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 اصدر الدكتور یوسف والي نائب رئیس

 الوزراء ووزیر الزراعة تعلیمات مشددة الي
 مدیر عام الزراعة في اسوان لحصر بؤر

 الفئران في زراعة القصب التي تبلغ مساحتها
ألف فدان لمقاومتها بالمبیدات ٥٦حوالي   

وطلب نائب رئیس الوزراء.. الشدیدة السمیة  
 ان تتم عملیة الحصر بواسطة لجان فنیة
 خاصة یتم تشكیلها لهذا الغرض وان تبدأ

 اعمال المقاومة ضد هذا الحیوان عقب حصاد
 المحاصیل الصیفیة والنیلیة مباشرة وذلك
 لضمان فعالیة المقاومة وحمایة القصب من
 اخطاره علي اساس ان القصب المحصول

صرح بذلك المهندس. الرئیسي في االقلیم  
 سمیر میرغني مدیر عام الزراعة في اسوان
 وقال ان نائب رئیس الوزراء قد طلب ان

 تتحمل الوزارة كافة التكالیف الخاصة بمقاومة
 الفئران وال یتحمل المزارع سوي مبلغ ال یزید

وعن اخبار. قرشا عن كل فدان ٠٩عن   
 القصب في اسوان قال مدیر عام الزراعة ان
 اخر تقریر تم اعداده حول هذا المحصول

قد اشار الي ان ٩٩/٠٠٠٢خالل موسم   
..فدانا ٧٤١مساحته قد زادت بمقدار الفین و  

 وان هذه الزیادة قد حققت زیادة في الدخل
الف ٠٠٤ملیونا و ٥١الناتج عنه تقدر بحوالي   

 جنیه نقد عائدا جدیدا للدخل القومي ولفالح
واضاف ان هذا التقریر تم اعداده بدقة. االقلیم  

 تحت اشراف رجال ومهندسي المدیریة وتم
 ارساله فعال للدكتور یوسف والي نائب رئیس

. الوزراء ووزیر الزراعة

اصل عباس ..انا بقالي یومین باروح المكتب متغصب 
الواد ده لسانه ...امه اتوفت..العرسة واخد اجازة 

تتصوري انه عرفني ...عسل،وبتفائل باالصطبابة بتاعته
عجیب الواد ...عن نفسي حاجات واهللا ما كنت اعرفها

وادیته ..تصدقي انه قطع قلبي وهو بیعیط علي امه..ده
االجازة وانا عار

٩الساعة   

منطقة خاصة للمحررین
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إلي ما ال نهایة.. وراء األكذوبة 6  
الباحث العنید لموضوع اكذوبة ریادة صنوع للمسرح المصري والعربي.. سید علي. عندما تصدي د  

 جاء بحثه باستفاضة رحبة لتفنید كل من انساق وراء االكذوبة التي رسمها صنوع لنفسه واضافت
واخر بتأیید االكذوبة.. بنوع من الشك.. وتناول مؤرخ كبیر للمسرح االكذوبة.. الیها ابنته واصدقاؤه  

ابراهیم عبده مؤرخ الصحافة القدیر والمعروف وزاد. دون اي مصادر او مراجع اكثر من مرجع د  
من عندیاتهم ومن بنات افكارهم او من' صنوع'كتاب ارادوا ان یؤرخوا للمسرح ولدور .. الطین بله  

بل ومكذوب بأدلة دامغة لمحقق لما هو غیر موثق شیاطین افكارهم سواء بحسن نیة او باعمال خیالهم  
'الدلیل المادي'وباحث لم یترك هنه واحدة إال وتناول تفنیدها بمنتهي الجدیة والبحث والتدقیق بمنطق   

 ولیس المنطقي او المعنوي فقط
سناء فتح اهللا: بقلم 

شكك في تعلیق صنوع لقصة نفیه نفسه ابراهیم عبده انه. ومن الجدیر بالذكر قبل ان ننتهي من دور د  
قبیل سفره' میدان القناصل'ان الناس خرجوا لوداعه رجاال ونساء من جمیع الطبقات في ': التي قال فیها  

ثم ذكر ان الیوم التالي لوداعه هتفت له الناس بحضور.. بیوم امام عیون جواسیس الخدیو اسماعیل  
بان النساء اوال لم یكن لهن.. وان نقله كامال.. ابراهیم عبده علي هذا الدور. ویعلق د.. الخدیو اسماعیل  

ابراهیم. كما یستكمل د واید وجهة نظرنا' !'الخروج الي المیادین والشوارع في مظاهرة  ٨٧٨١في سنة   
كما اطلق علي نفسه مدعیا ان الخدیو اسماعیل هو ..ان مولییر مصر: بول دوبنییر الذي قال عنه عبده  

قد خلق لنفسه دورا ال یخلو من' وهذه جملة اعتراضیة سبق أن فندها الباحث' الذي وضع له هذا المسمي  
 الزهو والغرور ویبعث علي االعتقاد بأن صنوع هو وحده قائد الحركة وواضعها والمتنبيء بحوادثها

محمد یوسف نجم. اما كتاب د. وهذه كلها اقوال ال تخلو من المغاالة والمبالغة التي تكثر عند الكتاب  
مسرحيفیقول فیه نقطتین تشیران الي وجود نشاط  ٦٥٩١عام ' المسرحیة في االدب العربي الحدیث'  

/٦٢/٧في عددها الصادر ' الساتر داي ریفیو'ما وصفه محرر : اوال. لصنوع اثناء وجوده في مصر
الم یحاول هو وحده ان یخلق مسرحا عربیا؟ واذا قلت هو وحده فانني اقرر الواقع النه: قائال 6781  

وكان الفالحون.. كثیرا ما كان یقوم في المسرح باعمال المؤلف والممثل والمدیر والملقن وغیر ذلك  
علي سبیل التسلیة المقرونة باالستغراب وان الخدیو.. یهرعون الیها وكان الباشوات یترددون علیها  

لع عليîیوسف نجم انه اٌط. وقال د. اسماعیل شهد مسرحیته وخلع علي جیمس سنوا لقب مولییر مصر  
والواقع انه لم یطلع علي الجریدة ولم ینقل من اصلها بل نقلها من ناقد!.. اصل الجریدة ونقل منها ما نقل  

بمعني تمت صیاغته.. ٦٢/٧/٩٧٨١وان حقیقة هذا العدد صدر في ! وهو نفسه.. اخر سابق علیه  
نجم نقال عن. قال د: ثانیا. وصنوع في باریس واثناء ترویجه لنشاطه المزعوم في مصر والمسرح  

ایجب علینا ان: قال ٣٧٨١في جریدة االزبكیة سنة ' جول باربییه'وفي الختام نورد ما كتبه 'جانیت تاجر   
 نتذكر ان الشیخ أبا نظارة قد قدم في موسمین اثنین مائة وستین حفلة تمثیلیة ومثل اثنتین وثالثین مسرحیة

 كتبها بنفسه كان من بینها الهزلیة والمسرحیة ذات الفصل الواحد والمسرحیة العصریة ذات الفصل
الخ وقد تبدد هذه المقالة أقوي دلیل یثبت نشاط صنوع المسرحي في مصر.. الواحد وذات الخمسة فصول  
وقد وجد الباحث. اي بعد غلق مسرح صنوع بعام واحد تبعا ألقواله! ٣٧٨١وذلك النها نشرت في عام   

فإذا كانت االزبكیة العربیة فهي مجلة. تم اصدارهما بالفعل في القاهرة' االزبكیة'ان هناك دورتین باسم   
اما االزبكیة الفرنسیة والتي صدرت بالفعل. وبالتالي لیست هي المقصودة ٣٠٩١اسبوعیة صدرت عام   
أثناء تسجیله' الزمان'صاحب جریدة ' علكسیان صراخیان'وقد ذكر هذا  ٢٨٨١بالقاهرة ولكن في عام   

نجم عن جانیت ان. وقال ایام التشخیص وقال د ٣٨٨١، ٢٨٨١لتاریخ الصحف التي صدرت في مصر   
وهنا یسأل' أبا نظارة'ایجب علینا ان نتذكر ان الشیخ 'قالت فیها  ٣٧٨١جریدة االزبكیة الصادرة في   

؟ النه صاحب جریدة أبي'أبا نظارة'من این جاءت بلقب .. نجم وجانیت تاجر. سید علي د. الباحث د  
من این جاءت.. اذن ' !'عندما اصدر صحیفته أبي نظارة في مصر ٨٧٨١نظارة ولقبه هذا بدأ منذ   

بینما لم یطلق علي یعقوب صنوع اسم أبو نظارة اال في ٣٧٨١في عام ' أبي نظارة'جریدة االزبكیة بلقب   
أما جول باربییه فهو صاحب المطبعة التي طبعت' أبي نظارة'عندما صدرت جریدته  ٨٧٨١عام   

نجم عمالق كبیر واعماله. ومع ان د. وهو صدیق صنوع.. 'الزوج الخائن'لصنوع مسرحیته االیطالیة   
 كبیرة وهامة وضخمة ولكنه لم یستطع الحصول علي اي اشارة حقیقیة في اي مرجع لم یكن صنوع

ابراهیم عبده وكتاب طرازي وكتاب بول دونبییر ومقال. كتاب د: مصدره الوحید فالمصادر هي  
وكلها كتبت من خالل صنوع! یو ودراسة جانییت تاجر المعتمدة علي مقال جاك شیلي÷السترداي ري  

. والبقیة في الموضوع بعد القادم¾ . نفسه

!األیام السیاسیة عن عدو السالم   
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والذي صدر..هذا الكتاب هو األیام السیاسیة لزمیلنا الكبیر رئیس تحریر األخبار جالل دویدار: السبت  
ومشتعل بالغضب من حكام.. وهو كتاب سیاسي عالي الصوت.. صفحة ٠٥٢في ' عدو السالم'بعنوان   
یري.. لكن المؤلف من اول الكتاب الي آخره.. وان كان معظم الكتاب الحدیث فیه عن نتنیاهو. اسرائیل  

وقد! ان احمد هو سیدأحمد: أي جالل دویدار..وهو یقول.. ومعه كل الناس ان حكام اسرائیل كلهم نتنیاهو  
ومن قبل.. موضوعا مسیرة السالم في عهد نتنیاهو حتي باراك ٥٦رصد المؤلف علي امتداد اكثر من   

وقال جالل عما اصاب. تحدث في اشارات كثیرة عن شیمون بیریز ومن بعده قال ایضا عن باراك  
حتي السطر االخیر الذي اعلن فیه المؤلف ان الموقف ال یبشر.. والتعثر الذي عطلها.. مسیرة السالم  

من المؤكد ان السالم سوف یفرض نفسه في: وان كان في بدایة أعلن عن تفاؤل وذلك عندما قال.. بخیر  
والنهایة یتابع جالل دویدار اسالیب السیاسة االسرائیلیة علي امتداد كل رؤساء.. وما بین البدایة!.. النهایة  

وهذا الكتاب حافل باالراء السیاسیة. الوزراء الذین یستهدفون اغتصاب األراضي العربیة بكل الوسائل  
..ومتابعة دقیقة لكل ما یحدث في اسرائیل.. من خالل معایشة یومیة.. علي امتداد االیام السیاسیة للكاتب  

والكاتب هو. 'عدو السالم'وفي كل عواصم العالم ذات الصلة بموضوع كتاب . وعلي ارض العرب  
..رئیس التحریر الذي یكتب المقال السیاسي تعبیرا عن رأیه ورأي صحیفة األخبار في مجریات األمور  

األمر الذي یجعل الكاتب عارفا.. والمشاهدة.. واالستماع والقراءة.. التي یتناولها بالمتابعة والتحلیل  
وقد اغرت افتتاحیات جالل دویدار في االخبار. وقادرا علي التعبیر عنه باسلوب مبین.. بموضوعه   

بأن ینشر هذا الكتاب اسهاما في مكتبة األسرة ومهرجان.. الدكتور سمیر سرحان رئیس هیئة الكتاب  
وهذه السلسلة من الكتب یشتریها الجمیع. القراءة للجمیع والتي ترعاها السیدة الفاضلة سوزان مبارك  

ویكفینا هذا العام بأن أصدر الدكتور سمیر سرحان.. وهي في مجملها كتب نافعة للجمیع. ویقرأها الجمیع  
مجلدا في موسوعة تاریخ مصر في العصر الفرعوني للعالم الكبیر في علم المصریات سلیم بك 81  
وهذه الموسوعة شرف لكل أسرة ان تكون لدیها مثل هذه الموسوعة التي تورثها. رائد هذا العلم.. حسن  

ولعل صدور كتاب جالل دویدار عن أیامه السیاسیة یغریه أن یصدر كتابا آخر. لألجیال في قادم األیام  
.. !' لیلي مراد'مثل التي كتبها بكل نعومة العاطفة في یومیاته ذات یوم عن .. عن أیامه الذاتیة  

!! وحكاها لي مازحا  .. السباب یعرفها جالل دویدار       .. وال استطیع ان أقول المزید   !.. المطربةالمفضلة لدیه  
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