




                   استقالة مدرب منتخب مرص للصاالت
القدم  لكرة  مرص  ملنتخب  الفني  املدير  صالح،  هشام  قّدم 
املاضى. السبت  اليوم  منصبه  من  استقالته  الصاالت،  داخل 
التي أقيمت  العربية  البطولة  وقاد هشام منتخب مرص لوصافة 
املغرب. أمام  خرس  ثم  النهائية  للمباراة  تأهل  بعدما  القاهرة،  يف 
اللجنة  رئيس  جماهد  أمحد  تدخالت  نتيجة  االستقالة  وجاءت 
إجراء  رأسها  وعىل  املرصي،  االحتاد  إلدارة  املؤقتة  الثالثية 
تعديالت يف اجلهاز املعاون للمدرب بعد البطولة، دون الرجوع إليه.
وفضل صالح الرحيل عن منصبه قبل 3 أشهر فقط من انطالق 
بطولة العامل، ملنح الفرصة لالحتاد املرصي لتعيني مدير فني جديد.
الثانية  املجموعة  ضمن  مرص  منتخب  القرعة  وأوقعت 
وروسيا. وأوزبكستان  جواتيامال  بجانب  الصاالت،  بمونديال 
وتنطلق بطولة العامل للصاالت يوم 12 سبتمرب/أيلول املقبل يف ليتوانيا.
 2016 نسخة  يف  الصاالت  مونديال  يف  للفراعنة  ظهور  آخر  وكان 
.)0-5( األرجنتني  يد  عىل  النهائي  ربع  من  باخلروج  وانتهى 

لقجع: هزمنا مرص دون ماء أو زيت.. وهدفنا العاملية
بعثة  القدم  لكرة  املغريب  االحتاد  رئيس  لقجع  فوزي  استقبل 
منتخب املغرب لكرة الصاالت، بعد تتوجيه بلقب كأس العرب 
التي احتضنتها مرص، بعدما هزم يف النهائى منتخب الفراعنة 0-4.
لقجع أثنى كثريا عىل هذا املنتخب والروح التي لعب هبا، كام 

أشاد باملدرب هشام الدكيك.
وقال لقجع خالل اجتامعه مع الالعبني، إن "هذا التتويج املستحق 
يعكس تطور هذا الفريق ويرد عىل من بخسوا إنجازاته السابقة".
مشددا  الصاالت،  لكرة  املغرب  منتخب  قدمه  بام  فخره  وأكد 
احلدث. مستوى  عىل  وكانوا  احلسن"  البالء  "أبلوا  أهنم  عىل 
والزيت  املاء  استعامل  دون  املرة  هذه  مرص  "هزمنا  وتابع: 
كبري". وباستحقاق  ملعبهم   وعىل  السابقة  املرة  يف  قالوا  كام 
ووجه لالعبني كلمة مبارشة، فقال: "أبطال أفريقيا والعرب رهانكم 
املقبل هو العاملية وأن متثلوا املغرب يف املونديال بشكل مرشف".
بل  فيها  وضعتم  التي  الرابعة  املرتبة  هيمني  "ال  وأسهب: 
املغربية.  الكرة  ترشيف  أجل  من  هناك  ستكونون  أنكم 
الظن". حسن  عند  ستكونون  وأنكم  نجاحكم  يف  أثق 
املنتخب  بعثة  طرف  من  راج  ما  والزيت  باملاء  لقجع  ويقصد 
مدينة  يف  أفريقيا،  أمم  كأس  هنائي  خرست  التي  املرصي 
عىل  والزيت  املاء  بوضع  املغرب  واهتامهم  باملغرب،  العيون 
مرص. منتخب  العبي  عىل  للتأثري  النهائى،  ملعب  أرضية 

              قميص تذكاري لكوكي
             احتفاال بذكرى خاصة مع إسبانيا

                     

الذي سيخوض بطولة كأس  تسلم كوكي ريسوريكسيون، 
يد رئيس  إسبانيا، من  ثالث ملنتخب  األوروبية، كقائد  األمم 
االحتاد اإلسباين لكرة القدم، لويس روبياليس، قميصا تذكاريا 
بعدما استكمل أمام الربتغال أمس 50 مباراة مع "الروخا".

فريقه  معقل  مرتوبوليتانو"،  "واندا  ملعب  وعىل 
الودية  املباراة  أقيمت  حيث  مدريد،  أتلتيكو 
اللقاء يف  أساسيا  كوكي  شارك  املاضية،  اجلمعة 
األول. املنتخب  مع  مباراة   50 بذلك  ليستكمل   ،)0-0(
حيمل  قميصا  الالعب  تلقى  املباراة،  انتهاء  وبعد 
الذي  روبياليس،  يد  من  وتسلمه   ،50 ورقم  اسمه 
والربتغال  إسبانيا  ترشيح  حلملة  وشاحا  يرتدي  كان 
املباراة. قبل  تقديمه  تم  الذي   2030 مونديال  لتنظيم 

)الفيفا(  الدويل  إىل االحتاد  الدوري، يف خطاب  قالت رابطة بطوالت 
حق  الالعبني  منح  جيب  إنه  )الكونميبول(،  اجلنوبية  أمريكا  واحتاد 
رفض املشاركة يف بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، الشهر احلايل.
للمحرتفني دوري  بطولة   40 من  أكثر  متثل  التي  الرابطة،  وأشارت 
األرجنتني  تراجع  بعد  الربازيل،  إىل  البطولة  بنقل  املفاجئ  القرار  أن  إىل   
"يؤثر  كورونا  بفريوس  اإلصابة  حاالت  ارتفاع  بسبب  تنظيمها  عن 
والالعبني". األعضاء  واألندية  الدوري  بطوالت  عىل  مبارش  بشكل 
وأضافت الرابطة يف اخلطاب "بالنظر إىل التغيري املفاجئ يف مكان البطولة 
حق  الالعبني  منح  جيب  أنه  الدوري  بطوالت  رابطة  ترى  والظروف، 
خاصة  العبيها،  استدعاء  لألندية  يتاح  وأن  البطوالت،  يف  املشاركة  رفض 
عودهتم". عند  إلزمي  صحي  حجر  أو  السفر  عىل  قيود  هناك  كانت  إذا 
الفريق  أن  عن  الربازيل،  قائد  كاسيمريو،  حديث  من  يوم  بعد  ذلك  ويأيت 
سيصدر بيانا يوم الثالثاء، بشأن مدى رغبته يف املشاركة يف بطولة كوبا أمريكا.
يف  املشاركة  يف  يرغبون  ال  الالعبني  إن  برازيلية،  إعالم  وسائل  وقالت 
حزيران. يونيو   13 يف  وستنطلق  مترسع،  بشكل  نقلها  تم  التي  البطولة، 

وتأيت الربازيل خلف الواليات املتحدة، يف أعداد الوفيات جراء فريوس كورونا.

"ضـغـــــــوط"
تتخذ  التي  الدوري،  بطوالت  رابطة  وتدرك 
التنظيمية  الضغوط  هلا،  مقرا  سويرسا  من 
البطوالت إلقامة  الكونميبول  عىل  واالقتصادية 
التي وصل عائدها إىل 118 مليون دوالر يف 2019.
لكن الرابطة قالت إنه جيب وضع آراء الالعبني 

يف االعتبار.
وجاء يف اخلطاب إىل خوسيه أستيجاراجا، األمني 
نائب  جرافستورم  وماتياس  للكونميبول،  العام 
املوقف  ندرك  عام  "بشكل  للفيفا:  العام  األمني 
قرار  لكن  احلايل..  الوقت  يف  للكونميبول  املعقد 
نقل كوبا أمريكا إىل الربازيل، رغم الوضع الصحي 
املعقد يف البالد، يزيد من خماوف قوية، خاصة 
هبذا  حدث  لتنظيم  فقط  أيام  عرشة  منح  مع 
صارمة". صحية  بروتوكوالت  وتنفيذ  احلجم، 

رابطة الدوريات: لالعبني حق رفض 
املشاركة بكوبا أمريكا

إعالم وسائل  تتداوهلا  التي  الشائعات  "تيتي"،  الربازييل  املنتخب  مدرب  نفى 
حول إمكانية استقالته من اإلدارة الفنية لـ"راقيص السامبا"، مشريا إىل أنه يشعر 
الربازيل. يف  أمريكا  كوبا  كأس  بإقامة  املرتبطة  التوترات  وسط  داخيل،  بسالم 
املحيل،  بالتوقيت  اجلمعة  مساء  واإلكوادور  الربازيل  مواجهة  عقب  ذلك،  وجاء 
قطر  ملونديال  املؤهلة  اجلنوبية  أمريكا  تصفيات  من  السابعة  اجلولة  ختام  يف 
الرتتيب. صدارة  عىل  ليحافظ   2-0 الكناري  منتخب  بفوز  انتهت  والتي   ،2022
به. أشعر بسالم داخيل".  أقوم  "أقوم بعميل بشكل طبيعي. دائام ما  تيتي:  وقال 
الفريق  معسكر  داخل  مناقشات  بوجود  املدرب  اعرتف  اللقاء،  وقبل 
أيده  قرار  وهو  أمريكا  كوبا  الستضافة  جديدا  موقعا  الربازيل  إعالن  عقب 
من  الرغم  عىل  القدم،  لكرة  الربازييل  واالحتاد  بولسونارو  جايري  الرئيس 
املستجد. كورونا  فريوس  تفيش  بسبب  البالد،  يف  احلساس  الصحي  الوضع 

تيتـي عن أنباء استقالته:
أشــعــر بســـالم داخـلـي   

    ديشامب يمهد لقتل حلم زيدان
  

ملنتخب  الفني  املدير  ديشامب،  ديدييه  أثار 
ينوي  قد  أنه  إىل  أشار  بعدما  اجلدل  فرنسا، 
عقده  مدة  وجتاوز  منصبه،  يف  البقاء 
.2022 العامل  كأس  بعد  ينتهي  الذي  احلايل 
رحيل  عن  ترددت  قد  قوية  أنباء  وكانت 
بقطر العامل  كأس  هنائيات  عقب  ديشامب 
منه.  بداًل  املهمة  زيدان  الدين  زين  وتويل 
 :"RTL" إلذاعة  ترصحيات  يف  ديشامب  وقال 
أنني  أشعر  اليوم،  ناٍد  أي  تدريب  يف  أفكر  "ال 
للغاية". سعيد  أنا  املنتخب،  مع  هنا  جيدة  بحالة 
 2022 عام  بعد  املنتخب  مع  أستمر  "ربام  وأضاف: 
بموافقة رئيس االحتاد الفرنيس لكرة القدم نويل لو 
جرايت، أنا هنا وما زلت هنا لبعض الوقت حتى اآلن".
االحتاد  رئاسة  مسؤولية  توليه  إمكانية  وعن 
ديشامب:  اعرتف  مستقباًل،  القدم  لكرة  الفرنيس 
املنصب هلذا  طموح  لدي  وليس  اليوم،  "ليس 
املكاتب. وليس  امللعب  يف  هو  عميل  جمال 

رئيسة أوملبياد طوكيو:
 ال يمكننا التأجيل مرة أخرى

ألوملبياد  املنظمة  اللجنة  رئيسة  هاشيموتو  سيكو  استبعدت 
طوكيو 2020 إلغاء أو تأجيل األلعاب رغم الشكوك بني املدن 
املضيفة والعاملني يف املجال الطبي بشأن إمكانية إقامة 
احلدث يف أمان وسط تفيش فريوس كورونا.

نرشهتا  مقابلة  يف  هاشيموتو  وقالت 
اخلميس  سبورتس  نيكان  صحيفة 
أخرى". مرة  التأجيل  يمكننا  "ال  املاضى: 

أن  املرجح  من  أنه  إىل  أساهي  صحيفة  وذكرت 
انتخابات  إىل  اليابان  وزراء  رئيس  سوجا  يوشيهيدي  يدعو 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  وألعاب  األوملبياد  بعد  مبكرة 
احلدث. تنظيم  يف  قدما  امليض  عىل  عزمه  يظهر  ما  وهو 

التدريبات  تستضيف  التي  املدن  اعرتاض  وزاد 
سالالت  الزوار  نرش  من  خماوف  وسط  واملنافسات 
الطبية. املوارد  واستنزاف  الفريوس  من  خمتلفة 

العديد  تلقت  أوتا  مدينة  حكومة  إن  إعالم  وسائل  وقالت 
تطعيم  تفضيل  قرار  بشأن  املقيمني  من  الشكاوى  من 
األسرتالية. البعثة  هبا  تقيم  التي  والفنادق  املدينة  موظفي 

و األربعاء املاضى قالت اللجنة األوملبية الكينية إن مدينة 
كورومي ألغت استضافة استعدادات كينيا قبل األوملبياد.

وقال شيجريو أومي أبرز مستشار طبي ياباين للجنة يف 
الربملان إن استضافة األوملبياد يف خضم حالة الطوارئ يف

 البالد بسبب جائحة فريوس كورونا "ليست طبيعية".



صحة  ومعايري  ملقاييس  حدث  ماذا 
احلقيقة  الثامنينيات؟  منذ  الطعام 

مؤملة واإلجابة الكثري!

اإلنرتنت  عرص  يف  انه  تتوقع  قد 
والسيارة الكهربائية القادرة عىل قيادة 
نفسها متاما وثورة اآليفون والتيكتوك 
األكل  عن  املعلومات  ان  والفيسبوك 
وصحيحة!  متوفرة  وفوائده 
اجلملة  نصف  الشديد  لألسف 
صحيحة! يكون  قد  فقط  األخرية 
املعلومات، ولكن صحتها  وهو وفرة 
ناحية  من  مستعصيًا  املوضوع  أصبح 
أخري!  ناحية  من  ومستعصيا 
صحة  من  للتأكد  الوقت  لديه  فمن 
ثانية؟ الفمتو  زمن  يف  املعلومات 
وان حتى توفرت األمانة العلمية التي 
األيام! هذه  يف  نادرة  عملة  اصبحت 

من لديه سعة الصدر والفضول للتاكد 
املعلومات؟  وراء  التي  األبحاث  من 
وياليتها املشكلة الوحيده بل الضغوط 
اهلادفة  املتقنة،  اإلعالنات  العصبية، 
الكثري  عىل  خيفى  ال  واحد  يشء  إيل 
بغض  املادي  والربح  الكسب  وهو 
النظر عن صحة املعلومات وتداعيات 
عدم صحتها عىل املشاهدين والقراء!

أصبحت  وقد  الثامنينيات  منذ 
ومنها  أنواعها  بمختلف  الدهون 
لطاملا  التي  املشبعة  وغري  املشبعة 
نعومة  منذ  اإلنسان  عليها  تقتات 
أظافر اإلنسانية وكانت األعامر تناهز 
جدود  جدود  عن  نسمع  كام  املئة 
يف  األطباء  من  كثري  ولكن  جدودنا! 
عرصنا  ويف  عموما  احلديث  العرص 
الثامنينيات  ثورة  وخصوصا  احلايل 
منها  واملشبعة  عموما  الدهون  ضد 

خصوصا! بناء عىل خربات شخصية 
اجليده  منها  ونوايا  هزيلة  ودراسات 
املادي  الربح  مستهدفة  ومنها 
ثورة  وظهرت  والردئ!  الرسيع 
قليلة  واأللبان  الدهون  قليلة  األطعمة 
اجلميع  وركب  الدسم  معدومة  أو 
التصنيع  عرص  مصدرها  التي  املوجة 
والتعليب واحلفظ وإطالة عمر الرف 
ما  ولكن  أخطاء  وكلها  للمأكوالت 
اجلديدة  األلفية  بداية  إىل  نعرفه  مل 
مغرضة  خاطئة  معلومات  اهنا 
الكثريين! بحياة  وأودت  ومؤذية 

الطبيعية  الزبدة  بدلنا  كيف 
معدوم  اللبن  قبلنا  كيف  بامرچارين؟ 
كان  ما  يعرف  مل  خالقه  وكأن  الدسم 
يفعله عند اخللق، وكيف طبيب واحد 
اسمه دين أورنيش يستطيع بأعجوبة 
يف  بكتبه  كله  العامل  يقنع  أن  حمزنة 
هذا املوضوع ان يأكل كل يشء قليل 
معدومة  واأللبان  الدهون  معدوم  أو 
اهنا  أيضا  نعرف  واآلن  والطعم  الدسم 
هذا  ألجل  الطعم  عديمة  مأكوالت 
عيل  العاملية  اهليئات  ضغوط  وحتت 
الدهون  بتقليل  األطعمة  مصنعي 
الطعم  فاصبح  منها،  املشبعة  وبالذات 
سييء جدا وغري مستساغ فاضطرت 
العديد  إضافة  الكبرية  الرشكات  هذه 
األخري  واملواد  السكريات  من 
هي  وما  طعم"  "مكسبات  بند  حتت 
صحة! خمرسات  إال  احلقيقة  يف 

هذا؟ بكل  البيضة  تالقيها  وما 
الغنية  األطعمة  حتت  تندرج  لألسف 
هنالك  تكن  مل  ولألسف  بالدهون 
أبحاث تثبت صحة اإلدعاء! واملشكلة 
عظمة  قدر  عىل  أن  هذا  زماننا  يف 
اإلدعاء البد أن يكون الدليل والربهان 

عظيام أيضا! ولكنه مل يكن! وأصبحت 
آلالف  اإلنسانية  خدمت  التي  البيضة 
قتل  بجريمة  فعليا  متهمة  السنني 
القضية  نجحت  وبالفعل  آدم  البني 
بالسجن  عليها  وحكم  البيضة  ضد 
مدى احلياة وبالعامية اجلميلة "البيضة 
ومل  الدنيا  وقامت  مؤبد"،  أخدت 
كل  تكالب  فيهم  عقدين  ومر  تقعد 
بني  الطبيعي  واألكل  البيض  حمبي 
مؤيد ومعارض يف كل الدنيا وجاءت 
من  البيضة  براءة  بأخبار  األبحاث 
الدسم  كامل  اللبن  وبراءة  هابيل،  دم 
إلخ  بالقلب!  آدم  البني  قتل  من 

معظم  عىل  حتتوي  التي  -البيضة 
اإلنسان  حيتاجها  التي  الفيتامينات 
سبيل  عىل  منها  صحة!  أتم  يف  ليكون 
املثال وليس احلرص فيتامينات B12 و 
،E والفوليك اسيد و ال A و D و B5 و B2

بروتني. جرام   ٦ هبا  التي  -البيضة 
 

عيل حتتوي  التي  -البيضة 
وراءه  يلهث  الذي   Omega 3 الـــ 
متوفر  وهو  الصيدليات  يف  الكثريون 
ومعروف  بيضه!  كل  يف  ٢٠٠جمم 
واملخ واألوعية  للقلب  بفوائده 
)او عضوية فقط يف حني غري العضوية 
٢٠جمم(. من  أقل  عىل  حتتوي 

إكتشاف  تم  مؤخرًا  التي  -البيضة 
وغذاء  طبيعي  كأكل  قدرهتا 
لدرجة  اإلشباع  عىل  كامل 
جدًا. الوزن  وانقاص  التخسيس 

مفعمة  حقًا  هي  التي  -البيضة 
املعروفة   Choline الكولني  بامدة 
مخ  لصحة  املتعددة  فوائدها 

احلوامل. السيدات  يف  األجنة 

مضادات  عىل  حتتوي  التي  -البيضة 
وزيازانثني لوتني  اسمها  أكسدة 
Lutein & Zeaxanthin املفيدين جدا 
وتقلل  ومتنع  العني  شبكية  لصحة 
تراكم امليه البيضاء والضمور البقعي!!

نحتاجها  بمعادن  مليئة  التى  -البيضة 
لصحة أجسامنا مثل احلديد واملانجانيز 
والسيلينيوم والزنك وهذا األخري يقلل 
من عدوي الفريوسات ومنه الكورونا!

تزود  ان  قادرة  التي  -البيضة 
وحتسن   HDL اجليد  الكولسرتول 
السئ  الكوليسرتول  حمتويات  من 
يف  رقمه  عن  النظر  بغض   LDL
غري  فيصبح  حمتوياته  بتغيري  الدم 
من  فيقلل  الدموية  لألوعية  مؤذي 
الدماغيه! والسكتات  القلب  أزمات 

وعزيزيت  القارئ  عزيزي  يا  البيضة 
السجون! مظاليم  أكثر  من  القارئة 

والبحث  والقراءة  العلم  وفقط 
من  نابع  حب  وأخريًا  الشغوف 
حتى  مظلوم  كل  إلنصاف  القلب 
تعلق  لو  خصوصا  البيضة،  كانت  لو 
كل  إيل  املؤبد  سجنها  من  حتريرها 
أعاله! املذكورة  الصحية  الفوائد 

املساجني  كل  نحرر  أن  نستطيع  ليتنا 
املفيده. األكالت  من  املظاليم 
مسجون  حترير  مع  آخر  لقاء  ولنا 
فقط..  أخرى  مقالة  يف  آخر 

وياما يف السجن مظاليم.. 
بــاســم أيــــوب.. 

حمرر مظاليم األكل :(



ومتطلباهتا.. رشوطها  أمريكا  إىل  اهلجرة 
لطريقة  طريقة  من  الرشوط  ختتلف 
واألوراق  املتطلبات  ختتلف  كام  أخرى، 
أخرى لطريقة  طريق  من  الالزمة 
للهجرة جمانية  طرق  هناك  أيضًا 
المريكا  اهلجرة  طرق  أسهل  وبالطبع 
“اللوتري”. العشوائية  القرعة  هى  جمانا 

طرق اهلجرة إىل أمريكا

يكا مر أ ىل  إ ئية  ا لعشو ا ة  هلجـر ا  -
-  اهلجرة اىل امريكا عن طريق عقد عمل
الدراسة طريق  عن  المريكا  اهلجرة   -
- اهلجرة عن طريق مل الشمل يف امريكا

طريق   عن  املتحدة  للواليات  اهلجرة   -
الزواج

- اهلجرة اىل الواليات املتحدة عن طريق 
التبني

- هجرة املستثمرين اىل الواليات املتحدة 
“برنامج املهاجر املستثمر”

اإلنساين اللجوء  طريق  عن  اهلجرة   -
السيايس اللجوء  طريق  عن  اهلجرة   -
- اهلجرة اىل امريكا عن طريق الوالدة

املتحدة  للواليات  اهلجرة  طرق  أشهر 
للهجرة  طريق  أسهل  تعد  كام  االمريكية، 
غري  الوقت  نفس  يف  لكنها  امريكا،  اىل 
هبذه  اهلجرة  نظام  يعتمد  اذ  مضمونة، 
اختيار  ويتم  القرعة،  نظام  عىل  الطريقة 
عشوائي. بشكل  القرعة  يف  املسجلني 
التسجيل  لألشخاص  يتيح  القرعة  نظام 
يتطلب  ال  اذ  جمانا،  امريكا  اىل  واهلجرة 
مسبقة،  رسوم  أي  دفع  التسجيل 
األمريكية  القرعة  يف  الفوز  نسبة  أما 
قرابة  القرعة  يف  يسجل  اذ  ضعيفة، 
عام كل  شخص  مليون   50 من  أكثر 
فقط. شخص  ألف   50 القرعة  يف  ويفوز 
يمكن التسجيل يف القرعة عن طريق موقع 
القرعة األمريكي الرسمي والوحيد من هنا

https://dvprogram.state.gov

قرعة  يف  التسجيل  باب  فتح  يتم  أنه  علاًم 
يوم   2021 امريكا  اىل  العشوائية  اهلجرة 
التسجيل  وسيستمر   ،2021 أكتوبر   3
نوفمرب   7 يوم  حتى   2021 قرعة  يف 
عام. كل  من  الشهر  هذه  ىف  القادم 

اهلجرة إىل أمريكا عن طريق عقد 
عمل:

التي  الطرق  تعترب من أرسع  الطريقة  هذه 
يف  العاملة  واملؤسسات  الرشكات  تتبعها 
متخصصة  ماهرة  عاملة  الجياد  أمريكا 
رشوط  ومن  طويلة،  لفرتة  لدهيا  للعمل 
أن  امريكا  يف  عمل  عقد  عىل  احلصول 
التالية: الرشوط  أحد  الشخص  يف  تتوفر 
يف  يرغب  الذي  الشخص  يكون  أن   _  1
شهادة  عىل  حاصاًل  امريكا  يف  العمل 
أي  عىل  حاصاًل  أو  البكالوريوس 
الشهادة. هذه  تعادل  أخرى  شهادة 
تعرضها  التي  الوظيفة  تكون  أن   _  2
امريكا يف  العاملة  املؤسسة  أو  الرشكة 

وظيفة ال يمكن لشخص متواجد يف امريكا 
يمكنه  الذي  العدد  يكون  أن  أو  يشغلها،  أن 
تبدي  وأن  قليل،  الوظيفة  هذه  يشغل  أن 
الشخص. هذا  بقدرات  قناعتها  الرشكة 

إجراءات احلصول عىل عقـد عمـل يف 
امريكا:

العمل  صاحب  أو  الرشكة  عىل  جيب 
بعرض  يتقدم  أن  امريكا  يف  املتواجد 
امريكا خارج  املتواجد  للشخص  عمل 
ما  يقدم  أن  الشخص  عىل  ذلك،  قبل  لكن 
العملية. وقدرته  املهنية،  قدرته  يثبت 

كيفية احلصول عىل عمل بأمريكا:
يف  متواجد  قريب  أو  لصديق  يمكن 
لدى  للعمل  صديقه  يرشح  أن  امريكا 
أو  امريكا،  يف  عمل  صاحب  أو  مؤسسة 
املؤسسات  مع  التواصل  للشخص  يمكن 
واالطالع  االنرتنت،  طريق  عن  األمريكية 
اجلهات هذه  تقدمها  التي  الوظائف  عىل 
الذاتية عىل الرشكة. ومن ثم عرض سريته 

يف  للعمل  فرص  عن  البحث  يمكن  أيضًا 
عن  البحث  مواقع  طريق  عن  امريكا 
العمل، لكن للحقيقة احلصول عىل عمل عن 
اذ تفضل  املواقع ضعيف جدًا،  طريق هذه 
من  امريكا  يف  العمل  وأصحاب  املؤسسات 
يمكنهم شغل هذه الوظائف من املتواجدين 
فعليًا يف الواليات املتحدة، فقد جيد الشخص 
ضمن  أيضًا  جيد  قد  لكن  مطلوبة  وظيفته 
امريكا داخل  التواجد  الوظيفة  رشوط 
ثمني  كنز  املواقع  هذه  النهاية،  يف  لكن 
وظائف  عن  وللبحث  فيه،  التنقيب  يمكن 
: املواقع  هلذه  الدخول  يمكن  امريكا،  يف 

www.jobsearch-usa.com
www.bestjobsusa.com

طـريــق  عن  امريكــا  إىل  اهلجــرة 
الدراسة:

أشهر من  للدراسة  امريكا  اىل  السفر 
فيمكن  ألمريكا،  اهلجرة  خيارات  وأرسع 
يستقر  أن  امريكا،  يف  الدراسة  امتام  بعد 
امتام  بعد  يمكن  أيضًا  هناك،  الشخص 
لبلده  والعودة  امريكا  يف  دراسته  الشخص 
للعمل أخرى  مرة  امريكا  اىل  يعود  أن 
ستكون  امريكا  يف  دراسته  أتم  من  وبالطبع 
بأمريكا  عمل  عىل  احلصول  يف  حظوظه 
الدراسة. أثناء  عالقاته  نتيجه  أكرب 
يف  دراسته  فرتة  أثناء  للشخص  يمكن 
أصحاب  مع  عالقات  تكوين  امريكا 
كان  اذا  خصوصًا  امريكا،  يف  العمل 
بشكل  الدراسة  أثناء  يعمل  الشخص 
بلده إىل  الشخص  عودة  وبعد  جزئي، 
للعمل. امريكا  اىل  العودة  ذلك  بعد  يمكنه 

االوراق املطلوبة للفيزا الدراسية يف 
أمريكا:

االمريكية  الدراسية  الفيزا  متطلبات  أول 
من  جامعي  قبول  عىل  احلصول  هو 
من  والغرض  امريكا،  يف  معهد  أو  جامعة 
درايس  مقعد  حجز  هو  القبول،  هذا 

امريكا. يف  معهد  أو  جامعة  يف  للطالب 
جيب  اجلامعي،  القبول  عىل  احلصول  قبل 
الشهادات  بتوثيق  الشخص  يقوم  أن 
بلده،  خارجية  يف  به  اخلاصة  الدراسية 
مع  بالتواصل  الشخص  يقوم  ثم  ومن 
يقوم  أو  جامعية،  خدمات  مكتب 
جامعة  أي  مع  بنفسه  بالتواصل  الشخص 
لدهيا. درايس  مقعد  عىل  للحصول 

مل  طريق  عن  امريكا  اىل  اهلجرة 
: لشمل ا

هذا النوع من اهلجرة خمصص لألشخاص 
الواليات  يف  فعليًا  ذوهيم  يتواجد  الذين 
االمريكية اجلنسية  وحيملون  املتحدة، 
أن  عىل  المريكا  الشمل  مل  هجرة  وتعتمد 
امريكا يف  املتواجد  الشخص  عالقة  تكون 
ويرغب يف مل شمله مع ذويه أن تكون عالقة 
وأبنائه  زوجته  مثل  األوىل،  الدرجة  من 
الدرجة  من  قريب  لك  كان  اذا  وأخوته. 
أنت  بالتأكيد  فـ  امريكا،  يف  ومقيم  األوىل 
عىل دراية بـ اجراءات مل الشمل يف امريكا.

عن  املتحــدة  الـواليات  اىل  اهلجـرة 
الزواج: طريق 

اهلجرة  طرق  أسهل  من  الزواج  يعترب 
اجلنسية  عىل  احلصول  ثم  ومن  امريكا  اىل 
خارج  الزواج  يتم  أن  ويمكن  االمريكية، 
غالبًا  ولكن  امريكا،  داخل  أو  امريكا، 
شك حمل  امريكا  داخل  الزواج  يكون 
خصوصًا اذا كان الشخص الذي يتزوج من 
امريكا. يف  مقياًم  ليس  امريكية  مواطنه 
مؤمتر  حلضور  الشخص  ذهب  اذا  مثاًل 
امريكا  الشخص بزيارة  أو قام  ملدة اسبوع، 
لغرض السياحية يف امريكا ملدة 10 أيام ومن 
ثم تزوج، فإن األمور تصبح حمل شك، ألن 
والزواج. للتعارف  قصرية  تعترب  املدة  هذه 

احلصول  فقط  الزواج  من  اهلدف  كان  اذا 
عىل االقامة يف امريكا ومن بعدها اجلنسية، 
فإن هذا األمر غري قانوين، ويف حال اكتشاف 
االمريكية اهلجرة  دائرة  قبل  من  األمر 
واثبات دائرة اهلجرة أن الزواج زواج مصلحة 
فقط، فإن دائرة اهلجرة قد تقوم برتحيل 
الشخص من امريكا، و تغريم الشخص الذي 
التالعب. بتهمة  االمريكية  اجلنسية  حيمل 

عن  املتحدة  الواليات  إىل  اهلجرة 
طريق التبني:

اهلجرة اىل امريكا عن طريق التبني تعد من 
كارد اجلرين  عىل  للحصول  الطرق  اسهل 
قيام  عىل  الطريقة  هذه  وتعتمد 
طفل  بتبني  امريكا  مواطني 
املتحدة. الواليات  خارج  من 
خارج  الطفل  تنبي  اجراءات  امتام  بعد 
الطفل  هلذا  يمكن  املتحدة،  الواليات 
احلصول  ثم  ومن  امريكا،  اىل  السفر 
بالتنبي. االمريكية  اجلنسية  عىل 

لواليات  ا اىل  املستثمرين  هجرة 
: ة ملتحد ا

االستثامر  طريق  عن  امريكا  اىل  اهلجرة 
اىل  للهجرة  والرائعة  الرسيعة  اخليارات  من 

الطريقة  هبذه  اهلجرة  خيار  لكن  امريكا، 
ليس متاحًا للجميع، و لكنه خيار متاح لفئة 
معينة من الناس، و هى الفئة صاحبة األموال .
رشوط االستثامر االجنبي يف امريكا:

ضمن  امريكا  يف  االستثامر  رشوط 
املبلغ  حيث  من  املستثمر  املهاجر  برنامج 
من  تبدأ  امريكا  يف  لالستثامر  املطلوب 
أدين بحد  دوالر  ألف   500 مبلغ  استثامر 
دوالر. مليون   1000.000 مبلغ  استثامر  أو 
يف  االستثامر  اجراءات  اهناء  بعد 
بطاقة  عىل  الشخص  حيصل  امريكا، 
ومن  كارد،  اجلرين  الدائمة  االقامة 
بعد  امريكا  جنسية  عىل  احلصول  ثم 
امريكا. يف  االقامة  من  سنوات   5 امتام 
رشط أن يكون لديه رشكة حقيقية  بمعنى 
كيان حقيقي ىف أمريكا وموظفني وتأمينات 
ورضائب مدفوعه لكل سنة مالية وخالفه.

املتحدة عن طريق  للواليات  اهلجرة 
اللجوء االنساين أو اإلضطهاد الدينى:

عن  امريكا  يف  واالستقرار  السفر  يمكن 
أحد  كنت  اذا  االنساين.  اللجوء  طريق 
فقد  املفوضية،  يف  املسجلني  األشخاص 
الجراء  وقت  أي  يف  املفوضية  بك  تتصل 
املقابلة  وبعد  امريكا،  يف  التوطني  مقابل 
اهلجرة  يمكنه  من  السفارة  وفد  يقرر 
رفضه. يتم  ومن  الجئ  كـ  امريكا  اىل 
اذا تم قبول توطينك يف امريكا، يمكنك حينها 
اهلجرة اىل امريكا و االستفادة بالدعم الذي 
أيضًا  لالجئني،  االمريكية  احلكومة  تقدمه 
يمكن التقدم بطلب جلوء انساين اىل امريكا 
طريق  عن  امريكا  أرض  اىل  الوصول  بعد 
سياحية. فيزا  طريقة  عن  أو  دراسية  فيزا 

اللجوء  طريق  عن  المريكا  اهلجرة 
السيايس:

السياسيني النشطاء  أحد  كنت  اذا 
أحد  أو  املعروفيني،  القادة  أحد  أو 
ماشابه أو  حكوماهتم  عن  املنشقني 
الالجئ  بوضع  التمتع  حينها  يمكنك 
للمشاهري. إال  يمنح  ال  فهو  السيايس، 

اهلجرة اىل أمريكا عن طريق الوالدة:

واجلنسية  اهلجرة  قانون  ينص 
االمريكية  اجلنسية  منح  عىل  االمريكي، 
فإذا  امريكا،  أرض  عىل  ولد  من  لكل 
عىل  طفلك  حصول  يف  ترغب  كنت 
ألن  الرتتيب  يمكنك  األمريكية،  اجلنسية 
امريكا. داخل  مولودها  زوجتك  تضع 
واهلجرة  بطفلك  شملك  مل  ذلك  بعد  يمكن 
ال  من  املقابل  ويف  املتحدة،  للواليات 
حيتاجون اهلجرة أمثال الفنانني واملشاهري 
أبنائهم  ليحصل  للوالدة  زوجاهتم  يرسلون 
الوالدة. طريق  عن  األمريكية  اجلنسية  عىل 

و  امريكا  اىل  اهلجرة  طرق  أشهر  هذه 
مثل  أخرى،  هجرة  أنواع  هناك  بالطبع 
هجرة رجال الدين مثل الشيوخ والقساوسة
لكن هذا النوع مقترص عىل فئة قليلة جدًا 

من الناس.



“بابا جاي إمتي.. جاي الساعه سته”...
هبذه الكلامت ابتداء حواري مع املخرج الكبري رضا شوقى 

وخصوصا  التلفزيوين  اإلخراج  يف  عاماً   أربعني  من  أكثر  خربة  حتمل  حرضتك  رضا..  استاذ 
اليوم  ولكن  احلميد..  عبد  فهمي  العظيم  الراحل  مع  منفذ  كمخرج  الفوازير  جمال  يف 

أريدك أن حتكي يل عن أوبريت “دور ري مي فطوطه”.
بسكلته”  راكب  مايش  وال  “راكب  معي  يدندن  وهو  شوقي  رضا  املخرج  يضحك 

ويتوقف حلظات ثم يقول :
من  تليفون  جاءين  وماندو”  وشاندو  “هاندو  رشهيان  فوازير  من  االنتهاء  بعد 

رسيعًا  اليه  ذهبت  مكتبه..  يف  رسيعة  بصورة  يطلبني  احلميد  عبد  فهمي  االستاذ 
ابتسامته  ومبتسم  شديد  هدوء  يف  جالساً  غانم  سمري  الكبري  الفنان  امامي  ووجدت 

االستاذ  يل  قال  أن  إىل   .. التفاصيل  أعرف  ال  وانا  عليه  سلمت  اهلادئة..  الرائعة 
سموره“  يس  ال  صو  فطوطه،  مي  ري  دو   “ اوبريت  سنصور  هيا..  فهمي”: 

و أعطاين  رشيط األوبريت.. لكي يتم حتضري العمل واالتفاق مع املالبس واالستديو واطفال
مدرسة سانت فاتيام ... الخ..  وهو من تاليف عبد الرمحن شوقي وأحلان املبدع 

سمري حبيب.. 

* احكي يل عن الفنان سمري غانم؟ 
6 بامسبريو و كان العمل  ممتعا ومرحياٌ جدا مع  بدأنا التصوير باستديو 

سمري غانم عيل عكس كثري من النجوم الكبار.
 

* ملاذا ختص سمري غانم  هبذه الصفات ؟

 ألنه كان فنانا مستعدا وجاهزا  يف كل وقت، ليس له أي طلبات 
خاصة، جيلس مع األطفال كواحد منهم، يملك طولة بال رهيبه 

فريق  كل  وصادق  صاحب  االطفال،  مع  التعامل  يف  وخربه 
لنا عن  يأكل ويرشب وهيزر ويضحك معنا وحيكي   ، العمل 

ذكرياته بمنتهي احلب والبساطة، وببساطه هو واحد مننا.. 
سمري كان طول االوبريت يرتدي مالبس  فطوطه املميزة 

..“ “ كاراكرت  جدا واملضحكة جدا..  فيام نسميه نحن  
اخلرضاء  ببدلته  ومتيز  القامة  قصري  كان   فطوطة”   

الفضفاضة، وشعره األسود املنكوش، والبيبيون األسود 
مالبسه  وكانت  الكبري،  األصفر  وحذائه  الضخم، 

الشخصية  نجاح  أسباب  أهم  من  واحدة  املميزة 
والتي  صنعتها مصممة األزياء وداد عطية، وللعلم 

املالبس مل تكن خرضاء من البداية وإنام تم تغيري 
تلقى  بعدما  الزاهي  األسود لألخرض  لوهنا من 

السوداء  البدلة  أن  عن  مالحظات  املخرج 
كئيبة. شخصية  وكأنه  يبدو  فطوطة  جتعل 

مراحل  عىل  التصوير  يتم  وكان 
“كروما“ خلفية  عيل  يتصور  وفطوطه 
يسجل  والصوت  اخلدع..  لعمل  زرقاء 

يف استديو سمري حبيب، عيل تراكات 
ويتم تسجيل صوت االستاذ سمري ثم 

تعديل رسعه الصوت عن طريق امليكرس.. 
باملناسبة صوت فطوطه جاء من أن مرة 
الفوازير  إعداد  بيسجل  كان  سمري  استاذ 
صوت..  رشيط  رسع  الصوت  ومهندس 
سمري عجبه الصوت و قال ده صوت فطوطه.

* هل كانت جتربة مرهقة؟  
العمل معه جتربة لن تنسى، فهي  جتربه  ممتعه 
شخصية  يف  اشتغل  حيايت  امنية  وكانت  ومرحيه 
فطوطة، ألنه وقتها كانت تكنيك عاىل جدا ىف الصوت 

والصورة. 
فمثال يف أثناء التسجيل كانت املشكله الكبريه تركيب فطوطة 
األعادة مرات  كثرية  إىل  األطفال.. وكنا نضطر  كادرات   مع 
جدا ولكن سمري غانم كان عنده طولة بال غريبه وطويلة جدا.. 
رقصه،  او  افيه  او  جديده  بحركه  يفاجئنا  اعاده  كل  يف  وكان 
مل  املصورين  احد  ان  لدرجه  الضحك  من  كلنا  وتوقعنا  متوتنا 
يستطع أن  يكمل الشوط من كثرة الضحك.. ف سمري غانم يملك 
تدهشك. التي  البدهيه  ورسعة  اللحظي  االرجتال  عيل  هائله  قدره 

*  يف أحد املشاهد كان فطوطه يركب محاًر… هل 
كان املشهد حقيقياً؟ 

أن  ارجوك  طبعا  املشاهد…  أحد  يف  حقيقي  بحامر  االستعانة  تم  فعال.. 
و   ،  ٦ استديو   ايل ماسبريو يف  الضحك  ونحن ندخل محاًر   تتصور مقدار 
كان يوما متعبا ومضحكا جدا ..الن فطوطة ) سمري( كل ما يركب احلامر ..
ونعمل  العمل..  يوقف  واالستاذ  يميش..   أن  ويرفض   “ حيرن   “ احلامر 
استاند باي ونغري احلامر بالربسيم ويبقي كويس واول ما نقول action يقف.. 
ركوب  مشهد   ... معه  سمري  وأوقع  االرض  عيل  وقع  مره  وفيه 
كامل..  يوم  يف  تصويره  تم  ولكن  ثواين   10 حوايل  كان   احلامر 

و كان يوم متعب جدا ومضحك جدا بسبب إفيهات األستاذ سمري من مواقف 
احلامر.. و انا عن نفيس كنت العب مع احلامر يف فرتات الراحة.

* هل كنت تتوقع النجاح الرهيب هلذا األوبريت؟ 
شخصية فطوطة كانت مكرسة الدنيا وقتها.. وكان التوقيت املمتاز لعرض األوبريت أحد 
أسباب نجاحه.. فهو مرتبط باحتفاالت عيد الطفولة التي كانت تتبناه سوزان مبارك وهو كان 
جزء من االحتفالية ألن الدولة وقتها كانت مهتمة بالطفولة.. األوبريت ظل يعرض عيل مجيع 
القنوات خالل فرتة الثامنينات والتسعينات.. أنت تتحدث عن منتج فنى عاش أكثر من ٣٠ سنة.. 

حقيقي انا اريد ان أقدم حتية لروح األستاذ سمري غانم  وحمبته وقلبه الطيب، اسعدين واسعد 
جيل كامل من مجهوره وحمبيه..

اهلل يرمحه ويرمحنا مجيعا، إنسان راقي وفنان حمرتف وحمرتم.





األصالء مرص  أبناء  من  أشقاء  ثالثُة 
ىف  املرموقة  مناصبهم  جانب  إىل 
األرس  ملساعدة  حياهَتم  وهبوا  الدولة، 
وعشوائيات  مرص  صعيد  ىف  املعدمة 
عائلة  ساللة  وهم  عجَب  وال  القاهرة. 
وحقوق  القانون  ترّشبت  عريقة 
أبناُء  هم  بعيد.  زمن  منذ  اإلنسان 
حمامى  أشهر  حنا«  رمزى  »عادل 
مرص ىف  القانون  أعالم  وأحد  الصعيد 
»رمزى  الكبري  املحامى  وأحفاد 
لعقدين  باملنيا  املحامني  نقيب  حنا«، 
الصعيد. حمامى  وشيخ  الزمان،  من 
رمزى« »أمري  القاضى/  املستشار 
املرصى الربملان  وعضو  املحامى 
د. »إهياب رمزى«، الفنان والكوميديان 
مناصبهم  رمزى«.  »هانى  اجلميل/ 
أوقاهتم  وهب  من  متنعهم  مل  الرفيعة 
مرص  فقراء  أجل  من  وأمواهلم 
حياة  ليعيشوا  حياهتم  مستوى  لرفع 
مؤسسة  فأنشأوا  كريمة،  آدمية 
مرص  »راعى  اسم  منحوها  خريية 
التضامن  بوزارة  ُمشهرة  للتنمية«، 
قدمت   .٢٠١٦ عام  منذ  االجتامعى 
»راعى مرص« ىف سنوات قليلة جهوًدا 
االرتقاء  ىف  الدولة  ملساعدة  مشهودة 
مرص. ىف  واملرضى  املعدمني  بحال 

»راعى  قدمت  املاضى،  رمضان  ىف 
وكرتونة  حلوم  طن   ٢٤٢ مرص« 
فقرية  أرسة  ألف   ١٧٣ لـ  رمضانية 
عن  فضال  مرص،  صعيد  أهاىل  من 
بطاطني لـ ٧٠٠٠ أرسة ومالبس جديدة 
املبارك  الفطر  عيد  ىف  مرص  ألطفال 
»راعى  دعمت  املجيد.  القيامة  وعيد 
طالب   ٢٠٠٠ حواىل  اآلن  حتى  مرص« 
ىف مراحل التعليم املختلفة، و٤٠٠ أرملة 
وصاروا  رصن  معدم،  أرسة  ورب 
مصدر  يمتلكون  مرشوعات  أصحاَب 
دخل ثابت هلم ولغريهم من العاطلني 
مرص«  »راعى  أنشأت  العمل.  عن 
ىف  املتنقلة«  »املستشفيات  مرشوع 
متخصصني  بأطباء  جمهزة  سيارات 
جمانية وحتاليل  أشعة  وأجهزة 
حتى  عاجلت  مرص،  أرجاَء  جتوُب 
مريض  مليون  نصف  من  أكثر  اآلن 
أفقر  ىف  وعزبة  نجع   ٤٠٠ ىف  فقري 
بنوا  احتياًجا.  وأشدها  الصعيد  قرى 
تعيش  كانت  التى  األرس  ملئات  بيوًتا 
اجلريد  من  عشش  ىف  سقٍف  دون 
مرص«  »راعى  قدمت  والصفيح. 
خدمة  مليون  نصف  عىل  يربو  ما 
جمتمعية ألكثر من ٣٠٠٠ أرسة معدمة 
وشيدت أكثر من ٢٠٠٠ بيت، وجهزت 
بيوهتن وفرشت  عروس   ٢٠٠٠ حواىل 
 ٢٠٠٠ من  أكثر  املؤسسة  وأجرت 
ومستعصية. حرجة  جراحية  عملية 

املشهودة  احلقيقية  جلهودهم  ونظًرا 
من  كثرٌي  حتّمس  التنمية،  جمال  ىف 

يف الطهطاوي  رافع  رفاعة  تويف 
األيام  هذه  ومتر   ،1873 مايو   27
واألربعون  الثامنة  رحيله  ذكرى 
الكبري  األديب  كان  وقد  املئة.  بعد 
كبار  وصف  حني  حمقا  طاهر  هباء 
بعد  ظهروا  الذين  املرصيني  املثقفني 
رفاعة".  "أبناء  مجيعا  بأهنم  رفاعة 
املرصية  الثقافة  خرجت  فقد 
من  والعربية  بل  كلها  احلديثة 
الذي  العبقري  الفالح  ذلك  معطف 
والتحرر  والثقافة  العلم  أمام  فتح 
املوصدة.  األبواب  كل  االجتامعي 

 1826 أرسلته احلكومة اىل باريس عام 
فدرس  بعثة  لطالب  وواعظا  إماما 
عمال  عرش  اثني  وترجم  الفرنسية 
عضوا  قبوله  يتم  أن  قبل  العربية  إىل 
 " املهم  كتابه  عىل  عالوة  البعثة  يف 
باريز".  رحلة  يف  اإلبريز  ختليص 
مدرسة  أنشأ  مرص  إىل  عودته  وعند 
ومن   ،1835 عام  وافتتحها  األلسن 
استصدر  أنه  الكربى  مآثره  ضمن 
واملعارف  العلوم  بتدريس  قرارا 
اللغة  كانت  وقت  يف  العربية  باللغة 
ما  وترجم  السائدة،  فيه  الرتكية 
كتابا وعرشين  مخسة  عن  يزيد 
املواطنة  مفهوم  نرش  من  أول  وكان 
العمومية"  املنافع   " أسامه  الذي 
واالخاء  :"احلرية  عىل  تقوم  التي 
الواحد" الوطن  أبناء  بني  واملساواة 
من   1842 عام  الوقائع  جريدة  وطور 
وأفسح  واملضمون  الشكل  حيث 
وكانت  األدب،  لنرش  جماال  فيها 
حكومية نرشة  جمرد  رفاعة  قبل 
املدارس  روضة  جريدة  أصدر  ثم 
بتعليم  نادى  من  أول  وهو   ،1870 عام 
للبنات  األمني  "املرشد  كتابه  يف  املرأة 
وأختا  صديقا  واختاذها  والبنني" 
الدستور  وترجم  درب،  ورفيقة 
أن  ينبغي  احلكم  أن  ليظهر  الفرنيس 
وال  السلطات  بني  الفصل  عىل  يقوم 
وقد  كان.  أيا  فرد  حاكم  بيد  يكون 
مثل  مرص  سامء  يف  الطهطاوي  عرب 

الفنانة  فأقامت  لدعمهم  النجوم 
اجلميلة »ماجدة الرومى« حفال ضخاًم 
تربعت بعائده ملؤسسة »راعى مرص«
معهم  سافرت  بل  هبذا  تكتف  ومل 
بنفسها  وقدمت  الصعيد  نجوع  إىل 
مالبَس العيد لألطفال الفقراء. وكذلك 
»داليا  عجرم«،  »نانسى  الفنانون:  فعل 
العسييل«  و»حممود  البحريى«، 
»أبو  مرسحية  طاقم  وتربع  وغريهم. 
»داليا  رمزى«و  »هانى  بطولة  العربى« 
بعائد  فتحى«  و»أمحد  »البحريى« 
املؤسسة.  لصالح  احلفالت  إحدى 
مرص«  »راعى  شاركُت  أننى  وأفخُر 
املعدمة.  األرس  من  كثري  زيارة  ىف 
رمزى«  »أمري  املستشار  خالل  ومن 
التى  مبسوطة«  »الست  عىل  تعرفُت 
وكتبُت  الشخصية،  صديقتى  صارت 
ىف  امرأة  »أغنى  عنوانه:  مقاال  عنها 
 ٦٧ كان  الشهرى  دخلها  ألن  مرص«، 
أبناء  أربعة  عىل  منه  ترصُف  جنيها، 
قعيد  وزوج  املخ  بضمور  مصابني 
مصاب بالفشل الكلوى، وتتربع بجزء 
تسأهلا:  وحني  للفقراء.  دخلها  من 
»كيف تتربعني وأنت فقرية؟« جتيبك 
املليح:  ووجهها  املدهشة  بابتسامتها 
»كتري أفقر منى، أنا غنية برضا ربنا«. 
العامل؟  ىف  امرأة  أغنى  هذه  أليست 
مبسوطة«  »الست  صارت  واليوم 
املستورين. مرص«  »راعى  أبناء  من 

بلغت،  مهام  وحدها،  الدولة  جهود 
شعب  احتياجات  تغطية  تستطيع  لن 
به ٣٠ مليون شخص حتت خط الفقر
وإعادة  التنمية  مرحلة  ظل  ىف  خاصة 
املرصية  الدولُة  هبا  تقوم  التى  البناء 
هلذا  السييس،  الرئيس  عهد  ىف  اآلن 
إلرساع  التطوعى  العمل  من  البد 
التطوعى  والعمل  التنمية.  عجلة 
ألنه  طويل،  تاريخ  منذ  مرُص  عرفته 
نتاج تراث تراكمى يعتمد عىل مفهوم 
املرصيون.  به  اشتهر  لذى  »اخلري« 
وتعود بدايات ظهور املنظامت األهلية 
نشأت  حيث   ،١٩ القرن  إىل  مرص  ىف 
 ١٨٢١ عام  مرص  ىف  أهلية  مجعية  أول 
باإلسكندرية اليونانية«  »اجلمعية  باسم 
اجلمعيات  تأسيس  تواىل  وبعدها 
 ١٩٢٣ دستور  اعرتاف  بعد  األهلية 
وتكوين  التجمع  ىف  املرصيني  بحق 
املجتمعية. للتنمية  خريية  مجعيات 

الثالثة لألشقاء  احرتام  حتية 
خري  من  يقّدمون  ملا  رمزى(  )آل 
الشباب  لكل  وحتية  مرص،  ألبناء 
مرص  »راعى  مؤسسة  ىف  املتطوع 
متربع  لكل  احرتام  وحتية  للتنمية«، 
الطيبة.  مرص  ىف  خريى  عمل  لكل 
للتنمية«  مرص  »راعى  ملؤسسة  التربع 
مرص. بنوك  بجميع   ٦٠٠٦٠٠ حساب 
»الديُن هلل، والوطُن ملن حيمُل مهوَم 

أبناء الوطن«.
عن املرصى اليوم

عمل  ما  رسعان  النور،  من  عاصفة 
توىل  مع  اطفائها  عىل  االستبداد 
مدرسة  أغلق  الذي  باشا  عباس  احلكم 
األلسن ونفى رفاعة إىل السودان عام 
1850، وظل يف املنفى أربعة أعوام قام 
التي  "تليامك"  خالهلا برتمجة رواية 
وقائع  يف  األفالك  مواقع  أسامها" 
تليامك" ولعل األدب العريب احلديث 
كله مل يعرف ترمجة لرواية فرنسية 
أمهية  إىل  رفاعه  فنبه  تلك،  قبل 
األدب والقصة، وظل رفاعة يف منفاه 
احلكم  سعيد  وتوىل  عباس  توىف  حتى 
فرجع إىل مرص. وحني تويف عىل بن 
رفاعة الطهطاوي رثاه أمحد شوقي 
 ." أبا  البالد  ألبناء  كان  أبوك   " بقوله: 
العبقري  الفالح  هذا  ايل  انظر  واآلن 
الذي جاء من الصعيد حني تزوج من 
بخط  وسجل   1840 عام  خاله  بنت 
بالنص: فيه  يكتب  قرآن  عقد  يده 
بدوى  رفاعة  األحرف  كاتب  التزم   "
احلاجة  املصونة  خاله  البنة  رافع 
حممد  الشيخ  العالَّمة  بنت  كريمة 
معها  يبقى  أن  األنصاري  الفرغىل 
ة دون غريها من  وحدها عىل الزوجيَّ
كانت  أياَّما  جارية  أو  أخرى  زوجة 
من  غريها  أخذ  عىل  عصمَتها  وعلَّق 
فاذا  أخرى..  بجارية  متتع  أو  نساء 
بنت  تعد  ماكانت  أياَّ  بزوجة  ج  تزوَّ
خاله بمجرد العقد خالصة بالثالثة".  

أعامق  من  القادم  الرجل  ذلك  أن  أي 
سنة  مئتي  نحو  منذ  رأى  الصعيد، 
عارش  إذا  االنفصال  حق  للزوجة  أن 
أخرى من  تزوج  أو  غريها  زوجها 
بام  التمتع  نفسه  عىل  حرم  كام 
وغري  زوجات  من  الرشع  به  سمح 
الطهطاوي  عبقرية  وكانت  ذلك. 
التي  بالفكرة  تسرتشد  الفذة 
التايل: النحو  عىل  الطهطاوي  صاغها 
ة  د للسعا حمال  طن  لو ا "فليكن 
لفكر  ا و ية  حلر با نبنيه  كة  ملشرت ا

واملصنع"!
ويصنعنا.   نصنعه  وطن 

الدستور املرصية عن جريدة 



هرقل ووحش ُيدعى اخلصام 

انه  حلم  ىف  رأى  هرقل  االمرباطور  أن  قيل 
كثرية  رؤوس  له  كالتنني  هائاًل  وحشًا  صادف 
وأطراف  والقرون  واألنياب  باألسنان  مليئة 
كثرية باظافر وأذناب كالعقارب وهو يزجمر 
واهنال  سيفه  هرقل  فاستل   .... اياه  مهددًا 
صوته  فخمد  ومتزيقًا  رضبًا  الوحش  عىل 
سبيله.  ىف  ومضى  فرتكه  مات  قد  ظنه  حتى 
بضع  ومشى  ظهره  ادار  ان  ما  ولكنه 
خميفًا  زئريًا  وراءه  سمع  حتى  خطوات 
وياللعجب  – يرى  به  واذا  فالتفت 
رجليه  عىل  قام  قد  الوحش  نفس  ان 
أخطر! هتديدًا  وهّدده  حجمه  وتضاعف 
يرضب  وبدأ  جديد  من  سيفه  فاستل 
حتى  وأوصاله  جسمه  ويقطع  التنني 
هرقل  ومضى  هامدة.  كجثة  له  ظهر 
واالرهاق.  التعب  من  يرتنح  طريقه  ىف 
يسمع  عاد  حتى  أنفاسه  يلتقط  يكد  ومل 
التفت  اخرى!  مرة  كالرعد  خلفه  الزئري 
حتّول  قد  التنني  هبذا  واذا  لريى  منزعجًا 
ويريد  الطريق  عليه  سّد  هائل  ديناصور  اىل 
يستخدم  أن  هرقل  حاول  فلام  ابتالعه 
يناديه: صوتًا  سمع  السابقة،  كاملرات  سيفه 
سيفك  رّد  تفعل؟  ماذا  هرقل  يا  وحيك 
الوحش  هذا  هو  من  تعرف  اال  غمده،  اىل 
وهددك  تضخم  حاربته  كلام  الذى 
هبط  جتنبته  اذا  بينام  أخطر،  هتديدًا 
! اخلصام  إسمه  الوحش  هذا  ان  ومخد، 

***

الدموع بسبب رش األبناء 
وجحودهم

جاء بتلمود اليهود: "ليحذر األبناء من أن يكونوا 
سبب بكاء األمهات ألن اهلل حُيصى دموعهن."

***

من آداب املائدة عند قدماء 
املرصيني 

عىل  جلست  اذا  حتب:  بتاح  احلكيم  قال 
امام  موضوع  ماهو  اىل  تنظر  ال  املائدة 
اىل  والتتكلم  أمامك  ماهو  اىل  بل  غريك، 
يضحك  عندما  واضحك  بك.  ُيرحب  أن 

قلبه". اىل  الرسور  ُتدخل  هبذا  فإنك 
***

رّس السعادة 
سعادهتا  رّس  عن  فاضلة  سيدة  سئلت 
بأن  فأجابت  املرشقة  الدائمة  وابتسامتها 
"املسيح هنا".  وضعت يدها عىل قلبها وقالت 
حتمله  الذى  املقدس  كتاهبا  اىل  أشارت  ثم 
هنا".  "واملسيح  وقالت  حقيبتها  ىف  دائاًم 
! "ثم هنا"  السامء وقالت  اىل  أشارت  وأخريًا 

***

احلكمة عند اختالف الرأى
املهذب  "الرجل  احلكامء:  أحد  قال 
يكرهك".  أو  تكرهه  أن  دون  معك  خيتلف 
تكسب  أن  لك  "خري  كارينجى:  وقال 
ان  من  املناقشة،  وخترس  الشخص 
الشخص" وخترس  املناقشة  تكسب 

***

جباّر احللم والصرب
الرجل  زائدة،  بن  معن  عن  قصة  ُتروى 
الناس  بعض  أن  بحلمه،  اشتهر  الذى  العربى 
راهنوا أعرابيًا إن استطاع أن ُيغضبه وخيرجه 
بحدة: وخاطبة  عليه  فدخل  حلمه،  عن 
"أتذكر إذ حلافك جلد شاة   وإذ نعالك من   -

جلد البعري؟
أنساه. وال  أذكره  زائدة:  بن  معن  فأجبه   -

- فزاد االعرابى عىل ذلك بقزله:
- فسبحان الذى أعطاك ُملكًا

وعّلمك اجللوس عىل الرسير.
- فأجابه معن بن زائدة: سبحانه  يرفع من 

يشاء ويذل من يشاء.
وقال: عليه  تطاوال  االعرابى  فازداد 
فيها أنت  بالد  عن  سأرحل 
الفقري عىل  الزمان  جار  ولو 
بامل ناقصة  ياابن  ىل  فُجد 
املسري عىل  عزمت  قد  فانى 

فأمر أعوانه بأن يعطوه ما أراد!   وعندئذ مل ير 
االعرابى بداًّ من اعالن اهنزامه أمام جبار احللم 
مع أن ىف هذا خسارته الرهان، فنظر اليه وقال:
دهرًا يبقيك  أن  اهلل  سألت   -
نظري من  الربية  ىف  لك  فام 
حقًا واالحسان  اجلود  فمنك 
الغزير كالبحر  يديك  وفيض 
وعندئذ قال معن بن زائدة: أعطيناه عىل هجونا 
آخر!  عطاء  مدحنا  عىل  أيضًا  فلنعطه  )ذّمنا( 
فخرج االعرابى شاكرًا متعجبًا من حلم وصرب 
خرسة  الذى  الرهان  ودفع  الرجل  وكرم 
األخالق! سيد  هو  حقًا  احللم  أن  يذيع  وراح 
كان  انه  النبى  موسى  عن  الكتاب  قول  راجع 
عىل  الذين  الناس  مجيع  من  أكثر  جدًا  حلياًم 
رب  عن  وقوله   ،)3: )عد12  األرض  وجه 
وحلمه"  املسيح  بوداعة  اليكم  "أطلب  املجد 
هيدى  "الرب  أيضًا  ويقول   ،)1  : )2كو10 
قلوبكم اىل صرب املسيح" )2تس 3 : 5(، "وليكن 
)ىف4( الناس"  مجيع  عند  معروفًا  حلمكم 

***

ياله من قياس !
كيف  الفم  ذهبى  يوحنا  القديس  سئل 
عن  يموت  أن  مزمع  يسوع  بأن  قيافا  تنبأ 
فم  اهلل  فتح  كام  فأجاب:   )51  : )يو11  االّمة؟ 
.)28  : )عد22  بلعام!"  مع  فتكلمت  األتان 

***

انحدار رسيع !
 قال أحدهم لربنارد شو وهو يريد أن يسخر منه:
حقيقة  يدل  وأنا،  أنت  شكلنا  ان   -
القرود. من  منحدرين  اننا  عىل 
الفور: عىل  الساخر  الفيلسوف  عليه  فرد 
- نعم، ولكن يبدو أنك انحدرت برسعة شديدة !

الرأساملية تعريف 
ُيعّرف  أن  شو  برنارد  من  طلب 
مشريًا  فقال  كلامت.  أقل  ىف  الرأساملية 
أشار  ثم  األنتاج"،  ىف  "غزارة  حليته  اىل 
التوزيع!" ىف  "وسوء  وقال  صلعته  اىل 

***

كاسيت األنبا كراس 
روى ىل املتنيح األنبا كراس اسقف دير القديس 
األنبا انطونيوس بكاليفورنيا، أن أحد أصدقائة 
كاسيت  هذا  له  وقال  كاسيت  ومعه  يومًا  أتاه 
رائع أحب أن تسمعه. فقلت له: مفيش مانع. 
فضغط عىل الزر وبدأ يدور ولكن مل خيرج منه 
وانتظرت  وانتظرت  انتظرت   ... صوًت  أى 
الكاسيت. من  صوت  أى  خيرج  مل  ولكن   ...
فاضى  الكاسيت  أن  يبدو  له  قلت 
شيئًا. يسجل  ومل  عطالن  أو 
فقال: صحيح هو فاضى ألنى احب اهلدوء !
اهلدوء،  احب  أيضًا  وأنا  له:  فقلت 
!! منه  نسخة  ىل  اعمل  سمحت  فاذا 
والضجيج  لكالم  ا كثرة  من  تعبت  كلام   
واملشاكل، اذكر كاسيت األنبا كراس لتستعيد 

اهلدوء والسالم...
***

قول مأثور لبنيامني فرانكلني
مفتوحتني  عينيك  إجعل 
الزواج. قبل  أتساعهام  عىل 
الزواج! بعد  مفتوحتني  نصف  واجعلهام 

***

األمهية القصوى للكتاب املقدس
ألكرب  رجاء  أعظم  يوجد 
املقدس  الكتاب  قرأ  اذا  خاطئ 
اكرب  عىل  خطر  أعظم  ويوجد 
املقدس. الكتاب  أمهل  اذا  قديس 

***

ُطـــــّظ
يرتجم  مل  األنجيل  أن  هلل  احلمد  أحدهم  قال 
ألن  قال:  ملاذا؟  سألوه  الرتكية!فلام  اللغة  من 
فلو  ُطّظ.  معناها  الرتكية  اللغة  ىف  ملح  كلمة 
اآلية  جلاءت  الرتكية  اللغة  عن  األنجيل  ترجم 
ُطّظ  )أنتم  هكذا  األرض(  ملح  )أنتم  املشهورة 
يطظظ(!!! فبامذا  الُطّظ  فسد  فاذا  األرض. 

الغربة  أو إحساس  الوطن  إىل  احلنني 
هلا  نتعرض  التي  والكآبة  احلزن  هو 
عندما نكون بعيدين عن بيتنا وعائلتنا 
طبيعي.  شعور  وهو  وأصدقائنا 

احتفل بـ 24 ساعة من شعور الغربة 
بعض  الوطن  إىل  احلنني  يشبه 
بعد  يصيبك  الذي  التخبط  اليشء 
نفسك  أعِط  ما  أحد  عن  االنفصال 
الوطن  إىل  باحلنني  للشعور  فرصة 
بلدك  من  وجبة  طهو  جرب  ليوم. 
من  موسيقى  إىل  استمع  أو  األم 
أصدقائك.  بكافة  واتصل  بلدك، 

وابدأ  اذهب يف رحلة  24 ساعة،  بعد 
إقامتك اجلديد مع  باستكشاف مكان 
صداقاتك اجلديدة أو حتى لوحدك. 

بتأسيس  الغربة  شعور  حارب   -
روتني: 

أعتربها  التي  الشخصية  نصيحتي 
وطنك  يف  كأنك  للشعور  واحد  رقم 
يف  االنخراط  هي  جديدة  بيئة  يف 
أن  يمكن  الروتني  وهذا  الروتني 
التمرين  من  بدءًا  يشء  أي  يكون 
القهوة  احتساء  إىل  بانتظام 
أيام  صباح  دائم  بشكل  واملعجنات 
األحد جدولة أنشطة معينة وااللتزام 
يشء  يعطيك  سوف  اجلدول  هبذا 

لعمل  عظيمة  طريقة  سيكون 
أصدقاء واالنغامر يف الثقافة املحلية. 

من  فضــل  أ حلقيقية  ا ة  حليــا ا  -
 : عي جتام ال ا صل  ا لتو ا ئل  سا و

نرى  جتعلنا  والفيديوهات  الصور 
وقد  وأين  ومتى  اجلميع  يفعله  ما 
فقط  الرتكيز  الصعب  من  يكون 
حتدث  التي  األشياء  مجيع  عىل 
وسائل  جتاهل  ولكن  بالوطن 
يكون  أن  يمكن  االجتامعي  التواصل 
وراء  احلقيقي  السبب  ألن  نعمة 
أن  تريد  أنك  هو  للخارج  سفرك 
األول. املقام  يف  جديد  يشء  جترب 

- مقابلة أشخاص جدد:  
دائرتك  يف  االشخاص  عدد  كثر  كلام 
األسهل  من  سيكون  االجتامعية 
تقوم  ما  لديك  ويكون  تنشغل  أن 
جدد  أناس  مقابلة  وتسهل  به 

يف  كأنك  تشعر  وجيعلك  إليه  لتطلع 
اجلديد.  وطنك  يف  وأنت  موطنك 

مألوف  مكان  عىل  العثور 
بإجياد  يرتبط  الروتني  يف  الدخول 
الشعور  عىل  يساعدك  مألوف  مكان 
بأنك يف موطنك مثل مقاعد احلديقة 
أو مقهى به جلسات مرحية رسيعًا 
كيف  املقهى  موظف  يعرف  سوف 
رؤية  يف  ستبدأ  أو  قهوتك  ترشب 
يوم.  كل  أمامك  تسري  الناس  نفس 

شعور  لتجنب  مللل  ا عىل  اقِض   -
 : بة لغر ا

شعور  عىل  حمفز  أكرب  هو  امللل 
الفرصة  لك  سنحت  فكلام  الغربة 
أن  أردت  كلام  وطنك  يف  تفكر  أن 
نشيطًا  أن تظل  من  تأكد  هناك  تكون 
ريايض  بنادى  بااللتحاق  ومشغواًل 
دروس  أخذ  أو  التطوعية  األعامل  أو 
يف  نشاطات  يف  التسجيل  أو  لغة 
دائام  اخلارج  يف  فكونك  مدرستك 

مسافرًا  أو  املدرسة  يف  تكون  عندما 
تسكن  عندما  أو  جمموعة  مع 
تعرفهم  ال  أشخاص  مع  غرفة  يف 
الصداقات  من  كثريًا  تشكل  القد 
الراحة منطقة  من  اخلروج  بمجرد 

- التقاط )كثري من( الصور: 
طريقة  الصور  من  كثري  التقاط 
اجلديد موطنك  الستكشاف  رائعة 
كلام  الغربة  شعور  عن  واالبتعاد 
شعرت  بك،  حييط  ما  مع  تعايشت 
فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  بوطنك  أنك 
يساعدك  أن  يمكن  الصور  إىل  النظر 
البيئة املحيطة بك وتذكرك  يف تقدير 
بالتحديد. ملاذا اخرتت هذه الوجهة 

ئك  قا صد أ و هلك  أ ة  عو بد قم   -
: تك ر يا لز

للتعايش  األوفر  احلل  ليس  هذا 
الوطن إىل  باحلنني  الشعور  مع 
أو  أصدقائك  قدوم  يساعد  قد  ولكن 
التخفيف  يف  لزيارتك  عائلتك  أفراد 
جولة  يف  خذهم  الغربة  شعور  من 
وسوف  اجلديدة  مدينتك  حول 
من  االجيابية  بالعدوى  تشعر 
إقامتك مكان  يف  بالتجول  محاسهم 

هو  الغربة  ىف  لوطنك  حنينك 
انسان.  مازلت  انك  شعور  اقوى 



إن  الذات،  هو  الداخيل  الصمت  إن 
هو  املرسخ  الداخيل  الصمت  تنمية 
حاجة  هناك  ليس  لكن  الذات،  حتقيق 
ناحية  الذات من  إىل حتقيق  النظر،  يف 
للتفكري  داع  ال  كام  روحية،  أو  دينية 
لتحقيق  وسيلة  أنه  عىل  بالتأمل 
ال  ونتائجها  التأمل  عملية  إن  الذات 
للمامرسة  يدفعنا  الذي  بالسبب،  هتتم 
ال  منا  من  مقبول،  هو  سبب  فأي 
أكثر  تركيزا؟  أكثر  يكون  أن  يريد 
دون  من  إنتاجية،  سعادة،  صحة، 

األحذية: اخرتاع 
احلذاء؟؟ اخرتاع  تم  كيف 

حيكى أن ملكًا كان حيكم دولة واسعة 
جدًاو أراد هذا امللك يوما القيام برحلة 
أن  وجد  عودته  وخالل  طويلة  برية 
أقدامه تورمت بسبب امليش يف الطرق 
يقيض  مرسومًا  فأصدر  الوعرة 
باجللد مدينته  شوارع  كل  بتغطية 
عليه  أشار  مستشاريه  احد  ولكن 
جلد  قطعة  عمل  وهو  أفضل  برأي 
فقط امللك  قدمي  حتت  صغرية 

األحذية. بداية  هذه  فكانت 
املسامري:

ما  إىل  املسامري  اخرتاع  يعود 
يف  وبالتحديد  عام،   2000 يتجاوز 
القديمة،  الرومانّية  احلضارة  فرتة 
بعد  ظهرت  املسامري  صناعة  إّن  إذ 
احلديد  صّب  لعملّية  البرش  تطوير 

متعددة  أسباب  وفق  بالتأمل  يبدأ 
األسباب. لكل  مفتوح  الباب  إن 
بأن  أنفسنا،  نذكر  أن  جيب  أحيانًا 

السيارة:
كبرية  حتّول  نقطة  السيارات  شّكلت 
األشخاص  هبا  يتنّقل  التي  الطريقة  يف 
من مكان آلخر، كام أّن اخرتاعها غرّي 
اخرتاع  تّم  وقد  املدن،  تصميم  مفهوم 
عرش  التاسع  القرن  هناية  يف  السيارة 
األشخاص،  من  جمموعة  ِقبل  من 
بنز  كارل  لألملاين  الفرصة  وُأعطيت 
1885م  إلنشاء أول سيارة عملّية يف عام 
العامل. يف  نوعها  من  األوىل  ُتعترب 

الطائرة:
الطائرة  اخرتاع  يف  الفضل  يعود 
قّدما  حني  وذلك  رايت،  لألخوين 
الطائرة  باستخدام  1903م  عام  عرضًا 
تّم  والتي  اخرتعاها،  قد  كانا  التي 
تّم  حّتى  السنني  مدار  عىل  تطويرها 
عليه  هي  ما  عىل  للطائرات  التوّصل 

أي  احلياة؟  تدفق  مع  وسالم  قلق 
مناسبة  األسباب  هذه  كل  أو  سبب 
شخص  كل  اليومي،  بالتأمل  للقيام 

قبل  اسُتخدمت  حيث  وتشكيله، 
يف  املُتشابكة  اخلشبّية  اهلياكل  ذلك 
بصعوبتها  ُعرفت  والتي  البناء  عملّية 
املسامري  صنع  بداية  وكانت  آنذاك، 
قضيب  تسخني  طريق  عن  يدويًا 
جهات  أربع  من  طرقه  ثّم  حديدي 
حني  إىل  له،  ُمدّبب  رأس  لتشكيل 
امليالدي،  عرش  التاسع  القرن  مطلع 
بصنع  خاصة  مصانع  ظهرت  حيث 
تطّورت  ثم  احلديدية،  املسامري 
عن  التخيّل  تّم  حّتى  املسامري  صناعة 
بأخرى  واستبداهلا  احلديدّية  املسامري 
كانت  1913م  عام  وبحلول  فوالذّية، 
انتشارًا  األكثر  هي  الفوالذية  املسامري 
.90% بنسبة  املتحدة  الواليات  يف 

قبل  أتى  لإلنسان  العصبي  اجلهاز 
التي  اليوغية  املامرسات  إن  األديان، 
الكامنة  باملقدرة  متعلقة  نستعملها، 
القيام  عىل   ، العصبي  اجلهاز  يف 
الذايت. والشفاء  االنفتاح  و  بالتطهري 

استعارت  فقط  األديان  إن 
)ونتائجها(  الطرق  هذه  ودجمت 
املتعددة والعقائد  الفلسفات  يف 
مقدرتنا من  حيد  أحيانًا  وهذا 

حدود! أي  هناك  ليس  الواقع  يف 

اخرتاعها  إّن  إذ  احلايل،  الوقت  يف 
مسافات  وقطع  التنّقل  يف  ساهم 
قليلة. ساعات  بغضون  طويلة 

الصواريخ:
للصينيني  الصواريخ  اخرتاع  يعود 
اإلصدارات  وخاّصة  القدامى 
احلديثة  الصواريخ  أّما  منها،  املبكرة 
فهي  احلايل  الوقت  يف  املوجودة 
عّدة  ومسامهات  خربات  حصيلة 
عىل  الصواريخ  سّهلت  وقد  علامء، 
إىل  الفضاء  استكشاف  اإلنسان 
العسكرّية. الكفاءات  رفع  جانب 

الكهربائي: املصباح 
املصباح  اخرتاع  يف  الفضل  يعود 
أديسون،  توماس  إىل  الكهربائي 
ساعد  إذ  1879م،  عام  يف  وذلك 
احلركة  تسهيل  عىل  االخرتاع  هذا 
يف  واألنشطة  األعامل  وممارسة 
هنارًا. ذلك  اقتصار  وعدم  الليل 

األشياء أصل  سلسلة 
عزيز جمدى  املهندس/  إعداد 



فمن الناحية القانونية واالنسانية البحتة بعيداعن 
جرائم احلرب هناك جرائم يمكن ان تصنف جرائم 
احلياة  ىف  احلق  عىل  االعتداء  وهو  االنسانية  ضد 
املياه وهى اجلريمة  متمثال ىف حق احلصول عىل 
شعبى  ضد  االثيوبية  احلكومة  االن  ترتكبها  التى 
مرص والسودان واستخدام املياه كسالح قاتل من 
دولة املنبع ضد دول املصب وبرصف النظر عن 
العسكرى  حتى  او  والدبلوماسى  السياسى  الرد 
امام  دوىل  قانونى  حترك  هناك  يكون  ان  جيب 
الشعبى  املستوى  عىل  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
الشعب  من  عاديني  مواطنني  يقوم  ان  فيمكن 

ديرًا..  20 إىل  اإلمجايل  العدد  ليصل 

آخر  ستافرونيكيتا  أصبح  لذلك 
وعادة  ألثوس  رسمًيا  مكرس  دير 
يتم  دير  آخر  أنه  عىل  إليه  يشار  ما 
األثوين. اهلرمي  التسلسل  إىل  إضافته 

جريومرياتيس  جربجوريوس  غادر 
واستقر  ثسربوتيا  يف  ديره  النهاية  يف 
فيستافرونيكيتا.. دائم  بشكل 

جهوًدا  الالحقة  السنوات  يف  بذل 
وتوسيعه.. الدير  بناء  إلعادة  كبرية 

من  لعديد  وا به  ًطا  حما ا  سوًر فبنى 
كاثوليكيون  إىل  باإلضافة  احلجريات  

الدير..

 1540 عام  جربجوريوس  وفاة  بعد 
التجديد  إرمياس  البطريرك  واصل 
جلرجيوريوس..   واالحرتام  احلب  بدافع 

من السامت غري العادية للدير خالل هذه 
احلقبة حقيقة أنه يف حني أن معظم األديرة 
بالفعل إىل حد كبري ما  تبنت  األثونية قد 
"االصطالحي".. احلياة  بأسلوب  يسمى 

 Stavronikita تأسيس  تم  فقد 
بعد  طويلة   لفرتة  العمل  يف  واستمرت 
.cenobitic الرهبنة  مبادئ  عىل  كام 

بحقيقة  للدير  الالحق  التاريخ  متيز 
باألديرة  مقارنة  صغريًا  دائاًم  ظل  أنه 
حيث  من  سواء  األخرى  األثونية 
الرهبان... عدد  حيث  من  أو  امللكية 

عىل الرغم من املساعدة املتكررة من قبل 
املجتمع األثوين وكذلك من قبل املتربعني 
سريفوبولوس  أرشون  مثل  املهمني، 
عام  يف  ماركوس  والراهب   1612 عام  يف 
1614 ، وشعب كيا يف عام 1628، وتوماس 
واالشيا  وأمري   1630 عام  يف  كالدوس 
يف  حتى    1727 عام  من  غيكا  ألكسندرو 
بشكل  الدير  تطور  تعرقل   1740 عام 
مع  املشاجرات  بسبب  جزئًيا  مستمر 

واالخالقية  االنسانية  املفاهيم  تغريت  هل 
احلصول  وحق  احلياة  ىف  احلق  بشان  الدولية 
ىف  االنسان  بحقوق  ينادى  فمن  املياه  عىل 
هبا  صدعت  حكومية  غري  او  دولية  منظامت 
حقوق  او  الطفل  حقوق  فهل  العامل  رؤوس 
من  وافضل  اهم  متنوعة  قضايا  ىف  املسجونني 
احلق ىف احلياة او  اهم من حق احلصول عىل املياه 
املجتمع  فيرتك  امهية  االقل  يليه  ثم  االهم  فام 
ويتمسك  امهية  االكثر  االمور  الدوىل 
الدرجة ىف  تليها  او  امهية  اقل  بامور 
دول  ترتكبها  التى  اجلرائم  مفهوم  تغري  وهل 
و  واضح  الدوىل  فالقانون  اخرى  دول  عىل 
اجلرائم  مدى  توضح  الدولية  واملعاهدات  رصيح 
بذلك تسمح  ال  الدوىل  القانون  وقواعد  وتبعاهتا 
هذا  اتناول  ان  يمكن  الصدد  هذا  ىف  ولكن 
عن  بعيدا  بحتة  قانونية  بصورة  املوضوع 
اجلانب السياسى او الدبلوماسى او حتى مصالح 
االختالف  عىل  تعمل  والتى  املتضاربة  الدول 
تتعلق  جوهرية  امور  عىل  االتفاق  وعدم  دائام 
العسكرى النفوذ  او  واالقتصاد  بالسياسة 

والقصص التقاليد  من  العديد  هناك 
املتضاربة فيام يتعلق باسم الدير..

االسم  فإن  األثونية  التقاليد  ألحد  وفًقا 
من  اثنني  أسامء  من  مزيج  عن  عبارة 
!!.. ونيكيتاس  ستافروس  الرهبان، 

قبل  املوقع  يف  خليتني  يف  يعيشان  وكانا 
بناء الدير..

جيش  ضابط  عن  آخر  تقليد  ويروي 
اإلمرباطور  عهد  يف  خدم  بيزنطي 
تزيمسكيس جوناألول  البيزنطي 
 Niceforus Stavronikitas ُيدعى 
اسمه.. عليه  وأطلق  الدير  بنى  الذي 

تأسيس  الثالث  التقليد  ينسب  ذلك،  ومع 
نيكيتاس… إىل أرستقراطي اسمه  الدير 

وفًقا  النبيل  اسم  بيوم  االحتفال  يتم 
الرشقي  األرثوذكيس  للتقويم 
الصليب.. لعيد  التايل  اليوم  يف  للقديسني 

حصل  احلكاية  هلذه  وفًقا  و  هنا  ومن 
بني  اجلمع  خالل  من  اسمه  عىل  الدير 
"ستافروس"  وكلمة  اسامألرستقراطي 
الصليب(.. تعني  التي  اليونانية  )الكلمة 

التقليدي االسم  عن  النظر  برصف 
القديمة  الوثائق  بعض  يف  الدير  إىل  يشار 
باسم "ديروالدة اإلله" مما يعني أن الدير 
اإلله..!!! للدة  خمصًصا  البداية  يف  كان 

"دير  هو  شيوًعا  األكثر  البديل  االسم 
لالسم  حتريف  وهو   " سرتافونيكيتا

األصيل..

كاداس سوترييس  اآلثار  لعامل  وفًقا 
ستافرونيكيتا  دير  أن  يعني  هذا  فإن 
أو  تأسيسها  تم  األديرةالتي  أحد  كان 
احلياة  من  األوىل  السنوات  خالل  بناؤها 
آثوس... عليجبل  املنظمة  الرهبانية 

الدير  تاريخ  من  املبكر  اجلزء  هذا  انتهى 
القرن  من  األول  النصف  خالل  تقريًبا 
مهجوًرا  الدير  كان  عرشعندما  الثالث 
املستمرة  القراصنة  غارات  بسبب 
اهلائاللذي  التأثري  بسبب  وكذلك 
عىل  الرابعة  الصليبية  احلملة  أحدثته 
بأكملها. البيزنطية  اإلمرباطورية 

خاضًعا  البداية  يف  املهجور  الدير  أصبح 
الحًقا  خضع  ثم  بروتوس  لوالية 
ودير  Koutloumousiouدير لوالية 
بة  بمثا عمل  و حًقا  ال  Philotheou

اسطبالت..

رهــــبــــــــــــــان بــــــــــــاع   ،1533 عام  يف 
Philotheou Stavronikita إىل رئيس 
Thesprotian Gregorios Gi-  دير
 Γρηγόριος )باليونانية:   romeriatis

. .)Γηρομερειάτης

إرمياس  البطريرك  أصدر   ،  1536 عام  يف 
وضع  أعاد  بطريركيًا  مرسوًما  األول 
آثوس  أديرة  من  ستافرونيكيتاكواحد 

عىل  قضائية  دعاوى  برفع  والسودانى  املرصى 
رئيس الوزراء االثيوبى بواسطة خرباء قانونيني 
البلدين يعلنوا فيه عن مدى ترضرهم  دوليني ىف 
رئيس  ملالحقة  وذلك  قلت  او  املياه  انقطعت  اذا 
الدولية  املحكمة  لدى  جنائيا  االثيوبى  الوزراء 
مرص  لشعوب  اجلامعية  باالبادة  اياه  متهمني 
والسودان عن طريق قطع املياه اوحبس جزء منها
العمل  او  السياسى  اجلانب  عن  النظر  وبرصف 
املالحقة  فان  االثيوبى  السد  ضد  العسكرى 
القضائية جيب ان تستمر لتكون سابقة قانونية 
دولية لدول حوض النيل عىل ان تستمر املالحقة 
فعله  فام  االحداث  انتهاء  بعد  حتى  القضائية 

األخص  وعىل  املجاورة  واألديرة  األديرة 
حول   ،  Koutloumousiou دير  مع 
ذلك  من  واألهم  األرض  ملكية  مسائل 
 1741 و   1607 بسبب حريقني كبريين يف 
األرض.. عىل   Stavronikita أحرقوا 

يف  النمو.   يف  الدير  استمر  ذلك،  ومع 
ويف  الكاثوليكون  جتديد  تم   1628 عام 
الشهرية  املياه  قناة  متبناء   1770 عام 
الصغرية  الكنائس  بعض  مع  الدير  يف 
ديمرتيوس  القديس  كنيسة  مثل 
رؤساء  وكنيسة  الدير  مقربة  يف 
اخلمسة.. الشهداء  ومصىل  املالئكة 

اليونانية  االستقالل  حرب  خالل 
عانى  عرش  التاسع  القرن  أوائل  يف 
جبل  وكذلك  ستافرونيكيتا  دير 
عصيبة... أوقات  من  بأكمله  آثوس 

اقتصادًيا  وضًعا  الدير  واجه 
العادية  غري  الديون  بسبب  صعًبا 
احلرب.. متويل  يف  ساعدت  التي 

بينام تشتت رهبانه بعد غزو العثامنيني 
آلثوس..

بعض  جانب  إىل  الدير  كان  لذلك 
مهجوًرا  األخرى  األثونية  األديرة 
يف  مقتنياته  من  العديد  وكذلك 
أخرى.. وأماكن  ومولدافيا  واالشيا 

من  عقد  قرابة  الوضع  هذا  استمر 
آثوس  العثامنيون  بعدها  وغادر  الزمان 
وبدأ أي رهبان نجوا يف العودة إىل الدير..

الدير  ازدهار  تعرض  ذلك  ومع 
ثالث  بسبب  للخطر  أخرى  مرة 
1874 و   1864 أعوام  يف  كبرية  حرائق 
جسيمة.. أرضار  يف  تسببت   1879 و 

أصبحوا  الرهبان  ولكن  الدير  بناء  أعيد 
أخرى  مرة  كبري  حد  إىل  مديونني 
التدهور.. من  مزيد  إىل  أدى  مما 

بفضل  جزئًيا  الوضع  هذا  عكس  تم 

الرئيس السابق للسودان عمر البشري مازال حتى 
حتى  الدولية  اجلنائية  املحكمة  لدى  مطلوبا  االن 
السودانية او اودع ىف السجون  السلطة  وان ترك 
فاذا صدر حكم من املحكمة الدولية يالحق املتهم 
فالينعم  مطاردا  فيكون  اليها  يذهب  دولة  كل  ىف 
بالقبض  املعنية  الدول  بالراحة واالمان وان تقوم 
عليه وتسليمه اىل املحكمة اجلنائية الدولية وذلك 
من  وكوسوفو  رصبيا  ىف  ماحدث  غرار  عىل 
الرصبى  الزعيم  ميلوسوفيتش  ارتكبها  جرائم 
محلة  وقاد  سنوات  عرش  السلطة  توىل  الذى 
انتهت  البلقان  دول  ىف  واسعة  عرقى  تطهري 
باالطاحة به وتسليمه اىل املحكمة اخلاصة بجرائم 
احد  كان  والتى  السابقة  يوغوسالفيا  ىف  احلرب 
رياض  املنعم  عبد  فؤاد  الدكتور  استاذنا  قضاهتا 
القاهرة بحقوق  اخلاص  الدوىل  القانون  استاذ 
ومن هنا اظن ان التاريخ سيعيد نفسه مرة اخرى 
فالبد من حترك قضائى من قبل شعوب دولتى 
املصب مرص والسودان ضد النظام االثيوبى احلاكم 
طريق  عن  اجلامعية  االبادة  ىف  الرشوع  بتهمة 
قطع املياه وهى جريمة من اجلرائم ضد االنسانية.

وهو  ثيوفيلوس  الدير  رئيس  جهود 
فاتوبيدي.. ال  دير  من   سابًقا  راهب 

وعودة  فاسيليوس  أبوت  انتخاب  أثر 
حد  إىل  الرهبنة  أسلوب  إىل  الدير 
الرهبانية  احلياة  إحياء  عىل  كبري 
حصلت  التي  ستافرونيكيتا  يف 
للحياة.. جديدة  فرصة  عىل  بالتايل 

ان  وذكرنا  سبق  كام 
أصغر  هي   Stavronikita
ذلك  من  وبالرغم  األثونية  األديرة 
ومميز.. مجيل  طابع  له  فهو 

الربج  وخصائصه  الدير  معامل  أهم  من 
باإلضافة  املائية  وقنواته  املدخل  عند 
قرون  إىل  تعود  التي  الرسو  أشجار  إىل 
للمجمع.. الغريب  الركن  خارج 

للقديس  مكرس  الدير  كاثوليكي 
كاثوليكي  أصغر  وهو  نيكوالس 
اآلخرين... األثونيني  نظرائه  بني 

عرش  السادس  القرن  خالل  بناؤه  تم 
من  موجودة  كانت  كنيسة  فوق 
اإلله.. لوالده  خمصصة  وكانت  قبل 

بلوحات  الكنيسة   تزيني  تم 
قبل  من  وأيقونسطاس  جدارية 
من  ثيوفانيس  الشهري  الرسام 
سيمون.. وابنه  كريت  جزيرة 

الطابق  يف  الدير  طعام  قاعة  تقع 
املجمع  من  اجلنويب  اجلانب  يف  العلوي 
اهلامة.. بعضاأليقونات  وحتمل 

القرن  من  الثاين  النصف  خالل 
إىل  مهجوًرا  الدير  كان  العرشين 
ببطء.. يتعاىف  وكان  كبري  حد 

ترضرت  ذلك  إىل  باإلضافة 
الدير  عليها  أقيم  التي  الصخرة 
الزالزل.. من  سلسلة  جراء  بشدة 

ببطء  تنهار  الصخرة  عىل  العثور  تم 
وتنزلق نحو البحر مما أدى إىل خماوف 
بشأن مستقبل االستقرار اهليكيل للدير..

األثوين  الرتاث  عىل  احلفاظ  مركز 
 Κέντρο Διαφύλαξης :باليونانية(
 Αγιορείτικης Κληρονομιάς
منظمة  وهو   ).Κε.Δ.Α.Κ خمترص 
مقدونيا لوزارة  تابعة  حكومية 
تراقياتوىل مهمة جتديد الدير وترميمه ..

واسعة  ترميم  أعامل  إجراء  تم 
 1999 عام  إىل   1981 عام  من  النطاق 
هندسية  طريقة  تطبيق  خالل  ومن 
األساسية.. الصخور  تثبيت  تم  معقدة 

 40 30 إىل  الدير حالًيا حوايل من  ويضم  
راهًبا..

يتبع يف العدد القادم ..





الزمان  بك  عاد  لو  مّرة،  ذات  سألته 
بالدكك؟  ستهتم  كنت  وهل  عامًا   30
منذ  له  عملية  آخر  أجرى  أن  بعد  ذلك  كان 
املستشفى..  يبيت يف  . يومها كان  7 سنوات 
هي  هل  أعرف  مل  دموعًا..  عينيه  يف  ملحت 
الزمن  عىل  حرسة  أو  اجلراحة  آالم  بسبب 
املايض... بعدما قضى معظم سنوات عمره 
األطباء..  وبني  املستشفيات  يف  الرسير  عىل 
النارص  عبد  جيل   .. أديب  نبيل  األستاذ 
سيحاسبنا  اهلل  أن  يرى  الذي  والثورة... 
املعلم   .. املنتهى"  حتى  أمينًا  كن   " بمعيار 
عىل  اإلرشاف  بمهمة  الوزارة  أوكلته  الذي 
فذهب  نائية  قرية  يف  االمتحانات  جلان 
إليها.. ليكتشف أن) دكك التالميذ ( معظمها 
سيكتب  كيف  فيعرتض..  مكسورة.. 
ستحدد  التي  األسئلة  إجابات  التالميذ 
دكة(  عىل)  وحياهتم  ومستقبلهم  مصريهم 
عليها..!!  جيلسوا  أن  حتى  يستطيعون  ال 

والفراشني وحياول  املدرسني  باقي  ليستدِع 
ساعات..  تستغرق  مهمة  يف  بعضها  تصليح 
بمسامر هنا وتعديل هناك..  يرفع مع الفراش 
 .. ُأخرى  وحيرّض  متامًا  مهّشمة  فهي  هذه 

بينام يفعل ذلك أصدر عموده الفقري صوتًا 
ورست كهرباء يف كل جسده.. ليرصخ من 
أن  قبل  يومان  نفسه  عىل  يتحامل  األمل… 
إسعاف..  سيارة  يف  حمموال  املنزل  إىل  يعود 
لنعرف بعدها أنه أصيب بانزالق غرضويف.. 

املستشفيات  بعد عام، قضاها والدى يف   عاٌم 
األوىل  الغرضوف  جراحة  فشلت  بعدما 
له  وتسببوا  ُأخرى  وجراحات  والثانية 
بمضاعفات خطرية أجربته أن يميض بقية 
عىل  األمل  وأجربه  عكاز..  عىل  يميش  حياته 
تناول أدوية املسكنات حتى أعلن كبده إرضابًا 
عن العمل مرات عديدة وأعلنت الكىل أهنا مل 
جزئيًا..  إرضابًا  أيضا  فقررت  حتتمل،  تعد 
العصبية…  شديد  فأصبح  مزاجه  وتغرّي 

بمفردي  احلياة  أواجه  أن  عيلَّ  وكان 
أي  يف  معي  يكون  لن  ألنه  املنزل،  خارج 
جيلس  أن  استطاعته  عدم  بسبب  مكان، 
خيرج  أن  وال  طويلة..  لفرتات  يميش  أو 
األعياد.. يف  األقارب  لزيارة  حتى  معنا 
أعرف  أصبحت  مّرت  عديدة  سنوات 
والكىل  العظام  دكاترة  أسامء  كل  فيها 

حيفظ  بينام  واألعصاب..  واملخ 
واملغنني… املمثلني  اسامء  األطفال 

 
تذّكرت كل هذا وأنا جالس عىل الكريس يف 
سألته  جراحة..  آخر  أجرى  أن  بعد  جواره 
هل لو علم وقتها أن أمانته يف عمله ستتسبب 
املستشفيات يف  السجن  من  سنة   30 له 
فجريمتة  .. سيفعلها؟؟؟!  كان  هل 
زمن  جتاوز  سجنًا  كلفته  الفعل(  )بأمانة 
سجن تاجر املخدرات.. و كلفني أننى عشت 
ُأمسك  أن  أقدر  ال  وإنام  يتيم،  لقب  أمحل  ال 
الكلية.  من  التخرج  حفلة  يف  حتى  يديه 
مل جُيبني.. ملحت الدموع يف عينيه.. مل أكن 
أعرف هل هي دموع أمل اجلراحة أم الندم 

عىل املايض… 
بينام أكّلمه كان أخي خارج الغرفه . . مل أنتبه 
له إال عىل صوت ممرضة و هي تقول) اهلي 
يسرتك وما حيوجك( . اتّضح أن أخي الحظ 
أن) فيشة ( الكهرباء يف احلائط ال تعمل.. فقرر 
األسالك  وترتيب  إصالح  ويعيد  يصلحها  أن 
املستشفى..  طرقة  أرضية  يف  املنترشة 
ما  خطورة  من  وبالرغم  دساس..  فالعرق 
قرر  أنه  إاّل  مسؤوليته  ليست  وإهنا  فعله 

معه  حيملها  التي  باألدوات  يفعلها  أن 
 .. شبكات  كمهندس  وظيفته  بحكم  دائام 

عندها نظرت إىل والدي.. كان نائاًم.. ولكني 
ذهني  يف  ترن  بينام  ابتسامته..  ختيلت 

كلامت املمرضة العجوز وفرحتها املرسومة 
عىل وجهها بسبب فيشة كهرباء قريبة من 

مكتبها ستوفر هلا الراحة. .
 عزيزى القارئ :

والدي يعوض  أن  الدنيا  يف  أحد  يستطيع  ال 
إرصاره  وبني  آالمه  بني  أفناها  سنوات  عن 
فيها  خّرج  التي  املقدسة،  رسالته  أداء  عىل 
أنت  يعوضك  أو  مرضه،  من  بالرغم  أجيال 
تفعل  مثله..  ولكنك  عملك..  يف  أمانتك  عىل 
نفسك  حترق   .. الدعوة  هذه  أجل  من  ذلك 
أننا  نثق  بينام  اآلخرين..  راحة  أجل  من 
ليجازينا  العادل  الديان  أمام  يومًا  سنقف 
َأْن  َيْعِرُف  )َفَمْن  قاله  الذي  بوعده  وجُيزينا 
ٌة َلُه (... َيْعَمَل صالحا َواَل َيْعَمُل، َفذلَِك َخِطيَّ
اِت.. احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  و)إِنَّ 
ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  ِ ْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِّ هَلُ

َزُنوَن(. حَيْ
نثق يف كرمه وتعويضاته .. و عىل كلمته نسري.

هو  لعمر  ا بيع  ر ن  أ لكثري  ا يظُن  قد 
متُر  حينام  و  . ب لشبا ا ة  فرت فقط 
ص  فر مضت  فقد  ة  لفرت ا ه  هذ
َيِعش  قد  لكن  و  . ة حليا ا من  ن  نسا إل ا
ى  أ من  تعٍب  يف  بِه  شبا ة  فرت ء  ملر ا
ينجز  مل  نه  أ يكتشف  قد  و  أ  ، ع نو
هق  ر أ ٍس  نا ُأ مع  مل  تعا نه  أ و  أ  . شيئًا
 . بقليل ليس  ًا  عمر بًا  ا رس نفسه 
شخٍص  كل  ة  نظر ختتلف  ا  لذ
. ِه عمر بيع  ر من  ز يد  حتد يف 
ة  لفرت ا هى  لبعض  ا عند  ن  تكو فقد 
مع  جد  ا لتو با فيها  ن  يتمتعو لتى  ا
ا  و ر فقر يتهم  هّو فهمت  ص  شخا أ
ن  تكو قد  و  . معهم لعمر  ا ل  ستكام إ
مضت  لتى  ا ة  لفرت ا هى  ين  خر آل
هنم  أل  ، سة ا ر لد ا ء  ثنا أ عليهم 
ين  خر آل ن  تكو قد  و  . هنا حيبو
ية  أ فيها  ا  يتحملو مل  لتى  ا ة  لفرت ا
و  أ ية  معنو و  أ ية  د ما ت  ليا مسئو
لبعض  ا ها  ا ير و  . ٍص شخا أ ه  جتا
فيها  ن  يتمتعو لتى  ا ة  لفرت ا هنا  أ
لقِهم خا مع  ة  طيد و قة  بعال
هم  ر شعو يف  لسبب  ا ن  فتكو

بينام   . ة حليا ا بقيمة  و ة  د لسعا با
ة  لفرت ا فقط  هنا  أ لبعض  ا يظُن 
. ة جيد بصحٍة  فيها  ا  متتعو لتى  ا
منُذ  ء  ملر ا شخصية  تتشكل  حينام 
عىل  ف  يتعر  ، ىل و أل ا ِه  عمر سنني 
فنجد   . هتا ما ا لتز إ و ة  حليا ا نني  ا قو
بيع  ر هى  لة  لطفو ا حلة  مر ن  أ
يك  لد ا و عىل  ف  لتعر ا يف  ك  عمر
يد  جلد ا مل  لعا ا و ليك  إ س  لنا ا ب  قر أ و
بسيطة  بلغٍة  لكن  و  . لك حو من 
ل  لفضو ا و ن  حتضا إل ا بني  ج  متتز
 . ملختلفة ا طر  ملخا ا يضًا  أ و
هقة  ا ملر ا حلة  مر ها  بعد ِت  تأ
ك  لتمسُّ ا حب  بني  عًا  ا رص ك  لترت
ى  لذ ا قت  لو ا يف  لة  لطفو ا م  ا قد بأ
 . ب لشبا ا ّى  بيد يضًا  أ فيِه  مُتسك 
ت  فقد فقد   ، ًا جيد هبا  ُيعتد  مل  ا  ذ فإ
لعمر  ا بيع  ر يضًا  أ لكنها  و  . قها ا مز
لشخصية  ا ين  تكو ت  يا ا بد هنا  أل
. ة حليـــا ا جهـــــة  ا مــو يمــة  عــز و

ج  متتز و ِبك  شبا ة  فرت ِت  لتأ
ف  لتعرُّ ا يف  ية  لقو ا غبتك  ر فيها 

تك  حيا يف  د  جد ٍس  نا ُأ عىل 
معها  عل  فتتفا  . ة يد جد ب  ر جتا و
لعيش  ا ًا  ر مقر ب  جيا إل با ًة  ر تا
 . لسلِب با ى  خر أ ًة  ر تا و  ، ًا منترص
ًة  ر تا ح  لفر ا عر  مشا ج  متتز
نًا حيا أ م  لند ا و ن  حلز ا عر  مشا و
ط  لنشا ا  ، م ؤ لتشا ا و ل  ؤ لتفا ا
عقليًا  و نفسيًا  ج  لنضو ا  ، لكسل ا و
ملة مؤ ٍف  و ظر يف  ن  ز ا لتو ا م  عد و
حلكها  أ و صحتك  ت  قا و أ فضل  أ و
شخٍص  كل  خيتلف  لكن  و  . يضًا أ
جهة  ا ملو بِه  ستيعا إ جة  ر د يف 
حسب  بِه  شبا ة  فرت يف  ة  حليا ا
. بِه ر جتا و فتِه  ثقا و تِه  نشأ و بيته  تر

. يضًا أ عمر  بيع  ر هى  لك  ذ كل  غم  ر و
تتمتع  خة  شيخو ِت  تأ ًا  خري أ و
ك  عمِر حلة  ر ين  بخز فيها 
عنها  فُتحِك   ، سنينك حكمة  و
رض  حلا ا منك  ز مع  لح  تتصا و ضًا  بر
م  تند و  أ يضًا  أ ك  عمر بيع  ر ن  فتكو
بًا  شبا تتمنى  و عشته  ما  عىل 
. ك عمر بيع  ر ل  مجا فتفقد   ، ًا يد جد

ن  أ ممكن  ك  عمر بيع  ر ًا  ذ إ
 . س سا أل ا من  تعيشه  ال  و  أ تعيشه 
ًا  كر با تعيشه  ن  أ ممكن  و
ن  أ و  أ  ، معينة ة  فرت عند  ينتهى  و
  . ك عمر خر  ا و أ يف  تعيشه  أ  تبد
ل  ا طـــــو عيشِه  ر  تقر و  أ
عىل  ا  هذ يعتمد   . ك عـمر
. ة للحيــــا تــــك  نظــــر يقــة  طر

ى  لذ ا لعمر  ا هو  لعمر  ا بيع  ر
بني  و بينك  خىل  ا د ٍم  سال يف  تقضيه 
هو   . ين خر آل ا بني  و بينك  و هلك  إ
فيه  لعيش  ا ر  ستقر ى  لذ ا لعمر  ا
ف  و لظر ا نت  كا مهاًم  ة  د بسعا
 . َلك حو من  ت  ا ملتغري ا و كل  ملشا ا و
صرب  و ضًا  بر فيه  حتيا  ى  لذ ا لعمر  ا
ى  لذ ا لعمر  ا  . تك ليا مسئو كل  غم  ر
هلك  إل لشكر  با م  يو كل  فيه  تتمتع 
هتنأ  ى  لذ ا لعمر  ا و  . ل ا حو أل ا كل  يف 
. ية جسد و نفسية  بصحٍة  فيه 
كل  يف  لعمر  ا بيع  ر نحيا  هلَُّم 
و  أ ته  مد نت  كا مهاًم  عمر 
. لك ذ فيِه  ر  ستقر ى  لذ ا ن  ما لز ا





ال ينمو اإلنسان صفحة بيضاء، أو عجينة لينة، بل حيمل معه 
كل ما زرع فيه يف سنواته األوىل من طاقات وقدرات ومواهب.
ويعتقد بعض العلامء إن الثالث سنوات األوىل من عمر الطفل هي 
التي حتّدد شخصّية اإلنسان. والبعض اآلخر يقفز هبا إىل 14 سنة.
ليس  البرش  عند  النفيس  النمو  أن  ومعروف 
شخصّية  حسب  خيتلف  بل  ومتوازنًا  متجانسًا 
بني:   تتوازن  هذه  واملعادلة  )"األنا"(.  الفرد 

- احلاجات والدوافع )الـ"هو"(.
و"الكره"  )Eros )الـ  "احلب"  غريزيت  بني  التنازع   -

.)Thanatosالـ(
- البيئة واملحيط والرتبية واألخالق )"األنا األعىل"(. ويف 
املقابل ليس العمر اجلسدي مرافقًا دائاًم للعمر النفيس.
لذا علينا معاملة كل إنسان انطالقًا من ذاته، ألنه شخص 
اخلاصة. فعله  وردود  وإمكانياته  حريته  يف  مستقل 

وهذه املعاملة تساعد اإلنسان عىل النمو. 

الطفل يف املدرسة االبتدائية )٦-١٠ سنوات(:

 - النمو اجلسمي:
يغلب عىل هذه املرحلة قوة الصحة اجلسمية والتميز بقلة القابلية 
للتعب، لذا يميل الطفل لقضاء اوقات طويلة يف اللعب واجلري 
واحلركة ويصرب عىل اجلوع. لكن يالحظ ان نشاط االوالد يكون 
اكثر عنفا، ويعتمد عىل النمو العضيل اكثر من البنات، اللوايت يبدو 
نموهن يف تكوين ذهنهن وتكون العاهبن اكثر هدوءا واقل عنفاً.  

- النمو احلركي:
العنيف،  احلركي  النشاط  مرحلة  املرحلة  هذه  تعترب   
وهو  أناقته،  أو  بمظهره  الطفل  اهتامم  عدم  ذلك  ويصحب 
هذه  يف  الطفل  يكون  وهلذا  والتجارب.  باملخاطرات  يقوم 
البدائية.    العملية  حياته  يف  البدائي"  "بالرجل  اشبه  املرحلة 

- النمو اللغوي:
ويزداد  اللغوية،  الطالقة  عمره  من  املرحلة  هذه  يف  تظهر   
املحصول اللفظي لديه ما يساعده عىل النمو اللغوي واتساع دائرة 
مشاهداته  لوصف  ويميل  جتاربه،  وكثرة  االجتامعية  حياته 
وباألخص  القراءة،  من  الطفل  ويكثر  افكاره.  عن  والتعبري 
االخرى.     الشعوب  واطفال  واحليوان  النبات  بحياة  يتعل  ما 

- النمو االنفعايل:
  تتبلور يف هذه املرحلة قدرة الطفل عىل التعبري عن انفعاالته 
باللغة، بدال من التعبري احلركي. ونظراً لتمتعه باملزيد من احلرية، 
ما  عدا  وسعيدة، فيام  تكون يف معظمها هادئة  انفعاالته  فإن 
يصادفه من احباط من جهة حاجاته ورغباته، أو ما يلقاه من 
متاعب األخوة أو الزمالء املتمثلة باملنافسة والغرية والغضب.  
وجيد يف اللعب مع اصدقائه وأقرانه متنفسا لدوافعه املختلفة، 
الفك  كمكعبات  عقيل  تفكري  اىل  حتتاج  التي  لأللعاب  ويميل 
والرتكيب. وتتأثر حياته بام يلقاه من التقدير والتشجيع، وما 
ويف  والعطف.  احلب  من  به  يغمر  وما  النجاح،  من  به  يشعر 
هذه املرحلة يقل بكاء الطفل، كام يتأثر كثريا بالثواب والعقاب، 
سن  ويف  البدين.  العقاب  يقبل  وال  املعنوي،  العقاب  وبخاصة 
العارشة تظهر نزعة الطفل اىل حب التملك واجلمع واالقتناء.  

النمو االجتامعي:
تكوين  اىل  الطفل  ميل  يظهر  املرحلة  هذه  هناية  يف 
صفة  له  يكون  ال  جتمعهم  ان  غري  الصغرية.  اجلامعات 
االجتامعية  الصفات  من  الكثري  تظهر  وهنا  طويال.  الدوام 
لالنقياد  امليل  أو  الزعامة،  حب  مثل  االطفال،  لبعض  املميزة 
العزلة.    وحب  والغرية  واملنافسة  التعاون  وحب  والتبعية 

والدلع،  التدليل  من  التخلص  املرحلة  هذه  يف  الطفل  ويود 
كيان  له  يكون  ان  ويود  الطفولة،  بأسامء  ينادى  ان  حيب  وال 
فال  نفسه،  حول  للتمركز  نزعته  وتقل  واستقالل،  ذايت 
للعناد.  نزعته  وتقل  واإلرشاد  للنصح  ويستجيب  انانيا  يكون 
االجتامعي  وتعامله  اصدقائه  مع  جتاربه  طريق  وعن 
والوالء  واألمانة  كالصدق  اخللقية،  املبادئ  عنده  تتكون 

للجامعة. كام يستطيع تعلم املبادئ الدينية والقيم االخالقية.   

النمو العقيل واملعريف: 
وهي  املتدفق.  العقيل  النشاط  مرحلة  املرحلة  هذه  تعترب 
مرحلة يعتمد فيها عىل الواقع اكثر من اخليال.. فهو يريد ان 
واملحاولة.  والتجريبي  الذايت  النشاط  بواسطة  بنفسه  يتعلم 
احلساب،  تعلم  يستطيع  املنطقي  التفكري  عىل  قدرته  وبزيادة 
من  الكثري  واكتساب  والزمانية،  املكانية  األبعاد  ويدرك 
والتقمص.    واالمتصاص  والتقليد  باملحاكاة  السلوك،  اساليب 

تطبيقات تربوية:
اللعب  بني  الوقت  وتنظيم  النظام  عىل  الطفل  تعويد   
حول  التلميذ  يتعلمها  التي  املناهج  تدور  ان  جيب  والعمل.  
املعلومات  له  وتقدم  وقدراته،  مداركه  تناسب  موضوعات 
لديه.  التعلم  حب  تنمية  عىل  تساعد  مبسطة  بطرق 
والعمل،  النشاط  عىل  املرحلة  هذه  يف  التعلم  ُيبنى 
املرشوعات  طريق  عن  االطفال  يتعلم  حيث 
مشرتكة. أهداف  لتحقيق  فيها  يتعاونون  التي 
ينمو  كي  املخيامت،  وإقامة  للرحالت  الفرص  إتاحة 
احرتام  جيب  والبحث.   الذايت  التعلم  حب  الطالب  عند 
التعاوين. والعمل  الصداقات  تكوين  يف  الطفل  رغبات 
اخللقية  صفاته  يف  صاحلة  قدوة  املدرس  يكون  ان  ينبغي 
اجليدة.  العادات  الطفل  منه  يكتسب  حتى  واالجتامعية، 

الطفل يف املدرسة املتوسطة ) ٩-١٤ سنة( 

النمو االنفعايل: 
األوالد  يف  املتأخر  والبلوغ  البنات،  يف  املبكر  للبلوغ  ان   
البنت  أو  الولد  يشعر  حيث  مصاحبة،  نفسية  مشكالت 
سنه.    مثل  يف  الذين  لزمالئه  بالنسبة  مركزه،  بحرج 

النمو العقيل واملعريف:
القدرات  ومتيز  املواهب  تفتح  مرحلة  املرحلة  هذه  تعترب   
باهتاممات  العناية  يستوجب  الذي  األمر  اخلاصة،  وامليول 
الطفل والكشف عن ميوله والتعرف عىل استعداداته املتميزة.  

النمو االجتامعي:
 نظراً لالنتقال الرسيع من مرحلة الطفولة اىل مرحلة البلوغ، 
ويعرتهيم  التغري.  هبذا  احيانا  يفاجأون  والبنات  األوالد  فإن 
تفسري  يف  الصعوبة  بعض  وجيدون  الدهشة  من  نوع 
اجلديدة،  حيث  للتغريات  سلوكهم  وتكييف  حالتهم،  تطور 
يترصف  ان  بد  وال  كبريا،  اصبح  قد  انه  والفتاة  الفتى  جيد 
الكايف  النضج  ينضج  الوقت مل  الكبار، ولكنه يف نفس  ترصف 
احلرية  من  فرتات  به  متر  لذا  السلوك.  من  النوع  هبذا  للقيام 
والصغار  الكبار  بني  مكانه  يعرف  ان  يريد  ألنه  واالرتباك، 

األطفال ذوي املشاكل االجتامعية:

أصدقائهم  مع  وقت  قضاء  أن  األطفال  معظم  يعترب  بينام 
من  قلياًل  نجد  الدرايس،  اليوم  يف  جزء  أفضل  هو 
ليقيض  ملنزله  يعود  حتى  ينتظر  يكاد  ال  األطفال 
االجتامعية. االحتكاكات  ويتفادى  بمفرده  وقًتا 

هؤالء األطفال قد يعانون من بعض املشاكل االجتامعية 
بدرجات خمتلفة، منها: 

- تكوين الصداقات: أو التعامل مع املجموعات أو حتى 
اللعب مع أطفال آخرين.

- الدخول يف املناقشات: وتتبع احلوار.
- االتصال بالعني: أي عدم القدرة عىل حتديد متى يصح 
النظر إىل املتكلم يف عينه. عادة يستطيع الطفل أن حيدد 

هذا تلقائيا. املشكلة عند عدم االتصال بالعني أو النظر إىل 
املتحدث أثناء الكالم أن الطفل يعطي اإلنطبـاع أنه ال ينـصـت إىل 

املتحدث مما يدفع اآلخرين للبعد عنه.
- التعاطف أو لتقمص العاطفي: أي عدم القدرة عىل متييز ما 
يشعر به اآلخرين. ينتج عن ذلك أن الطفل صاحب املشكلة  يصدر 
مثل  عنه  فيبتعدون  اآلخرين  تضايق  التي  الترصفات  بعض 

التثاؤب عند سامع اآلخرين أو عدم متييز عالمات امللل فيستمر 
يف احلديث يف املوضوع الذي هيمه وحده أو عدم مراعاة شعور 
اآلخرين فيتحدث بصوت عال جدا بينام املستمع قريب منه.

يقوله  ما  فهم  عىل  القدرة  عدم  يف  فقط  وليست  التواصل:   -
اآلخرون ولكن أيضا عدم االستطاعة عىل فهم تغريات الصوت أو 
التعبري بالوجه أو حتى حركات اجلسم التي توصل هبا املعلومات. 

معلومات عن األطفال ذوي املشاكل االجتامعية 
- يفضلون قضاء أغلب الوقت بمفردهم بدال من التواصل مع 
األخرين. حيتاجون وقتا ليستوعبوا املواقف االجتامعية املختلفة. 
احلاالت.  أغلب  يف  العادية  املدارس  إىل  الذهاب  يستطيعون   -
متخصصة. مدارس  إىل  يذهبوا  أن  جيب  خاصة  حاالت  يف 
لكن  عالج.  إىل  حيتاجون  وال  مرضى  ليسوا   -
التعامل  يستطيعون  كأم،  وتشجيعك  األرسة  بمساندة 
املختلفة.  االجتامعية  املواقف  مع  أفضل  بشكل 

كيف يمكنك مساعدة طفلك عىل ختطي تلك 
املشكالت؟

املختلفة  االجتامعية  املواقف  من  بالعديد  ابنك  يمر  بينام 
مساندتك  إىل  خمتلفني،  سيحتاج  أشخاص  مع  ويتعامل 
مشاكل  حتيل  أن  احلل  ليس  واملرة.  احللوة  األوقات  أثناء 
مع  يتعامل  كيف  تعلميه  أن  عليك  إنام  بنفسك،  ابنك 
التالية:  الطريقة  اتباع  طريق  عن  املختلفة  املواقف 

١- انصتي جيدا:
اجعليه يشعر أنه مسموع وساعديه أن يعرب عن شعوره 

بدون نقد أو تقليل من حجم املشكلة.

٢- ساعدي ابنك عىل حتديد املشكلة:
قد   : املشكلة  سبب  دائام  حيدد  أن  ابنك  يستطيع  لن 
باألسى. يشعر  أو  له  صديق  من  مستاًء  أو  غاضًبا  يكون 
احلزن. هذا  سبب  عىل  معا  تتعرفوا  أن  حاويل 

٣- ساعدي ابنك عىل التعرف عىل حلول خمتلفة:
عىل  تشجعيه  أن  حاويل  إنام  فعله،  جيب  ما  عليه  متيل  ال 
الواحدة. للمشكلة  املختلفة  احللول  من  جمموعة  رسد 

٤- ساعدي ابنك أن خيتار احلل املناسب:
تناقيش  السابقة،  اخلطوة  يف  املقرتحة  احللول  من  كل  يف 
ذلك  يف  هو  سيشعر  ماذا  اسأليه  والعيوب.  املزايا  يف  معه 
احرتمي  اآلخرين.  شعور  له  توضحي  أن  وحاويل  املوقف؟ 
أنت!  ختتارينه  الذي  احلل  يكن  مل  لو  حتى  اختياره، 

بعض اإلرشادات املهمة:

- اعطي األمور حجمها الطبيعي:
قد يبدو أن هذا املوقف هناية الكون بالنسبة لك أو لطفلك. تذكري أن 
هذا جمرب موقف واحد يف احلياة، وسيتخطاه ابنك بمساندتك له.

- علميه التعامل مع املواقف املختلفة:
حاوىل  طفلك،  مع  املشكالت  إحدى  حل  حتاويل  بينام 
الذي  والوجداين  االجتامعى  التطور  مراحل  تراعى  أن 
املناسب  احلل  اختيار  ابنك  يستطيع  ربام  طفلك.  هبا  يمر 
عىل  ساعديه  تنفيذه.  عىل  القدرة  يمتلك  ال  قد  للمشكلة، 
بسهولة. حلها  ليستطيع  بسيطة  خطوات  إىل  احلل  تقسيم 

- ركزي عىل اإلجيابيات:
عند  تقفي  وال  املختلفة،  مهاراته  تنمية  عىل  ابنك  ساعدي 
موهوًبا،  فناًنا  أو  الرياضيات  يف  عبقرًيا  كان  إذا  املشكالت. 
املشكالت  تلك  بتخطي  املواهب  تلك  تنمية  عىل  فساعديه 
إجيابية  دائام  كوين  اإلجيابية!  يشء  أهم  االجتامعية. 
توفري  كيفية  يف  زوجك  مع  حتدثي  أعىل.  مثاًل  له  وكوين 
الرتفيه  يف  ترغبني  وعندما  املشكلة.  لتخطي  مناسب  جو 
مناقشات. عىل  األخريات  األمهات  مع  حتدثي  نفسك،  عن 



و  هدوء  يف  يتأملها  لدقائق  أمامها  ساكنًا  وقف 
الغرفة  ارجاء  يلف  التام  السكون  كان  روية، 
سوامها.  هبا  ليس  التي  الربودة  الشديدة 
اغمضت  وقد  الطاولة  عىل  مسجاة  هي  كانت 
أصابعة  وأدخل  يده  فمد  هو  وأما  سكون،  يف  عيناها 
ملعت  الطويل،  األسود  شعرها  خصالت  بني  بعمق 
بإعجاب لألعىل  الغليظني  حاجبيه  ورفع  عيناه 
أو  كثافته  مثل  يف  يرى  مل   ... له  مثيل  ال  شعرها  كأن 
خصالت  عىل  بيده  يقبض  ظل  خصالته،  نعومة 
اللذة ... مسح  شعرها ويفركها بني أصابعه بمنتهى 
براحة  انحدر  ثم  تصفيفه  يعيد  كمن  شعرها  عىل 
برشهتا   ... وشفتاها  وخدهيا  جبينها  ليتحسس  يده 
بل  مجيلة  هي  كالقمر،  وجه  هلا  وناعمة،  رقيقة 
اجلامل.  يف  اخلالق  آيات  من  آية  هي   ... اجلامل  رائعة 
منتشيًا  ومهس  أذهنا  من  اقرتب  ثم  دهاء  يف  إبتسم 
من  أفضل  أنا  املبدع،  أنا  الفنان  أنا  أنا؟  من  )اتعرفني 
... الوداع  نظرة  أجل  من  املوتى  بتجميل  يقوم 
تلك  الباردة  جثتك  إىل  أعيد  أن  وهوايتي  عميل 
وهم  حمبيك  قلب  خيفق  حتى  احلياة  صورة 
الدفن(.  قبل  األخرية  النظرة  عليك  يلقون 

األبيض  الوشاح  عنها  رفع  ثم  للحظات  صمت 
خبث  يف  صاح  حتى  فعل  ان  وما  يسرتها  الذي 
يا  )ظامل  بإعجاب  جسدها  إىل  ينظر  وهو 
؟؟؟  والرتاب  للدود  اجلسد  هذا   ... ظامل  موت 
مستحيل(. اليوم؟؟؟  بعد  ُيرى  لن  اجلسد  هذا 

 
وجهه  وعلت  عيناه  ملعت  ثم  للحظات  ذهنه  رشد 
إبتسامة خبث قبيحة ... مد يده بلهفة داخل حقيبته 
فتح  مقطرة،  هبا  صغرية  زجاجة  منها  وأخرج 
بضع  وقطر  سالم  يف  مغلقتان  كانتا  اللتان  املرأة  عينا 
بريق  لعينيها  فعاد  الشفافة  املادة  تلك  من  قطرات 
حقيبته  من  أخرج  ثم  جيدًا  شفتيها  حتسس  احلياة، 
طالء شفاه من نوع خاص له بريق أخاذ ، كان طالء 
الشفاة ملون بلون احلياة ... كان يظهر ورديًا مرشبًا 
احلية كالشفاة  الدماء، طال شفتيها فظهرت  بحمرة 
وكأهنا تنطق، تطلع اليها مرة أخرى ثم أمسك برأسها 
واأللوان  املساحيق  ووضع  بعناية  شعرها  وصفف 
عىل وجهها بإتقان حتى صار للوجه نضارة وصورة 
ثم  اخرى  مرة  جسدها  إىل  تطلع  احلياة،  عنفوان 
عضو  كل  تلوين  يف  وأخذ  ألوانًا  حقيبته  من  أخرج 
من جسدها املائت بامدتة الالمعة حتى زال شحوب 
املوت و صار جسدها امليت العاري مثل اجلسد احلي 
ال ينقصه إال نسمة حياة ... وقف وتطلع عن بعد ملا 
جدًا.  عظياًم  كان  فعله  ما  كل  ان  ورأى  يداه  صنعته 
احلياة صورة  هلا  رسم  التي  اجلثة  من  تقدم 

تظل  حتى  كثرية  برباطات  إياها  رابطًا  وأجلسها 
ينفضح  وال  حية  مازالت  وكأهنا  وتظهر  منتصبة 
التصوير  آلة  حقيبته  من  أخرج  ثم  موهتا،  أمر 
يف  وأخذ  أعامله،  هبا  يسجل  التي  املتخصصة 
خمتلفة.  وبأوضاع  عديدة  زوايا  من  اجلثة  تصوير 
اجلدية  مالمح  هلا  ورسم  اجللوس  وضع  للجثة  جعل 
هلا  ورسم  الصالة  وضع  هلا  جعل  ثم  والكربياء، 
مترين  وضع  أعطاها  ثم  واخلشوع،  الطيبة  مالمح 
ثم  التحدي،  و  القوة  مالمح  هلا  وجعل  ريايض 
ومالمح  أخرى  ومالمح  آخر  وضع  يف  جعلها 
وجعل  أرضًا  طرحها  وأخريًا  آخر،  ووضع  أخرى 
العهر  مالمح  هلا  ورسم  واخلالعة  اإلغراء  أوضاع  هلا 
سال  وفجأة  شهوة،  يف  إليها  ينظر  وجلس  والفجور 
الدم  وتدفق  بشدة  قلبه  وخفق  عيناه  وملعت  لعابه 
إنتهى  أن  بعد  و   ...... و  يتاملك نفسه  أوردته ومل  يف 
اخلاص  األبيض  الثوب  ألبسها  معها  بشاعته  من 
بالدفن وخرج يف هدوء تاركًا اجلثة من ورائه لتكمل 
ما  كل  هبا  فعل  أن  بعد  األخري  مستقرها  إىل  رحلتها 
املوت.  بسبب  مقاومته  تستطيع  ال  وهي  له  حيلو 
للجثة  إلتقطها  التي  الصور  تلك  كل  أخذ  وأخريًا 
عىل  ويعمل  يتأمل  املظلمة  غرفته  يف  وجلس  العارية 
شديدة  إحرتافية  و  وروية  هدوء  يف  الصور  تلك  كل 
يسهل  والتي  املتخصصة  الربامج  أحد  خالل  من  و 
وخربته  الشديد  ذكائه  بسبب  إستخدامها  عليه 
اجلثة  عىل  خمتلفة  مالبس  وضع  يف  أخذ  الطويلة، 
العارية وجعلها يف أماكن خمتلفة و خلفيات خمتلفة. 

وضع  يف  وهي  العارية  للجثة  التي  الصورة  أخذ 
عليها  ووضع  والعمل  اجلدية  مالمح  ويف  اجللوس 
مالبس سيدات األعامل ثم أرسل تلك الصورة التي قام 
بتزيفها إىل أكثر املجالت شهرة وأمهية يف جمال املال 
واألعامل، و كتب مقااًل زائفًا عن تلك السيدة العرصية 
الشديدة الذكاء التي تعشق احلياة و تكرس كل وقتها 
حياة.  إسم  السيدة  لتلك  أعطى  و  املال  وجني  للعمل 
وضع  يف  وهي  العارية  للجثة  التي  الصور  تلك  وأخذ 
ومالمح  األزياء  عرض  وأوضاع  الرياضية  التامرين 
مالبس  عليها  وضع  ثم  الصارخ،  واجلامل  القوة 
أشكال  ذات  كثرية  أخرى  ومالبس  أنيقة  رياضية 
أكثر  إىل  الصورة  تلك  أرسل  ثم  خمتلفة،  وألوان 
األزياء و  الرياضة  جمال  يف  وأمهية  شهرة  املجالت 
األنيقة القوية  السيدة  تلك  عن  زائفًا  مقااًل  وكتب 
والرائعة اجلامل التي تعشق احلياة و تكرس كل وقتها 
وأناقة  وصحته  ومجاله  جسدها  بقوة  لألهتامم 
حياة.  وهو  إساًم  السيدة  تلك  وأعطى  مظهرها، 
وأخذ تلك الصورة التي للجثة العارية وهي يف وضع 
مالبس  عليها  ووضع  اخلشوع  ومالمح  الصالة 

السيدة  تلك  عن  زائفًا  مقااًل  وكتب  والوقار  احلشمة 
عىل  للحفاظ  حياهتا  تكرس  و  بالدين  هتتم  التي 
املقال  يف  وخط  الدينية،  للحياة  الصحيح  الشكل 
أفكارًا مغلوطة وتفاسري ملتوية ، ونسب تلك األفكار 
وهو  الربيئة  اخلاشعة  املالمح  ذات  اجلميلة  للسيدة 
املغلوطة  األفكار  تلك  يتقبلون  سوف  الناس  أن  يعلم 
ينم  والذي  السيدة  لتلك  اخلارجي  الشكل  بسبب 
السيدة  لتلك  وكان  واإليامن،  والتقوى  الفضيلة  عىل 
الصورة  أن يرسل  نفس اإلسم وهو حياة، ومل ينسى 
واإلجتامعية.  الدينية  املجالت  أهم  اىل  واملقال 
األصل  يف  هي  التي  الصور  تلك  كل  أرسل  واخريًا 
هكذا  أرسلها   ... اإلباحية  املجالت  مجيع  إىل  عارية 
عنها  يكتب  أو  مالبس  أي  عليها  يضع  ان  بدون 
أي مقال ، فقط إكتفى بالتوقيع حتت كل صورة ) حياة ( 
كام  حياة  أصبحت  حتى  قليلة  أسابيع  إال  هي  وما 
الكل   ... املجالت  مجيع  أغلفة  عىل  عليها  هو  أطلق 
حديث  ال  اجلميع  أصبح  يريدها،  والكل  عنها  يبحث 
هي؟ أين   ... حياة   ... حياة   ... حياة  عن  إال  هلم 
نجدها؟ كيف  إليها؟  الوصول  يمكن  كيف 
الناس مبالغ طائلة يف مقابل إحتكار  الكثري من  رصد 
العمل مع حياة ... التقرب إليها ... أو حتى اللقاء هبا. 
التجميل  عبقري  أصبح  آخرى  أسابيع  بضع  وخالل 
صورة  للجميع  أرسل  حني  األثرياء  أثرى  من  هذا 
مجاهلا  استغل  أعامهلا،  وكيل  إنه  وإدعى  حياة 
يف  نجمة  منها  وجعل  املختلقة  واوضاعاها  املذيف 
حياة عىل  يتسابق  اجلميع  فأصبح  التسويق  جمال 
والبعض  اخلاشعة،  املتدينة  حياة  يريد  البعض 
تلك  يريدون  واآلخرين  واألعامل،  املال  سيدة  يريد 
يريدوهنا  والكثريون  القوية،  الرياضية  اجلميلة 
يدفع اجلميع  والرخيصة،  املثرية  العاهرة  حياة 

ويدفع ويدفع من أجل حياة. 

عقوهلم التجميل  عبقري  سلب  أن  وبعد 
حياة موت  خرب  عن  أخريًا  أعلن  وأمواهلم، 
شاحبة  وهي  التجميل  قبل  األصلية  صورهتا  ونرش 
العينني.  ومغلقة  الشفتني  زرقاء  واجلسد،  الوجه 
التجميل يرشح  الضخم جلس خبري  العتيق  بيته  ويف 
خدع  قد  إنه  كيف  وكربياء  فخر  يف  ألصدقائه 
ويضحكون  بخالعة  يضحك  بالتجميل،  اجلميع 
خبري  يصف  أخذ  ماكرة،  رشيرة  ضحكات  معه 
وجسدها  بجامهلا  أعجب  كيف  ألصدقائه  التجميل 
إذ  البدء، ولكن  عليه حني رآها يف أصلها مجيلة منذ 
اوضاع  يف  يربطها  ان  عليها  سلطان  له  أصبح  ماتت 
هبا  يصنع   ... خمتلفة  أشكال  يف  ويصورها  خمتلفة 
ما يشاء ويسقط هبا يف شباكه من يطمع فيها، اخذ 
احلياة.  صورة  للموت  أعطى  كيف  ويرشح  يضحك 



وما  فنونه؟  هو  وما  األدب  هو  ما 
وعىل  املجتمعات  عىل  تأثريه  هو 
كلها؟  البرشية  وعىل  احلضارات 

حال  يف  لألدب  ووصف  تعبري  أبسط 
عن  عبارة  هو  مكتوبة  كامدة  وصفه 
بيضاء  صفحات  فوق  سوداء  حروف 
تتكون منها الكلامت ثم اجلمل و العبارات
يف  ترسخ  فكرة   أو  معنى  لتجسيد 
حتتويه  بام  القلوب  يف  وتتوج  األذهان 
من مجال تعبريي وصفي دقيق حلدث 
ملبادئ  خمالف  أو  موافق  يكون  قد  ما 
للدراسة  الفكرة  طرح  وإنام  احلياة 
والتحليل الشمويل والنفيس والتقديري 
واجلاميل التعبريي ليتحقق اهلدف وهو 
توسيع األفق واملدارك اإلنسانية بمتابعة 
أفكار العديد والعديد من األدباء أصحاب 
الرب  املختلفة من اختصهم  اإلبداعات 
اإلبداعي وبالفكر  والثقافة  بالعلم 

تشمل التي  األدب  فنون  لنا  فأخرجوا 
القصيص  واألدب  املرسحي  األدب 
واألدب التارخيي والفلسفي والشعري 
والغنائي وأدب الطفل بام حيتويه من 
وإثراء  الطفل  لثقافة  متميزة  عنارص 
املبادئ عنده من خالل بعض القراءات 
املناسبة لعمره يستقبلها ببعض الكلامت 
الصور  بعض  مع  املعربة  البسيطة 
وهكذا املكتوب  وترشح  توضح  التي 

قديم  أدب  وهناك  حديث  أدب  وهناك 
وتقادم  نفسه  العرص  املقصود  وهنا 
القصوى  االستفادة  تعنى  ال  العرص 
بالفن اجليد والكلمة  من عظامء األدب 
املوزونة الصحيحة والصحية أكثر منها 
يف سياق معلومات أدبية وعلمية وفنية 
بعض  شكل  يف  وسياسية  وتارخيية 
واملقاالت  واملناقشات  الطروحات 
ُنشيد  واقع  منها  ما  بني  الفكر  وآراء 
به  ومنها ما هو خيايل نسعى  ليتحول 
إىل حقيقة اذ كان نافع ومفيد ولصالح 
بام  املستفيد  الوحيد  فهو  القارئ 
اإلنسان  شخصية  تتكون  وأحياًنا  يقرأ 
وعقله وفكرة  قلبه  به  يغذي  بام 

التى  الشخصيات  تنوع  بالفعل  وهنا 
بسبب  قبل  عام  ختتلف  أصبحت 
بني  املخفي  العلم  فهو  القراءة  عنرص 
بأثرها  واحلضارة  والثقافة  السطور 
واحلضارات والعبارات  الكلامت  بني 
أصحاب  يا  أقول  أن  أستطيع  وهنا 
املختلفة  واإلبداعات  واآلراء  العقول 
املتنوعة  باملواهب  اهلل  حباهم  ومن 
للكتابة وللبحث يف رحلة املتعة بالقراءه 
سواء كانت تناسب امليول أو ال تناسب 
فينا  يف  تتناسب مع فكر كل واحد  أو 
بحور متعددة من األقالم وهناك توجه 
إبداع  من  فيه  ما  بكل  الكتاب  ليتحول 
أيًضا  بل  مقروءه  كلمة  فقط  ليس 
لغات  بكل  كامن  ومرتمجة  مسموعة 

األدب واألدباء 

رشعية  قنوات  عرب  ومنقوله  العامل 
التكنولوجيا  بعامل  الكلمة  انتشار  ملسار 
احلايل وهو يف أهبى عصور الكلمة التي 
االنرتنت، طريق  عن  بوضوح  تظهر 
 فالبحث عن معلومة أو قصة أو رواية أو 
ديوان شعري أو تاريخ شعب أو حضارة 
الكمبيوتر  زر  عىل  بالضغط  فأصبح   
أو  سامعه  يف  ترغب  بام  لك  يأيت 
علم  من  حيتويه  فيام  أو  قراءته 
األعىل  األفق  إىل  املدارك  يوسع 
األدب  ثقافة  من  املطلوب  هو  وهذا 
و  متوفرة    األدلة  كانت  سواء 
حرف  وكل  كلمة  كل  عىل  ثابته 
تلك  يف  بالبحث  نسعى  أم 
....الخ. غريها  أو  املعلومة 

به  أتى   وما  العلم  لكم  البرش  بني  يا 
القراءة  فمتعة  فيه  أثمر  ما  واألدب 
هلا مدلول أن ترتك بام هلا او ما عليها،
العوملة  زمن  يف  الكتاب  يفتح  واآلن 
االلكرتوين  الكتاب  فاصبح  أصبح 
كامن  واملرئي  واملسموع   املكتوب 
جيل  أقول  أن  أستطيع  وهنا 
استغالل  تم  لو  بالعلم  حمظوظ 
الصحيح مسارها  يف  التكنولوجيا 

 
ليصل  والبحث  باجلهد  مظلوم  وجيل 
ايل أي كتاب أو أي رواية أو  أو ......الخ 

فأنا  أقصد ما أقول بالفعل جيل مظلوم ألن 
ما يأيت بالسهل يتالشى يف أغلب األحيان

لكن ما جاء بتعب و شقاء له طعم أخر 
ذلك  كل  فبعد  له  الوصول  وراء  وسعًيا 
السهولة التى تضيع فكرة أو يضيع فكر 
هنا  ومن  وعنواين  دلييل  كتايب  هذا 
يف  السامية  واملبادئ  القيم  بعودة  نناشد 
الكتاب هذا وسط  الكتاب فأين  سطور 
املجاالت  مجيع  يف  احلياة  صعوبة  
والقراءة  للتأمل  اجلميع   أدعو  هنا  من 
العلم  فروع  مجيع  يف  والبحث 
حيتويه  بام  األديب  الفرع  وخاصا 
كل  وراء  خمفي  وتشوق  متعة  من 
أين  وأفتخر  وسجع  ولفظ  كلمة 
أدباء  من  وأديبة  وشاعرة  كاتبة 
جاهدة  حتاول  من  احلديث  العرص 
فلم  االندثار  من  األديب  القلم  حفظ 
املثقفني  املتابعني  بمحبة  يكون  ولن 
السطور  بني  ذواهتم  عن  الباحثني 
وانت  انا  هو  األدب 
واملستقبل  واحلارض  املايض  هو  األدب 
وإبداع  وخيال  خيالك  هو 
اإلهلام  يدعى  بام  كاتب  كل 
ومن  القارئ  أهبا  وأخريا 
شكرا املقال  ذلك  بقراءة  أهتم 

وشكرا من القلب لكل قلب يقرأ بحب 
املستنري  والفكر  الرفيع  القلم  لصاحب 
وصاحب رؤية فنية او نقديه او حتليلية 
مجيًعا. لكم  موفور  واجب  فالشكر 

إذا تأزمت بعض األمور
وفقدت السعادة والرسور

وضاق القلب بام ىف الصدور
وضاع األمل ىف اهلناء
فالشعر أحسن دواء

إذا خفق القلب باهلوى
واشتدت لوعة اجلوى

ومل يشفه احلب وال روى
وصارت الدنيا جنة خرساء

فالشعر لك أحسن دواء

إن القيت ىف الدنيا حبيبًا
وتأججت نار اهلوى هليبًا
ومل جتد احلبيب لك جميبًا
وضاع صوتك ىف الفضاء
فالشعر لك أحسن دواء

إن أعطيت الناس بال حدود
ومل متنعك حواجز وال سدود
وعاملوك بالنكران وباجلحود 
وانقلبوا بدون ذرة من وفاء

فالشعر لك أحسن دواء

لو أعز احبابك خانوك
ومن وراء ظهرك طعنوك
وبكل نقيصة فيهم ذموك
وكنت مثااًل للود والصفاء
فالشعر لك أحسن دواء

إذا تأملت ىف اخلالئق
وملست مجال صنعة اخلالق

ىف الروض واملروج واحلدائق
وأردت أن تشعر بالعزاء
فالشعر لك أحسن دواء

إذا رست ىف احلياة وحيدًا
ضاع الطريق ورصت رشيدًا
ولكنك صربت وكنت عنيدًا
ومتسكت باألمل وبالرجاء
فانظم الشعر وامأل األرجاء

إذا استهلك الناس طاقاتك
وشغلوك بالتوافه عن إبداعاتك

واستغلوا فيك حلو صفاتك
فمالذك الشعر وفيه جتد ذاتك

فالشعر لك أحسن دواء
إذا اشتدت العواصف واألنواء

إذا طغت الريح وعكرت األجواء
وهو البلسم جلراح األحباء

تغيب الشمس و عيناِك الضياء

ناء ووجهِك  فيه  ملعان   السَّ

كأنِك لسِت من إنٍس وال جان 

و أراِك بعيني  مجيلة  النساء

فأعذريني  إذا  كتبت  إليِك 

ومل يوّف القصيد  هذا النداء

كأنني أكتب لوطٍن بعيدا عني 

ويف قلبي له  حنني  و انتامء 

فأصبحت عىل حافة  القصيد 

واشتياقي ألمٍل هيديني اللقاء

كأصفاِد حلٍم مل أعد أراِك  فيه 

كأرٍض  تشتاق   ُقبلة  شتاء

مل يعد القلب حيتمل  الغياب 

جريح  الليايل و الدمع  دماء

سأصدح باسمِك لتسمعني حلني 

فلم يكن عشقي ليسكن اخلفاء

تذكرتِك حني مجعتنا  الليايل 

و بني دفء العناق كنا  ُحَلَفاء

تغيب الشمس و الليل صقيع

وكأس العشق ما عاد له احتفاء

تعايل أحبِك  لنهاية  اهلذيان 

يكتمل عشقنا و يمنحني البقاء

أناديِك و أنِت  القريب  البعيد 

لتسعفني مهساتِك وينتهي  العناء

مل يكن  حبِك  لياٍل  ومضت 

فلم  يكن  عهدنا  فيه  انقضاء

فأعذريني إذا كتبت إليِك

فلم يكن احلب سمة الضعفاء

أبوح إليِك عني و ما اكتفيت 

و ستبقني لقلبي عنوان الوفاء

الشعر أحسن دواء النســاء مجـيـلـة 
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أحد   Personal Liability الشخصية  املسؤولية  تغطية  تعد 
أو  األنواع(  )مجيع  املنازل  أصحاب  تأمني  بوليصة  مكونات 
املسؤولية.  تغطية  أيًضا  وتسمى  املستأجرين،  تأمني  بوليصة 
ستغطي املسؤولية تكلفة األرضار التي تتحمل أنت أو األشخاص 
مسؤولية  بك  اخلاصة  التأمني  بوثيقة  املشمولني  اآلخرون 
تلف  أو  اجلسدية  اإلصابة  ذلك  يف  بام  لآلخرين،  فيها  التسبب 
مكونات  أحد  الشخصية  املسؤولية  تغطية  تعد  املمتلكات، 
بوليصة  أو  األنواع(  )مجيع  املنازل  أصحاب  تأمني  بوليصة 
ستغطي  املسؤولية.  تغطية  أيًضا  وتسمى  املستأجرين،  تأمني 
األشخاص  أو  أنت  تتحمل  التي  األرضار  تكلفة  املسؤولية 
اآلخرون املشمولني بوثيقة التأمني اخلاصة بك مسؤولية التسبب 
املمتلكات. أو تلف  اإلصابة اجلسدية  فيها لآلخرين، بام يف ذلك 

 
تكلفة  أيًضا  وثيقتك  من  الشخصية  املسؤولية  جزء  سيغطي 
أي  وكذلك  مقاضاتك  متت  إذا  قضائية  دعوى  عن  الدفاع 
السياسة  حدود  إىل  يصل  بام  الدعوى،  عن  ناجتة  أحكام 
اخلاصة بك. والغرض الرئييس منه هو محاية األصول اخلاصة 
عنه. مسؤوالً  تعترب  متوقع  غري  حدث  وقوع  حالة  يف  بك 

احد  لك  مملوك  كلب  عض  اذا  الشخصيه  للمسئوليه  وكمثال 
االشخاص تأيت تغطية املسؤولية الشخصية يف نوعني خمتلفني

 
تكلفة  أيًضا  وثيقتك  من  الشخصية  املسؤولية  جزء  سيغطي 
أي  وكذلك  مقاضاتك  متت  إذا  قضائية  دعوى  عن  الدفاع 
السياسة  حدود  إىل  يصل  بام  الدعوى،  عن  ناجتة  أحكام 
اخلاصة بك. والغرض الرئييس منه هو محاية األصول اخلاصة 
عنه. مسؤوالً  تعترب  متوقع  غري  حدث  وقوع  حالة  يف  بك 

تأيت تغطية املسؤولية الشخصية يف نوعني خمتلفني:

إصابات جسدية:
يعتني هذا النوع من تغطية املسؤولية بمسؤوليتك القانونية عند 
إصابة شخص ما يف منزلك أو حوله. مثال عىل ذلك هو شخص 
جليدي. رصيف  عىل  ينزلق  أو  منزلك  يف  الدرج  عىل  يسقط 
جزء  مع  جنب  إىل  جنًبا  اجلسدية  اإلصابة  مسؤولية  تعمل 

املدفوعات الطبية.
املنازل.  أصحاب  وثيقه  من  الطبي(  الضيف  أحياًنا  )يسمى 
النفقات  دفع  يف  لآلخرين  الطبية  املدفوعات  تساعد 
أصيبوا  الذين  املقيمني  لغري  والرضورية  املعقولة  الطبية 
حوهلا. أو  بك  اخلاصة  املمتلكات  يف  عريض  بشكل 
مطالبات  هناك  تكون  عندما  الشخصية  مسؤوليتك  تغطي 
باإلمهال تسبب يف اإلصابة أو رفع دعوى قضائية بسبب احلادث.

يغطي الضيوف الطبيون عادًة )حتى احلد األقصى(:
• املصاريف الطبية واجلراحية الالزمة

• عمل األسنان
• سيارة اسعاف

• تكاليف املستشفى
• األشعة السينية

• خدمات التمريض املهنية
• األجهزة التعويضية

• خدمات الدفن
التأمني معلومات  ملعهد  وفًقا  الكالب:  عضات  من  العديد 
أصحاب  عىل  التأمني  بوالص  عىل  الكالب  عضة  مطالبات  فإن 
وهي  سنوًيا،  دوالر  مليون   400 من  يقرب  ما  تكلف  املنازل 
املنازل. عىل  التأمني  مطالبات  مجيع  ثلث  من  أكثر  متثل 
كام لوحظ، يتم تغطية العديد من عضات الكالب، ولكن قد ال يتم 
تغطية عضات الكالب من سالالت معينة. ستحتاج إىل التحقق من 
سياستك ملعرفة ما إذا كانت األرضار املتعلقة بالكالب مغطاة أم ال.

الدرج  نزول  يؤدي  أن  يمكن  ال  والسقوط:  االنزالقات   •
باهظة  طبية  فواتري  إىل  زلق  رصيف  عىل  السقوط  أو 
قضائية. دعوى  رفع  أيًضا  يمكن  بل  فحسب،  الثمن 

خالل  من  بيسبول  كرة  تغطية  يتم  اجلوار:  تلف   •
جزازة  ألقتها  صخرة  أو  اجلريان  أحد  نافذة 
جارك. سيارة  أو  منزل  إتالف  إىل  أدى  مما  العشب 
املنازل أصحاب  سياسات  معظم  تقدم  والقذف:  التشهري 
ستغطيك  والتي  الشخصية،  بتغطية  تشهرًيا   ، كلها  وليس 
استثناءات هناك  القذف.  أو  بالتشهري  اهتامك  تم  إذا 
التفاصيل. عىل  للحصول  وثيقتك  مراجعة  من  تأكد  لذا 

يف  العطلة  حفلة  يف  طبخك  تسبب  إذا  الغذائي:  التسمم   •
وثيقه  مالك  تغطي  أن  فيجب  باملرض،  ضيوفك  إصابة 
وربام  الطبية  الفواتري   Homeowner Policy املنزل 

عىل  قيود  هناك  ذلك.  عن  ناجتة  قضائية  دعاوى  أي 
وثيقتك. صياغة  من  حتقق  لذا  التأمني،  وثائق  معظم 

املنازل وثيقه  أصحاب  تغطي  قد  املنزل:  خارج    •
خارج  تقع  التي  احلوادث  أيًضا   Homeowner Policy
رضب  أو  فندق  ردهة  إتالف  من  متكنت  إذا  املنزل. 
اإلنطالق نقطة  من  بقطعها  قمت  جولف  بكرة  شخًصا 
األرضار. لتغطية  منزلك  مالكي  سياسة  تتقدم  أن  فيجب 

• ال يتم تغطية أي أعامل متعمدة: عىل سبيل املثال إذا دفعت 
شخًصا ما إىل أسفل سلمك، فستكون بمفردك جلميع الفواتري 

املرتبطة باحلادث.

ما الذي ال يغطيه تأمني املسؤولية الشخصية؟
لدهيم  املستأجرين  عىل  والتأمني  والشقق  املنازل  أصحاب 
ضد  دعوى  رفع  يمكنهم  ال  األرسة  أفراد  أن  وهي  استثناءات، 
التغطية. عىل سبيل املثال ، فإن استبعاد األرسة من شأنه أن يمنع 
سكان املنزل من تقديم مطالبة طبية لالنزالق عىل الرشفة األمامية 
اجلليدية. بدالً من ذلك ، سيحتاج الطرف املصاب إىل تقديم مطالبة 
الناجتة. الطبية  للفواتري  به  اخلاص  الصحي  التأمني  مزود  إىل 

امللكية  جزء  بموجب  منزلك  مركبات  تغطية  يتم  ال  أيًضا، 
املنزل.  عىل  التأمني  بوليصة  من  املسؤولية  جزء  أو  الشخصية 
لذلك ، يف حني أن اجلار يمكنه تقديم مطالبة إذا ألقى طفلك كرة 
لسيارتك ذلك  حدث  إذا  سيارته،  من  نافذة  وكرست  بيسبول 
فال يمكنك تقديم مطالبة بموجب بوليصة منزلك. يمكنك تقديم 
مطالبة بموجب التغطية الشاملة لبوليصة التأمني عىل سيارتك.

استثناءات  قائمة  عىل  منزل  وثيقه  كل  حتتوي 
هي  ما  ملعرفة  بالكامل  وثيقتك  اقرأ  لذا  هبا،  خاصة 
للتأكد. بوكيلك  واتصل  منزلك  تأمني  وثيقه  بنود 

هل التأمني عىل املسؤولية الشخصية مطلوب؟
عندما يتعلق األمر بالتأمني عىل أصحاب املنازل، فإن املسؤولية 
الصعب  من  ولكن  الفنية،  الناحية  من  مطلوبة  ليست 
املسؤولية. بعض  تتضمن  ال  تأمني  وثيقه  عىل  العثور  جًدا 

يطلب  فسوف  منزلك،  عىل  عقاري  رهن  لديك  كان  إذا 
حلامية  املنزل  مالك  تأمني  وثيقه  لديك  يكون  أن  املُقرض 
بدون  تأمني  وثيقه  عىل  احلصول  ألن  ونظًرا  أصوله. 
أرخص( بالرضورة  )وليس  أكثر  عمل  هو  مسؤولية 
قياسية. تأمني  وثيقه  برشاء  الصناعة  خرباء  يويص 

كام هو احلال مع املنزل، تتطلب الشقة )طاملا لديك رهًنا عقارًيا( 
وثيقه تأمني مالكي املنازل، ومن الصعب جًدا )وهي فكرة سيئة( 
استبعاد جزء املسؤولية من البوليصة. من املمكن أيًضا أن تطلب 
مجعية الشقة اخلاصة بك قدًرا معيًنا من تغطية املسؤولية. حتقق 
التفاصيل. عىل  للحصول  بك  اخلاصة  الشقة  مجعية  وثائق  من 
هبا  اخلاصة  املسؤولية  سياسة  الشقة  مجعية  لدى  عادة، 
ذلك  ومع  واملشرتكة.  اخلارجية  املناطق  ستغطي  والتي 
ممتلكاته  تلف  أو  ما  شخص  إصابة  عن  مسؤول  فأنت 
الشقة(. مبنى  وخارج  منزلك  خارج  )أو  منزلك  داخل 

الوحدة متلك  ال  ألنك  نظًرا  ختتلف.  ذلك،  ومع  الشقق، 
املستأجرين. تأمني  وثيقه  بتطبيق  ملزًما  لست  فأنت 
ولن  للغاية  التكلفة  ميسور  املستأجرين  تأمني  فإن  ذلك،  ومع 
حيل حمل ممتلكاتك فقط إذا تعرضت شقتك للرسقة، ولكنه 
شقتك. يف  ما  شخص  إصابة  حالة  يف  املسؤولية  أيًضا  يعرض 

هل أحتاج إىل وثيقه تامني Umberalla؟
وثيقه تأمني Umberalla هي بوليصة تأمني ضد املسؤولية تكمل 
تأمني  وثيقه  أو  الشقة  أو  منزلك  يف  الشخصية  املسؤولية  جزء 
دعوى  بسبب  ضدك  كبري  حكم  إصدار  يؤدي  قد  املستأجرين. 
قضائية إىل اضطرارك إىل بيع منزلك وتصفية أصول أخرى - بام 
يف ذلك صناديق التقاعد أو صندوق كلية الطفل - لتسوية مطالبة 
تتجاوز حدود وثيقتك. إذا خرست دعوى قضائية ، فإن مجيع 
تأمني وثيقه  أن  يف  السبب  هو  وهذا  للخطر،  معرضة  أصولك 
Umberalla  تلعب دوًرا مهاًم يف ضامن حصولك عىل احلامية 

الكافية.
 

أهنا  Umberalla  هو  تامني  وثيقه  يف  العظيم  اليشء  إن 
تقدمها.  التي  التغطية  مقدار  مقابل  للغاية  التكلفة  ميسورة 

الشخصية  لظروفك  تبًعا   ستختلف  التكاليف  أن  حني  يف 
دوالًرا   200 إىل  دوالًرا   150 حوايل  تدفع  أن  توقع   
تأمني وثيقه  تباع  للتغطية.  دوالر  مليون  مقابل 
Umberalla عادة بمليون دوالر بزيادات تصل إىل 5 ماليني دوالر.

 
تشرتط العديد من رشكات التأمني أن يكون لديك بالفعل مبلغ 
قبل  واملنازل  السيارات  عىل  املسؤولية  ضد  التأمني  من  معني 
ال  ما  عادًة  احلدود  هذه  تبلغ  لك.  الشاملة  التأمني  بوليصة  بيع 
يقل عن 250 ألف دوالر من تأمني املسؤولية عىل السيارة لدفع 
ألف   500 و   ، حادث  يف  تسببها  التي  لآلخرين  اإلصابات  ثمن 
الطبية  الفواتري  السيارة لدفع  للتأمني عىل املسؤولية عىل  دوالر 
ألي حادث تتسبب فيه. بشكل عام ، جيب أن يكون لديك أيًضا 
300000 دوالر عىل األقل لتغطية املسؤولية عن منزلك. حتقق مع 
رشكة التأمني اخلاصة بك فيام يتعلق بمتطلبات املظلة اخلاصة هبا.
مجيع  تعريض  إىل  احلادث  أو  اخلطأ  يؤدي  أن  يمكن 
صحيح.  بشكل  مؤمًنا  تكن  مل  إذا  برسعة  للخطر  أصولك 
أخرى. مرة  فكر   ، لك  حيدث  لن  ذلك  أن  تعتقد  كنت  وإذا 

 
ما هو تأمني املسؤولية الشخصيةPersonal Liability ؟

عىل  )أو  النفقات  الشخصية  املسؤولية  تأمني  يغطي 
يشء  حدث  إذا  تتكبدها  قد  التي  النفقات(  بعض  األقل 
يسمى  أنه  أيًضا  تسمع  قد  ممتلكاتك.  عىل  آخر  لشخص 
املمتلكات. مسؤولية  تأمني  أو  املنزل  مسؤولية  تأمني 

لشخص  يشء  حدث  "إذا  عبارة  تتذكر  أن  املفيد  من 
 ، الشخصية  املسؤولية  بتغطية  هذا  يسمى  قد  آخر". 
بشخص  املتعلقة  النفقات  بتغطية  عموًما  يتعلق  ولكنه 
أرستك. أفراد  أحد  أو  أنت  وليس   - أخرى  أرسة  من  آخر 

الشخصية؟ املسؤولية  ضد  تأمينية  تغطية  إىل  أحتاج  هل 

فأنت   ، منزل  صاحب  تصبح  أن  بمجرد  نعم. 
بشكل  مدمج  أنه  هو  السار  واخلرب  إليه.  بحاجة 
الشقة. أو  املستأجرين  أو  املنزل  مالك  تأمني  يف  عام 

كام ذكرنا ، يغطيك تأمني املسؤولية الشخصية عن األخطاء التي 
.)...  "Killer"  ، االسم  عىل  جييب  كلًبا  اشرتيت  )لقد  ارتكبتها 

هل يغطي تأمني أصحاب املنازل األرضار التي حلقت 
بممتلكات اآلخرين؟

بشكل عام ، نعم.
حلقت  التي  األرضار  عن  مسؤوالً  سأكون  "كيف  تعتقد،  قد 
شجرة  تسقط  أن  يمكن  لكن  آخر؟"  شخص  بممتلكات 
هذا  اجلريان.  منزل  يف  كبرية،  عاصفة  بعد  حديقتك،  يف 
ينفصل  أن  يمكن  ألطفالك  اشرتيته  الذي  اجلديد  الرتامبولني 
اجلار. معيشة  غرفة  نافذة  إىل  ويطري  الكبرية  العاصفة  تلك  يف 

يف  الشخصية  املسؤولية  تغطية  عنرص  يغطي  أن  املحتمل  من 
تأمني مالك منزلك أًيا من تلك احلوادث ويدفع تعويضات جارك.

هل يغطي تأمني املسؤولية الشخصية إصابة منزيل أو 
أفراد أرسي؟

مفاجأة كام قد يبدو، ال.
بعد قويل هذا ، إذا كنت تستعرض أمام أطفالك ، وذهبت للتزلج 
يف مطبخك ، وتنسى أن باب القبو مفتوح ، ونزلت الدرج ، فربام 
بسبب  أرستك  أفراد  أحد  أو  أنت  دعوى  لرفع  ختطط  تكن  مل 
اإلمهال. ولديك تأمني صحي ، أليس كذلك؟ يا فتى ، نأمل ذلك.

 
ضع يف اعتبارك - أنه إذا صادف أن صديق طفلك كان عىل لوح 
القهوة  طاولة  فوق  أو  السالمل  بعض  أسفل  إىل  وذهب  تزلج 
اخلاصة بك - وأصاب نفسه - فإن تغطية مسؤوليتك الشخصية 
حمتملة. قضائية  دعوى  وأي  املستشفى  فواتري  ستغطي 

 
تغطية املسؤولية الشخصية ، بشكل عام ، ال تكلف الكثري، ولكن 
تكلفة عدم احلصول عليها عند احلاجة يمكن أن تكون باهظة للغاية.

 
نرحب بجميع أسئلتكم املتعلقه بكافه أنواع التأمني عيل اإليميل 

التاىل
samy@goldenwayins.com

وزيـارة موقعنـا 
www.goldenwayinsurance.com






