ رغيــف مبناســبة زواج ابنتي،
موضحاً أنه رغم تكلفة اخلبز املجاني الذي يقــوم بتوزيعــه، إال أن أرباحــه زادت، مؤكداً أنه 

ســوف يســتمر يف هذه التجارة ، مع اهلل مهما واجه من مصاعــب أو أى ظروف.
وإضافــة طــارق لــدي ابــن يدعي أحمــد يبلــغ مــن العمــر 3٠ عــام  يســاعدني يف املخبــز منذ 

8 ســنوات تقريبا.
وأثناء جولة » موقع القاهرية« باملنطقة تلقى طارق عددا »رسائل« شكر« من أهالي منطقة 

املنشية اجلديدة مسقط رأسه على املبادرة، وشجعه على االستمرار فيها خلدمة الفقراء .


