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حوارات

أغسطس  ٢٠٢١م 

جريدة القاهرية تنفرد بلقاء مع النائبة » إيفلني متى بطرس « بدمياط 

ما بني احلقيقة واألمل ولد اليوتيوبر »محمد عليوة« من جديد

حوار صريح حول قانون األحوال الشخصية اجلديد 

علي البديوي يكتب وماذا بعد احلب !!! 

اجني قويطة ... فتاه تتحدي املجتمع وتصل حللمها يف خطوات ثابتة 

حوار خاص مع مدير إدارة املستقبل التعليمية الدكتور أنور إبراهيم 

أطالب بإعادة تطوير املناهج كل 5 سنوات 

 صيانة هيئة األبنية التعليمية للمدارس بعيدة كل البعد عن احلقيقة

 املناصب ألصحابها وال أسعي ألكون صاحب منصب   

كتب :  وفاء خروبه 
يذكر أن التاريخ البرملاني للنائبة إيفلني علي مدار السنوات املاضية 
يعرفه اجلميع حيــث أنها منــوذج فريــد يف اإلخــاص والتفانــي وأداء 
مهمتها بكل أمانــة ووطنية من أجــل املواطن املصــري، وأبنــاء دائرتها  

الذين خرجوا بكثافة لدعمها يف االنتخابات.
هذا وقد رصدت جريدة القاهرية بعض أعمال النائبة ايفلني متى 
، ومنهــا أن الدكتــورة » إيفلــني متــى بطــرس« وجهــت مقترًحــا برملانًيا 
إلــي الدكتــور مصطفــي مدلولــي، رئيــس الــوزراء، ووزيــرة التضامــن 
االجتماعي، لضم حــاالت فاقدي العــني الواحدة، ضمن املســتحقني 
لبطاقة اخلدمات املتكاملة، الفتة إلي أن القانون رقم 10 لسنة 2018 
ينظــم حقــوق ذوي االحتياجــات اخلاصــة، إال أن الائحــة التنفيذيــة 
للقانــون والتــي ُصــدرت منــذ عامــني، لــم تنــص صراحــة علــى اعتبار 
فاقدي العــني الواحــدة مــن ذوي اإلعاقة بل تعتبرهم مجــرد مرضى، 
وبالتالي ال يتمتعون باحلقوق واالمتيازات التي يتضمنها القانون وال 

يســتفادون بها، علــى الرغــم أن عددهم يتجــاوز املليون . 
 عرفينا بنفسك أكثر ومنذ متى وحضرتك يف عالم السياسة؟
إيفلني متى بطرس زخارى من مواليد اإلســكندرية عضوية قائمة 

املحافظة بدمياط الدائرة االنتخابية قطاع شرق الدلتا يف احلقيقة 
أنا دخلت عالم السياسة من فترة طويلة  بصفتي أننى كنت موجودة 
دائما مع املجتمع املدني ومكثت فترة طويلة مع املجلس القومي للمرأة 
نفذنا مبادرات و حمات و سياسات طبقا لتعليمات الدولة  ودخلنا 
املحليات  يف أمانة املــرأة و يف األحزاب قبل الثــورة وكنت أمينة املرأة 
يف قسم أول ثم أصبحت عضو املجلس القومي للمرأة ومت ترشيحي 
مــن التربيــة والتعليــم ومــن الدولــة ومــن املجلــس القومــي للمــرأة ثــم 
برملــان 2015 ودخلنا عالــم السياســة والبرملان عالم شــيق جدا حيث 
االجتهــاد فــى احلصــول علــى حــق املواطــن الــذى ال أعرفــه ويتطلــب 
ذلك معرفة القوانني ومعرفــة آلية تنفيذها ومن الذي ينفذهــا  وكان 
لي دور تشــريعي ورقابي علــى تطبيق القوانــني داخل املجــال التركيز 
لديــه أول وحــدة التغذيــة أو الــوزارات املعنيــة يف احلقيقة هــي حتتاج 
رقابة كبيرة جدا , مسأَلة السياسة مسالة غير سهلة وعالم  السياسة 

علمنا نفكر فــى اإلجابة قبل الســؤال فى احلقيقــة عالم و اســع .
ما الفئات التى يجب متثيلها فى القوائم االنتخابية؟

يف احلقيقة مرشح القائمة على وعي ومعرفه بجميع الدوائر داخل 
املحافظــة ويكــون علــى عاقــة بــكل املناطــق الســكنية أو كل الدوائــر 
مرشــح الفردي يكون على منطقة معينة فمثا عندنا مركزين مركز 

أول و مركــز ثاني لهــم نواب فهو نائب شــعب وليــس نائب منطقة 
ما الفرق بني مرشح »القائمة«ومرشح »الفردي«؟

املرشح الفردي يتم انتخابه داخل نطاق جغرايف محدد مبحافظة 
معينة وميثل هذا النطاق داخل البرملان )مثال مرشح املقعد الفردي 

عن دائرة مدينــة نصر هو نائــب مدنية نصر ويتم انتخابــه من جانب 
املواطنني الذين يحق لهم التصويت يف نطاق هــذه الدائرة«.

أما مرشــح نظــام القوائــم يتــم انتخابــه داخل نطــاق جغــرايف يضم 
أكثــر مــن محافظــة وميثــل هــذه املحافظــات مجتمعــة داخــل البرملان 
) مثال مرشــح قائمة شــرق الدلتا ميثــل 7 محافظات وهي الشــرقية 
ودمياط وبورســعيد واإلســماعيلية والسويس وشمال ســيناء وجنوب 
ســيناء ويتــم انتخابــه مــن املواطنــني الذيــن يحــق لهــم التصويــت بهذه 

املحافظــات«.
 هل هناك نسبة معينة مخصصة للمرأة؟

  نعم وقد زادت هذه النسبة اآلن عن الدورات السابقة .
  تشهد مصر حاليًا تعظيمًا لدور املرأة.. كيف ترين ذلك؟

- بالفعــل.. هــذا هــو العصــر الذهبــي للمــرأة، فالرئيس السيســي 
ــه الكامــل بدورهــا يف املجتمــع،  ــع ذلــك مــن إميان عّظــم دورهــا، وينب
لذلــك كانــت محــل اهتمامــه سياســيا واجتماعيــا وثقافيــا وصحيــا، 
وقام بتمكينها مــن املناصــب القيادية، فشــاهدنا املرأة تتولــى العديد 
مــن احلقائــب الوزاريــة املهمــة وتتقلــد منصــب املحافــظ، كمــا تولــت 
العديد مــن الســيدات والفتيات منصــب نائبــات للــوزراء واملحافظني 

خــال التشــكيل األخيــر للحكومــة.

كما شــاهدنا املرأة تتقلد مناصب قضائية وإداريــة، باإلضافة إلى 
تخصيص نسبة من مقاعد البرملان للمرأة لتضمن متثيلها نيابيا وكان 
لذلك أثر ايجابي، حيث خرجت السيدات للمشاركة فى االنتخابات 
بكثافــة، كمــا واصــل الرئيــس اهتمامــه باملــرأة صحيــا ألنهــا أســاس 
األســرة واملجتمــع وذلــك مــن خــال إطــاق حملــة 100 مليــون صحة 

للكشــف املبكر على املــرأة.
 ما الدور الذي ميكن يقوم به الشمول املالي فى متكني املرأة؟
التمكــني االقتصادي للمــرأة فى مصــر أولويــة وطنية لــدى الدولة، 
وأطلقت احلكومة العديد من املبادرات الوطنية لتمكينها، وقام الرئيس 
عدد الفتاح السيســي عــام 2017 بإطاق إســتراتيجية لتمكــني املرأة 
2030 من خــال املجلس القومي للمــرأة، وتهدف إلى أن تكــون املرأة 
بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى إستراتيجية التنمية املستدامة، 

ويركز الركن الثاني لإلستراتيجية على التمكني االقتصاد.
متكــني املــرأة اقتصاديــا هــو إعطــاء دور أكبــر للمــرأة باملجتمعــات 
وتوفير الفــرص احلقيقية لهــا. ومشــاركة املــرأة اقتصاديا سيســاهم 
فى رفع الناجت املحلــى، ويوفر حياة أفضل لها وألســرتها وهو عنصر 
مهــم مــن عناصــر تقــدم املجتمعــات وفــى مكافحــة الفقــر خصوًصــا 

فــى املحافظــات.

حوار : جهاد أمام 
حادثــة هزت أرجاء الباســلة بورســعيد بســبب ســقوط أحد 
أبنائهــا مــن أهلــي الكازينــو العائــم مغشــيا عليــه داخــل البحــر 
ــا  ــم ويف باطنه ــا األل ــا التاســع يف ظاهره ــه أمتــت عامه حادث

األمــل والطمــوح .
محمد عليوة شاب يف العقد الثالث من العمر حادثة غيرت 
مجرى حياته تعود إلى تسع سنوات عندما كان يتنزه مع خطيبته 
على البحــر وعندما قــرر إثبــات حبه لهــا فعــل كمــا يف األفام 
وقفز من أعلــى الكازينو العائم ببورســعيد فتحــول فرحه هذا 
إلي ألــم ومعانــاة فتســبب ذلــك لــه بكســر ف الفقــرات العنقية 

وقطع يف احلبل الشــوكي أدى إلى شلل رباعي .
»عليــوة« حــل علينــا ضيفــا بجريــدة القاهريــة ونترككــم مــع 

اللقــاء التالــي .
نورتنا يا متفائل..

 عرفنا أكثر بنفسك ..
ــة كان  ــوة والســن 30 ســنه وقــت احلادث االســم محمــد علي

عنــدي 21 ســنه.
احكي لنا عن احلادثة التى حصلت وكام الناس عنها ؟

ــج واملوقــف كان  ــم ويف كام مبه ــد كان مؤل ــاس أكي كام الن
صعب عليا اتشــليت وخســرت كل حاجة وحياتــي اتغيرت بس 

احلمــد هلل.
ــاعدك من حولك لتتخلص من األزمة التى  كيف س

كنت فيها ؟

حــوار.. نهــال 
يونــس 

أول األمــر نحــب  . يف 
نتعــرف علــى حضرتك ؟
أحمــد رمضــان محمــد 
املستشار باالستئناف العالي 

ــة  ــس الدول ومجل
نريــد أن نعــرف اجلمهــور 
أكثــر عــن قانــون األحــوال 

الشــخصية ..
مشــروع القانــون املقــدم 
يشــمل 224 مــادة، ويتطــرق إلــى بنــود العاقــة الزوجيــة بدايــة 
مــن اخلطبــة حتــى انتهائهــا ســواء بالوفــاة أو الطــاق واخللــع، 
ويتنــاول املشــروع أهــم حقــوق املحضــون مــن حقــه يف النســب، 
وحقه يف اإلنفاق عليه وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة 

بينهمــا واســتحداث مفهــوم تواصــل األقربــاء.
ما هي التعديالت اخلاصة بإثبات الزواج أمام محكمة 

األسرة؟
اســتحدث القانون مواجهــة ظاهرة الــزواج العــريف مبا ميثله 
مــن إهــدار حلقــوق املــرأة، وذلــك مبنــح مهلــة اختياريــة لتوثيــق 
عقود الزواج العريف والتصادق عليه خال 5 ســنوات من تاريخ 
نفــاذ القانون،باإلضافة لبنود مواد تنظم مســألة إثبات النســب 

ـ السيد عيد   حوارـ 
وإلى نص احلوار..

حوارنا اليوم حوار غير عادي ألنه مع شــخصية غير 
عاديــة أنه حــوار مــع شــخصية تربويــة وصاحب رســالة 
هي رســالة التعليم حتيــة شــكر وإجال ملــن يحمل على 
عاتقه أسمى املسئوليات والن احلوار لغة العصر وموقد 
ــدة القاهرية لقاء مع  الذهن ونتاج الفكر فقد كان جلري

الدكتور أنور إبراهيم مدير إدارة املستقبل التعليمية
 * يف البداية نود التعرف على شخصكم الكرمي 

من خالل بطاقة تعارف .
ـ أنور محمود إبراهيم حاصل على دكتوراه يف مجال 
الكيمياء الفيزيائية من كلية العلوم بتقدير عام جيد جداً 
مع مرتبــة الشــرف باالشــتراك مع كليــة التربيــة جامعة 
عني شــمس ، ومــن أوائــل خريجي كليــة التربيــة جامعة 
عــني شــمس وأعمــل كمديــر إلدارة املســتقبل التعليميــة 

مبدينــة 15 مايو .
*ملخص عن أهم أعمالكم وإجنازاتكم ؟

- خبير مناهج يف مركز تطوير املناهج واملواد التعليمية 
،ولدي مؤلفات يف تعليم املجتمع للمتسربني من التعليم 
، وكما عملت الوثيقة النوعية ملادة الفيزياء ،ومؤلف باب 
يف النانو تكنولوجي لطاب الثانوية العامة ، واشتركت 
يف تأليف كتاب العلــوم من الصف الرابــع االبتدائي إلى 
الصف الثالث اإلعدادي ، وكما اشتركت يف وضع كتاب 
الكيمياء للصف األول الثانوي ومشترك يف تأليف كتاب 
املهارات احلياتية والتواصل االجتماعي للتمريض ،وكنت 
مســئول الفيديوكونفــرس عــن الــوزارة ومســئول تدريــب 

الفيديوكونفرس ملادة العلوم.
 وتوليت منصــب وكيــل إدارة باب الشــعرية ،ثــم مدير 
ــن” و”املــرج “و”اخلليفــة  ــة “عابدي ــإلدارات التالي عــام ل

واملقطــم” تواليــاً وإدارة املســتقبل حاليــاً .
* بداية.. ِصف لنا املشهد التعليمي يف مصر اآلن؟
ــى قســمني  - املشــهد التعليمــي يف مصــر ينقســم إل
التعليم العــادي والتعليــم االلكترونــي، الثانوية بــدأت يف 
استخدام التابلت وبقية املراحل تعليم عادي لكنه تخطيط 
الدولة أن يصبح التعليم بجميع مراحله الكتروني وهذا 

شــيء عظيم  .
* ما سبب عودة وزارة التعليم لالمتحانات الورقية 
يف أولى وثانيــة ثانوي عــام يف التيــرم الثاني هذا 

العام بدالً من االمتحانات اإللكترونية؟
- ليــس فشــل لامتحانــات اإللكترونيــة »، مصــر بها 
بنيــة حتتيــة تكنولوجية متقدمــة بشــكل كبيــر، وهى من 
الــدول األولــى التــي جنــح فيهــا نظــام التعليــم عــن بعــد 
ولكن الســبب هو لتغاضي القلــق املوجود عنــد الطاب 
وأولياء األمور فالدولة املصرية ، وقد  أظهرت التجربة 

بهــا إيجابيــات كثيرة 
وعبور مصر من دول العالم الثالث إلــي دولة من دول 
العالم املتقدمة ودراسة التاريخ وتعود شبابنا على التحليل 
واالســتنتاج واملنطــق، وإطــاق حلقــات اإلبــداع االبتــكار 

والتركيز علي التكنولوجيا وماحقة التقدم العلمي.
* هناك من يطالب بإلغاء النظام اإللكتروني يف 
االمتحانات..وهناك من يطالب باإلبقاء عليه..

فما رأيك حول هذه املطالبات؟
- طاملا يوجد نسبة تطالب باإلبقاء على هذا النظام 
إذن هناك  شــعور بنجاح النظام اإللكترونــي فأنا أوافق 

وأؤيد أفكار معالــي وزير التربية والتعليم.
لــي زمــاء عائــدون مــن الصــني يذكــرون لــي أنــه مــا 
زال املــدرس والســبورة والطباشــير كمــا هــم يف التعليــم 
هناك لذا فقد تخطت مصر خطوة عماقة يف التطوير 

التكنولوجي.
* كيف يتم  تطوير التعليم الفني يف املدارس ؟ 
الدولة اجتهت إلى التعليم املــزدوج عن طريق حتويل 
املدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية تعليمية عن طريق 
نقــل الــورش للمــدارس مثــل بــى تــك وغبــور واملــدارس 
التطبيقيــة التكنولوجيــة التــى تخــدم املجتمــع  وإتاحــة 
الفرصة للعمالــة املصرية لتحســني مســتوياتها املهارية 
والفنية والثقافية وخلق جيــل من العمالة املدربــة قادرة 

ظلــوا يصبروننــي كثيــرا جــدا وأنــا راضــي احلمــد هلل رغــم 
أنــي خســرت كل شــيء  .

الصبر واإلميان والعزمية ماذا ميثلوا لك ؟
الصبر هو السلمة األولى التى تشجعت بها واإلميان والرضا 
ساعدوني كثيرا .. صعب على  حالي جدا لكنى صممت على 

التغيير  وحققت لنفسي حياة جديدة .
احكي لنا عن فكرة قناة اليوتيوب ؟

تعلمت كيف أدخل عالم السوشــيال ميديا وابتكرت طريقة 
جديدة الســتعمال املوبايل بلســاني طبعا كان صعبــا عليا جدا 

.)D.N.A( أو نفيه والبصمة الوراثيــة
ما هو االعتراض التى يتعلق باالستضافة والرؤية؟

املطالبة بإعادة ترتيب وضع األب بالنسبة للحضانة واالستضافة 
ليصبح رقم 2 بعد األم بدال من كونه رقم 16.

ما وضع الطفل حال وفاة احلاضنة؟
مشروع القانون نص على نقل احلضانة لألب حال وفاة األم 
مباشرة بدال من جدة األم شريطة أن تكون وفاة األم طبيعة ليس 
لألب عاقة فيها، للحفاظ على األسرة وحتقيق األمان للطفل .

علــى االلتحــاق بســوق العمــل مباشــرة وحتقيــق التنمية 
االقتصادية وتوفير الكوادر الفنية والبشرية املتخصصة 
واملؤهلــة والقــادرة علــى اإلنتــاج الســيما أن الطــاب يف 
هــذه املــدارس يحصلــون علــى مزايــا كثيــرة مــن ضمنها 
مكافــأة ماديــة للتدريــب واحلصــول على تدريــب متميز 
للغاية والتركيز على اجلانب العملي مع تخصيص وقت 

لشــرح النظري.
*  وماذا عن تطوير املناهج؟ 

- املناهج القلب النابض للنظام التعليمي يف أي دولة 
تواجه ما يفرضه عليها عصرنا احلالي من تقدم يف كافة 
املجاالت املعرفية ، واالجتماعية ، والتربوية ، والثقافية 

والتي حتدث على املستوى العاملي واإلقليمي واملحلي،
فأصبحت املناهج التعليمية مع هذه التغييرات تواجه 
حتديات حقيقة من أهمها : حتدي النمو السريع للعلم 
وتدفق املعلومات وثورة تقنية املعلومات وحتدي التفكير 
العلمي وحتدي اإلبداع والقيم ولكن منذ عام 2007 كان 
آخر تطوير للمناهج وتوقف منذ 9 ســنوات لــذا أطالب 
بإعادة تطويــر املناهج فالعلــم غير ثابت وهنــاك كل يوم 
جديــد مــن النظريــات العلميــة احلديثــة والتــي البــد أن 

لكن مع التمرين واملثابرة استطعت أن أنفذه  وعملت صفحتي 
الشــخصية علــى الفيســبوك وانســتغرام وتيــك تــوك بتشــجيع 
البعض وشــجعت نفســي أحاول أن أكون ســببا يف تغير نفوس 

النــاس لألحســن وأجعلهم ســعداء على قــدر ما أســتطيع .
وحاولت االرتقاء مبستواي وأوسع دائرة انتشاري واليوتيوب 
وسيلة مرئية أفضل اعتمد على مساعدة آخى ووحدة تصوير 
بســيطة أقدم محتوى حتفيزي وقصص ومعلومــات عامة عن 

التفاؤل والطموح والعزمية.
رجعت مــرة أخــرى لنفــس مــكان احلادثــة بعد 9 ســنني هل 

اســتطعت ؟ وماذا كان  إحساســك ؟
ثاث ســنوات أحــاول وأفشــل ويف الســنة الرابعة اســتطعت 
وتغلبــت علــى خــويف كان ال بــد أن أتصالــح مــع نفســي . حــاول 
وحــاول وحــاول أكيــد ســتصل يف النهايــة ونزلــت البحــر وكنــت 
خائفا ومبساعدة أخي شعرت بالنعمة التى وهبني إياها  اهلل 

بأنــي أغير يف نفــوس النــاس وأســعدهم . 
»ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا«.

طاقه النور التى حولك من ؟
يف أهلي وآخى وابنته .

ما طموحك ؟
نفســي أعمــل جمهوريــة التفــاؤل وده هــديف الذي أســعى له 
بتقدمي محتوى اليوتيوب أني أغير نفوس الناس وأسعد قلوبهم 
ليــس ســعيا للشــهرة ولكــن للخيــر والتفــاؤل نحــن لــن نســتفيد 
شــيئا  لو ظللنا نبكى على حالنا نعتبــر احلســرة والهم صخرة 

نصعد عليها .

ما وضع األطفال بالنسبة للسفر باخلارج؟
يتم منع تغيير أسماء األبناء أو السماح بسفر املحضون للخارج 
إال مبوافقة كتابية للوالدين أو بإذن القاضي ملنع تهريب املحضون.

ما هو وضع املخطوبني فى قانون األحوال الشخصية 
والتعديل املقترح عليه؟

يتم تنظيمها ووضع ضوابط لتنظيم آليــة التعامل بني طريف 
اخلطبة حال العدول عنها، وتتعلق تلك الضوابط باملهر والشبكة 
والهدايا واحلفات وغيرها من املتعلقات، كما تضمن مشــروع 
القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجني ثماني عشر 
ســنة وفق ملا هو مقــرر فــى قانــون الطفــل رقــم 12 لســنة 1996 

وردعا ملنع زواج األطفال.
ما أبــرز النقــاط اخلافية مبشــروع القانــون واملتعلقــة بفترة 

احلضانــة أو الرؤيــة للطفل فــى حــاالت الطاق؟
اقتــرح مشــروع القانون أن تســتمر فتــرة احلضانة حتى ســن 
15 عامــا، وميكــن أن تصــل إلــى 18عامــا وهــو مــا يتوافــق مــع 

الدســتور، وقانــون الطفــل.
ما ضوابط االستضافة أو رؤية الطفل بني الطرفني؟

يتم تنظيم الرؤية فــى األماكن العامة مع إجــراء تعديل عليه، 
بحيث يكون املكان آمنا ومناسبا بشكل أفضل من األماكن املتاحة 
حاليا وضمــان عــدم اإلخال بها بشــرط جزائــي للمتخلف عن 
تنفيذها ثاث مرات متتالية، ويصل اجلزاء للحبــس والغرامة، 
ونقل احلضانة ملن يلي األم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ 

لفترة محددة يحددها القاضي .

يتعلمها أبنائنا الطاب.
* من هو املعلم الناجح برأيك ؟

- املعلــم الناجح هــو الذي يتقــى اهلل يف عملــه ويعمل 
إلرضاء ربه وضميره ويبذل اجلهد والعرق لتنفيذ سياسة 
العملية التعليمية ، كما وضعها املسئولني املعلم الناجح  
هو الــذي يضع أمــام عينيه الطالــب وال يضــع عينيه يف 
جيــب الطالب وال يجعــل من الطالب ســبوبة يــأكل منها 
عيــش لو حــدث ذلــك فشــل وأفشــل فاملعلــم الناجــح هو 

من يهمــه التعليم وينظر لعقــل الطالب.
*  ما احلد األدنى لراتب املعلم من وجهة نظرك؟

- الذي مينحه حد الكفاف وأن يكون له سكن وتأمني 
صحي مائم بعد تخصيص مبلغ مناسب يأكل ويشرب 
بــه والبــد مــن زيــادة املعلــم بحــد أدنــي2000 جنيــه بــدل 
سكن وعاج إذا كنا نرغب النهوض باملعلم  فسنغافورة 
و كوريا الشمالية وماليزيا  لم ينهضوا باالهتمام باملعلم 

والصناعة.
أقــول لكــم هــذا ألن املناصــب ألصحابهــا وال أســعي 

ألكــون صاحــب منصــب.
*هــل تــرى أن املدرســة حتتــاج إلــى تعديــالت 

حتــى تكــون مهيــأة للطالــب ؟
- املــدارس حتتــاج لصيانــة وهيئــة األبنيــة التعليميــة 
تتــرك املــدارس ألكثــر مــن 20 عام لكــي تقــوم بصيانتها  
والبد دخول املدارس الصيانة كل خمس ســنوات فلدي 
مــدارس لــم تدخلهــا الصيانــة منــذ أكثــر  مــن 20 عــام، 
صيانة هيئة األبنية التعليمية للمدارس بعيدة كل البعد 

عــن احلقيقة. 
* مــا أفــكارك وطموحاتــك لتطويــر اإلدارة 

التعليميــة؟
أمتنى أن تصبح املدارس حكومية وليست  جتريبية ال 
أريد فــرق بني التجريبــي واحلكومي إذا كنــا نريد تعليم 
جيد البد أن تكون املدارس كلها حكومية ويدرس بها ما 
يدرس بالتجريبي لتخرج لنا أجيال وطنية يعتمد عليها.

*ما الكلمة التى تود أن توجهها ألبنائك الطالب 
، ومبا تنصحهم ؟

- الطاب هم أوالُدنا ، ويجب عليهم جميعاً أن يكون 
بينهم وبني معلميهم مودة وحب واحترام  .

ابني الطالب ال تعتمد على االنترنت يف تلقيك املعلومة 
خــذ معلوماتــك مــن املعلــم واجعــل والــدك هــو  قدوتــك 

احلسنة.
يف اخلتــام ال يســعنا إال أن نتقــدم بخالــص الشــكر 
والتقديــر للدكتــور أنــور إبراهيــم مديــر إدارة املســتقبل 
التعليمية على هذه الفرصة من وقته ، ونشــكر سيادته 
علــى كل مــا تفضــل بــه مــن نصــح وإرشــاد وملــا قــدم من 

جهــود ملموســة يف خدمــة العمليــة التعليميــة.

كتبت رانا فخري 
اجنــي قويطــة كاتبــة بورســعيدية حتــدت العــادات والتقاليد وســعت 
ــاب احلالــي  ــوان شــعر يف معــرض الكت وراء حلمهــا وصــدر لهــا أول دي

باســم بنــي هادمــني 
وكان لنا هذا اللقاء 

نريد أن نعرف اجلمهور أكثر  بحضرتك ؟
اجنــي الســيد قويطــة كاتبــة وشــاعرة مصريــة، حاصلــة علــى درجــة 
الدكتوراه الفخرية »Dr.h.c« يف األدب العربي وأعمل ك كاتبة صحفية 
بالعديد من الُصُحف واملواقع اإلخبارية، ُمقدمة برنامج  إذاعي، وُنشرت 

لي العديد من القصائد واملقاالت وغيرها من الكتابات املُختلفة بالكثير 
مــن اجلرائــد املصريــة والدوليــة، َحصلــت علــى العديــد مــن شــهادات 

التقدير واألوسمة يف مجال األدب .
نشأتك ؟

من مواليد بورسعيد 18/أغسطس/1997م، حتديًدا جنوب بورسعيد، 
عرباوية من أبناء قبيلة العبابدة  .

بدايتك يف الكتابة يف أي مرحلة عمرية ؟
من ُصغــري بحــب القــراءة جــًدا ومــن هنا جــاء ُحبــي األكبــر للكتابة، 
بحب أفرغ أي طاقة داخلي على ورق زى ما يقرأ فـالكُتب عن تعبيرات 

كثيرة للشخصيات وتفريغ طاقة الكاتب إن كان تفريغ شخصي أو إبداعي 
أو حتى خيالي، بدأت أتعلــق باملوضوع وحبي للكتابة يزيد يــوم عن يوم 
ومنيــت الهوايــة هــذه بكثــرة املُمارســة ، وأصَبحــت حتــى بعــد دراســتي 
هــي األهــم بنســبة لــي واجتهــت لهــا اجتــاه كامــل، وشــعوري جتاههــا 
مش مجرد ُحــب، أنا بتعامل معها كـــأسلوب حياة ِمنها يبدأ ُكل شــيء .

ما مضمون الديوان للقراء ؟
مضمــون الديــوان ببســاطة هــو عــدة قصائــد تناقشــت فيهــا بعــدة 
أســاليب عن فقد اآلدمية وحتولُهم لبيئة هادمة ســلبية يف حيــاة الفرد 
أو املُجتمــع، مــن حيــث العاقــات بــني األهــل واألصدقــاء والعاقــات 

العامــة يف املُجمــل واالرتباطــات العاطفيــة واإلنســانية، وهــذا هــو أحد 
أسباب تســمية الديوان بهذا االســم الذي رآه اجلميع اســم ُمبتكر وهو 

اســم » بَنــي هادمــني «
كلمة ألهل بورسعيد ؟

 خالص ُحبــي وتقديــري الكبيــر لُهــم أوال، وثانيــا أحــب أقول لُهــم إن 
بورســعيد هــي محافظــة الثقافــة مــن الطابــع األول والزم نهتــم اهتمام 
غير عادي هذه النقطة الزم يكون لينا طابع قــوي جًدا بني املُحافظات 
من حيث جميع األنشطة الثقافية واإلبداعية، وكمان الزم يكون عندنا 
اهتمام بالكتابة بشكل أكبر يسمح لنا نشارك يف معارض الكُتب الدولية 

مثل معرض القاهرة واإلسكندرية بعدد من الكُتاب والكُتب يحمل اسم 
شــعب بورســعيد ليــس كتابــان ثاثــة، ألننــا محافظــة شــعبها علــى قدر 
عال مــن الثقافــة وال بد نثبت هذا بشــكل قــوى أقــوى مما نحــن عليه .

احلــب هــو الشــعور باإلعجــاب  الــذي يشــعر بــه الشــخص جتــاه 
أحــد أصدقائــه أو أقاربــه أو جتــاه شــيء يثيــر إعجابــه، أو ينجــذب 
نحوه بدون إرادة ،وال ميكن تفسير  اإلحساس باحلب علي اإلطاق 
،ولكن ميكن تفسير خصائص احلب ،وترجمة ما يشعر به اإلنسان 
،فليــس كل األشــخاص يحبــون بنفــس الطريقــة واألســلوب،  فلــكل 
شــخص أســلوبه وطريقته اخلاصة يف احلــب ولكل شــخص دوافعه 

اخلاصــة خلــوض جتربــة احلب. 
وال أحد ينكــر أن الوقوع يف احلب شــيء رائع  فبعــض الناس قد 

وقع يف احلــب عدة مــرات وبعضهم لــم يقــع يف احلب بعد، 
فالوقوع يف احلب يختلف من شــخص آلخر كل منا يســتطيع أن 

يعبر بطريقتــه اخلاصة مــا يعني احلــب له. 
قد يتغير الشــعور باحلب من مرة آلخري وغالبا يختلف الشعور 
واإلحساس باحلب مقارنة بالفترة األولى من خوض جتربة احلب.

قد يكون  اإلحساس باحلب مثيرا يجعل الشخص يشعر باحليوية 
،والســعادة ،والشــجاعة ،والهدوء، ودائما ما تنشــغل بالتفكيــر كثيراً 
بالشــخص الذي حتبه ،ويصعــب عليك التوقــف عن التفكيــر يف كل 
شــيء يهمــه ويشــعره بالســعادة والطمأنينــة، ولكــن أيضــا قد تشــعر 
بالقلــق أو احلــزن، فبعــض النــاس يواجهــون عنــد الوقــوع يف احلــب 
منها التفكير املفرط يف احلبيب ،والشــعور بالغيرة املفرطة ،واألرق 
،والســهر ،وعــادة مــا تشــعر باالرتيــاح حــني  تكــون بقــرب مــن حتــب  
حيث تشــعر بتدفق الدم يف أجزاء اجلســم وتتســارع نبضات القلب 

وأيضا رمبا تشــعر بالســعادة أو القلــق أو حتــى اخلجل.
ولكن ماذا بعد احلب؟ 

مــن املمكــن أن تســتمر احليــاة الورديــة بــني احلبيبــني  ،ويعيشــوا 

حياة مليئة بالسعادة ،واملحبة خالية من مشــاكل احلياة التي تواجه 
أي قصة حــب وأن يكونوا عونا ،وســندا لبعضهم البعــض يف احلياة 
وأن يكملــوا مســيرة احلــب الــذي بــدأ حتــى املمــات لــم يقــل احلــب 
يومــاً بــل يــزداد يومــا بعــد اآلخــر وأن تكــون حيــاة مثاليــة خاليــة مــن 
أي مشــاكل تســتطيع أن تخفي احلــب بل يــزداد احلب بعــد مواجهة 
كل مشــكلة  أو أمــر مــا مــن أمــور احليــاة التــي ال تــكاد أن تخلــوا مــن 
املشــاكل احلياتية واألســرية ،ولكــن بالتعاون ،والتشــاور يســتطيعون 
أن يعبروا إلي بــر األمــان وأن يكملوا مســيرة حياتهم بــكل ود وحب.

 ومن أهم أسباب استمرار العاقة
الصبــر ،وســعة الصــدر فابــد أن يصبــر اإلنســان علــى الطــرف 
اآلخــر يف حالة غضبه أو ســوء مزاجــه ،وأن يتحّمل كل منهــم اآلخر  
فا بد من صبر يعني اإلنسان علي األيام الثقيلة التي ال تخلو منها 

أي عاقــة خاصــة وأن املثالية أمر يســتحيل حتقيقه  .

الوضوح ،والتعبير عن املشاعر باستمرار بشكل واضح ،وصريح 
لكي يسهل العاقة بينهم  فبذلك يجعل العاقة بينهم غير متعقدة 

.ومفيدة لكا الطرفني.
التماس األعذار فالعاقة املبنية علي حسن الظن أمنة ومريحة  
فمن حق أي طرف يأمن موضعــه ومنزلته يف قلب غيــره ،وأن تكون 

الظروف التقصيرية جانــب من جوانب احلياة ذريعــة ال يؤخذ بها
 والتقدير واالحترام شــيء ال غني عنــه يف كل عاقة هكذا تدوم 
العاقــات فــكل إنســان يجــب أن يقــدم عطــاءه ومجهــوده كمــا يجــب 
أن يشــارك كل جميــل فيــه وال يخفــي علــي أحــد جمــال تأثيــر ذلــك 
على الطرفــني  بذلك تزداد قدرتهــم علي العطاء ،وجتــاوز الصعاب 

،ويزيــد من امتنانهــم ،وحبهم لبعضهــم البعض،ومشــاركة بعضهم
البعض يف كل أمور احلياة يف السراء ،والضراء واألحداث املهمة 
يف حياة كل منهم ألن املشاركة تضاعف الشعور بالسعادة ،واالمتنان 

،وتساعد علي جتاوز األزمات ،واإلحساس باألمان
، ومن الوارد أن تتسلل مشاكل وضغوطات احلياة إلى هذه القصة 
الوردية ،وينتابها امللل ،والامباالة  ،ويختفي احلب ،وتنقلب رأسا على 
عقب ،ويشــعر أحــد األطــراف أنه لــم يكن حبــا منــذ البداية بــل كان 
وهما ال أكثر فتصيبه احلسرة ،والشعور بالندم علي ما أضاع ،وإهدار 
الكثير من املشاعر ،والوقت واجلهد، ويصاب بجرح ال يستطيع  دواء 
أن يضمده أو يشفي األلم  ،ويتعرض ملشاكل نفسية وصحية وغالبا 
مــا يصــاب باملــزاج الســيئ والدخــول يف حالــة مــن االكتئــاب والعزلة 
االجتماعية وقلة االهتمام باآلخرين، وممارســة السلوك العدواني، 
تراجــع الشــهية واإلفــراط يف تنــاول املــواد املهدئــة وكثــرة التدخــني، 

واملعاناة من األرق  ،واخلوف من املستقبل واإلحساس بالوحدة  .


