




ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".. 
اجلالية  أبناء  من  عددا  تلتقي  اهلجرة  وزيرة 
األمريكية املتحدة  الواليات  وغرب  بوسط  املرصية 

السفرية سها جندي: 
وخطط  النهضة  يف  رشكاء  باخلارج  املرصيون   -

التنمية التي تطلقها الدولة املرصية

- اجلالية املرصية بالواليات املتحدة ُتشيد بجهود وزارة 
باخلارج املرصيني  خدمة  عىل  وحرصها  اهلجرة 

عقدت السفرية سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة 
وشئون املرصيني باخلارج لقاء مفتوحاً مع نحو أكثر 
أبناء اجلالية املرصية يف واليات  50 شخصية من  من 
وسط وغرب الواليات املتحدة األمريكية عرب تطبيق 
"زووم"، يف إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بحضور 
السفري عمرو عباس مساعد الوزير لشئون اجلاليات
والسفري الدكتور سامح أبو العينني قنصل مرص العام 
السفري  األمريكي،  الغرب  وسط  وواليات  بشيكاغو 
أنجلوس لوس  يف  العام  مرص  قنصل  شاهني  أمحد 
جلمهورية  العام  القنصل  القاويش  حسام  والسفري 
مرص العربية يف هيوستن بالواليات املتحدة األمريكية
اللواء إهياب احليني، ممثل  بجانب مشاركة كالً من 
قطاع األحوال املدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور 
حممد رشرش مدير إدارة الشئون القانونية باإلدارة 
العامة للجوازات واهلجرة واجلنسية، والسيد/ أرشف 
اهليئة  رئيس  ملكتب  املركزية  اإلدارة  رئيس  عطية 
القومية للتأمني االجتامعي، والدكتورة إهلام فتحي 
والتعليم الرتبية  بوزارة  باخلارج  أبناؤنا  إدارة  مدير 
رئيس  صليب  رأفت  األستاذ  األعامل  ورجل 
بأمريكا  اخلارج  ىف  للمرصيني  العام  اإلحتاد 
بأمريكا  لإلحتاد  التأسيسية  اهليئة  من  وجمموعة 
إىل  اإلستامع  عىل  الوزيـرة  حرص  إطار  يف  وذلك 
مقرتحات املرصيني باخلارج، ومناقشة استفساراهتم 
املختصة. اجلهات  مع  بالتعاون  عليها،  والرد 
اللقاء  جندي  سها  السفرية  استهلت  ناحيتها،  من 
يف  املرصية  اجلالية  أبناء  من  باملشاركني  مرحبة 
الواليات املتحدة األمريكية، من عدة واليات، مشرية 
إىل أن هذا اللقاء يأيت استكاماًل لسلسلة اللقاءات التي 
موضحة  باخلارج،  املرصيني  مع  الوزارة  تعقدها 
باخلارج  املرصيني  من  ممثلني  ضم  السابق  اللقاء  أن 
املتحدة  بالواليات  الرشقي  الساحل  واليات  عن 
االمريكية، ويأيت هذا اللقاء الستكامل باقي الواليات.

وأكدت وزيرة اهلجرة أن املرصيني باخلارج رشكاء 
يف النهضة وخطط التنمية التي تطلقها الدولة املرصية
حيث استعرضت عدًدا من اإلنجازات التي حققتها 
مرص يف قطاعات االستثامر املختلفة، بجانب الفرص 
وتذليل  االستثامر  قانون  وتعديل  مرص  يف  الواعدة 
باخلارج املرصيني  تواجه  التي  العقبات  خمتلف 
واملشاركة  الوطن،  خلدمة  التعاون  علينا  أن  مضيفة 
ذلك لتحقيق  املتاحة  السبل  أفضل  حول  والنقاش 
كام أوضحت أن صفحة وزارة اهلجرة عىل موقع 
بإنجازات  يتعلق  ما  كل  تنرش  االجتامعي  التواصل 
الدولة املرصية واملرشوعات القومية بشكل مستمر
ليتمكن أكرب عدد من املرصيني باخلارج من متابعته.

وتابعت وزيرة اهلجرة أن هناك تنسيق بني وزارات 
وتلبية  باخلارج  املرصيني  خلدمة  الدولة  ومؤسسات 
السياسية القيادة  لتوجيهات  تنفيًذا  مقرتحاهتم، 
عىل  الوزارة  يف  األول  اليوم  منذ  حرصها  مؤكدة 
طموحات  تلبي  والتي  العالقة،  املسائل  كافة  حل 
أن  مؤكدة  باخلارج،  املرصيني  واحتياجات 
املرصيني  مع  للتواصل  اهلجرة  وزارة  اسرتاتيجية 
للمرصيني  املحفزات  توفري  إىل  هتدف  باخلارج 
أفكارهم  ومناقشة  إليهم  واالستامع  باخلارج، 
وخططهم وسبل تنفيذها، بام حيقق املصلحة العامة 
للوطن، بجانب ربطهم بالوطن وإرشاكهم يف خطط 
التنمية والبناء يف مرص، مؤكدة احلرص عىل املشاركة 
لالستامع  الدول  كافة  من  التواصل  جمموعات  يف 
اسرتاتيجية  ولتوضيح  واملقرتحات  للمطالب 
للمرصيني  املختلفة  املحفزات  وعرض  الوزارة، 
والتعاون  بالتنسيق  املجاالت،  من  العديد  يف  باخلارج، 

من  الكثري  هناك  أن  اهلجرة  وزيرة  وأوضحت 
املطالب املُلَّحة للمرصيني باخلارج تم تنفيذها مؤخرا
لعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  التنسيق  بينها  ومن 
اخلارج يف  ألبنائنا  دراسيني  فصلني  امتحانات  نظام 
والذي  الواحد،  الدرايس  الفصل  امتحانات  من  بدال 
مع  التنسيق  إىل  مشرية  قبل،  من  به  معموال  كان 
املرصيني  استثناء  عىل  للموافقة  العايل  التعليم  وزارة 
ومد  اإلجازة،  من  سنوات   10 مدة  ختطوا  الذين 
لتوفيق  احلايل،  الدرايس  العام  هناية  حتى  إجازهتم 
آخر عام  ملدة  إجازاهتم  مد  يعني  ما  وهو  األوضاع، 
ومن ثم العودة لتطبيق مواد قانون تنظيم اجلامعات.

لقاءات  عقد  تم  أنه  جندي  سها  السفرية  وأضافت 
األعامل  وقطاع  والصناعة  التجارة  وزراء  مع 
املالية  والرقابة  لالستثامر  العامة  واهليئة  والزراعة 
للمرشوعات  االستثامر  خارطة  وعرض  والبورصة 
وأبرزها   ،٢٠٣٠ املستدامة  التنمية  السرتاتيجية  وفقا 
والكيميائية  والزراعية  العمرانية  التنمية  جماالت  يف 
والصناعية وغريها من املرشوعات املتاحة عرب الرابط: 
https://www.investinegypt.
gov.eg/Arabic/Pages/indus-
trial-investment-map.aspx

تم  التي  العاجلة  اخلطة  اهلجرة  وزيرة  وأكدت 
املحفزات  خمتلف  إلتاحة  األول  اليوم  منذ  تنفيذها 
حيث  باخلارج،  املرصيني  لربط  والتيسريات 
خمتلف  وإتاحة  اإلسكان،  وزير  السيد  التقت 
واملدن  القومية  املرشوعات  يف  االستثامرية  الفرص 
والتنمية. البناء  اجلديدة وغريها، لإلسهام يف خطط 

وتناولت وزيرة اهلجرة نتائج لقائها مع وزير الطريان 
املدين وما تم اإلعالن عنه من ختفيضات غري مسبوقة 
باخلارج املرصيني  ألرس  للطريان  مرص  رشكة  من 
والتي تستمر لنحو 216 يوما يف السنة وخفض ربع 
األبناء  من   2 تذاكر  خفض  وكذلك  الزوجة  تذكرة 
عروض  بجانب   ،33% بنسبة  سنة   15 سن  حتى 
الدارسني يف دولة الصني. خاصة للطالب املرصيني 

السيد  التقت  أهنا  اهلجرة  وزيرة  وأوضحت 
والسيد  املركزي  البنك  حمافظ  عبداهلل  حسن 
ورئيس  مرص  بنوك  احتاد  رئيس  اإلتريب  حممد 
مميزة  إدخارية  أوعية  لتوفري  مرص،  بنك 
من  مؤخراً  تم  ما  وهو  باخلارج،  للمرصيني 
.5.3% تبلغ  بفائدة  دوالرية  ادخار  شهادات  طرح 

بالواليات  املرصيني  احلضور  طالب  وبدورهم 
إلكرتونيا  الشهادات  رشاء  إتاحة  برسعة  املتحدة 
للشهادة املصدرة  البنوك  يف  حسابا  يمتلك  ال  ملن 
يتم  أنه  اهلجرة  وزيرة  أوضحت  الشأن  هذا  وىف 
للمرصيني  اإلليكرتوين  التوقيع  إتاحة  عىل  العمل 
وخدمات  املالية  التعامالت  يسهل  ما  باخلارج، 
املعنية. اجلهات  مع  بالتنسيق  الرقمية،  البنوك 

وتناولت وزيرة اهلجرة ما تم بالتنسيق مع املجمعة 
وطرح  واملعاشات،  التأمينات  وهيئة  التأمينية 
وشموهلم  باخلارج  للمرصيني  خاصة  عروض 
استفسارات  عىل  والرد  واملعاشات  بالتأمينات 

املرصية. الدولة  ومؤسسات  وزارات  خمتلف  مع 
املتحدة  بالواليات  املشاركون  طرح  ناحيتهم،  ومن 
النقاش حوهلا، حيث  العديد من األسئلة، والتي دار 
أكدت وزيرة اهلجرة حرصها عىل استكامل ملفات 
حيث  وتطويرها،  عليها  والبناء  الناجحة  الوزارة 
باخلارج  املرصيني  بمشاركة  اهلجرة  وزيرة  رحبت 
من العلامء واخلرباء يف خمتلف االنشطة والفعاليات. 

وحول أولويات االستثامر، أوضحت وزيرة اهلجرة
أن مرص حريصة عىل توفري االحتياجات األساسية 
وسط  املحيل،  التصنيع  وتشجيع  املرصي  للسوق 
الكثري من  العامل من ظروف، مع توقف  به  يمر  ما 
الدول عن اإلنتاج الكثيف، ما أدى لرفع األسعار، وهو 
اإلنتاجي للتوسع يف االستثامرات يف املجال  ما دفعنا 
والذي يعد ثالث أكثر جمال هيتم به املرصيون باخلارج
حيث يتصدر االهتاممات االستثامرية املجال العقاري 
أشاد  حيث  الوزارة،  الستبيانات  وفقا  والزراعي 
بحرص  االمريكية  املتحدة  الواليات  من  املشاركون 
السياسية عىل إرشاك املرصيني يف اخلارج يف  القيادة 
التنمية وإتاحة خمتلف املرشوعات لالستثامر فيه، 

املحفزات  االستفسارات بشأن  العديد من  وردا عىل 
املرصيني  لسيارات  مجركي  بإعفاء  املطروحة 
املرصيني  أن  اهلجرة  وزيرة  أوضحت  باخلارج، 
باخلارج يطالبون بخفض مجارك السيارات املجلوبة 
من اخلارج، منذ عقود، مشرية إىل أن جملس النواب 
أي  من  باخلارج  املرصيني  سيارات  إعفاء  عىل  وافق 
بأن  القانونية،  للضوابط  وفًقا  مجارك،  أو  رضائب 
أو  عاماً   16 عمره  باخلارج  مقيم  مواطن  لكل  يكون 
وديعة  صورة  يف  بالدوالر  مبلغ  وربط  سيارة  أكثر 
للمرصي  كاملة  املبالغ  تعود  وبعدها  سنوات،   5 ملدة 
املحلية  بالعملة  املقررة  املدة  انتهاء  بعد  باخلارج، 
القانون  تطبيق  ويتم  وقتها،  الرصف  لسعر  وفقا 
للضوابط  وفقا  صدوره،  تاريخ  من  شهور   4 ملدة 
اهلجرة  وزارة  أن  إىل  مشرية  املعلنة،  القانونية 
الوزراء  رئاسة  مستشاري  يرتأسها  جلنة  يف  عضو 
تطبيقه. لبدء  للقانون  التنفيذية  الالئحة  لوضع 

من  العديد  هناك  أن  اهلجرة  وزيرة  وأوضحت 
إتاحتها  عىل  الوزارة  حترص  التي  املحفزات 
النسخة  عن  نتجت  والتي  باخلارج،  للمرصيني 
إنشاء  أبرزها  ومن  الكيانات،  مؤمتر  من  الثالثة 
باخلارج للمرصيني  استثامرية  رشكة  وتأسيس 
عىل  الوزراء  جملس  رئيس  دولة  وافق  حيث 
واحلوار  للنقاش  دفعنا  ما  وهو  التنفيذ،  يف  البدء 
العامل. حول  املرصية  اجلاليات  أعضاء  خمتلف  مع 
من  العديد  التقت  أهنا  اهلجرة  وزيرة  وتابعت 
إلنشاء  األمثل  الطرح  ملناقشة  والوزراء  املسئولني 
باخلارج مرصيني  مستثمرين  لقاء  وكذلك  الرشكة، 
يف  يرغبون  التي  املجاالت  أفضل  حول  والنقاش 
االستثامر  جماالت  تصدرت  حيث  فيها،  االستثامر 
والزراعية  والتعليمية  الصحية  واملجاالت  العقاري 
مع  التعاون  إىل  باإلضافة  هذا  املستثمرين،  رغبات 
والسعي  باخلارج،  املرصيني  واملستثمرين  اخلرباء 
املسامهني  من  وتنفيذي  إداري  هبيكل  للخروج 
لتحمل  تواجهها  عقبة  أي  لتذليل  الوزارة  وخطط 
للمرصيني". املرصيني  "من  شعار  الرشكة 

ونرشها  الشائعة،  األسئلة  من  باخلارج  املرصيني 
الرابط: عرب  اهلجرة  وزارة  صفحة  عىل 
h t t p s : / / w w w . f a c e -
b o o k . c o m / M o e m i g e g y

إتاحة  ناقشت  أهنا  اهلجرة  وزيرة  وأضافت 
من  العائدين  للمرصيني  باألندية  مؤقتة  عضوية 
أنه  موضحة  مرص،  يف  إجازاهتم  لقضاء  اخلارج 
والرياضة  الشباب  وزير  السيد  مع  التنسيق  جاٍر 
يف  اخلدمات  خمتلف  طرح  سيتم  كام  الشأن،  هبذا 
الذي  باخلارج،  للمرصيني  واحد  الكرتوين  تطبيق 
االتصاالت  وزير  السيد  مع  بالتعاون  إعداده  يتم 
املرصيني  وصول  لتيسري  املعلومات،  وتكنولوجيا 
العامل. أنحاء  بمختلف  املميزات،  تلك  لكافة  باخلارج 

وزاريت  مع  التنسيق  تم  أنه  اهلجرة  وزيرة  وتابعت 
الثبوتية  األوراق  الستصدار  والداخلية  اخلارجية 
سيتم  حيث  باخلارج،  املرصيني  من  للراغبني 
الرسمية  الوثائق  خمتلف  إلصدار  بعثات  إيفاد 
عدد  تسجيل  اكتامل  فور  باخلارج،  املرصيني 
القنصلية  أو  السفارة  يف  األقل  عىل  شخص   ٥٠٠
الثبوتية. األوراق  مهامت  زيارات  موعد  وحتديد 

اخلربات  بنقل  االهتامم  حول  سؤال  عىل  ردا 
أوضح  اخلارج،  يف  املرصية  العقول  من  واالستفادة 
اهلجرة  وزيرة  مساعد  عباس،  عمرو  السفري 
سلسلة  من  نسخ   6 هناك  أن  اجلاليات،  لشئون 
خربات  من  لالستفادة  تستطيع"  "مرص  مؤمترات 
واقرتاحات وأفكار خربائنا وعلامئنا باخلارج، مرحبًا 
أرض  إىل  واملعرفة  اخلربات  هذه  لنقل  باقرتاحاهتم 
ملا  املقبلة،  الفرتة  يف  أوسع  لتعاون  والتنسيق  الوطن، 
تضمه اجلالية املرصية يف الواليات املتحدة األمريكية 
الطاقة  منها  متنوعة،  جماالت  يف  خربات  من 
مؤكًدا  املجاالت،  من  وغريها  والصيدلة  والفضاء 
املجتمعية  التنمية  عىل  حريصة  اهلجرة  وزارة  أن 
التنمية. جهود  يف  باخلارج  املرصيني  وإرشاك 

وزارة  حرص  املشاركون  ثمن  ناحيتهم،  ومن 
يف  حيدث  بام  باخلارج  املرصيني  ربط  عىل  اهلجرة 
والتواصل  املرصية  بالدولة  حيدث  ما  ونرش  مرص، 
وزارة  صفحات  عرب  باخلارج  املرصيني  مع 
الواليات  يف  املرصية  اجلالية  أن  مؤكدين  اهلجرة، 
وحريصون  رفيعة،  مناصب  يشغلون  املتحدة 
املشاركون  السفراء  أكد  كام  الوطن،  خدمة  عىل 
املختلفة  املناطق  يف  العامة  املرصية  القنصليات  أن 
مقراهتم. داخل  وخربائنا  علامئنا  بإستقبال  ترحب 

عىل  بالتأكيد  اللقاء  جندي  سها  السفرية  واختتمت 
مؤكدة  البناءة،  املقرتحات  بكافة  الوزارة  ترحيب 
الدولة ووزارات  مؤسسات  بني  تعاونا  هناك  أن 
وفقًا  باخلارج،  املرصيني  واحتياجات  طلبات  لتلبية 
الدفاع  القيادة السياسية، باعتبارهم خط  لتوجيهات 
املحافل شتى  يف  باخلارج  املرصية  الدولة  عن  األول 
والعمل  الوطن  خلدمة  مجيعاً  نتعاون  أننا  مضيفة 
مؤكدة  املمكنة،  الصور  بشتى  وتنميته،  رفعته  عىل 
املقبل األسبوع  يف  النقاش  استكامل  سيتم  أنه 
تنفيذها. وآليات  املوضوعات  من  املزيد  لطرح 



من املؤكد أن احلوار مع أشهر حماور صحفي 
مفروشا  طريقه  يكن  مل  مرص  يف  وتليفزيوين 
يغلفه  الذي  بالقلق  حمفوفا  كان  ..بل  بالورود 
احلوار  لغة  الكثريون  منه  تعلم  ألستاذ  االمتنان 
هؤالء..  من  واحدة  وكنت  وأدواته  وأسلوبه 
األستاذ مفيد  التي مر هبا  األخرية  األمل  جتربة 
مل  بالشفاء  وتكللت  هلل  واحلمد  بسالم  فوزي 
آخر.. إنسان  أي  عند  جتربة  أي  مثل  تكن 

الكتابة  عيل  قادر  غري  جعله  باألمل  الشعور 
باملساعدة.  ..إال  مالبسه  ارتداء  أو  األكل  أو 
يف  املبادرة  صاحب  دوما  انه  من  الرغم  وعيل 
طرح األسئلة والبحث عن املعلومة إال أنه وافق 
ضيافته..  يف  وكنا  احلوار  إلجراء  دعويت  عيل 
من  ألكثر  إمتد  غياب  بعد  القاهرة  زار  عندما 
عرش سنوات اإلعالمى األستاذ وائل لطف اهلل
النارش ورئيس حترير صحيفة كاريزما عندما 
التي  املرصية  اجلالية  برفقة  القاهرة  إيل  جاء 
التفاصيل.. واليكم  مؤخرا..  مرص  زارت 

اهلل لطف  وائل  فوزي  مفيد  األستاذ  بادر   -
بسؤاله عن رؤيته ملرص كيف يراها بعد عرش 

سنوات من اهلجرة ؟

- واكتشفنا أن األستاذ هو الذي جيري احلوار 
ويدير دفته وأجاب وائل قائال:

وهاجرت  القاهرة..  جامعة  إعالم  خريج  أنا 
أمريكية  صحيفة  وعندي  املتحدة  الواليات  إيل 
عربية ورقية تطبع وتوزع ىف كاليفونيا وبعض 
أما  هناك..  وقناة  إلكرتونى  وموقع  الواليات 
املرصي  الشارع  يف  رأيته  ما  يف  إنطباعي  عن 
الطيبني  الناس  بفضل  بخري  إنه  أشعر  فإنني 
إنني أراهن عيل أصالة رجل الشارع يف مرص..

ومتعلم  راقي،  جيل  فهو  اجلديد  اجليل  أما 
يعرف كيف يتكلم، وكيف يتعلم ويطور نفسه.

)كواليس(  األخري  كتابه  إهداء  وكتب   -
وائل  األخ   .. أمريكا  يف  اجلدع  املرصي  إيل 
فوزي.. مفيد  حتيايت  مع  اهلل  لطف 

يف  اللقاء  إيل  فوزي  مفيد  األستاذ  أشار  وقد 
اإلعالمي  مع  يقدمها  التي  األسبوعية  فقرته 
الذي  النهار(  )آخر  برناجمه  يف  أمني  تامر 
األستاذ  قال  الفضائية(  النهار  )قناة  عيل  يذاع 
شاب  وائل  التليفزيوين  حديثه  يف  مفيد 
عرش  ملدة  أمريكا  يف  وأقام  اإلعالم  يف  نجح 
أمريكا  يف  وقناة  صحيفة  ولديه  سنوات 
أن  وقبل  معي  وجوده  فرصة  إنتهزت 
ويصورين سألته..  وجيري حديثا  يستجوبني 

- قلت له يا وائل رد عيل هذه األسئلة : 
قال يل باليقني ؟.. قلت له باليقني..

- قلت: ما الذي هبرك يف مرص؟
مبهرة  مرص  يف  هلا  حدود  ال  وكباري  طرق 

عيل مستوي العامل.
- قلت له: إيه إلىل معذبك ىف مرص؟

بالبرش. مكدسة  تتغري  مل  شربا.. 
؟ يه إ ا  شرب حقيقة   : له قلت   -

شايلة أضعاف محولتها. 
- قلت له: القيادة يف شورارع مرص..؟

قال: سريك .
- قلت له : األخالق ؟

أي  عن  اسـمع  مل  أنني  بدليل  حتسنت  قال: 
م  لعا ا يق  لطر ا يف  هبا  ش  لتحر ا يتم  بنت 

البنات يف مرص ..؟ - قلت له كيف تري 
إستقاللية. وأكثر  أقوي  رصن  قال: 

- قلت له كيف تري املرصي من داخله؟
قال: عنده رغبة قوية جدا يف إتقان شـغله إال 

قليال.. 

التليفزيونية  فقرته  مفيد  األستاذ  واختتم 
يف  املقيم  املرصي  اهلل  لطف  وائل  بــ  باإلشادة 
ألنه  عجبني  بقوله  مرصيني  وسط  أمريكا 
ينفصل  ومل  مرصيني  وسط  أمريكا  يف  عايش 

عن الواقع املرصي.

من بنوار احلياة نتأمل..
 

عن  فوزي  مفيد  األستاذ  مع  احلوار  بدأ  وهنا 
رؤيته لإلعالم املرصي وقال إنه ليس يف أفضل 
التطوير واإلهتامم  حاالته او جتلياته والبد من 
إىل  األطفال  وبرامج  الثقافية  بالربامج 
والتثقيفى  التوعوى  باجلانب  اإلهتامم  جانب 
صناعة  مسؤولية  أن  مؤكدا  للشباب،  خاصة 
اإلعالم. عىل  القائمني  كاهل  عيل  تقع  الوعى 

وأضاف قائال انه حيرص عيل قراءة الصحف 
الورقية يوميًا.. 

فـضـفـضــة..

ـ قلت له: دعني أسالك عن حلظات األمل 
التي مررت هبا..كيف تراها بعد أن تم 

الشفاء واحلمد هلل؟

الشارع  يف  سقطت  حيث  مفاجئا  أملا  عشت 
يناير  من  والعرشون  الثاين  يوم  وأصيبت 
هناك  وكانت  برشخ..  األيمن  كتفي  يف   2022
استطيع  وال  اليمني  يدي  إستخدام  يف  صعوبة 
الطبيعي  العالج  ومع  ينبغي..  كام  ارفعها  أن 
بمساعدة  تعلمت  الفرتة..حيث  هذه  إجتزت 
واقوي  أحترك  أن  الطبيعي  العالج  طبيب 
أهنض  أن  وأحاول  أصيبت..  التي  العضلة 
.. تعودت  كام  فردي  بشكل  مالبيس  وأرتدي 

م  أ قرصت  سواء  تأمل  فرتة  أهنا  واعترب 
طالت وعرفتني الناس بشكل حقيقي جدا يف 

القرب والبعد..
أدرك  كيف  أيضا  التجربة  علمتني  وبالتأمل 
يشء  وليس  مايل  رأس  هي  عافيتي  أن 
إنسان  لكل  أن  عميقًا  إدراكًا  أدركت  آخر.و 
واقله  نفيس  أخطره  األمل..  من  نصيب 
قدر.. يمنع  ال  احلذر  أن  تعلمت  عضوى.. 
نجاين. العرش  ورب  صابتني  العني  وان 

زمــــــان..  جــيــــــل 

ـ ســألتــه..كيف تــراقب ما حيــدث يف 
احلياة اآلن؟ 

احلياة   يف  جيري  ما  وأراقب  أشاهد  انني 
صاحب  أنني  املؤكد  عاقل..من  بمنظار 
إطالقا..  إنكاره  يمكن  ال  واملايض   .. مايض 
اخلمسة..  عصورها  يف  مرص  شاهدت 
معني  صدري  من  الدهشة  هاجرت  ولو 
حيايت. عيل  الستار  أسدلت  ذلك..أنني 

ـ  مــاذا أحبـبـت مـن تقــالــيــــد جـيـلـــك 
وتفتقده اآلن؟

 
هيوي كام  حياته  يعيش  جيال  كان  زمان  جيل 
جيل  بالقيم..هو  ويلتزم  هادئة..  نربته  كانت 
املنسدل.. والشعر  الطويلة  والفساتني  احلشمة 

يف  القابع  األسود  التليفون  إال  حياتنا  يف  يكن  مل 
الرسائل  نعرف  البيت..ومل  أركان  من  ركن 
املنكوش.. الشعر  الرتند...أو  أو  الصوتية 
بسيط.. بمنظار  احلياة  دائاًم  أري  كنت 
العقد قد ادخرت  ليس فيه تعقيدًا، ويبدو أن 

فيام بعد هلذا الزمن الغريب.

ـ  هل تأثرت املرأة يف رأيك ؟

جدًا.. بسيطة  مالبسها  كانت  زمان  املرأة 
فقد  اآلن  هلا  جري  الذي  ما  أدري  ولست 
بكل  أوروبا  ودخلت  كثرية..  زهورا  تفتحت 
أن  وإستطاعت  وأفسدهتا..  حياتنا  يف  ثقلها 
وأشياء  التعامل  ولغة  واملأكل  امللبس  تغري 
صعيد  يزال  ال  حياتنا..ولكن  يف  تكن  مل  كثرية 
يزال  التعامالت..وال  هذه  من  بريئًا  مرص 
ومنهج. ولغة  أفكار  أصحاب  النوبة  أهل 

السالم النفيس..

فيها.. ما  أمجل  املرأة  حياء  أن  _وأضاف 
عندما  بعورة..   _ األيام  أصيب_هذه  ولكنه 
القوة..  هبذه  حياهتا  إيل  التكنولوجيا  دخلت 
عليها  أفسدت  لكنها  الوقت..  يف  أفادهتا 
السالم  هبا..أمهها  تنعم  كانت  كثرية  أشياء 
يف  يتدخلون  صاروا  والناس  واهلدوء.. 
وتعلموا  ينبغي  مما  أكثر  بعضهم  شئون 
لألسف.!. كبريا  علام  صارت  التي  النميمة 

هناك  تعد  املوهبة..ومل  ندرت  املقابل  _يف 
للتغيري.. إرادة  هناك  ..لكن  عظيمة  مواهب 
يف  اآلن  إرادة  أعيل  ولعلها  العمل  وإرادة 
عندما  كبرية  ضخمة  مشاريع  مرص.. 
وصفاء  إجتامعية  رفاهية  ستعطي  تنتهي 
النم.. يذهب  وبالتايل  نفسية  وراحة  ذهنيا 

السكانية  الغلظة  من  بشدة  نعاين  ونحن 
جادة  خطوات  يتخذ  أن  املجتمع  عيل  وجيب 
السكانية. الغلظة  وهذه  الزحام  هذا  لوقف 

ـ ماذا فعل املوبايل بنا يف رأيك..؟

شديدة  جلجلة  احلياة  يف  أحدث  املوبايل 
ذلك  ومع  النفوس  يف  وتوترًا  هائاًل  ودويًا 
يسهلها  ومل  معينة  أشكال  يف  احلياة  سهل 
أحد  املوبايل  صار  وقد  آخري،  أشياء  يف 
الكورونا.. قبل  من  اجلسامين  التباعد  أدوات 

القادم من الصني  للقارات..  العابر  الوباء  هذا 
لدنيا  ا جعل  والذي  ندري  ال  حيث  من  أو 

الين..  أون  كلها 

هذا  هو  حياتنا  يف  دخل  يشء  أسوا  ولعل 
شديد  تباعد  األمر  واقع  يف  هو  الذي  التواصل 
أدخلت  الدراما  أن  جانب  إيل  املسافات..  يف 
واألوالد. األزواج  إيل  ونقلته  البيوت  إيل  العنف 

يـــومـــيــــة..  عــــادات 

الكاتب مفيد فوزي عن  وهنا سالت  ـ  
عاداته اليومية ..؟

والنصف  السابعة  يف  أصحو  بقوله..  أجاب 
الصحف  معظم  أتصفح  صباحا..  الثامنة  أو 
الصحف  قراءة  عيل  وأحرص  اليومية 
الدهر. أبد  باقية..  أهنا  واري  الورقية.. 

جيعل  الذي  الوحيد  الزاد  هي  القراءة   _
أخذت  أشياء  هناك  ولكن  أسلوبا..  لك 
الغزو  أخطرها..  القراءة..  من  الناس 
الكرة  عشاق  عرش  كان  ولو  الكروي.. 
األمم. وأعظم  أكرب  من  لكنا  يقرؤون.. 

بجواره.. لصيقًا  حيايت  يف  الراديو  يزال  ال   _
فيها  عشت  التي  املرة  الليايل  يف  خصوصًا 
 .. يل  بالنسبة  الراديو  صديقي..  فهو  وحيدا 
شاشات  إهبار  أن  املؤكد  ومن  العمر..  ونس 
التليفزيون سحب بعض اإلهتامم من الراديو. 

_ نصيبي من اإلرصار كبري ومنهجي يف احلياة 
هو املبارشة ألن املجاملة  حتمل بعض الزيف 

أحيانا.

العرص  هذا  يف  الرومانسية  أن  رأيي  يف   _
موجودة لكن سحبا كثرية حتاول أن حتجبها..
ابنتي حنان عندما  وقد رايتها يف دموع عينيي 
حتركت أطراف أصابعي ألول مرة بعد اإلصابة.

ألعب  مل  أنا  ملعلوماتك  قائال..  واستطرد   _
سيجارة  أدخن  ومل  حيايت،  يف  القامر 
وأكره  التجربة..  سبيل  عيل  ولو  واحدة 
مكانًا  أدخل  وحينام  بشدة،  التدخني 
ال؟ أم  تدخني  هناك  كان  إذا  أتلمس  فإنني 
النني سوف اخرج من املكان..مدخن سلبي!.



اسمع عبد احلليم حافظ 

دعني أسال من يطربك هذه األيام وملن 
تستمع ؟؟

حافظ  احلليم  لعبد  جبار  عند  أذناي  توقفت 
علم  وجفنه  لفريوز  بالصيف  وحبيتك 
العظيم  مواويل  وكل  الوهاب  لعبد  الغزل 
أغانيها.  كل  يف  كلثوم  وأم  الصايف،  وديع 
اجليل  أغاين  عند  أبدا  تقف  مل  أذناي  لكن 
له  أطرب  ومل  دياب  عمرو  او  اجلديد.. 
إجتامعيًا  نجاحه  أن  وأري  اإلطالق  عيل 
مجيلة. بفتاة  مزدانا  يكون  أن  والبد 
.. عرصي  أعيش  ال  أنني  هذا  معني  وليس   
يشء  أي  يف  اإلطالق  عيل  متعة  أجد  ال  إنام 
ضحكًا  اآلن..  صار  ..الذي  الضحك  حتي 
النقي  إمام  عادل  ضحك  ليس  زغزغة  فيه 
مفتعل  اآلن  الضحك   .. القلب  ينقي  الذي 
سبب..! بال  يضحكون  الربامج  بعض  ويف 

الـشـــهــــرة.. ضــــــريـــبــة 
  

ماذا  فوزي  مفيد  املحاور  سالت  وهنا 
أخذت  ذا  وما الشهرة  لك  أضافت 

منك؟؟

أضافت يل معرفة الناس.. لكنها سحبت مني 
عندما  أنني  املؤكد  من  باخلصوصية،  التمتع 
أجلس يف مكان ما.. أالحظ أن العيون ترمقني 
وتكرس هنائي وتستطيع يف بعض األحيان أن 

حتولني إيل ممثل ..
أعيل  مثال  يصبح  اإلنسان  أن  معناها  الشهرة 
اهلل  هبا  يرزقنا  كبرية  قيمة  وهي  لغريه 
الناس  أن تكون مشهورًا بني  سبحانه وتعايل.. 
هلا  ولكن..  صوتك  حتي  أو  أسمك  وتعرف 
أو  ترصف  أو  كلمة  أو  خطوة  فكل  رضيبة 
سلوكًا.. حمسوبًا عيل اإلنسان ما مل يكن راقيًا.

وهنا سألت أشهر حماور ..كيـف تنظر 
إيل هذه األشياء ؟

الــتــرنــد؟  -
القيم  من  حيط  ألنه  الكوارث  كارثة   -
مالبسها  خلعت  التي  تلك  أدري  لست 
الرتند  تأخذ  أن  وأرادت  عارية  وظهرت 
ادري.  لست  بدون  آو  بأموال  أنه  وأعتقد 

- ما هي احلكمة التى تؤمن هبا ؟؟
_ العني صابتني ورب العرش نجاين.

_ نصيحة هتمس هبا لبنات اليومني دول؟ 
. حــــتــــشــــمــــــــــن إ

_ رأي حلفيدك ؟
- إتعلم عريب كويس.

مفيد  حنان  البنتك  هبا  هتمس  نصيحة   _
فوزي؟

_ حافظي عيل السخرية يف أسلوبك.
_ ما هو نصيبك من اإلرصار ؟

 _ كبري .
_ الذكاء االجتامعي كيف تراه مهام ؟

ء  ذكا حافظ  احلليم  عبد  نجاح   نصف 
إجتامعي يعرف أعياد امليالد وأعياد الزواج 
الذكاء اإلجتامعي هو ذكاء أساساً وإجتامعي

 ألنه رغبة يف أن يسعد املحيطني به.
_ املجاملة واملبارشة ايل أي مدي يف حياتك ؟
منهجي املبارشة يف احلياة ..أما املجاملة   _

فيها زيف أحيانا .
_ هل توجد رومانسية يف هذا العرص؟

الرومانسية موجودة لكن سحبًا كثرية 
حتاول ان حتجبها .

_ ماذا متثل لك القراءة ؟
_ هي الزاد الوحيد الذي جيعل لك أسلوبا.

مـنـفـصـــــل..  بـــــرواز 

لـــيـــــس  ا كــــو
فوزي..  مفيد  األستاذ  قدم  ما  أحدث 
صدر  )كواليس(  كتاب  العربية  للمكتبة 

عن سلسلة كتاب اليوم برئاسة األستاذ عالء 
عبد اهلادي وكتب يف مقدمته أن الكواليس 

أن  والبد  حيدث  الذي  اليشء  سيناريو  هي 
بطريقة  القاريء  ايل  تصل  رسالة  له  تكون 

خالل  من  املعني  يلتمس  حيث  مبارشة  غري 
.. مغزي  وربام  معني  هلا  كلاميت..حكايات 
وقد أهدي الكتاب ايل حفيده رشيف جاء فيه:

)إيل حفيدي رشيف ليقرأ باللغة العربية..

كواليس ما كتبه جدو عيل مر السنني..

لعله يستملح شيئا من رحلتي يف احلياة(.

خمترصة  قصرية  الكتاب  حكايات  جاءت 
بداية  احلياة  يف  تنيس  ال  مواقف  تتضمن 
بني  يف  واملدرسة  والصبا  الطفولة  أيام  من 
فيها  كتب  صحيفة  أول  وحكايات  سويف 
وجريانه  فيها  يسكن  التي  العامرة  أخبار 
والتي  املدرسة  يف  احلائط  بجريدة  مرورا 
مع  حياته  يف  مرة  ألول  بالرقابة  فيها  أعرتف 
ورقة  وضع  الذي  الفرنسية  اللغة  مدرس 
يا  الرتبية  هكذا  )ليست  مجلة  عيل  سوداء 
التالميذ  يرضب  كان  الذي  أفندي(  حسني 
فشلهم  عند  أصابعهم  أطراف  عيل  باملسطرة 
الفرنسية.. اللغة  يف  األفعال  ترصيف  يف 
الراحل  املواهب  كشاف  عن  للكالم  وإنتقل 
كامل الشناوي الذي كشف موهبتة الصحفية 
يقاع  إ فيها  عندك  اجلملة  له  يقول  وكان 

صالح  من  كل  موهبة  اكتشف  كام  موسيقي 
جاهني، وبليغ محدي.

هباء  أمحد  الكتاب  مع  رحلته  إيل  وإنتقل 
احلكيم،  وتوفيق  صربي  ومويس  الدين 
الراحلة  زوجته  مع  خاصة  حكاية  وتناول 
احلب رصيف  عيل  العمدة  آمال  السيدة 
عبد  حممد  األجيال  موسيقار  وحكايات 
هيكل  حسنني  حممد  والكاتب  الوهاب 
وفاروق حسني، وطه حسني والعندليب عبد 
وفاتن  حسني  سعاد  والسندريال  حافظ  احلليم 
زويل  أمحد  والدكتور  لطفي  ونادية  محامة 
املجاالت.. كافة  املجتمع يف  ولفيف من نجوم 

)حكايات هلا معني وربام مغزي(.



ىف  للمرصيني  العام  اإلحتاد  من  وفد  قام 
األعامل  رجل  يف  متمثالً  بأمريكا  اخلارج 
باشا عامد  والدكتور/  يوسف،  عصام  السيد/ 
واألستاذ/ صموئيل املراغي ود.عصام عطوه بزيارة 
ملعايل السفرية هويدا عصام القنصل العام بنيويورك. 
وقد  الفخراين  بك  رشيف  املستشار  اللقاء  وحرض 
يوسف  عصام  السيد/  اإلحتاد  رئيس  نائب  قام 
عدد  نسخة  وتسليمها  السفرية  بمعايل  بالرتحيب 
أكتوبر من صحيفة كاريزما املهتمة بشؤون اجلالية 
نشاطات  وتساند  تدعم  والتى  والعربية  املرصية 
اإلحتاد واجلالية بأمريكا وعدد أكتوبر من الصحيفة 
الذي ختصص ىف إبراز العديد من اللقاءات اهلامة التي 
قام هبا الوفد أثناء تواجده بمرص مع البابا توارضوس 
والدراسات  البحوث  جممع  ورئيس  الثانى، 
اإلسالمية األستاذ الدكتور نظري عياد نيابة عن فضيلة 
اإلمام األكرب شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب وعدد 
من الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية اهلامة 
املتمثلة فيتنسيقية شباب األحزاب بجاردن سيتي.

الصورة  توضيح  تم  السفرية  معايل  مع  لقاءنا  يف 
إليها  التوصل  تم  التي  جداً  اهلامة  والنتائج  احلقيقية 
اخلاص  اجلديد  اجلامرك  قانون  صدور  أمهها  ومن 
تم  والذي  باخلارج  للمرصيني  السيارات  بإسترياد 
املوافقة عليه من جملس النواب، ويعود الفضل ايل 
الدكتور  املالية  وزير  من  كالً  إيل  القانون  هذا  صدور 
حممد معيط الذي اكد يف لقاءه بوفد اإلحتاد بأمريكا 

عيل الفكرة وتأييدها جداً ووعد بعرضها عيل جملس 
النواب إلصدارها يف صيغة قانون الوزراء وجملس 
وأيًضا معايل الوزيرة سها جندي وزيرة اهلجرة التي 
يف  وكذلك  الصدد  هذا  يف  كبرية  جهوداً  أيضاً  بذلت 
جمال البنوك املرصية وحاجة املرصيني بأمريكا أىل 
تواجد فرع لبنك وطني يقوم بالتعامل مع االفراد.
وزير  معايل  إىل  والتقدير  الشكر  نوجه 
هذا  مترير  يف  اهلجرة  وزيرة  ومعايل  املالية 
باخلارج. املرصيني  مجيع  هيم  الذي  القانون 
عامد  الدكتور  اليه  توصل  ما  عرض  تم  ثانياً: 
األزهر  يف  املتمثلة  املعنية  اجلهات  مع  باشا 
رعاية  وحتت  املرصية  والكنيسة  الرشيف 
وير السوفت  مرشوع  إطالق  يف  اهلجرة  وزراة 
software اخلاص بالصم والبكم من البيت املرصي.

جممع  ترحيب  عطوة  عصام  الدكتور  إبلغ  ثالثاً: 
عدد  أي  بإرسال  اإلسالمية  والدراسات  البحوث 
يف  الرشيف  األزهر  نفقة  عيل  واالئمة  الدعاه  من 
أي وقت حتدده القنصلية املرصية ويف ظل إحتياج 
األمركية  املتحدة  الواليات  مستوي  عيل  املساجد 
الرشيف  األزهر  شيخ  مستشار  وفرت  وأيضاً 
املنح  من  عدد  الصعيدي  هنله  الدكتورة  األستاذة 
الدراسية التي متنح ألي دارس أو باحث يود الدراسة 
الرشيف. األزهر  نفقة  عيل  الرشيف  باألزهر 

رابعاً: قام املحاسب صموئيل املراغي بعرض فكرة 
إنشاء فرع لبنك وطني مرصي خاص بالتعامل مع 
هو  بنيويورك  األهيل  البنك  فرع  بأن  علام  األفراد 
معايل  رحبت  وقد  فقط،  بالرشكات  خاص  فرع 

حضور  أيضا  وإقرتحت  اإلقرتاح  هبذا  السفرية 
ووجودهم  املرصية  البنوك  من  منعدد  مندوبني 
أعضاء  عيل  للتسهيل  بنيويورك  املرصية  بالقنصلية 
اجلالية املرصية يف تعاملها مع البنوك املرصية وفتح 
بكل يرس  ويتم هذا  حسابات جديدة ورشاء ودائع 
وسهولة دون أي إجراءات روتينية. أيضاً قام األستاذ 
صناعي  مرشوع  فكرة  بطرح  املراغي  صموئيل 
يف  لإلستثامر  باخلارج  للمرصيني  متكامل  زراعي 
السيادية  املرشوع برشاء أسهم بضامن من اجلهات 
إلنشاء مزارع للفول الصويا ومصنع عمالق للزيوت 
ومصنع عمالق لعلف الدواجن وذلك لتوفري الدوالر 
للدواجن. علف  إسترياد  يف  إستخدامه  يتم  الذي 

معايل  بني  للتواصل  صفحة  إنشاء  تم  اللقاء  أثناء 
السفرية وأعضاء اهليئة التأسيسية لإلحتاد يف نيويورك 
التابعني  املرصيني  بني  للتواصل  ونيوجرييس 
االمريكية. الواليات  من  عدد  يف  املرصية  للقنصلية 
املرصيني  من  الواقع  أرض  عىل  جادة  مبادرات 
الوطن  مع  تواصل  عىل  وظلوا  هاجروا  الذين 
هامةعربت  مبادرات  هلم  والزالت  وكانت  األم 
ومؤثرين  فاعلني  يكونوا  ان  عىل  قدرهتم  وترمجة 
يف  املرصية  للدولة  ودعمهم  وقوفهم  يف  إجيابياً 
واألصعدة. كافةاملستويات  وعىل  املجاالت  كافة 
ونأمل أن نسمع عن قريب ملبادرات آخرى من الزمالء 
وباخلارج. بأمريكا  املقيمني  املرصيني  واألصدقاء 

للهجرة وشئون املرصيني  الدولة  السفرية سها جندي، وزيرة  أدارت 
العاصمة  يف  املرصية  اجلالية  أبناء  من   ٧٠ مع  مفتوًحا  لقاء  باخلارج 
املتحدة  الواليات  الرشقي  الساحل  واليات  وباقي  ونيويورك  واشنطن 
الوزيرة” مع  “ساعة  مبادرة  إطار  يف  “زووم”  تطبيق  عرب  األمريكية 
اجلاليات لشئون  الوزير  مساعد  عباس  عمرو  السفري  بحضور 
وهشام  بواشنطن،  مرص  سفري  نائب  رأفت  الرمحن  عبد  واملستشار 
عن  ممثال  مسلم  وائل  والقنصل  بالسفارة،  ثان  سكرتري  يوسف 
إهياب  اللواء  من  كال  مشاركة  بجانب  نيويورك،  يف  العامة  القنصلية 
دكتور  وعقيد  الداخلية،  بوزارة  املدنية  األحوال  قطاع  ممثل  احليني، 
للجوازات  العامة  باإلدارة  القانونية  الشئون  إدارة  حممد رشرش مدير 
ملكتب  املركزية  اإلدارة  رئيس  عطية  وأرشف  واجلنسية،  واهلجرة 
فتحي  إهلام  والدكتورة  االجتامعي،  للتأمني  القومية  اهليئة  رئيس 
إطار  يف  وذلك  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  باخلارج  أبناؤنا  إدارة  مدير 
باخلارج املرصيني  مقرتحات  إىل  االستامع  عىل  الوزيرة  حرص 
املختصة. اجلهات  مع  بالتعاون  عليها،  والرد  استفساراهتم  ومناقشة 
اللقاء بالرتحيب باحلضور من ناحيتها، استهلت السفرية سها جندي 
املبارش مع اجلميع، لذلك خصصت  التواصل  مشرية إىل حرصها عىل 
ولقاء  باخلارج،  املرصيني  عن  ممثلني  مع  فيه  تلتقي  األسبوع  يف  يوما 
االمريكية املتحدة  بالواليات  الرشقي  الساحل  الواليات  مع  اليوم 
بينهم. التوقيت  لفروق  مراعاة  الواليات  باقي  استكامل  وسيتم 
االقتصادي املؤمتر  حماور  أهم  اهلجرة  وزيرة  واستعرضت 
عبد  الرئيس  السيد  وافتتحه  أيام  ثالثة  مدار  عيل  مرص  تنظمه  الذي 
تفاصيل  من  مناقشته  ما  ونقلت  أكتوبر،   ٢٣ األحد  السييس  الفتاح 
االصالح  وخطوات  الدولة  هيكلة  واعادة  الدولة  اسرتاتيجية 
والفرص  االستثامر  قطاعات  يف  املحققة  واالنجازات  االقتصادي، 
العقبات  خمتلف  وتذليل  االستثامر  قانون  وتعديل  مرص  يف  الواعدة 
اجلديدة  اجلمهورية  أن  مضيفة  باخلارج،  املرصيني  تواجه  التي 
املجاالت  خمتلف  يف  لالستثامر  باخلارج  املرصيني  أمام  الباب  تفتح 
التواصل  موقع  عيل  الوزارة  صفحة  عيل  التفاصيل  نرش  ايل  ومشرية 
متابعته. من  باخلارج  املرصيني  من  عدد  اكرب  ليتمكن  االجتامعي 

لكل  االستامع  عىل  حريصون  أننا  اهلجرة  وزيرة  وأوضحت 
وطلباهتم ملناقشاهتم  واالستامع  باخلارج،  املرصية  األصوات 
باخلارج املواطنني  لربط  هتدف  اهلجرة  وزارة  أن  مؤكدة 
مرص يف  والبناء  التنمية  خطط  يف  إرشاكهم  عىل  وحترص 
الدول  التواصل من كافة  املشاركة يف جمموعات  مؤكدة احلرص عىل 
الوزارة اسرتاتيجية  ولتوضيح  واملقرتحات  للمطالب  لالستامع 
وعرض املحفزات املختلفة للمرصيني باخلارج يف العديد من املجاالت
املرصية. الدولة  ومؤسسات  وزارات  خمتلف  مع  والتعاون  بالتنسيق 
العاصمة واشنطن وواليات رشق  ومن ناحيتهم، طرح املشاركون من 
العامة  والقنصلية  السفارة  عمل  لنطاق  التابعة  واملدن  املتحدة  الواليات 
أكدت  حيث  حوهلا،  النقاش  دار  والتي  األسئلة،  من  العديد  بنيويورك 
الناجحة والبناء  وزيرة اهلجرة حرصها عىل استكامل ملفات الوزارة 
املرصيني  بمشاركة  اهلجرة  وزيرة  رحبت  حيث  وتطويرها،  عليها 
والفعاليات.  االنشطة  خمتلف  يف  واخلرباء  العلامء  من  باخلارج 
الشباب والتدخل  ورًدا عيل استفسار حول تواصل وزارة اهلجرة مع 
سها  السفرية  أكدت  االوكرانية،  الروسية  احلرب  آثار  تصعيد  حال 
إلعادة  سعينا  ولذلك  باخلارج  أبنائها  عىل  حريصة  مرص  أن  جندي 
التنسيق  بجانب  احلالية،  األزمة  تطورات  مع  أوكرانيا  من  أبنائنا 
دراستهم  الستكامل  أماكن  لتوفري  الدولة  ومؤسسات  وزارات  مع 
من   ١٠٠ نحو  ضم  افرتايض  اجتامع  عقدها  إىل  وأشارت  مرص،  يف 
لالطمئنان  املايض  االسبوع  واوكرانيا  روسيا  يف  املرصيني  الطلبة 
األخرية. التطورات  ظل  يف  احتياجاهتم  كافة  ومتابعة  سالمتهم  عىل 
أولويات االستثامر، ردت وزيرة اهلجرة عىل عدد من األسئلة  وحول 
املطروحة، أن مرص حريصة عىل توفري االحتياجات األساسية للسوق 
العامل من ظروف التصنيع املحيل، وسط ما يمر به  املرصي وتشجيع 
الكثيف، ما أدى لرفع األسعار الدول عن اإلنتاج  الكثري من  مع توقف 
يعد  والذي  اإلنتاجي،  املجال  يف  االستثامرات  يف  للتوسع  دفعنا  ما  وهو 
ثالث أكثر جمال هيتم به املرصيون باخلارج حيث يتصدر االهتاممات 
الوزارة.  الستبيانات  وفقا  والزراعي  العقاري  املجال  االستثامرية، 
االمريكية  املتحدة  للواليات  الرشقي  الساحل  من  املشاركون  وأشاد 

بينها  ومن  الطبيعية،  املوارد  استغالل  عىل  السياسية  القيادة  بحرص 
احلرص  وكذلك  مؤخرا،  إطالقه  تم  الذي  السوداء،  الرمال  مرشوع 
عىل إرشاك املرصيني يف اخلارج يف التنمية وإتاحة خمتلف املرشوعات 
لالستثامر فيه، وطالب أحد املشاركني طرح أسهم ضمن مرشوع الرمال 
انشاءها. املزمع  اخلارج  يف  للمرصيني  املسامهة  الرشكات  يف  السوداء 

باعفاء  املطروحة  املحفزات  االستفسارات بشأن  العديد من  وردا عىل 
باخلارج، قالت وزيرة اهلجرة: منذ نحو  لسيارات املرصيني  مجركي 
20 عاماً واملرصيون باخلارج يطالبون بخفض  مجارك السيارات الواردة 
للمرصيني باخلارج، مشرية إىل  ان ما حتقق من انجاز  يفوق ما طالب به 
املرصيون باخلارج وصدر بموافقة رئيس الوزراء وجملس النواب عىل 
القانون  الذي يقيض باإلعفاء الكامل من الرضائب واجلامرك  للمرصيني 
باخلارج بجلب سيارة شخصية الي مواطن مقيم باخلارج ممن جتاوز 16 
عاما، ووضع مبلغ بنفس قيمة االعفاء يف صورة وديعة ملدة 5 سنوات
وبعدها تعود املبالغ كاملة للمرصي باخلارج، بعد انتهاء املدة املقررة بالعملة 
املحلية، ويتم تطبيق القانون ملدة 4 شهور من تاريخ صدوره، وفقا للضوابط 
يرتأسها  جلنة  يف  عضو  اهلجرة  وزارة  ان  إىل  مشرية  املعلنة،  القانونية 
مستشاري رئاسة الوزراء لوضع الالئحة التنفيذية للقانون لبدء تطبيقه.
القوى  من  االستفادة  تعزيز  حول  مقرتحات  املشاركون  وتناول 
استعرضوا  كام  الثقايف،  الوجود  وتعزيز  باخلارج،  املرصية  الناعمة 
اهلوية  تعزيز  يف  ودورها  عريب”،  “اتكلم  مبادرة  مع  جتربتهم 
سها  السفرية  رحبت  حيث  والثالث،  الثاين  اجليلني  ألبناء 
العربية. اللغة  تعلم  عىل  لتشجيعهم  دوريا،  األطفال  بلقاء  جندي 
وأوضحت وزيرة اهلجرة أن هناك العديد من املحفزات التي حترص 
الوزارة عىل إتاحتها للمرصيني باخلارج، والتي نتجت عن النسخة الثالثة 
للمرصيني  مسامهة  رشكة  إنشاء  أبرزها  ومن  الكيانات،  مؤمتر  من 
باخلارج، حيث وافق دولة رئيس جملس الوزراء عىل البدء يف التنفيذ، وهو 
ما دفعنا للنقاش واحلوار مع خمتلف أعضاء اجلاليات املرصية حول العامل.
وتابعت وزيرة اهلجرة أهنا التقت العديد من املسئولني والوزراء ملناقشة 
الطرح األمثل إلنشاء رشكة مسامهة وصندوق للمرصيني باخلارج، وكذلك 
لقاء نحو 40 مستثمرا مرصيا باخلارج، والنقاش حول أفضل املجاالت 
االستثامر  جماالت  تصدرت  حيث  فيها،  االستثامر  يف  يرغبون  التي 
العقاري واملجاالت الصحية والتعليمية والزراعية رغبات املستثمرين.
التجارة  وزراء  مع  لقاءات  عقد  تم  أنه  جندي  سها  السفرية  وأضافت 
والصناعة وقطاع األعامل والزراعة واهليئة العامة لالستثامر والرقابة املالية 
للمرشوعات وفقا السرتاتيجية  االستثامر  والبورصة وعرض خارطة 
التنمية املستدامة ٢٠٣٠، وابرزها يف جماالت التنمية العمرانية والزراعية 
الرابط:  عرب  املتاحة  املرشوعات  من  وغريها  والصناعية  والكيميائية 
...https://www.investinegypt.gov.eg/.../industrial 

الرشكة  انشاء  وخطوات  الوزارة  جهود  اهلجرة،  وزيرة  وتابعت 
اخلرباء  مع  بالتعاون  العمل  وآليات  والتنظيم  واإلدارة  املسامهة 
اداري  هبيكل  للخروج  والسعي  باخلارج،  املرصيني  واملستثمرين 
عقبة  اي  لتذليل  الوزارة  وخطط  املسامهني  من  وتنفيذي 
للمرصيني”. املرصيني  “من  شعار  الرشكة  لتحمل  تواجهها 
وأكدت وزيرة اهلجرة اخلطة العاجلة التي تم تنفيذها منذ اليوم األول إلتاحة 
خمتلف املحفزات والتيسريات لربط املرصيني باخلارج، حيث التقت 
السيد وزير اإلسكان، وإتاحة خمتلف الفرص االستثامرية يف املرشوعات 
والتنمية. البناء  خطط  يف  لإلسهام  وغريها،  اجلديدة  واملدن  القومية 
تقدمه  وما  الوطن  بيت  مرشوعات  إىل  اهلجرة  وزيرة  وأشارت 
داعية  العمرانية،  املجتمعات  هيئة  طروحات  من  اإلسكان  وزارة 
الرابط: العروض واالستفادة منها، عرب  املرصيني باخلارج ملتابعة هذه 
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وما  املدين  الطريان  وزير  مع  لقائها  نتائج  اهلجرة  وزيرة  وتناولت 
مرص  رشكة  من  مسبوقة  غري  ختفيضات  من  عنه  اإلعالن  تم 
يف  يوما   216 لنحو  تستمر  والتي  باخلارج،  املرصيني  ألرس  للطريان 
من   2 تذاكر  خفض  وكذلك  الزوجة  تذكرة  ربع  وخفض  السنة 
للطالب  بجانب عروض خاصة   ،33% بنسبة  سنة   16 سن  حتى  األبناء 
تذاكرهم  قيمة  خفضت  والذين  الصني  يف  الدارسني  املرصيني 
من  االستفادة  احلضور  من  عدد  أكد  السياق  ونفس   ،35% بنحو 
أن  فوجئوا  وأهنم  للطريان  مرص  رشكة  تذاكر  ختفيضات  عروض 
التخفيض تم تطبيقه وفقا ألقل سعر للتذكرة مما حق استفادة أكرب.

املركزي  البنك  حمافظ  السيد  التقت  أهنا  اهلجرة  وزيرة  وأوضحت 
لتوفري أوعية ادخارية مميزة  للمرصيني باخلارج، والذي وجه البنوك 
والبنك  مرص  بنك  وممثيل  العمل  جمموعة  لقاءات  بعد  املرصية 
ادخار  شهادات  طرح  من  مؤخرا  البنوك  شهدته  وما  املرصي،  األهيل 
واخلارج بالداخل  للمرصيني  وإتاحتها   ،5.3% تبلغ  بفائدة  دوالرية 
رشاء  إتاحة  برسعة  املتحدة  بالواليات  املرصيني  احلضور  وطالب 
للشهادة.  املصدرة  البنوك  يف  حسابا  يمتلك  ال  ملن  إلكرتونيا  الشهادات 
وهيئة  التأمينية  املجمعة  مع  بالتنسيق  تم  ما  اهلجرة  وزيرة  وتناولت 
باخلارج  للمرصيني  خاصة  عروض  وطرح  واملعاشات،  التأمينات 
وشموهلم بالتأمينات واملعاشات والرد عىل استفسارات املرصيني باخلارج 
الرابط: من األسئلة الشائعة، ونرشها عىل صفحة وزارة اهلجرة عرب 
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وأضافت وزيرة اهلجرة أنه تم التنسيق مع السيد وزير الشباب والرياضة 
إلتاحة عضوية مؤقتة للمرصيني العائدين من اخلارج لقضاء إجازاهتم يف 
مرص، وهو ما تعمل عليه وزارة الشباب اآلن بالفعل، مؤكدة أنه سيتم 
طرح خمتلف اخلدمات يف تطبيق الكرتوين واحد للمرصيني باخلارج
العامل. أنحاء  خمتلف  يف  باخلارج،  املرصيني  من  إليها  الوصول  لتيسري 
وتابعت وزيرة اهلجرة أنه تم التنسيق مع وزاريت اخلارجية والداخلية 
حيث  باخلارج،  املرصيني  من  للراغبني  الثبوتية  األوراق  الستصدار 
اخلارجية  وزيرة  مساعد  خريت،  إسامعيل  السفري  مع  التنسيق  تم 
باخلارج  املرصيني  ملساعدة  بعثات  إيفاد  لتكثيف  القنصلية،  للشئون 
تلك  مواعيد  نرش  وسيتم  الرسمية،  الوثائق  خمتلف  إنجاز  يف 
السفارة  يف  األقل  عىل  شخص   ٥٠٠ عدد  تسجيل  اكتامل  فور  البعثات 
الثبوتية. األوراق  مهامت  زيارات  موعد  وحتديد  القنصلية  أو 
وأوضحت وزيرة اهلجرة أن هناك الكثري من املطالب املُلَّحة للمرصيني 
الرتبية  وزارة  مع  التنسيق  بينها  ومن  مؤخرا،  تنفيذها  تم  باخلارج 
بدال  اخلارج،  امتحانات فصلني دراسيني ألبنائنا يف  لعمل نظام  والتعليم 
من  به  معموال  كان  والذي  الواحد،  الدرايس  الفصل  امتحانات  من 
قبل، مشرية إىل التنسيق مع وزارة التعليم العايل للموافقة عىل استثناء 
املرصيني الذين ختطوا مدة 10 سنوات من اإلجازة، ومد إجازهتم حتى 
هناية العام الدرايس احلايل، لتوفيق األوضاع،  وهو ما يعني مد إجازاهتم 
اجلامعات. تنظيم  قانون  مواد  لتطبيق  العودة  ثم  ومن  آخر،  عام  ملدة 
الوزارة  ترحيب  عىل  بالتأكيد  اللقاء  جندي  سها  السفرية  واختتمت 
مؤسسات  بني  تعاونا  هناك  أن  مؤكدة  البناءة،  املقرتحات  بكافة 
باخلارج املرصيني  واحتياجات  طلبات  لتلبية  الدولة،  ووزارات 
عن  األول  الدفاع  خط  باعتبارهم  السياسية،  القيادة  لتوجيهات  وفًقا 
مجيعًا  نتعاون  أننا  مضيفة  املحافل،  شتى  يف  باخلارج  املرصية  الدولة 
املمكنة. الصور  بشتى  وتنميته،  رفعته  عىل  والعمل  الوطن  خلدمة 



أن  وأودُّ  ومجيل.  وموٍح  صادٌق  غجريٌّ  مثٌل 
أذّكركم بمشهد من مرسحية "يوليوس قيرص" 
ملايسرتو األدب الربيطاين "وليم شكسبري”. كان 
قيرص يستعرض قائمة األشخاص الذين يتوقع 
وقعت  وحني  الغتياله.  والتآمر  اخليانة  منهم 
قائال:  لنفسه  هتف  "كاسيوس"،  عىل  عيناه 
"إن كان عيّل أن أحذر أحًدا، فليكن كاسيوس. 
حذاِر من كاسيوس، فإنه ال حيبُّ املوسيقى!”. 
املوسيقى. حيب  ال  ممن  احلذر  علينا  فعال، 
"مهرجان  افتتاح  بحضور  رُشفُت  أيام،  قبل 
مع   ،٣١ دورته  يف  العربية"  املوسيقى  ومؤمتر 
ابني الفنان املتوّحد: "ُعمر". املتوحدون بشكل 
عام فنانون رفيعو الطراز، حساسيتهم للفنون 
الفنَّ  إال  يتذوقون  ال  وحاسمة.  ودقيقة  عالية 
وقطًعا  والباليه،  والنحت  التشكيل  يف  الرفيع 
ُرقي  عىل  حتكم  أن  بوسعك  املوسيقى.  يف 
متوّحد شخص  أمام  بعرضه  ما،  فني  عمل 
إال اجلامل، وفقط.  يتقبلون  ال  Autistic؛ فهم 
الفنية  القطع  من  هادًرا  شالالً  االفتتاح  كان 
األنيقة عىل رشف روائع املوسيقار العظيم "عيل 
إسامعيل". وكان اإلهباُر عىل مجيع األصعدة: 
املكشوف النافورة  مرسح  يف  العظيم  الديكور 
من  اخللفيات  لرسم  السينوغرافيا  استخدام 
واملشاهد  املرصية  والسواحل  الكرنك  معبد 
مع  املعروضة،  الفنية  القطعة  وفق  الوطنية، 
"باليه  فرقة  قدمتها  التي  املدهشة  الرقصات 
واملوسيقى  كامل"،  "إرمينيا  بإدارة  القاهرة" 
العظيم  القاهرة  أوركسرتا  عزفها  التي  احلّية 
وغناء  عاطف"،  "أمحد  املايسرتو  بقيادة 
املرصية.  األوبرا  دار  نجوم  من  مجيلة  كوكبة 
من  مقتطفاٍت  لنا  قّدم  الذي  البانورامي  الفيلم 
أفالم خالدة يف ذاكرتنا بموسيقاها التصويرية 
بمئويته،  احتفاال  إسامعيل"،  "عيل  تأليف  من 
كان بالنسبة لنا هديًرا من زّخات املطر تطرق 
نوافَذ الذاكرة فنسبُح معها يف جُلاج النوستاجليا، 
طفولتنا  شّكلت  التي  واألغنيات  األفالم  مع 
لفيلم  التصويرية  املوسيقى  وشبابنا.  وصبانا 
السينام  فاتنات  أناقة  مع  الناعمة"  "األيدي 
املرصية: صباح، مريم فخر الدين، ليىل طاهر، 
ووسامة "أمحد مظهر"، تذكرنا بمرص األنيقة 
يا  فني  “راحية  املايض.  القرن  ستينيات  يف 
الفنانة  بصوت  أخرض"،  توب  أم  يا  عروسة 
"هنى حافظ" مع رقصات بالريينات مجيالت 
يف فساتني ساحرة بلون األخرض الفاتح كأهنن 
أوجعت  التي  البطل"  أم  "أنا  أغنية  فراشات. 
شهداء  عىل  السبعينيات  يف  املرصيني  قلوب 
حني  فاضل"  "رشيفة  الفنانة  بصوت  أكتوبر 
الفنانة  بصوت  سمعناها  الشهيد،  البنها  غّنتها 
"أمرية أمحد" لنتذكر شارات احلداد التي دثرت 
حروبنا  مجيع  يف  أبطاال  أهدتنا  مرصية  بيوًتا 

االسامعيلية  عروس  أن  عرفت  حني  أندهش  مل 
بعد  يقتلها  أن  كاد  الذي  زوجها  يف  بالغاً  قدمت 
يف  فيه  سحلها  الذي  الزفاف  حفل  من  شهور   ٨
الشارع أمام الكوافري وسط صمت مجاهريي من 
األهل واجلريان، مل أندهش ألن املجتمع كان قد هتيأ 
عرب فتاوي رجال الدين أن رضب الزوجة نوع من 
التأديب ولكن برشط أال تكرس هلا عظاماً!! ومن 
فرط اخلجل أمام املجتمعات املتحرضة اخرتعوا 
قول  ويف  بالسواك  ترضهبا  ممكن  مثل  مربرات 
تتمرن  تروح  يعني   !!! الرصاص  بالقلم  آخر 
ياعزيزي  حمرتف  مالكمة  مدرب  عند  بوكس 
وكأنك  زوجتك  ترضب  كيف  تتعلم  لكي  الزوج 
لص حمرتف مل تفعل شيئاً  يف هيكلها العظمي !!!
موضوع  ىف  الطابور  عن  واحد  فقيه  خيرج  مل 
املرأة، فلم ينكره منهم أحد ومل يشذ عامل  رضب 
أى  حتت  الزوجة  رضب  ويقول  ليخرج  فرد 
جماٍف  وسلوك  فادح  خطأ  مربر  وبأى  وضع 
استنارة  أكثرهم  حتى  والتحرض،  لإلنسانية 
اإلمام  وهو  منهاجهم  واتبع  قولتهم  وقال  خذلنا 
عن  قال  الذى  االستنارة  إمام  وهو  عبده  حممد 
الفرنجة  مقلدى  وهاجم  املرأة  رضب  موضوع 
فساد  »أى  كعقوبة  الرضب  يرفضون  الذين 
أن  الفاضل  التقى  للرجل  أبيح  إذا  األرض  يقع ىف 
خيفض من صلف إحداهن ويدهورها من نشز 
هيوى  كف  أو  يدها،  به  يرضب  بسواك  غرورها 
األستاذ  املصلح  ويضيف  رقبتها؟!!!«،  عىل  هبا 
ليست  النساء  رضب  مرشوعية  »إن  قائالً  اإلمام 
الفطرة، فيحتاج إىل  أو  العقل  املستنكر ىف  باألمر 
التأويل، فهو أمر حيتاج إليه ىف حال فساد البيئة 
وغلبة األخالق الفاسدة، وإنام يباح إذا رأى الرجل 
عليه«. يتوقف  نشوزها  عن  املرأة  رجوع  أن 

أما املفكر اإلسالمى عباس العقاد فهو يردد نفس 
»يباح  يقول  حني  أكثر  برصاحة  ولكن  الكالم 
يتأدبن  وال  به  يتأدبن  النساء  بعض  ألن  الرضب 
بغريه، ومن اعرتض عىل إجازته من املتحذلقني 
اعرتاضه  جيرى  فإنام  احلديث  العرص  أبناء  بني 
جمرى التهويش ىف املناورات السياسية«، وبنفس 
ولكنه  عبدالقادر  زكى  حممد  يتحدث  املنطق 
النساء  يعجب  »إنه  النفس:  علم  رداء  يلبسها 
إرادهتا  تكرس  لكى  صعب  هو  من  الرجال  من 
أعامق  ىف  حيسسن  يرصخن،  أهنن  مع  بإرادته 
رجاهلن«. قوة  جتاه  الضعف  متعة  نفوسهن 
أما املفكر واملؤرخ اإلسالمى أمحد شلبى فيتبنى 
»إنه  ويقول  الزوجية  العالقة  ىف  احلرب  منطق 
للجنس  ليس  أنه  املرء  يتصور  أن  احلامقة  من 
البرشى عضو يمكن إصالحه بالرضب، وملاذا ال 
اجلندية«!! ىف  الرضب  عقوبة  عىل  هؤالء  حيتج 
نفس  قطب  حممد  اإلسالمى  املفكر  ويتبنى 
حول  »شبهات  كتابه  ىف  العسكرية  النظر  وجهة 
اإلسالم« ويقول »ال بد من سلطة تقوم هبذا التأديب 
أمر  عن  النهاية  ىف  املسئول  الرجل  سلطة  هى 
الوسائل  مجيع  تفلح  مل  فإذا  وتبعاته،  البيت  هذا 
هلا  يصلح  ال  العنيف  اجلموح  من  حالة  أمام  فإننا 
اإليذاء  قصد  بغري  الرضب  هو  عنيف  إجراء  إال 

مع الكيان الصهيوين. القصيدة العظيمة التي 
كتبها الشاعر "كامل عبد احلليم" عىل موسيقى 
كامل"  "فايدة  هبا  وشدت  إسامعيل"،  "عيل 
سامئي  "دع  مرص:  عىل  الثالثي  العدوان  أثناء 
فسامئي حُمرقْه/ دع قنايت فمياهي ُمغِرقْه/ 
واحذِر األرَض فأريض صاعقه/ هذه أريض أنا 
وأيب ضّحى هنا/ وأيب قال لنا مزقوا أعداءنا"، 
سمعاهنا يف دولة األوبرا بصوت اجلميلة "غادة 
“حالوة  ووطنيًة.  وطرًبا  شجًوا  فُذبنا  آدم"، 
ربيع  عندنا  الشمس  ضلنا/  وخفة  شمسنا 
طول السنة" تلك الطقطوقة اخلالدة التي كتبها 
الشناوي" عىل أحبال حناجر  "مأمون  اجلميل 
"حنان  الفنانة  هبا  شدت  املرح"،  "الثالثي 
العزيز.  الوطن  عصام"، وشدونا معها لشمس 
وكان اخلتام مع "االقرص بلدنا" عىل ديكور معبد 
الكرنك لنتذكر حالوة صوت "حممد العزيب" 
باليه  "فرقة  بخطوات  رضا"،  "فرقة  وجمد 
"حممد  الفنان  وصوت  الرشيقة،  القاهرة" 
، شيًئا يفوق اخليال.  حسن". كان االفتتاح بحقٍّ
َمن  فإن  "شكسبري"،  وصدق  "قيرص"،  صدق 
مصدوعٌة  قلُبه،  جُمرٌم  املوسيقى  يسمُع  ال 
روُحه، من السهل أن تتوقع منه آياِت الغالظة 
ب. املوسيقى  والعنف والغدر، ألن روحه مل هُتذَّ
داخلنا.  يعيش  الذي  اهلمجي  الكائَن  ُترّوض 
هلذا يلجأ الغرُب إىل أسلوب يعيدون به تأهيل 
اخلارجني عن القانون، بتنظيم فرق موسيقية 
للمساجي.  والعزف  السجون  لزيارة  كربى 
أولئك  أن  بالفعل  الدراساُت والتجارب  وأثبتت 
املجرمني خيرجون من سجوهنم أقل عدوانية 
ا، لينخرطوا يف سلك البرش  ا ورقيًّ وأكثر حترّضً
الطبيعيني وخيوضوا احلياة داخل إطار القانون 
ليست  الراقية  الفنون  األخالق.  مظلة  وحتت 
قال  هلذا  حياة.  رضورة  بل  ترًفا،  وال  رفاهية 
الرابع  القرن  "أفالطون" يف  فيلسوف اإلغريق 
أغلقوا  ثم  الفنون  أوالدكم  "عّلموا  امليالد:  قبل 
الفنون  حترتم  التي  فاملجتمعات  السجون". 
الرفيعة وُتغرق أبناءها يف دروهبا، قّلام حتتاج 
إىل السجون، ألن نسبة اجلريمة فيها تكاد تنعدم.

"دولة  لنا  قدمته  الذي  الوهج  هذا  لكل  شكًرا 
األوبرا املرصية" العظيمة وجلميع من شارك يف 
احلفل البهّي. شكًرا للمتوهجة مجاال ونشاًطا 
وشكًرا  املهرجان،  مدير  مريس"  "جيهان 
الكيالين"،  د."نيفني  اجلميلة  الثقافة  لوزيرة 
األوبرا د.”جمدي  للُمضيف مدير دار  وشكًرا 
عبد  "إيناس  للفنانة  موصول  والشكر  صابر"، 
الدايم" التي جعلت من األوبرا حصًنا للجامل.  
املوسيقى.  من  البد  نعم.  رضورة؟  للموسيقى 
مرص. وحتيا  املرصية  األوبرا  دولة  حتيا 

وإنام بقصد التأديب، وهنا شبهة اإلهانة لكربياء 
أن  ينبغى  ولكن  معاملتها،  ىف  والفظاظة  املرأة 
نذكر من جهة أن السالح االحتياطى ال يستعمل 
األخرى«!! السلمية  الوسائل  كل  ختفق  حني  إال 
كام  الزوجية  العالقة  مفهوم  هو  ما  أعرف  وال 
مصطلحات  يستعملون  الذين  هؤالء  يفهمها 
احلرب والسالح االحتياطى، وأيضاً أعرتف بجهىل 
والرضب  التأديب  بغرض  الرضب  بني  بالفرق 
بغرض اإليذاء، فليس مطلوباً من العالقة الزوجية 
بني  مالكمة  ماتش  أو  مصارعة  حلبة  تكون  أن 
املعارصة  املرأة  أن  وأعتقد  والزوجة،  الزوج 
املتحرضة ال تعرف هذا الفرق الذى وضعه الفقهاء 
بني الرضب املربح املؤذى وبني الرضب التأديبى 
فهى من املمكن أن متوت بمجرد لكمة، والرضبة 
الفقهاء  برتمومرت  موزونة  كانت  ولو  حتى 
وبغرض التأديب هى ىف النهاية إهانة لكرامة املرأة 
وحط من قدرها اإلنسانى، وإذا بررنا الرضب بأنه 
للمرأة املريضة نفسياً فمن األوىل عالجها بدالً من 
توجهات  تفضح  التى  املهمة  والنقطة  رضهبا، 
هى  الرجل  إىل  املنحازة  الذكورية  الفقهاء  هؤالء 
نشوز  عن  يتحدثون  حني  درجة   180 حتوهلم 
الرجل، يقول نفس املفكر السابق حممد قطب 
ىف نفس الكتاب حني يربر عدم املساواة بني الرجل 
واملرأة ىف النشوز فيقول »قد يطيب لبعض الناس 
ألول وهلة أن يطالب باملساواة الكاملة، ولكن املسألة 
هنا هى مسألة الواقع العمىل والفطرة البرشية ال 
أساس،  عىل  تقوم  ال  مثالية  نظرية  عدالة  مسألة 
زوجها  ترضب  كلها  األرض  ىف  سوية  امرأة  أى 
تعيش  أن  وتقبل  احرتام  نفسها  ىف  هلا  ينبغى  ثم 
معه بعد ذلك؟، وىف أى بلد ىف الغرب املتحرض أو 
الرشق املتأخر طالبت النساء برضب أزواجهن«!

اآلن  تذكرت  قطب  أستاذ  يا  »إشمعنى  ونسأل 
الغرب واستشهدت هبم، نحن نطالب بالطبيعى 
وهو  بالشاذ  نطالب  وال  املرأة  رضب  عدم  وهو 
رضب الزوجة للزوج، فلم يطالب أحد بذلك ولكنها 
البطحة التى عىل رؤوس أصحاب الفقه الذكورى 
التى  والرومانسية  الرقة  إىل  ولنستمع  املنحاز، 
يتحدث هبا مفكر إسالمى آخر هو البهى اخلوىل 
حني  املعارصة«  املرأة  وقضايا  »اإلسالم  كتابه  ىف 
يطالب املرأة بأن تتلطف مع زوجها الناشز فيقول 
فلتستجمع  الزوج  جانب  من  النشوز  كان  »فإذا 
املرأة كل حيلتها وذكائها ولتدرس أسباب نفوره 
ىف تلطف وكياسة ولتعالج كل سبب بام يصلحه وال 
بأس حتى أن تقبل ما يكلفها ذلك من أمل نفسانى 
وطيب  نفس  بسامحة  نحوه  أو  ماىل  جهد  أو 
العجاب!! إشمعنى  يا سالم وياللعجب  خاطر«.. 
من  وأنتم  والعقل  البال  طولة  املرأة  من  تطلبون 
تتهموهنا بنقصان العقل!، وإشمعنى هى تتحمل 
من  أنه  حني  ىف  مشاعرها  وتكبت  النفسى  األمل 
املسموح للرجل أن يطلق عنان هذه املشاعر لدرجة 
الرضب، أرجوكم قولوا لنا من هو األعقل.. الرجل 
اجلد سرتجعون ىف كالمكم!! أم ساعة  املرأة؟،  أم 

منها لعالقات  ا من  كثرية  نواع  أ تنا  حيا يف 
منها  واإلنسانية  واملهنية  واالجتامعية  األرسية 
العالقات املقربة والغالية جدا ومنها السطحية أو 

البعيدة.
الصور. متعددة  وهي  املصالح  عالقات  ومنها 
عليها  يطلق  معينة  مسافة  عالقة  ولكل 
الدائرة  أو  األوىل  الدرجة  من  عالقات 
ثم  الثانية  الدائرة  ثم  بنا  حتيط  التى  األوىل 
العالقة. محيمية  بحسب  وهكذا  الثالثة 
ترتقي  ال  التي  الواحد  اليوم  تعامالت  وهناك 
من  تبدأ  العالقات  وتوطيد  أصال  عالقة  ملسمى 
لتصبح  وتنميتها  عليها  للحفاظ  باهتامم  السعي 
عالقة مقربة كلها حمبة وود وإخالص، واحلفاظ 
دائرة  يف  وجودها  ورقم  ومستواها  العالقة  عىل 
القارئ. عزيزي  شخصيًا  لك  ترجع  حياتك 

هناك  العالقة،  تلك  إلغاء  أو  بقاء  يقرر  من  فأنت 
ومصدر  والراحة  السعادة  تسبب  عالقات 
إىل  تؤدي  عالقات  وهناك  اإلجيابية،  للطاقة 
وقتك. وتضيع  واستغاللك  لطاقتك  االستنفاذ 
نجاحك  أرسار  من  رسا  جتدها  عالقات  وهناك 
واالهتامم  واإلرشاد  لك  بالنصح  لإلمام  وتقدمك 
كامل  تطفل  وتصبح  ترتقي  وأحيانا  بتفاصيلك 
ذلك. ترفض  أو  تقبل  وقد  وخصوصياتك  حلياتك 
وهناك عالقات االستفادة منك لتصل إىل عالقاتك 

أكثر منك وهناك من يدخل  من خاللك وتستفيد 
يستفيد  أو  تسود(  )فرق  بينهم  ليفرق  اإلثنني  بني 
تسعد(.  السعيد  )جاور  وشهرتك  نجاحك  من 
وهناك من يقرب منك ليكون شبهك ألنك أهبرته 
من  ليصل  منك  وليتعلم  وتفوقك  بشخصيتك 
خاللك إىل ما وصلت إليه أنت وكام حتركت بنفس 
اخلطوات يتحرك ويسلك نفس طريقك،  واحيانا  
يتفوق عليك كام يتفوق أحيانا التلميذ عىل أستاذه
كل هذه العالقات ودوائرها املختلفة حتدد مدى 
صالحيتها ومدى استمرارها يف حياتنا، ونحن من 
نقرر صالحيتها ومستواها درجة أوىل أم أخرية.
البقاء  عليك  حتتم  ظروف  هناك  ذلك  ومع 
عنك  غصب  عالقات  عليك  وتفرض 
... أو  أو  الدراسة  أو  مثاًل  العمل  كظروف 
عالقة  أي  مع  التعامل  أثناء  تظهره  ما  هل  ولكن 
واملخفي  الباطن  هو  الظاهر  بالفعل  سيكون 
القلب( يف  القلب  فوق  )اليل  يقال  كام  وال 
قلوبنا  بداخل  ما  بعكس  نتعامل  كثريًا 
ما  وكثريا  معينة  ومصالح  منافع  لتحقيق 

وإزعاج  قلق  وتسبب  العالقات  تلك  جُتهدنا 
املفاوضات  دائرة  وندخل  له  مثيل  ال  نفيس 
واهلروب  الُبعاد  أو  البقاء  بني  النفس  مع 
االختصار  وهو  وسط  حل  إىل  نصل  وأحيانا 
عبادة( )االختصار  أيضا  يقال  وكام 
لدرجة  ويرتقي  يصل  االختصار  فعال  هل 
العالقة  هذه  كانت  إذا  حالة  يف  جيوز  العبادة، 
الرشع  ملخالفة  تقودنا  أو  سالمنًا  تفقدنا  سوف 
والبعاد  االختصار  فقط  يصبح  هنا  والدين 
نقي  بقلب  السليمة  للعبادة  القلب  رجوع  بمثابة 
اهلل. إىل  والرجوع  التوبة  يدعى  ما  وهو  نظيف 
انتبه عزيزي القارئ لدوائر عالقاتك من أي درجة 
وحدد مستواها وحدد هل العالقة  تصل بك إىل أين ؟
وحتمل  مزيفة  أو  القلب  من  صادقة  هي  وهل 
مسؤولية اختيارك سواء باالستمرار أو اهلروب ؟!!
عالقة  كل  يف  خاصة  بعناية  األوىل  الدائرة  حدد 

أوىل  دائرة  كمثال  األرسية  العالقة  يف  فهناك 
يمكن  ذلك  ومع  األوىل  الدرجة  من  أقارب  وهم 
عالقات  يف  األوىل  الدائرة  ملحبة  ترتقي  أال 
الروح  تؤام  عليها  يطلق  ما  وهي  الصداقة 
ومنك  لك  األقرباء  أقرب  بمثابة  يكون  الذي 
السؤال  يف  السبق  له  من  بأمرك  هيتم  من 
من  هلا  ما  بجميع  احلياة  ومشاركتك  عنك 
احلميمة  العالقة  تلك  وتكون  وأحزان  أفراح 
بحياتك. املوجود  األمل  رشاع  أو  نجاة  يد 

والروح  القلب  بحسب  حتدد  دوائر  العالقات 
أو  والقرب  بالتصنيف  وليست  النفسية  والراحة 
البعد  هناك من حيس بنا عرب املسافات أكثر وأرسع 
من املحيطني بنا من الدائرة األوىل كام يبدو، هناك 
من يفرح لفرحك أو حيزن حلزنك أكثر من أقرب 
أو هيتف بصوت عاىل. يبالغ  أن  املقربني لك دون 
هناك من يكون ذراع أمان لك دون أن تدري ولكن 
وكام  بذلك  كفيلة  واأليام  لك  الزمن  يثبته  ما  هذا 
حقيقي  شدة(  يا  خيليِك  )ربنا  األمثال  يف  يقال 
وأيضا  الباطن  يف  ما  يظهر  واألزمات  حمن  وقت 
من  لك  يفرح  من  يظهر  والنجاح  الفرح  وقت 
متامًا.  نجاحه  نجاحك  وكأن  ويشاركك  قلبه 
العالقات  تقاس  وال  اخلداعة،   باملظاهر  الهتتموا 
بالزمن وطول املدة )ُرَب أخ لك مل تلده أمك(ويظهر 
فجأة يف حياتك ويكون من أيد ربنا لك، ألنه مصدر 
أمان لنفسك وطاقة مرشقة دون زيف أو تزييف.



أوناس هلرم  األفقي  املمر  جدران  عيل 
)األرسه اخلامسة( 2400  ق.م بمنطقة سقارة 
الثالث  للشهر  اخلمسة  األيام  قصة  نقشت 
ذلك  )نيس(،  املسمي  املرصية  للسنة  عرش 
للبرشية  مرص  اهدته  الذي  العبقري  التقويم 
كأول وأدق تقويم يف التاريخ مبني عيل أساس 
صاحب  القديم  املرصي  وألن  علمي،  فلكي 
مكانة  هلا  واآلداب  فالفنون  خصب،  خيال 
ومن  احلياة،  مع  وفلسفته  حياته  يف  خاصة 
به  أكمل  الذي  نيس  شهر  قصة  حول  هنا 
الفلكية  الدقة  بمنتهي  يومًا   365 ليكون  العام 
غاية  يف  مرصية  أسطورة  شكل  يف  فصاغها 
أن  األسطورة،  حتكي  حيث  األديب،  اإلبداع 
األرض  و)جب(  السامء  )توت(  بني  العالقة 
مل  األمر  هذا  أن  يبدو  وقوية،  مجيلة  كانت 
من  يراقبهام  كان  الذي  )الشمس(  رع  يروق 
بينهام يفرق  أن  )اهلواء(  شو  فأمر  بعيد، 
طوال يتقابال  أال  أقسم  غضب  حلظة  ويف 
اآلخر  اجلانب  عيل  السنة،  أيام  يومًا   360 الــ 
الذي  املحب،  الطيب  حتوت  هناك  كان 
)نوت( احلبيبني  بني  يفرق  أن  يقبل  مل 
و)جب(، وإن كان ال يملك أن يرفض أمر رع 
كثرًيا أرقته  التي  الكربي  حريته  كانت  هنا 
عرضًا  يقدم  أن  تفكريه  أهداه  معاناة  وبعد 
ذات  يف  والتحدي  التسليه  سبيل  عيل  رع  إيل 
من  الواثق  رع  أن  احلظ  حسن  من  الوقت، 
دون  حتوت  قدمه  الذي  العرض  قبل  بأسه 
يتباريان  أن  كان  العرض  تفكري،  ودون  تردد 
وهي  )سنت(  تسمي  لعبة  يف  ورع  حتوت 
الشطرنج  لعبة  تشبه  قديمة  مرصية  لعبة 
وافق رع عيل املنازلة لكن حتوت اشرتط أن 
من يكسب حيكم عيل اخلارس بتنفيذ أمرًا ما 
اللعبة  تنفيذه )ايل حد كبريقانون  ال مفر من 
تشبه لعبة الورق املسامه  الشايب التي يلعبها 
املرصيون هذه األيام(، وهكذا وافق رع دونام 
للجوله  الرابح  أنه  مفرطه  ثقة  ويف  اكرتاث 
وقت  وحان  التنازيل  العد  بدأ  ثم  حمالة،  ال 
اللعبة  وانتهت  اللعبه  فبدأت  املرتقب،  اللقاء 
فاز  حيث  احلسبان،  يف  يكن  مل  ما  وحدث 
أما رع فلم يستوعب  بالنزال،  الطيب  حتوت 
أي  أمامه  يكن  مل  لكنه  واهلزيمة  الصدمة 
واألمتثال   اللعبة  لقانون  اإلنصياع  غري  خيار 
ألمر حتوت  املنترص، وما طلبه حتوت مل يدر 
أن  رع  من  حتوت  طلب  حيث  رع،  خلد  يف 
املرصيه  السنة  ايل  تضاف  أيام  مخسة  خيلق 
األثني  وهم   360 من  بداًل  يومًا   365 وتصبح 

مثل  هو  البعري  ظهر  قصمت  التي  القشة 
كبرًيا  أثًرا  حيدث  صغري  حدث  إىل  يشري 
جاء  ألنه  بل  فقط  بذاته  ليس  عادًة(  )معنوًيا 
الذي  كالبعري  األحداث.  من  كثري  تراكم  بعد 
حيتمل  يعد  مل  حتى  الثقيله  األمحال  ل  حُيمَّ
صغرًيا  محاًل  فوقه  تضع  ثم  آخر،  شيًئا 
)كالقشة مثاًل( فينقسم ظهره، ظاهرًيا بسبب 
مقدرته  عدم  بسبب  حقيقًة  ولكن  القشة، 
هذا  اقتبس  السابقة.  األمحال  كل  محل  عىل 
ذاته باملعنى  حرفًيا  اإلنجليزية  اللغة  يف  املثل 
the straw that broke the(
العربية.  اللغة  من   )camel's back
حسب »معجم التعابري االصطالحية يف العربية 
املعارصة: عريب - عريب« للدكتورة وفاء كامل 

وقد  اخلادعه  باألشياء  ميلء  حولنا  من  العامل 
تبدو للوهله األويل أهنا جديره بثقتك وتطمئن 
هلا لكن عيل العكس فكم من األمور املحيطه بنا 
مالزمني  حياتنا  ونحيا  يوميا  نعارصها  والتي 
فمن  هبا  التفكري  جمرد  حتي  تستحق  ال  هلا 
ووجع  لدغاهتا  من  ينجو  مبكرا  الدرس  يتعلم 
لسنوات  هبا  األنسان  لثقه  تسببه  الذي  القلب 
مل  رساب  أهنا  يفاجأ  النهايه  ويف  وسنوات 
خلفه. سعيًا  عمرك  تضيع  أن  ليستحق  يكن 

 
باألبتعاد عنها  التي أنصحك  وأول هذه األشياء 
وعدم الثقه به هو اجلامل وخاصه مجال املرأة 
من  كم  لنا  حتكي  وقصص  قصص  من  فكم 
الشباب  من  خاطئه  أختيارات  نتيجه  املايس 
وأهتاممهم باملظهر اخلارجي فمنهم من يتطلع 
والعيون  والشعراألصفر  األبيض  الوجه  ايل 
اخلرضاء أو الزرقاء وهكذا وال يدرك أهنا أحيانا 
ما تتحول ايل نقمه فاحلسن غش واجلامل باطل 
فكم  متدح  من  فهي  اهلل  تتقي  التي  املرأة  أما 
من مجال لزوجات قاد أزواجهن ايل السجون 
بسبب غريهتم القاتله عليهن والتي تسببت يف 
أرتكاهبم جلرائم قتل أهنت حياهتم ومستقبلهم 
مجال  هو  احلقيقي  فاجلامل  األسوار  خلف 
يعرف  ال  الذي  األبيض  القلب  الداخيل  القلب 
ما  لغريه  حيب  والذي  لألخرين  اخلري  سوي 
اجلامل  ألوالدنا  نختار  أن  فقبل  لنفسه  حيبه 
القلب  مجال  ونختار  نتعقل  ليتنا  الظاهري 
يقينا من رشور ونكبات كثرية. الداخيل فهو 

مولود  )األنسان(  أدم  بإبن  نثق  من  كثريًا  ثانيا: 
املرأة وبعهوده ونضع فيه كل ثقتنا لدرجه أنه 
ونحبه  أنفسنا  عيل  نفضله  األحيان  بعض  يف 
نادره  لكنها  حقيقة  وهذه  ذواتنا  من  أكثر 
ويساندك  اليوم  بجانبك  يقف  فمن  الوجود 
املال  يكون ألجل  يبيعك قد  أن  املمكن غدا  من 
أو السلطه أو مصلحه أو أو أو ففي النهاية قرر 
أن يبيعك ويضحي بك حتي أننا نصدم صدمه 
عمرنا عام يصدر منه شيئا ال نتوقعه أن حيدث 
لذا فنصيحتي لك أذا اردت أن تثق فلتثق باهلك 
يف  وجعلك  صورته  عيل  وكونك  خلقك  الذي 
وأن  حتي  الصادق  األمني  فهو  مكانه  أحسن 
نفسه. ينكر  أن  يقدر  لن  أمينا  خناه فهو يظل 

 
غنيا  تصري  لكي  تتعب  وال  املال  يف  تثق  ال  ثالثا: 
لذا  طائله  أموال  ذا  أنه  يظن  الناس  من  فكثري 
قصص  من  وكم  الغد  من  للخوف  جمال  فال 
يذكرنا  التاريخ  ولعل  احلقيقة  هذه  لنا  تكشف 
أرباع  ثلثه  يملك  كان  والذي  األكرب  باألسكندر 
يعملوا  أن  املقربني  من  طلب  موته  عند  العامل 
كلتا  وخيرجوا  النعش  بصندوق  فتحتني  له 
أمجع  العامل  ايل  رساله  لريسل  منه  يديه 
شيئًا  يأخذ  ومل  اليدين  خاوي  العامل  ترك  أنه 
حياته. يف  يمتلكه  كان  ما  كل  برغم  معه 
املال كاجلامل باطل  أن  عزيزي دعني أؤكد لك 

دون  شهر  لكل  يومًا  ثالثني  يف  شهرًا  عرش 
ذيادة أو نقصان، هنا أسقط يف يد رع وخضع 
للحكم إحرتامًا للقانون كام هو متعارف عليه 
فوق  وماعت  مقدس  القانون  أن  كمت  يف 
السعيد  اخلرب  هذا  زف  أن  بمجرد  اجلميع، 
تالقيا  واألرض،  السامء  )جب(  و  )توت(  ايل 
مخسة  وأنجبا  املربح  الشوق  أضناه  حب  يف 
حورس إيزيس،  )أوزوريس،  هم  أبناء 
املخلوقات  أول  ليكونوا  نفتيس(  ست، 
حسب  وعمرهتا  األرض  نزلت  التي 
القديمة.  املرصية  الثقافة  يف  امليثولوجيا 
بقدر  املتحرض  املخلوق  ذلك  القديم  املرصي 
اهتاممه بكل صنوف العلم وفروعه من علوم 
هيمل  مل  ايضًا  لكنه  تطبيقيه،  وعلوم  بحته 
القدر  بنفس  فيها  أبدع  بل  واآلداب  الفنون 
الذي برع به يف العلم، التقويم املرصي تأسس 
عيل اساس علمي تم فيه رصد ظاهرة فلكيه 
يظهر  وفيها  ثابته  زمنيه  فرتة  كل  تتكرر 
النجم سبيدت او سريس او ما يسمي بالعربيه 
اهنا  اي  الشمس،  رع  مع  اليمنيه  الشعره 
وليس  علميًا  حمدده  فلكية  واقعة  ايل  تستند 
إيل حدث تارخيي قابل للتأويل، وكام سجلوا 
قصة  أي  )نيس(،  الصغري  الشهر  لقصة 
االنجاز  هذا  سجلوا  أيضًا   هكذا  أيام،  اخلمس 
احلضاري يف متون األهرام ويف بردية اخلروج 
للنهار نص رحلة الشمس يف العامل السفيل ١٢ 
 ١٢ وغياهبا  الشمس  رشوق  حتي  لياًل  ساعه 
العبقري  املرصي  املهندس  أما  اخري،  ساعة 
عيل  أخري  فلكية  خريطة  سجل  سنموت 
ابتكار  السنة،  شهور  تبني  مقربته  سقف 
يستحق  أال  تقويم   وأدق  ألول  القديم  املرصي 
منا كمرصيني شعبًا وحكومة أن نحتفي هبذا 
نطالب  ورسميًا؟!  قوميًا  عيدًا  ويصبح  اليوم 
باقرار  الترشيعي  النواب  وجملس  الدولة 
هذا العيد لضخ مزيد من اإلحساس باإلنتامء 
صاحب  هو  القديم  املرصي  املرصية،  هلويتنا 
عيل  لتارخيها  وثقت  التي  الوحيدة  احلضارة 
كام  واملسالت،  واملعابد  األهرام  يف  احلجر 
فجر  مرص  الربدي  زهور  أوراق  عيل  طبعته 
هي  بريستيد،  العامل  وصفها  الضمريكام 
التاريخ  كتاب  يف  صفحة  أول  سطرت  من 
صاحبة  كيمت  مرص،  كانت  البدء  يف  ألنه 
الزمن. مر  عيل  النور  بلون  بصمة  أمجل 

الَبعري:  َظهَر  َقَصَمت  التي  ُة  »الَقشَّ فإنَّ  فايد 
ى إىل حدوث الكارثة«. ُء البسيَط الذي أدَّ اليشَّ
 )198(« العربية«  األمثال  »معجم  وحسب 
ة التي قصمت ظهر البعري: لكل حيواٍن  الَقشَّ
قدرٌة خاصٌة يف حتمل األعامل، فإذا زاد احِلمل 
مهام  محلة  عن  احليواُن  َعجز  الطاقة،  عن 
ُيشبه  األمر  وهذا  كالقشة،  الوزن  قليل  كان 
اإلنسان يف حياته، فهناك طاقٌة معينة لتحمله 
ُمشكلٌة  تأيت  وُربام  ومشكالهتا،  احلياء  أعباء 
اإلنسان  هينٌة فوق ُمشكالته ال يستطيع معها 
ُيستعمل  املثل  وأنَّ  فينهار.«  الصمود  مواصلة 
للَتعبري عن زيادِة املُشكالت عن طاقة الَتحمل.
قرأت لك من ويكيبيديا

لك  يعيد  ال  فاملال  به  تثق  أن  يمكن  وال  وزائل 
ينقذك  أن  يستطيع  وال  زواهلا  بعد  الصحه 
كفيل  صغري  فريوس  فــ  األمراض  أخطر  من 
املاليني  يمتلك  عمالق  رجل  عيل  يقيض  أن 
تنقذه  أن  أمواله  تستطيع  وال  الباليني  بل 
الساعات  ويكد  يتعب  منا  الكثري  املوت،  من 
من  بالنهار  الليل  ويواصل  ويعمل  والساعات 
كم  بعد  وماذا  والسؤال  غنيًا..  يصري  أن  أجل 
أعينهم  أغمضوا  عمن  سمعنا  القصص  من 
لن  التي  األخريه  املره  أهنا  يعلموا  ومل  وناموا 
اليوم  صباح  أخري  مره  أعينهم  بعدها  تنفتح 
بام  مكتفيني  ونكن  ونتعقل  لنستيقظ  التايل 
زائل. آلنه  يدينا  بني  هو  بام  نفتخر  وال  عندنا 

اخر  بتعبري  أو  الغد  يضمن  منا  من  رابعا: 
من  البرش  بني  من  يوجد  هل  املستقبل 
يستطيع أن يطيل عمرك ولو لساعه واحده..
وهو  شائع  قول  لدهيم  األطباء  حتي  أعتقد  آل 
أننا فعلنا ما نسنطيع والباقي عيل اهلل آلن ليس 
شخص  أي  عمر  يطيلوا  أن  يف  ضامن  لدهيم 
ال  آلنك  بالغد  تفتخر  ال  لذا  واحده  لساعه  ولو 
اخلالق وهو  يد  فالغد هو يف  لك  تعلم ما خيفيه 
يديه  بني  تضعه  عندما  له  الضامن  الوحيد 
خلقك  فمن  تفاصيلها  بأدق  أمورك  وتسلمه 
فيهم  والذي  واملكان  الزمان  لك  حدد  وكونك 
زال  ما  أنه  يظن  فمن  خالقها  ايل  الوديعه  ترد 
يف سن الشباب ويقيض حياته يف اللهو والعبث 
وعليه  السن  صغري  انه  بحجه  والفساد  والرش 
غري  الغد  أن  وينيس  بحياته  ويتهني  يفرح  أن 
يد  يف  الغد  ان  ونعلم  ونصحوا  لنتتبه  مضمون 
الغد. خلق  فيمن  نثق  بل  الغد  يف  نثق  فال  اهلل 

 
هلا  فسيأيت  األرضية  املراكز  يف  تثق  ال  خامسًا: 
وحمافظًا  مديرًا  يومًا  كان  فمن  وتنتهي  يوم 
لكن  راقي  منصب  ذا  كان  ومن  كان  ومن 
ومرت  العمر  هبم  فكرب  تدوم  مل  املنصب 
وحيرك  مركزه  عيل  يعتمد  كان  ومن  السنني 
أيت  ويسارا  يمينا  أصبعه  من  باشاره  الناس 
شخص  أي  مثل  مثله  جيلس  الذي  اليوم  عليه 
عادي فهذه سنه احلياة فدوام احلال من املحال 
عندما  لك  أقول  دعني  لكني  يقولون  كام 
السمعه  وحسن  واملنصب  املكانه  اهلل  يعطيك 
أن  الناس  من  أحد  يستطيع  ال  الناس  بني 
يتجاهلها الن اهلل هو من أعطي له هذه املكانه.

النظر  متعن  أن  امتني  القاريء  عزيزي 
يشء  ال  أن  ستعلم  ووقتها  تقرأ  وأنت 
صنعك  من  اهلك  سوي  به  تثق  أن  يستحق 
وضامن  وغدا  يومك  وضامن  وكونك 
االشياء. كل  وله  وبه  فمن  وغناك  نجاحك 



نستقبل  حينام  للسامء  مشاعرنا  أجنحة  ترتفع 
الكثري  أو  القليل  عىل  سواء  اآلخرين  من  الشكر 
نشعر  إذ  مقابل.  دون  أو  بمقابل  قدمناه،  الذي 
ونتحمس  بذلناها  التي  جهودنا  جتاه  بالتقدير 
يشكرنا  حينام  األكثر  نقدم  أن  ونحب  بل 
يف  الداخيل  والسالم  بالتفاؤل  نشُعر  كام  اآلخر. 
ترتفع  أيًضا  ولكن  فحسب،  هذا  ليس  نفوسنا. 
ألن  أفضل.  بصحٍة  لنتمتع  أجسادنا  مناعة 
جذور  يمتد  حمتواها،  يف  مجيلة  شكرًا  كلمة 
الصغري والكبري. فكم وكم تكوُن  تأثريها يف نفس 
أيًضا؟!  منا  الشكر  يتلقى  حينام  اآلخر  مشاعر 
تبدأ عظمة الشكر عند الشكِر للخالق يف كِل حني 
بمواظبٍة دون ملٍل، ويف الرسات والرضاّء. الشكُر 
العامة  النعم  وعىل  يومنا  ومروِر  صحتنا  عىل 
واخلاصة التي أعطاها لنا لكي يمتعنا هبا، وعىل ما 
الصرب.  يعلمنا  ألنه  أيًضا  ملنفعتنا  فهو  منه  ُحرمنا 
صحيح أن اهلل ال ينتظر أو حيتاج إىل شكرنا، ويف كل 
األحوال ُيرشق شمسه عاألرشار واألبرار، ولكنه 
يفرح حينام نشعر باإلمتنان نحوه. فال تنَس ذلك.
أو  أحياًءا  كانوا  سواء   - لوالدينا  الشكُر  يأِت  ثم   
ألنك  وجداهنم.  يف  كثرًيا  يؤثر  والذي  أمواًتا- 
بفهمك  ُتشعرهم  باستمرار،  تشكرهم  حينام 
يف  أجلك  من  بذلوه  ما  عىل  احلقيقي  وإدراكك 
بصلة  معهم  وتتواصل  بل  عمرك،  سني  معظم 
يف  الذين  واألصدقاء  لألخوة  الشكُر  كذلك  احلب. 
حياتِك، ألنك بدوهنم ال تستطيع استكامل مشوار 
يف  ويساندونك  أفراَحك  يشاركونك  فهم  حياتِك. 
من  ترفع  إذ  ُوِجد،  إذا  ألوالدك  الشكُر  أحزانك. 
عىل  وُتشجعهم  بذلوه  ما  عىل  املعنوية  أرواحهم 
اإلمتنان  أن  تعلمهم  كام  واألفضل،  املزيد  تقديم 
أبًدا. عنه  االستغناء  يمكن  ال  الذي  احلياه  عصب 

بسيطة  رقيقة  بكلامٍت  تكون  قد  أنواع  وللشكِر 
رشاء  بعد  لبائع  الشكُر  مثل  الكثري.  تعني  ولكنها 
سلعٍة منُه، أو الشكُر ملَن قدم يل خدمٍة ما بمقابل 
ماّدي ألنُه تِعب يف تقديم هذه اخلدمة. وقد تكون 

القديس بطرس العابد
أعظم  من  واحد  إىل  بخيل  من  غرّيه  الذى  واحللم 
وكان  عشارًا،  حياته  أول  ىف  كان  عرصه  قديسى 
لكثرة  أنه  حتى  الرمحة،  اليعرف  جدًا،  قاسيًا 
الرب  عليه  فتحنن  الرمحة.  بعديم  لقبوه  بخله 
الذميمة أفعاله  عن  يرده  أن  وأحب  يسوع، 

يسريًا.  شيئًا  منه  يطلب  فقريًا  يوما  إليه  فأرسل 
إليه،  اخلبز  حيمل  وهو  خادمه  وصول  واتفق 
فتناول  أمامه،  الفقري  فيه  كان  الذى  الوقت  ىف 
هبا  ورضب  الغالم  رأس  عىل  من  خبزة  العشار 
بل عىل  الرمحة،  الفقري عىل رأسه، ال عىل سبيل 
أخرى. مرة  إليه  يعود  ال  حتى  الطرد،  سبيل 

اليوم  ىف  كأنه  رؤيا  نومه  ىف  رأى  املساء  أقبل  وملا 
األخري، وقد نصب امليزان، ورأى مجاعة جتلببوا 
ووضعوا  تقدموا  الصور،  أبشع  وىف  بالسواد، 
أتت  ثم  اليرسى.  امليزان  كفة  ىف  وظلمه  خطاياه 
البسني  املنظر،  حسنى  النور  مالئكة  من  مجاعة 
اليمنى.  امليزان  كفة  بجوار  ووقفوا  بيضاء،  حلاًل 
وبدت عليهم احلرية ألهنم مل جيدوا ما يضعونه فيها.

التى  اخلبزة  ووضع  أحدهم  فتقدم 
وقال  الفقري،  رأس  هبا  رضب  قد  كان 
اخلبزة. هذه  سوى  الرجل  هلذا  ليس 

مرعوبًا  فزعًا  النوم  من  بطرس  استقيظ  عندئذ 
وأخذ يندب سؤ حظه، ويلوم نفسه عىل ما فرط 
ىف  وتناهى  متعطفًا،  رحومًا  يكون  أن  وبدأ  منه. 
الذى  بالثوب  جيود  كان  حتى  الرمحة،  أعامل 
فباع  ومضى  بلده  ترك  شئ  له  يبقى  مل  وإذ  له، 
اشتهر  وملا  للمساكني.  الثمن  ودفع  عبدًا  نفسه 
القديس  برية  إىل  وأتى  هناك  من  هرب  أمره 
سرية  وسار  وتنسك  ترهب  حتى  مكاريوس، 
أنتقاله.  يوم  يعرف  ألن  أهلته  مرضية،  حسنة 
بسالم. وتنيح  وودعهم  الرهبان  شيوخ  فاستدعى 

***

هواية محل اهلموم
سيارته  يقود  وهو  القلب  طيب  رجل  الحظ 
قدميها  عىل  تسري  عجوز  سيدة  نقل"  "النصف 
ببطئ منحنية حتت محل ثقيل عىل رأسها يكاد 
وقف  عليها  فاشفق  رقبتها.  ويكرس  يسحقها 
بجانبها وعرض عليها ان يقوم بتوصيلها لريحيها 
نفس  ىف  ذاهب  انه  طاملا  الثقيل  احلمل  ذلك  من 
سيارته. خلف  ىف  وركبت  فشكرته  طريقها، 
ىف  الناس  وجد  فرتة  هبا  الرجل  سار  ان  وبعد   
سيارته،  اىل  يشريون  وهم  يضحكون  الطريق 
ودهش  اخلرب؟  ما  لريى  اخللف  اىل  فنظر 
العجوز  السيدة  تلك  وجد  عندما  الرجل 
وكأهنا  توازهنا  حتفظ  أن  تكاد  ال  ترتنح  واقفة 
الفظيع  احلمل  ذلك  حتمل  تزال  ال  وهى  ترقص 
فيها:  فصاح   !! بيدهيا  وتسنده  رأسها  عىل 
خدمة  لك  أعمل  قصدت  أنا   .. ست  يا   -
وضعى  فضلك  من  إجلسى   .. وأرحيك 
وأسرتحيى. بجانبك  الكبرية  الشيلة  هذه 
وهنا ردت عليه اجلدة العجوز تلقائيًا وهى تلهث:
تشيلنى  أنت عاوز   .. يابنى كرت خريك  - شكرًا 

وتشيل شيلتى كامن؟!
وال  مهومنا  للرب  ونشكو  نصىل  ان  عجيبًا  أليس 
نسلمها له ونطمئن، وانام نعود بعد الصالة لنحملها 
جديد؟! من  رؤوسنا  عىل  ونضعها  اخرى  مرة 
نعول  ان  االيامن  من  ليس  ولكن  هنتم  ان  مجيل 
املرنم  حينيه".ويقول  الرجل  قلب  ىف  "فاهلم  اهلم 
الرب مهك وهو يعتنى بك". كام يقول  "ألق عىل 
شئ  كل  ىف  بل  بشئ  هتتموا  "ال  بولس:  الرسول 
لدى.  طلباتكم  لتعلم  الشكر،  مع  والدعاء  بالصالة 
قلوبكم  حيفظ  عقل  كل  يفوق  الذى  اهلل  وسالم 
حيذر   .)6: )ىف4  يسوع"  املسيح  ىف  وأفكاركم 
"دع  كتابه  ىف  كارنيجى  حيذر  كام  املسيح،  السيد 
حيل  ال  الذى  القلق  او  اهلم  من  احلياة"  وأبدأ  القلق 
باألمراض  يصيبنا  اذ  تعقيدًا  يزيدها  وانام  املشاكل 
ان  واجلسدية.  والعصبية  والنفسية  الروحية 
ببعض  تصل  خطية  اهلموم"  محل  "هواية 
منها. فإحرتس  واجلنون،  والكفر  للمرض  الناس 

***

اجلاموسة والديك
ان يعطى  الفالح  نذر  بالنذر(  الوفاء  )التحايل عىل 
جاموسته للكنيسة لو متجد اهلل وشفى ابنه املريض 
املرشف عىل املوت. وفعاًل أستجاب الرب وشفى 
الوفاء  ىف  كثريًا  الفالح  تردد  ولكن  الوحيد.  األبن 
بنذره ومرت شهور وزوجته تذكره كل يوم بالنذر 
ويؤجل.  يؤجل  الرجل  وكان  بتنفيذه  وتطالبه 
املرض  اليه  وعاد  بنكسة  اصيب  الولد  ان  وحدث 
هيدد حياته بصورة أخطر. وهنا جن جنون األم 
فأمسكت بتالبيب زوجها وهى ترصخ فيه ببكاء 
الولد؟" من  أهم  عندك  اجلاموسة  "هل  هستريى: 
"إطمئنى  لزوجته:  قال  بالفالح  األمر  ضاق  وملا 
فسوف أبيعها اليوم واعطى ثمنها للكنيسة فورًا". 
معها  وأخذ  السوق  اىل  اجلاموسة  الرجل  وأخذ 
السوق  ىف  ينادى  وظل  حظريته،  من  ديكًا 
متعجبة  والناس  قرش،  بخمسني  اجلاموسة 
اجلاموسة  لرشاء  رجل  وتقدم  يضحك.  تظنه 

مقابل  دون  يل  ُقدمت  خدمٍة  رقيقة كرِد  بأفعاٍل 
بخدمٍة أقدمها أنا أيًضا دون مقابل. أو رد اخلدمة 
هدية  صورة  يف  مادي  بإهداٍء  مقابل  دون  التي 
الشكر  يكون  وقد  أخرى.  مادية  صورة  أي  أو 
تعظيم  فيِه  رسمي  خطاٍب  إرسال  صورة  يف 
كان  إذا  اآلخر  الطرف  من  م  ُقدِّ ما  عىل  وتبجيل 
جلهة رسمية. كام أن الشكر للطالب عىل ما بذله 
درجات  صورة  يف  يظهر  اإلمتحان  يف  جهٍد  من 
ما  عىل  للموظف  والشكُر  علمية.  وتقديرت 
عائد  صورة  يف  العمل  يف  جمهوٍد  من  يقدمه 
تقديرية. شهادات  أو  وظيفية  درجات  أو  ماّدي 
والشكُر  مرضك،  وقِت  يف  زارك  ملَن  الشكُر 
هذا  نوع  كان  أًيا  الضيق  وقت  يف  ساندك  ملَن 
حتى  معك  وشاركها  بآالمك  شِعر  ألنُه  الضيق 
وقت  عليك  َصرِب  ملَن  الشكُر  بصمت.  لو 
كبريًا  دعاًم  ذلك  فكان  إرهاقك،  أو  غضبك 
ملَن  والشكُر  ضعفك.  وقت  إحتواك  ألنه  لك 
لكي  وتنميتها  مواهبك  إبراِز  عىل  شجعك 
وُتفيد  تستفيد  وجتعلك  صورها  بأهبى  تظهر 
بقلٍب  نصحك  للذي  الشكُر  كام  أيًضا.  اآلخرين 
مصلحتك. ألجل  عيوبك  بتفادي  خملص 

اآلخرين  جتاه  الشكر  أفعال  أو  بكلامت  تبخل  ال 
الكثري  تعني  ألهنا  ذلك-  بمقدورك  كان  -إذا 
للكثريين حتى وان مل يظهر ذلك يف وقتِه. فهناك 
والتشجيع  الشكر  جيد  مل  ألنه  حياته  أهلك  َمن 
نفسه  أهلك  َمن  وهناك  ذلك.  عليهم  وجب  ممن 
الشكر  تلقيِه  عدم  بسبب  مريرة  نفسية  ُعقٍد  يف 
كثريًا  الشكر  كلمة  تكلفنا  لن  إذن  جمهوده.  عىل 
إذا شجعنا هبا كل َمن إحتاج ذلك. وكام أن الشكر 
أنُه  فتأكد متاًما  تم شكره،  ملَن  الدعم واحلب  ُيعِط 
الشكُر  ألن  أيًضا.  للشاكِر  والسعادة  احلامس  ُيعِط 
العاطي  ُيسعد  والعطاء  العطاء.  أنواع  من  نوع 
جزياًل. شكًرا  شكرَت،  فلو  إليه.  املُعَط  قبل 

انه يشرتط  له  الفالح قال  بخمسني قرش. ولكن 
الديك  معها  يشرتى  ان  اجلاموسة  يشرتى  ملن 
وهنا  الديك؟"  وبكم  "موافق،  املشرتى  فقال  أيضًا! 
قائاًل:  الرجل  ودهش  جنيه!!   400 بـ  الفالح  قال 
الفالح  وأجابه  جنيه؟  باربعامئة  ديك  يوجد  هل 
قرش؟ بخمسني  جاموسة  توجد  وهل  هبدوء: 
الصفقة  ثمن  ان  املشرتى  أدرك  واذ 
اجلاموسة  اشرتى  مناسبًا  يزال  ال  االمجاىل 
ونصف. جنيه  40س0  بمبلغ  والديك 
ليضع  الكنيسة  اىل  مبارشة  الفالح  ذهب  وعندئذ 
!!! اجلاموسة  ثمن  قرشًا  اخلمسني  صندوقها  ىف 
بأسلوب  اليوم  اهلل  مع  يتعاملون  الذين  أكثر  ما 
والنذور  العشور  ىف  فيغالطون  الفالح،  هذا 
يعرض  الرضائب  ىف  الغش  كان  واذا  والبكور. 
يكون  وكم  فكم  صارمة،  جنائية  لعقوبات 
ورسقته؟!! وسلبه  نفسه  اهلل  مع  الغش 
يقول الكتاب "اذا نذرت نذرًا فال تتأخر عن الوفاء 
ال  ان  نذرته.  بام  فإوف  باجلهال،  يرس  ال  ألنه  به. 
تنذر خري من ان تنذر وال تفى. ال تدع فمك جيعل 
جسدك خيطئ. وال تقل قدام املالك انه سهو. ملاذا 
يغضب اهلل عىل قولك ويفسد عمل يديك" )جا5 : 4(.

***

أهيام يمشى احلق أم الباطل 
تقول أسطورة أن احلق كان يومًا راكبًا عىل محاره 
هو  وركب  محاره  عن  ودفعه  الباطل  فاعرتضه 
مكانه وطالبه باملشى عىل قدميه!. وحدثت بينهام 
منازعة حول من له حق الركوب ومن الذى يمشى. 
قادمًا  دين  رجل  الباطل  رأى  اجلدال  طال  وملا 
الدين  رجل  إىل  األحتكام  ىف  رأيك  ما  للحق:  فقال 
هذا ... هل ترضى بحكمه؟ ففرح احلق واطمأن 
ورحب باألقرتاح إذ عرف أن رجل الدين سيقول 
الدين: رجل  الباطل  سأل  وهنا  قطعًا.  احلق 
- ما رأيك أهيا الرجل احلقانى ... من الذى يمشى 
الفور:  عىل  الدين  رجل  فأجاب  الباطل؟  أم  احلق 

- احلق طبعًا هو الىل يمشى !!!
واملؤامرات  بالغش  جوالت  الباطل  يكسب  قد 
ىف  ينترص  وأن  بد  ال  احلق  ولكن  واملغالطات، 
مؤقته  انتصارات  الباطل  حيقق  وقد  النهاية. 
فسوف  هنا  تأخر  ولو  احلق  ولكن  العامل،  هذا  ىف 
األبدية. ىف  ودائاًم  حاساًم  نرصًا  النهاية  ىف  حيقق 

***

هل أنا أرسلتك إىل هنا ألجل هذا ؟
العام  األسقف  مكاريوس  األنبا  نيافة  روى 
بمؤمتر  حديثه  ىف  اجلميلة  القصة  هذه  باملنيا 
سنوات  من  دياجو  بسان  أنعقد  الذى  الشباب 
يكون  أن  ورضورة  احلياة  هتديف  عن  مضت 
تنحرف  ال  حتى  واضحًا  إنسان  كل  حياة  هدف 
اجلانبية  التعاريج  ىف  السليم  مسارها  عن  احلياة 
فتحطمه.. تصادفه  التى  والعفوية  والثانوية 
هو  املستقبل  "أن  يقولوا  أن  الناس  اعتاد  قال: 
تعكسوا  أن  أريدكم  ولكنى  احلارض".  ثمرة 
املستقبل"!  ثمرة  هو  احلارض  "أن  فنقول  ذلك 
املستقبل  أو  األبدية  أمامنا  وضعنا  لو  أننا  بمعنى 
األطار.. هذا  ىف  وتّشكل  احلارض  لتكّون  األبدى 
إىل  اهلل  يرشده  أن  طلب  راهبًا  أن  القصة  تقول 
مكان  إىل  فأرشده  فيه،  ويتعبد  فيه  يعيش  مكان 
مملوء  املكان  أن  وجد  ذهب  وملا  اجلبل.  ىف 
األعراب  بعض  إىل  فذهب  "بردان"  وأنه  بالفئران 
برد  تقيه  بطانية  عن  وسأهلم  قريب  مكان  من 
قليل  بعد  إليهم  فرجع  فأعطوه.  الصحراء 
البطانية من  كثريًا  أكلوا  الفئران  أن  من  يشكو 
عنه. وتطردها  الفئران  تأكل  قطة  فأعطوه 
إىل  حتتاج  القطة  أن  يقول  إليهم  عاد  قليل  وبعد 
اللبن  أن  يشكو  إليهم  عاد  ثم  لبنًا.  فأعطوه  لبن 
يقول  إليهم  ورجع  لبنًا!  تدر  معزة  فاعطوه  نفذ. 
أرض.  قطعة  ازرع  له  فقالوا  للمعزة.  أكاًل  أريد 
وأنشغل  زراعته فتوسع وتوسع  فزرع ونجحت 
إىل  الزراعة  من  حتول  ثم  الزراعة  طلبات  بكل 
مشاريعه  بزيادة  مشغولياته  وزادت  التجارة، 
األلبان  وأنتاج  واألقتصاد  والتجارة  الزراعة  ىف 
الطيور  وبيع  باملزارع  واملخازن  والزبد  واجلبن 
متامًا!! الرهبنة  )صاحبنا(  ونسى  واحليوانات 
متنكرًا  املسيح  السيد  زاره  األيام  من  يوم  وىف 
املساحات  به  يطوف  وأخذ  عادى  زبون  فظنه 
له  ويرشح  واحلقول  املزارع  من  الكبرية 
بينام ظل ضيفه صامتًا وعىل  الناجحة،  مشاريعه 
وأخريًا  واألسف،  احلزن  من  مسحة  وجهه 
هذا؟!" ألجل  هنا  إىل  أرسلتك  أنا  "هل  له:  قال 
وتركه املسيح مع هذا السؤال وأختفى عنه! لقد نسى 
الراهب املسكني اهلدف الذى ترك العامل من أجله.
امللوك  أوالد  معلم  أرسانيوس  القديس  كان  لذلك 
يذّكر نفسه دائاًم بعد رهبنته قائاًل لنفسه "اذكر يا 
أرسانيوس الغرض )اهلدف( الذى خرجت ألجله".



مصيبة  "عرشين"  من  بأكرت  املبتيل   ٢٠ القرن 
منها األكل الصناعي! 

طريقة  اإلنسان  عرف  سنة  آالف   ١٠ حوايل  منذ 
الفواكة  عرص  ومعها  واحلبوب  البذور  طحن 
من  يتجزأ  ال  جزءا  هذا  كان  ولطاملا  أقدم!  وربام 
حياة املاليني من البرش اليومية الطبيعية الصحية 
جدا! ولكن يف األونة األخرية وبالذات يف النصف 
األخر من القرن العرشين املبتيل باألكل الصناعي 
الوعاء  نفس  يف  والثانية  األوىل  العاملية  واحلروب 
احلاد "قرنه" امليلء باحلزن واملوت واملرض، فلقد 
مشكوك  اآلن  "العرصية"  العملية  هذه  أصبحت 
بات  التي  البرشي  للجسم  وصحتها  نواياها  يف 
أكله؟  فقر  وسعرات  وزنه  زيادة  رغم  جوعانا 
الضخمة  األكل  ورشكات  املادي  النفع  وبسبب 
Food Industry Juggernauts والتي ناهزت 
من  أقل  وهو   ٢٠٢٢ لعام  دوالر  الرتيليون  أرباحها 
نصيب األسد الصيني ١٢٥٠ مليار دوالر لسنة ٢٠٢٢
"جمرد"  فنحن نتكلم عن تريليونات وليس حتى 
ختيلتم!  مما  أكرب  املشكلة  حرضات!  يا  مليارات 

رشور العصري بني الوهم واحلقيقة! 
ولقد أصبح من اجلاري واملتعارف عليه بني الناس 
رّشُروها  "التي  الفواكة  عصري  وغالبًا  العصري  أن 
هلدف ما"؟!!! أصبح وهي حقيقة لألسف فقط 
يف  فقط  منه  التجاري  الصناعي  إىل  نشري  كنا  إذا 
يف  واملتداول  املعروف  العصري  هذه!  األيام  أواخر 
العايل  السكر  بسبب  صحيا  ليس  السوبرماركت 
غالبا  وإلحتوائه  األلياف،  عىل  احتوائه  وعدم 
عادة  تقترص  ال  التي  اإلضافات  من  العديد  عىل 
أنا  باسميها  اليل  مضافة،  بسيطة  سكريات  عىل 
بيخبوه  السكر  ألن  قرن"   ٥٦ أبو  األكل  "شيطان 
حتت  أحيانا  والطبيعي  الصناعي  االكل  يف 
هو  واحد  اهلدف  ولكن  مسمى   ٥٦ األقل  عىل 
حمتاج  أصال  "احللو"  ربنا  أكل  )وكأن  "اإلدمان" 
حتلية، وحيتوي هذا -املدعو إفرتاء عصريا- أيضا 
واملذيبات  Preservatives احلافظة  املواد  عىل 
احلرشية واملبيدات   Emulsifying Agents
األكسدة  مضادات  من  العديد  من  خلوه  ولشبه 
واإلنزيامت  والفيتامينات،   ,Antioxidants
موجودة  املفروض  اليل  واأللياف!  واملعادن 
فريش! البيت  يف  معمول  عصري  أي  يف 

الفخ؟! مش كل حاجة حلوة تترشب 
نسميها "عصري"!

عن  املرة  احلقيقة  هي  هذه  القارئ:  عزيزي  يا 
الوحيدة  الصورة  كانت  أن  فقط  "العصري" 
الفواكة  عصري  رشب  فيها  لنا  يتوفر  التي 
بالصورة   ماركت  السوبر  يف  هي  واخلرضوات 
املالمح الفرنكنشتاينية  الصناعية  الكئيبة 
أعاله املذكورة   Frankenstein Features
كبرية  زجاجة  او  صغرية  علبة  هيئة  يف  وتكون 
حتى البالستيك  منتجات  انواع  من  نوع  أي  او 
يف  البالستيك  هذا  سموم  من  ترشح  هي  التي 
الصيف  وحر  الوقت  مع  خصوصا  العصري 
مناعة  أمراض  وتسبب  اجسامنا  فتدخل  والنقل 
مادة  مثال  ومنها  هورموين،  وخلل  ورسطانات 
الــ  BPA BiSphenol A املوجودة يف العديد من 
املعدنية  املياة  و"زجاجات"  البالستيكية  املنتجات 
ومن املعروف أهنا قد تسبب امراض عديدة مثل 
تكيسات املبايض PCOS ورسطان الثدي والسمنة 
نتيجة لتشاهبها مع هورمون االسرتوجني فتؤثر 
كوارث  من  القليل  لذكر  وهذا  مستقبالته!  عىل 
ولست  الكبرية  املصانع  يف  املصنع  العصري  رشب 
زي  اليل  البيت  يف  أهالينا  إيدين  عصري  عن  أتكلم 
حرير".  يف  تتلف  تستاهل  "إيدين  املثل  بيقول  ما 

احلكم بالسجن املؤبد!
,Lifetime Sentence؟

ظاملا  حكام  بمثابة  يكون  أن  جيب  ال  هذا  ولكن 

من عدالة  تبدو فعال عمياء بسبب حتكم وهيمنة 
ألننا  موازينها  يف  ضخمة  عاملية  اكل  جتارات 
الديمقراطية  عرص  يف  مش  عايشني  فعال  شكلنا 
Coropratocracy الكوربورقراطية  بل 
أو حكم الرشكات الضخمة للعامل كله وحكوماته! 
يف  باملؤبد  العصري  عىل  حكم  باملؤبد:  احلكم 
الصحية"  "غري  واملرشوبات  املأكوالت  سجن 
وألوان  ربنا  "أكل  أكل  أروع  عصري  وإتاخد 
وطبعا الرجلني!!،  يف  ربنا"  جنة  فاكهة 
الكاملة اجلريمة  ولزوم  الزيادة"  حيب  "البحر 
اليومني  عصري  نواقص  "تعوض"  وعلشان 
تاخد  الزم  املريع!  الرسيع  اهلزيل  واالكل  دول 
أشري  عندما  احلقيقة  ويف  غذائية!  مكمالت 
علميا اللقب  هذا  بحمل  اجلدير  العصري  إىل 
هو  ذهني  إىل  يأيت  ما  معي(  )ختيل  وموضوعيا 
عصري الفاكهة واخلرضوات يف البيوت باستخدام 
البيت  خالطات  أو  الليمون  حالة  يف  أيادي 
كانت  ما  زي  هي  هي  واملكونات  جدا  البسيطه 
سائلة  صورة  يف  ولكن  والفاكهة  اخلرضوات  يف 
"مرضوبة" يف اخلالط مش "مرضوبة و مسحولة 
ويف  عصريها"،  من  أسقع  ضمريها  مصانع  يف 
والطعم  والشكل  واللون  الوصفة  تتغري  قد  البيت 
مزاج  عىل  آلخر  مزاج  ومن  آلخر  يوم  من 
عديدة! كده  كده  الفوائد  ولكن  حرضتك  صحة 

املــرض الــِوِحـــش!
واحلقيقة  األساسية  الفروق  لنعرف  بنا  فهيا 
املهمة وراء رس أمهية العصري الصحي يف حياتنا 
خصوصا عندما نتحدث يف عامل مصاب فيه اآلن 
أمريكا  يف  خصوصا  السمنة  بمرض   %40 حوايل 
 %10 و  ناااااس(!!!،  يا  اتنني  كل  من  واحد  )تقريبا 
األطفال  يف  سمنة   20% و  تقريبا  السكر  بمرض 
يوجع  -كالم  أطفال!!(  مخسة  كل  من  )طفل 
عمل  اليل  نفسه  الصناعي  األكل  من  أكرت  البطن 
أمراض  من  تعاين  الناس  ومعظم  أصال!!-  كده 
الضغط املرتفع والكىل املزمنة ومقاومة األنسولني 
 LDL اليسء  والكوليسرتول  الكبد  عىل  ودهون 
وأحيانا  باملئات  املرتفعة   TG الثالثية  والدهون 
 HDL اجليد  والكوليسرتول  االالفات!!  أرى 
املنخفض و لعلك تعرف عزيزي القاريء أن أول 
القلب مرض  هو  اآلن  أمريكا  يف  للموت  سبب 
عزيزي  تتعجب  علك  ,ولكن   CHD or CAD
22 والية يف  القارئ عندما تسمع أن هنالك حوايل 
أمريكا اآلن يرتبع عىل قائمة قتل الناس هبا وأكثر 
"املرض  الرسطان  مرض  القلب!  مرض  من 
يف  األول  السبب  يكون  أن  املتوقع  ومن  الِوِحش" 
يف  العامل  يف  كثرية  وبقاع  األمريكيني  ملعظم  املوت 
القادمة، ولكن هذا ال يعني  القليلة  العقود   خالل 
أننا خرسنا احلرب ضد الرسطان وحسب؛ بل قد 
يعني خسارهتا الفادحة أيضا فقط لو اعتمدنا عىل 
وحماولة  العالية  بالتكنولوجيا  املبكر  التشخيص 
يف  الرشس  "الرهوال"  الرهوان   هذ  مجاح  كبح 
له  الذي  األناين  العدو  هذا  ضد  حربنا  يف  عدوه 
القطط! بتاعة  أرواح   ٧ الــــ  من  أكثر  أرواح  عدد 

الدب غاضب نائم! ال توقظه و باألحرى 
ال ترضبه!!

أنه بذكاء ترتفع  الذي نعرف عنه األن   الرسطان 
 Geneticists اجلينات  علامء  أكثر  حواجب  له 
ذهوال! ألنه بكل بساطة معقدة وسهولة ممتنعة 
مربجما خلويا  موتا  تعرف  ال  كي  خالياه  يربمج 
 Apoptosis or Programmed Cell Death
زي كل باقي خاليا اجلسم الطبيعية "املائتة" حوله
حلدوث  االنتظار  عيل  "عالجنا"  يف  اعتمدنا  فلو 
خرسانة"،  خرسانة  باتت  "التي  احلرب  بداية  أو 
وثبات  الرسطان  مالحقة  يف  األن  العلامء  فيلهث 
طفراته غري املتوقعة رغم منطقيتها بعد معرفتها 
بعد  الكياموي  العالج  )كمقاومة  حدوثها  وبعد 
األطباء  وكأن  اإلشعاعي"  العالج  بعد  أو  استعامله 

الغاضب الدب  عني  يف  أصبعهم  رضبوا  فعليا 
Poking the Grizzly bear right in the eye 
حدوثه  هبده  هذا  واستنتاج  معرفة  سهل  وطبعا 
من  ونعمل   Hindsight is always 20/20
احلرباء  هذا  ضد  إيه  هنعمل  فامهني  تاين 
األحوال من  كثري  يف  واألطوار  األشكال  املتغري 
The Proverbial Chameleon,,بعد 
العالج  عىل  مقترصا  صار   وقد  تشخيصة 
داعي  فال  واجلراحي!!  واإلشعاعي  الكياموي 
عزيزي  ستفاجأ  ألنك  والكتب  اإلنرتنت  لتنقيب 
بعض  رغم  احلرب  خرسنا  قد  بالفعل  أننا  القارئ 
املعارك ضده يف هذه احلرب  القليل من  الغنائم يف 
الشعواء! ولكنني اتكلم عن حرب أخرى ال تريدنا 
رشكات األدوية ورشكات األكل شنها او خوضها 
أصال،  وجودها  إمكانية  معرفة  جمرد  حتى  أو 
النه بكل بساطة أن عرفنا انه أفضل وسائل عالج 
الوقاية من حدوث الرسطان أصال  الرسطان هو 
بيجيبش  ما  و  فقري  و  قوي  قوي  قديم  )كالم  و 
فلوس برصاحة، ويمكن ده مربط الفرس؟!( هذا 
العرص! أمراض  من  الكثري  عىل  ينطبق  قد  أيضا 

"واهلل مش ناقصه"!!
العريضة؟!  الطويلة  املقدمة  هذه  إىل  الداعي  وما 
ياليل طبع كالم ما قل و زلزيل "تكتوكاية حكاية"؟!
تكتوكاية!! من  أكثر  احلكاية  دي  املرة 
بل  العصري!  عن  وحتديدا  فقط  نتكلم  ال  ألننا   
هذه  أصال  وهل  الصحية  احلياة  منظومة  عن 
الصحي"وال  "العصري  اساسا  تتقال  ينفع  العبارة 
بعضه؟ عىل  راكب  مش  كالم  عليه  يطلق  ما  هذا 
ال  أو  صدق  القارئ  عزيزي  يا  ال   ،Oxymoron
الوسائل:  اروع  من  الصحي  العصري  أن  تصدق 

-لتعزيز املناعة 
-التخلص من دهون الكبد 

-تنظيف الكبد 
-منع الرسطانات

-منع العدوى باجلراثيم بمختلف أنواعها
-تنظيم اجلهاز اهلضمي

-عالج اإلكتئاب
-سهولة الشبع فيساعد عىل التخسيس

الديتوكس  عمليات  وانجح  وأرسع  باروع  -القيام 
اللجوء ألدوية ومركبات  Detoxification دون 
و  خماطر  طياهتا  فيه  حتمل  معقدة  وأعشاب 
رأيي  يف  بكثري  فوائد  من  حتمله  ما  أكثر  عيوب 
الديتوكس  يندرج  عندما  خصوصا  الشخيص 
الرديء املادي  الكسب  عامل  إىل  هذه  أيامنا  يف 
الصغرية  الرشكات  هذه  من  الكثري  لألسف 
و  منتجاهتا  سحب  ويتم  حتاَسب  ال  والكبرية 
من  بطيئا  او  رسيعا  املكونات  اخلزعبلية  مركباهتا 
للمليارات  وأحيانا  للماليني  الكسب  بعد  األسواق 
وتنظيف  الديتوكس  مركبات  من  الدوالرات  من 
)وال  الكىل  وتنظيف  الكبد  وتنظيف  القولون 
وال  اجلسم!!(  لشطف  غسيل  مسحوق  حتى 
وتندرج  املنتجات  هذه  من  ألي  أساسا  احتياج 
 Food "األكل  "مكمالت  املدعو  السوق  حتت 
مشكلة  عندي  احلقيقة  ويف   Supplements
خطري  كبري  إدعاء  فهو  االسم  هذا  مع  كبرية 
الطبيعي  األكل  أن  عىل  مبني  النه  للجدل  مثري 
الذي يشمل طبعا من خرضوات و بقول و بذور 
زيوت  و  مكرسات  و  كاملة  حبوب  و  صحية 
واألسامك  اللحوم  من  والقليل  فواكه  و  صحية 
و  الفالحني  بتاعة  الصحية  واأللبان  والدواجن 
احليوية  واملضادات  واهلرمونات  اإلضافات  دون 
ال  األكل  من  االنواع  اليومني دول، كل هذه  بتاعة 
"مش  واهلل  -ألهنا  املكمالت  من  نوع  ألي  حتتاج 
فعال  ألهنا  الدقون  عىل  ضحك  كفاية  و  ناقصة" 
خطري  إدعاء  وهذا  أصال!-  ناقصاكم  هي  ما 
هدفه فقط الربح أو الرتبح من الناس عن طريق
أو   Misinformation & Disinformation
ترويج املعلومات اخلاطئة عن قصد أو غري قصد 

لكن  الغذائي، و  الناس واستغالل اجلهل  لتخويف 
عندما  العادي  املواطن  عىل  أهيب  هاقدر  مش 
طب  كليات  من   ٪٣٠ من  أقل  أن  الدراسات  تشري 
و هو  تغذية أصال  تدرس  املثال  أمريكا عىل سبيل 
من  الكثريين  إفتخار  يروعني  و  خزي  و  عار 
وكأن  فقط!  واألدوية  العقاقري  باستعامل  األطباء 
سائر  و  التدخني  وعدم  والنوم  والرياضة  االكل 
العادات السيئة واالهتامم بالتأمل واحلياة الروحية 
ليس هلا أي تأثري عىل الصحة وهو أبعد ما يكون 
عىل  هذا  كل  أثار  جيدا  نعرف  ألننا  الصحة،  عن 
عام  هو  و  اجلينات  عىل  العقاقرييه  غري  العوامل 
التوائم حتى  بيخىل  ايل   Epigenetics التخلق 
 Identical Twins بعد عقود من الزمـان تكـون 
تطابق  رغم  متاما  خمتلفة  وأشكاهلم  صحتهم 

جيناهتم الوراثية!

مـربـط الـفــرس؟!
الفرس  مربط  و  القارئ  عزيزي  يا  املشكلة 
السعرات فايض  دول  اليومني  أكل  أن  يف  هي 
التصنيع  عملية  بسبب   Empty Calories
األكل  مصانع  يف  عديدة  ألسباب  املدمرة  الرهيبة 
الكبرية جدا التي هتدف هلدف واحد فقط وهو 
وبأي  وقت  أرسع  يف  ممكن  مادي  كسب  اكرب 
حتى   Collateral Damage جانبية  خسائر 
حرضتك صحة  هيبقى  إنه  معروف  كان  ده  لو 
من  نخلص  عارفني  مش  دلوقتي  لغاية  إحنا  ده 
والسجائر التبغ  رشكات  وهيمنة  ونفوذ  سيطرة 
ونطلع من حفرة السجائر "الطبيعية" ندخل يف 

ُدحديرة السجائر "اإللكرتونية"- ولزوم القافية
"يا حالااااوة"!

اإلعالنات  إىل  غالبا  الرشكات  هذه  تلجأ  وبالتايل 
التي  لألكل  الصحية  غري  اإلضافات  و  التلفزيونية 
يكون  ممكن  هو  -اليل  الزبون؟!  إدمان  تضمن 
تاين  يرجع  علشان  حبايبك-  أعز  أو  حرضتك 
كسري فؤاد الصحة و لكنه لألسف متهلل أسارير 
اإلضافات  هذه  أمثلة  ومن  سكر"!  دماغ  و"عامل 
لزوم "رجوع الزبون حلقنة إدمان األكل الصناعي 
الفايض السعرات الغني باإلدمانيات" طبعا السكر 
املضاف  خالص!  فارقة  مش  قرن  وال  اسم   ٥٦ أو 
يف العصائر واإلضافات للحفاظ عىل هذه العصائر 
ال  احلقيقة  ويف   Fresh "فريش"  عديدة  لشهور 
فقدت  أصال  ألهنا  أل  أو  طازجة  هي  معي  يفرق 
األلياف و معظم اإلنزيامت والفيتامينات واملعادن 
ومضادات األكسدة حتى لو كانت رحيتها ولوهنا 
حاجة!  يف  متلزمنيش  فريش  أو  طازجة  وشكلها 
ترتقي  ال  وأكيد  أساسا  اكل  عليها  يتقال  وخسارة 
"فريش"! مش  أكيد  و  "الغذاء"  حتت  تندرج  أن 

ملا االكل يبقى فن والشيف أروع فنان!
جزر  من  مكون  البيت  يف  عصري  اصنع  عندما 
وبنجر  طامطم  و  وسبانخ  خس  و  وجرجري 
أو  وكرفس  اخلام  الكاكاو  نبات  قطع  و  الشمندر 
البهارات مثل  و  ثوم  سيلريي وكيل وفص واحد 
أسود  فلفل  رشة  و  والزنجبيل  والقرفة  الكركم 
زيادة   -2000٪ االمتصاص  عىل  الكركم  ملساعدة 
عن العادي من غريه- وإضافة القليل من طحني 
إضافة  ثم  العصري  هلذا  الكتان  وبذور  الشيا  بذور 
األمحر  والعنب  واملشمش  واخلوخ  الفراولة 
والكيوي  واألسود  واألمحر  األزرق  والتوت 
واملوز  والبطيخ  واألناناس  واليوسفي  والربتقال 
الفواكة  انواع  مجيع  رسد  هنا  هديف  وليس 
يمكنك  احلقيقة  يف  النه  أروعها  بل  واخلرضوات 
الغراب  عيش  املرشوم  الفطر  حتى  اضافة 
وانت  كده  وحتس  الربوكيل!  وبراعم  والربوكيل 
استلفت  فنية  لوحة  برتسم  إنك  عصري  بتعمل 
ربنا! اكل  جنة  من  املبهرة  ألواهنا  كل  و  ريشتها 
يتبع ىف العدد القادم











رئيسة  زيارة  كثب  عن  العاملية  الصحف  تناولت 
تلك  لتايوان،  بيلوسى  نانسى  األمريكى  النواب  جملس 
الزيارة  أحاط  وقد  اهلادى  باملحيط  الصغرية  اجلزيرة 
الواليات املتحده والصني . فكثريون  التوتر بني  بعض  
األغلب  ىف  لكن  و  سياسى  الزياره  من  اهلدف  ان  يرون 
كبري. حد  اىل  وأمنى  إقتصادى  طابع  ذات  زيارة  هى 
ن  ا يو تا مهية  أ عن  ل  ملقا ا ا  هذ ىف  ث  نتحد نا  عو د
 TSMC رشكة  وباألخص  تايوان  وعالقة  إقتصاديا 

األمريكى. القومى  باألمن 

أهنا  إال  تايوان  جزيرة  مساحة  صغر   من  الرغم  عىل 
صناعة  عىل  اهليمنه  هو  و  خطري  إقتصادى  رس  متلك 

التى   )Semiconductor( املوصالت  آشباه 
تدخل  اهنا  حيث  احلديثه  احلياه  عصب  تعترب 

جيعلها  مما  اإللكرتونيه  الرقائق  تصنيع  ىف 
عىل  تأثريًا  وأكثرها  العامل  دول  أهم  من 

لكثري  القومى  األمن  و  العاملى  اإلقتصاد 
املتحده. الواليات  بينها  من  البلدان  من 
العنارص  من  املوصالت  أشباه  تعد 
الصناعات  كل  ىف  املهمه  األساسية 
اإللكرتونيات  صناعة  ىف  تدخل  فهى 
وأجهزة  املحموله  كاهلواتف 
ىف  ايضًا  تدخل  و  اآلىل  احلاسب 

مثل  العسكرية  الصناعات  كل 
و  والدبابات  الصواريخ  و  الطائرات 

بعد  عن  التحكم  اجهزه  و  الغواصات 
أساسى  مكون  تعترب  اهنا  اىل  باإلضافه 

األجهزه  وايضًا   السيارات  صناعة  ىف 
اجهزه  و  الثالجات  و  كالغساالت  الكهربائيه 

غريها  و  الشمسيه  الطاقه  والواح  القهوه  صنع 
العامل. ىف  الصناعات  أهم  من  واحده  جيعلها  مما  كثري 
انتشار  استمرار  ومع  املاضيني  العامني  مدار  وعىل 
التقنيات  لنا  سمحت  العامل   يف   COVID-19 جائحة 
التي تدعمها أشباه املوصالت بالعمل عن ُبعد والدراسة 
اإلنرتنت والبقاء  البضائع عرب  وعالج األمراض وطلب 
العامل. أنحاء  معظم  إغالق  من  الرغم  عىل  اتصال  عىل 

املستمر  الصينى  التهديد  من  الرغم  وعىل  لذلك 
عرش  عىل  ترتبع  تايوان  ان  إالن  تايوان  لغزو 
رشكة  خالل  من  املوصالت  أشباه  صناعة 

)TSMC))Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company, Limited).

التصميم  هم  بمرحلتني  اإللكرتونية  الرقائق  متر 
: لتصنيع ا و

والتصنيع ىف  التصميم  تعتمد عىل  الرشكات عادة  كانت 
 TSMC رشكة  تايوان  أنشأت  عندما  لكن  الوقت  ذات 
اجلزء  وهو  التصميم  دون  فقط  التصنيع  عىل  ركزت 
لكل املصنع  بمثابة  كانت  لذلك  تكلفه  واألكثر  األصعب 
يمكن  تصميم  لدهيا  رشكة  اى  وأصبح  العامل.  رشكات 
إلنفاق  احلاجه  دون  للتصنيع  تايوان  اىل  ترسله  ان 

للتصنيع. مصانع  إنشاء  عىل  الدوالرات  ماليني 

متتلك  واليابان  املتحده  الواليات  ان  من  الرغم  وعىل 
إال  اإللكرتونيه  الرقائق  وتصنيع  لتصميم  رشكات 
التصنيع  ىف  عليهم  تتفوق  ايضًا  التايوانيه  الرشكة  ان 
التصنيع  خط  تغلق  كثرية  رشكات  جعل  مما 
. التايوانى  العمالق  مع  املنافسه  عىل  القدره  لعدم 
من  كثري  عىل  تايوان  تفوق  آتى  هنا  ومن 
سالسل  ىف  تتحكم  وأصبحت  العمالقه  الرشكات 
 55% الــ  تتخطى  سوقيه  بحصة  العامليه  التوريد 
العامل.  ىف  واألهم  األكرب  الرشكة  جيعلها  مما 
تفوق  عىل  كبري  تأثري  ذات   TSMC رشكة  أصبحت 
دفاع  منظومة  كل  ان  حيث  عسكريا  املتحدة  الواليات 
اجليش األمريكى من طائرات واقامر صناعية ودبابات 
رقائق  عىل  حتتوى  طيار  بدون  وطائرات  وغواصات 

قدرات  تآكل  فإن  لذلك  الرشكة  هذه  تنتجها  إلكرتونيه 
يشكل  املوصالت  أشباه  جمال  يف  املتحدة  الواليات 
هتديًدا مبارًشا لقدرهتا عىل الدفاع عن نفسها وحلفائها 
التايوانيه. الرشكة  إمدادات  من  نقص  اى  حدث  إذا 
عىل  بشدة  األمريكي  االقتصاد  يعتمد  ذلك،  عىل  عالوة 
املنصات القائمة عىل أشباه املوصالت يف عملياته اليومية 
وغريها. ماليه  ومعامالت  واتصاالت  مواصالت  من 

الذكاء  تكنولوجيا  كل  أيضًا  بل  وحسب  ذلك  ليس 
يعتمد   IOT األشياء  وإنرتنت   AI اإلصطناعى 
اهلامه. اإللكرتونيه  الرقائق  هذه  عىل  اساسى  بشكل 
إمدادات  بتأمني  املتحده  الواليات  إهتامم  أصبح  لذلك 
أشباه املوصالت من تايوان هو إهتامم باألمن القومى 

األمريكى.

عىل  تايوان  بتشجيع  املتحدة  الواليات  قامت  لذلك 
والذى  أريزونا  بوالية   TSMC لرشكة  مصنع  إنشاء 
فيه  العمل  يبدأ  ان  املتوقع  من  و  بالفعل  إنشاءه  بدأ 
من  إمداداهتا  املتحدة  للواليات  يضمن  مما  قريبًا 
عىل  الصني  نزاعات  عن  بعيدًا  املوصالت  أشباه 
اجلزيرة. عىل  سيطرهتا  وخطر  تايوان  جزيرة 

الرئيس  إدارة  اهتمت  ولكن  فحسب  ذلك  ليس   
خالل  من  األمريكى  القومى  األمن  بضامن  بايدن 
موافقة  بعد   2022 لسنة   املاضية  االشهر  قانون  توقيع 
 CHIPS and Science إسم   حتت  الكونجرس 
إلحياء  دوالر  مليار   52 بقيمة  مساعدات  ملنح    Act
أدوات  من  وغريها  املوصالت  أشباه  انتاج  قطاع 
مما  املتحدة  الواليات  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 
األمريكية  للصناعات  التوريد  سالسل  من  يعزز 
القومى األمريكى خشية  وحيافظ عىل األمن 
الصناعة  هذه  عىل  الصني  هتيمن  أن  من 
تايوان. عىل  سيطرهتا  خالل  من  املهمه 

عىل  حيافظ  ان  ايضًا  القانون  هيدف 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تفوق 
عىل  واحلفاظ  وعسكريًا  إقتصاديًا 
عاملية  كرشكات  األمريكية  الرشكات 
والتكنولوجيا. العلوم  جمال  يف  رائدة 
املوصالت  أشباه  أن  من  الرغم  فعىل 
املتحدة،  الواليات  يف  إخرتاعها  تم 
من  فقط   10% حواىل  تنتج  البالد  فإن 
اإلمدادات العاملية مع استرياد حواىل 75% 
آسيا. رشق  من  األمريكية  اإلمدادات  من 

صناعة  تأثرت  كورونا   جائحه  بدايه  ومنذ 
من  كغريها  شديد  بعجز  املوصالت  أشباه 
ىف  وإرتفاع  التوريد  ىف  تأخري  عنه  نتج  الصناعات 
السيارات  أسعار  ىف  زياده  عىل  انعكس  مما  االسعار 
جيم  الفيديو  والعاب  املحموله  اهلواتف  وأجهزة 
التى  املنتجات  من  وغريها  الكهربائية  واألجهزة 
رئيسى. كعنرص  اإللكرتونيه  الرقائق  عىل  حتتوى 
ىف النهايه يمكن القول أن التكنولوجيا أصبحت هى لغة 
العرص. من يمتلك التكنولوجيا يمتلك التفوق ىف كل شئ.

الصناعات  من  تعترب  املوصالت  أشباه  صناعة  لذلك 
احلاىل  الوقت  ىف  جدا  واحلساسه  املهمه  التكنولوجية 
الدولة  ولذلك  واألمنى  اإلقتصادى  الصعيد  عىل 
يعنى  املوصالت  أشباه  من  الذاتى  اإلكتفاء  صاحبة 
للتصدير  كبرية  إقتصادية  قدرة  لدهيا  ستكون  اهنا 
املحىل  لإلستخدام  وأيضًا  العاملى  الطلب  إلرتفاع 
وتكنولوجى  وعسكرى  أمنى  تفوق  إىل  باإلضافه 
يساعدها ىف أن تكون دولة رائده ىف كثري من املجاالت.

املزيد من خالل يمكنك متابعة 
Facebook الــ  صفحه 

LoanBag Jak Ataalla جاك عطااهلل 



أمحد  السفري  شارك  والعربية  املرصية  اجلالية  من  كبري  وتواجد  ُمفرحة  عربية  مرصية  أجواء  ىف 
لكنيسـة  السنوى  املهرجان  فعاليات  يف  الغريب،  والساحل  أنجلوس  بلوس  العام  مرص  قنصل  شاهني 
ماريوحنا - كوفينا - بوالية كاليفورنيا 17 سبتمرب 2022 والذي تقوم فيه الكنيسة بإقـامة معرض ثــالث 
والعربية  املرصية  واألطعمة  واأليقونات  ليدوية  ا املشغوالت  من  عدد  وتقديم  متواصلة  يام  أ

بينهم. والتواصل  واملجتمع  الكنيسة  أعضاء  بني  الرشكة  وكذلك  املحتاجني  لدعم 
رئيس  صليب  رأفت  األعامل  ورجل  السفري،  نائب  بدر  حممد  من  كل  وبحضور 
اإلحتاد رئيس  نائب  ستيته  هشام  واملهندس  بأمريكا،  اخلارج  ىف  للمرصيني  العام  اإلحتاد 
القمص  الكنيسة  كهنة  وآباء  لإلحتاد،  التأسيسية  اهليئة  شباب  من  وجمموعة 
يوحنا  والقس  غطاس  شنوده  والقمص  حنا  أغسطينوس  وأبونا  قلته  جورجيوس 
الصندوق وأمني  الكنيسة  إدارة  جملس  رئيس  ساهر  والدكتور  جوزيف  والقس  موريس 
الكنيسة. وشعب  والزوار،  احلضور  من  كبرية  ونخبة  مارسيل  الدكتورة  وتاسونى 
اجلدير بالذكر أن األستاذ رأفت صليب رئيس اإلحتاد العام للمرصيني بأمريكا قال يف ترصحيات سابقة إنه 

يشارك يف العمل العام بأمريكا وذلك نابع من غرية يف قلبه للم شمل اجلالية، مشريًا إيل أن والية بأمريكا هبا 
70 ألف مواطن ال يعرف أحدهم اآلخر، واليوم هناك فرصة لعمل التبادل التجاري والثقايف واإلجتامعى.
وكانت  بمرص  العام  العمل  لدعم  واليات  تسع  ضم  يف  بأمريكا  للمرصيني  كإحتاد  نجحنا  لقد  وأضاف 

دعمه. وكيفية  املرصية  السياحة  ملف  البداية  نقطة 
العربية  باللغتني  روحيه  كتب  يف  سواء  تنوع  من  حيويه  ملا  املعارض  أم  عليه  أطلق  ماريوحنا  معرض 
والعاب  واحللوى  األطعمة  من  خمتلفه  وأطباق  وهدايا  وإكسسوارات  واأليقونات  واالنجليزية 
كاليفورينا حارضين هناك. أن كل سكان  إنك تشعر  لدرجة  لألطفال فهو جتمع مرصى وعريب كبري 

وجنوب  أنجلوس  لوس  مطران  رسابيون  األنبا  اجلليل  احلرب  ولنيافة  والكهنة  الكنيسة  لشعب  هتانينا 
الذي  أنجلوس  لوس  أيرباشية  عام  أسقف  إبراهام  األنبا  اجلليل  احلرب  ونيافه  وهاواي،  كاليفورنيا 
وكانت  بالكنيسة.  للخدمة  الشاممسة  من  جمموعة  بسيامة  وقام  األحد  يوم  اإلهلي  القداس  حرض 
كالعادة. املميز  الشهرى  إصدارها  من  اجلديد  العدد  لتوزيع  وفعال  قوى  حضور  هلا  كاريزما  صحيفة 
شكراً لكل من ساهم ىف مل شمل املرصيني والعرب عىل قلب رجل واحد،  كل عام وأنتم بخري.

قنصل مرص يف لوس أنجلوس ورئيس اإلحتاد العام للمرصيني ىف أمريكا يشاركان باملهرجان السنوي لكنيسة ماريوحنا كوفينا كاليفورنيا



الغريب  والساحل  أنجلوس  بلوس  العام  مرص  قنصل  شاهني،  أمحد  السفري  سعادة  بحضور 
أكتوبر   ٢ األحد  يوم  زكي  أندريه  القس  الدكتور  بمرص،  اإلنجيلية  الطائفة  رئيس  وبمشاركة 
للكنيسة  وراعيًا  خادمًا  كامل،  هشام  القس  للدكتور  عامًا   ٤٠ بمرور  اإلحتفال  يف   ،٢٠٢٢
قادة  من  عدد  شارك  وذلك  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا"  "وتيري  العربية  اإلنجيلية 
والعربية. املرصية  اجلالية  من  ولفيف  األمريكية  املتحدة  بالواليات  العربية  اإلنجيلية  الكنائس 

أندريه  القس  والدكتور  شاهني  أمحد  السفري  سعادة  من  كاًل  هنأ  االحتفال،  يف  كلامهتم  وخالل 
بمرور  بكاليفورنيا،  العربية  اإلنجيلية  الكنيسة  وشعب  وعائلته  كامل  هشام  الدكتور  القس  زكي 
بمشاركتي  كثرًيا  "أعتز  زكي:  أندريه  القس  الدكتور  قال  ثم  للكنيسة،  راعيًا  خدمته  عىل  عامًا   ٤٠
متتد  طويلة  عالقة  معه  تربطني  والذي  كامل،  هشام  القس  الدكتور  تكريم  إحتفال  يف  اليوم 
فيه". يتواجد  مكان  كل  يف  اهلل  كلمة  خلدمة  وخملِص  حمب  راٍع  فهو  اخلدمة،  من  لعقود 
وكفاح ومثابرة  تقوى  حياة  الدينية  "احلياة  زكي:  أندريه  القس  الدكتور  وأضاف 

ومؤسسة عيل كلمه اهلل، واخلدمة احلقيقية أساسها العالقة الصحيحة مع اهلل".
أربعيــن  ملـدة  املسيح  السـيـد  خـدم  أمني  خادم  عىل  لنتعرف  معنا  نصطحبكم  للمسيح  سفريًا  سنة   ٤٠

عامًا والزال حتى اآلن:
ولد الدكتور القس هشام كامل من أبوين مؤمنني يف الرابع من يونيو عـام ١٩٥٧ بالقـاهـرة يف حي حدائق القبة.
اإلعدادية. املرحلة  من  الثاين  الصف  يف  وهو  شخصية  مقابلة  املسيح  مع  تقابل   -
إنتقال والده للسامء، لكن لظروف  الثانوية بعد  املرحلة  الثاين من  للخدمة وهو يف الصف  الرب  - دعاه 
إىل  إنتقل  عام  وبعد  املنيا  جامعة  الزراعة  بكلية  فالتحق  أواًل..  اجلامعة  دخوله  عىل  والدته  أرصت  عائلية 
فالتحق  للخدمة  اإلهلية  الدعوة  مقاومة  يستطع  مل  الثالثة  السنة  ويف  شمس  عني  بجامعة  الزارعة  كلية 
الوقت. نفس  يف  الالهوت  وكلية  الزراعة  كلية  يف  يدرس  وكان  بالقاهرة  اإلنجيلية  الالهوت  بكلية 

التحق  ثم  خطبتهام  ومتت  روزينا  حياته  رشيكة  مع  وتقابل   ١٩٨٢ عام  خترج   -
مرص  تاريخ  يف  قسيس  كأول  رسامته  متت   ١٩٨٤ عام  ويف  العسكرية  اخلـدمـة  لتــأدية 
روزينا. من  تزوج  وقتها  القاهرة،  بمجمع  األحد  مدارس  خلـدمــة  متفرغ  كراعى 
جامعة  يف  املاجيسرت  لدراسة  املتحدة  الواليات  إىل  سافر  ثم  )رانا(،  هلام  إبنة  بأول  رزق   ١٩٨٧ عام  يف   -
يف  اخلامس  وربام  قسيس  أصغر  ليكون  الدكتوراة  درجًة  ثم  املاجيسرت  درجة  عىل  وحصل  فولر 
.١٩٨٩ عام  )توين(  بابنهام  روزينا  مع  اهلل  رزقه  ثم  الدكتوراة،  درجة  حيمل  اإلنجيلية  الكنيسة  تاريخ 
- يف عام ١٩٩١ كون املركز العريب للميديا فكان سباقًا أن يستخدم امليديا يف اخلدمة من راديو وتليفزيون 
ومطبوعات ومل يكن الستااليت قد بدأ بعد، فكانت فكرة تبدو غريبة أن يستخدم التليفزيون يف تقديم 

برامج مسيحية.
القدم  لكرة  العامل  كأس  بمناسبة  تليفزيونية  حلقات  أربع  وقدم  أنتج   ١٩٩٤ عام  يف  ثم   -
لدراسة  جتمعوا  الذين  العربية  اجلالية  من  العديد  جذب  مما  رائع  وجتاوب  فعل  رد  وكان 
عربية  كنيسة  هناك  تكون  أن  جربائيل  سان  جممع  وافق  ثم  ومن  معه  املقدس  الكتاب 
اآلن. حتى  رعايتها  يف  إستمر  والتي   ١٩٩٥ عام  العربية  اإلنجيلية  الكنيسة  فأسس  إنجيلية 

ورجال  والسفراء  الوزراء  من  العديد  مع  رائعة  بعالقات  كامل  هشام  الدكتور  يتمتع   -
بعالقات  يتمتع  وأيضًا  بل  العربية،  مرص  مجهورية  من  وخاصة  الدول  من  العديد  يف  اإلعالم 
االوسط. والرشق  مرص  يف  والكاثوليكية  األرثوذكسية  الكنيسة  قيادات  من  العديد  مع  رائعة 
لقد أكرم الرب القس هشام بأن زار وعلم يف حوايل ٥٧ دولة حول العامل وقد أكرمه الرب أن يكون أول 
قسيس مرصي يعظ يف كوريا واليابان وأندونيسيا بل وأيضًا ليكون أول من زار اململكة العربية السعودية.
لألسبانية  كتبه  بعض  ترمجت  وقد  واإلنجليزية  العربية  باللغتني  كتابًا   ٢٥ من  أكثر  وكتب  الف 

والزال العطاء مستمر.

السفري أمحد شاهني والدكتور القس أندريه زكي يشاركان يف تكريم الدكتور القس هشام كامل راعى الكنيسة اإلنجيلية العربية بكاليفورنيا





العام املرصى  الدورى  إنطالق  تعد ظاهرة تأخر 
نادرة  ظاهرة    2022  /2021 املنقضى  للموسم 
من  تبعه  وملا  العامل،  دوريات  كل  ىف  احلدوث 
إىل   2023/2022 اجلديد  املوسم  فعاليات  تأخر 
مفعمة  سنة  انقضاء  وبعد  املاضى  اكتوبر   18
التاىل.. النحو  عىل  املتتابعة  الكروية  باألحداث 

  
أسباب تأخر إنطالق الدورى املرصى:

إهناء  اعاقت  قد  عدة  أسباب  هناك  وكانت 
الدورى العام الــ 59 ىف موعده والذى إحتفظ فيه 
الثانية  للمرة  عقبة  بميت  بدرعه  الزمالك  نادى 
البيضاء.  القلعة  تاريخ  ىف   13 الــ  و  التواىل  عىل 
هى الرئيسية  األسباب  من  أنه  بالذكر  وجدير 
لنهائيات  وبرياميدز  املرصى  األهىل  وصول 
وصل  فقد  االهىل  عودنا  وكام  لالندية،  أفريقيا 
عىل  اخلامسة  للمرة  االبطال  دورى  لنهائي 
والذى  املغربى  الوداد  ضد  وخسارته  التواىل 
للمرة  بالبطولة  األهىل  واحتفاظ  احتفال  أفسد 
الساحة  تشهده  مل  هنائى  وىف  التواىل  عىل  الثالثة 
للمرة  تأهل برياميدز  وأيضا  الرياضية من قبل! 
الثانية عىل التواىل لنهائي كأس الكونفيدرالية ضد 
فريق هنضة بركان املغربى، عالوة عىل وصول 
العربية  للبطولة  النهائى  للدور  القومى  املنتخب 
وأخريا  السعودية  ىف  اجلزائر  هبا  فازت  والتى 
كأس  لنهائي  األول  القومى  املنتخب  وصول 
أفريقيا والتى فازت به السنغال ىف الكامريون عىل 
احلصيلة  فكانت  اجلزاء  برضبات  مرص  حساب 
أمل  خيبة  ىف  خسائر  بأربعة  هنائيات  أربعة 
اإلنشغاالت اخلارجية  نادرة احلدوث! وكل هذه 
املرصى! للدورى  إجباري  تأخري  إىل  ادت 

لكأس  املرصى  املنتخب  تأهل  عدم 
كثريا: املرصيني  أحزن  العامل 

القومى  املنتخب  تأهل  عدم  بلة!  الطني  وزاد 
ىف  FIFA Qatar 2022 القادمة  العامل  لكأس 
18 نوفمرب احلاىل وحتى 18 ديسمرب املقبل وحيث 
الشهرية  اجلزاء  برضبات  الكرام  خروج  خرج 
العبنا  الكبار،  الثالثة  أضاع  وحيث  السنغال  ضد 
ومصطفى  زيزو  وحممد  صالح  حممد  العاملى 
اثارت  مباراة  ىف  جزاء  رضبات  ثالثة  حممد 
كثري من اجلدل بسبب أشعة اليزر الغري قانونية 
العبينا  أعني  إىل  مبارش  بشكل  وجهت  والتى 
ومسمع  مرأى  عىل  اجلزاء  رضبات  تنفيذ  اثناء 
الكرة  واحتاد  غربال  مصطفى  اجلزائري  احلكم 
 FIFA األفريقى بل أيضًا االحتاد الرئيسى للعبة
البطولة  ىف  تأهلنا  يزد  مل  أنه  بالذكر  وجدير 
من فقط!  مرات  ثالت  عن  نفسها 
اننا  بمعنى   !!1930 عام  منذ  نسخة   21 عدد 
كل  مرة!!،   18 التأهل  ىف  نشرتك  مل  أو  اخفقنا 
رئيسية  أسباب  كانت  القهرية  االسباب  تلك 
2023/2022 اجلديد  الدور  انطالق  لتأخر 

خروج إحتاد الكرة من مأزق تأخري
إنطالق الدورى العام:

اجلبالية  احتاد  وجد  حني  نافعة!  ضارة  ورب 
انطالق  تأخر  مأزق  من  للخروج  النجاة  طوق 
مباريات الدورى والتى كادت أن تعصف برئيسه 
بركات  حممد  ومنهم  الستة  وبأعضاءه  ونائبه 
وحازم امام وحيث قررت إدارة اجلبالية إىل اختاذ 
لعب  وهو  والعامل  مرص  ىف  احلدوث  نادرا  قرار 
اثناء لعب مباريات كأس  العام  الدورى  مباريات 
العامل، وال أدرى ماذا كان سيفعل لو تأهل منتخبنا 
اجلديد! للموسم  البطولة  إلغاء  شك  بال  للبطولة 

!
احتاد الكرة ىف عدم استقرار دائم:

وال خيفى إن الدورى املرصى ياسادة! منذ وقت 
قصري هو الدورى االول من بني الدوريات التى 
إلحتادها!!  رئيسا  متلك  ال  طويلة  وملدة  ظلت 
ال  تكون  ثالثية  جلنة  عليها  يرشف  وحيث 
استقالة  بعد  وذلك  هلا  مبارشا  رئيسًا   FIFA
الكرة  احتاد  رئيس  منصب  من  ريدة  أبو  هانى 
وذلك بعد إخفاق منتخبنا القومى ىف كأس األمم 
عىل  اليدين  خاىل  وخروجه   2019 اإلفريقية 
حتى  ولو  ميدالية  اى  من  افريقيا  جنوب  يد 
فوزنا  مرات  لزيادة  سانحة  الفرصة  كانت  وإن 
بفارق  مرات  سبع  عند  توقف  والذى  بالبطولة 
سحب  تم  والتى  الكامريون  عن  فقط  بطولتني 
البطولة منها بسبب تأخرها كثريا ىف االستعداد 
اآلن!. موضعنا  هذا  وليس  القارية.  للبطولة 

مكانة مرص الكبرية وريادهتا األفريقيا:
الكرة  احتاد  لرآسة  جلنتني  انتخابات  بعد 

ونائب  أعضاء  وستة  عالم  جالل  جلنة  وفوز 
من  اهلزيمة  بعد  القدم  كرة  نشاط  وإعادة 
مرصى  الف   80 وسط  افريقيا  جنوب 
حممد  العامل-  ىف  العب  احسن  وجود  وىف 
كورونا. لفريوس  الذروة  وقت  وىف  صالح- 
ملكانة  بل  الرياضى  النشاط  عودة  فقط  وليس 
مرص الريادية ىف القارة السمراء وحيث كانت 
املخطط  االدارى  العقل  القاهرة  ومازالت 
الدائم  املقر  بوجود  أفريقيا  ىف  القدم  لكرة 
أكتوبر.  6 بمدينة  االفريقى  الكرة  الحتاد 

الدورى املرصى من أغىل الدوريات 
العربى وأفريقيا: الوطن  ىف 

االدارى  التخبط  كل  من  الرغم  وعىل 
زال  ما  ان  اال  أفريقيا  أمم  خسارة  بعد 
أمل. بارقة  املظلمة  السامء  ىف  هناك 
من  يعد  ومازال  كان  املرصى  الدورى  فأن 
أقوى واغىل دوريات املنطقة من حيث القيمة 
عربيا.  الثالث  يعد  وحيث  لالعبيه  التسويقية 
ويأتى ىف املرتبة األوىل الدورى السعودي بقيمة 
نادى   16 340 مليون يورو وبمشاركة  تسويقية 
الثانى بقيمة  ويأتى الدورى االماراتى ىف املركز 
ثم   14 ومشاركة  يورو  مليون   177 تسويقية 
بقيمة  الثالث  املركز  ىف  املرصي  الدوري  يليه 
تسويقية 48 مليون يورو وبمشاركة لـ 614 العبا 
ووصلت  عاما،   27 أعامر  بمتوسط  ناديا   18 يف 
وكانت   ،14.5% إىل  الدوري  يف  األجانب  نسبة 
أغىل صفقة يف تاريخ الدوري املرصي هى انتقال 
نادي  الربازييل ماركوس دا سيلفا من صفوف 
باملرياس إىل نادي برياميدز بعدما وصلت قيمتها 
قيمة  مرصى(،   19.5( يورو  مليون   8.60 إىل 
جنيه  مليون   168 يساوي  ما  اى  احلالية.  اليورو 
املرصى!!  بالدورى  حمرتف  لالعب  مرصى 
لالعبنا  التسويقية  القيمة  تعدى  انه  وحيث 
االشهر شحاتة ابو كف ىف فيلم غريب ىف بيتى!
أكثر وأغىل مدربني اجانب ىف تاريخ الدورى العام:
نسبيا  العالية  التسويقية  القيمة  تتوقف  ومل 
االعب  عىل  املرصى  الدورى  تاريخ  ىف 
مل  قيايس  رقم  وىف  بل  فحسب  األجنبي 
املديرين  عدد  وصل  فقد  قبل،  من  حيدث 
ويأتى  مدربني  سبعة  إىل  األجانب  الفنيني 
مارسيل  األهىل  مدرب  القائمة  رأس  عىل 
فرييرا،  جوزفالدوا  الزمالك  مدرب  ثم  كولر 

األهىل والزمالك قطبى الكرة املرصية:
املرصية  الكرة  قطبا  والزمالك  األهيل 
يف  ومجاهريية  شعبية  األندية  أكثر  من 
اإلطالق عىل  أفريقيا  وقارة  العريب  الوطن 
للدوري  الزمالك ىف آخر بطولتني  فقد ملع نجم 
 24 بفارق   14 الــ  البطولة  حصد  وحيث  العام 
مرة عن غريمه التقليدى االهىل املرصى امللقب 
اهليات  رأس  عىل  جيئ  والذى  القرن  بنادي 
الوطن العربى الــ 27 وهو الفريق األكثر تتوجيا 
األلقاب  عدد  وصل  وحيث  املرصى  بالدورى 
مجيع  يف  األهيل  النادي  حققها  التي  الرسمية 
بطولة  يف  لقبًا   42 منها  لقًبا،   114 البطوالت 
 1949/1948 موسم  يف  أوهلا  املرصي،  الدوري 
البطل  وهو   ،2019/2018 موسم  يف  وآخرها 
الزمالك  عن  لقبًا   29 بفارق  للمسابقة  التارخيي 
ورشيفة  رشسة  منافسة  ىف  األهىل  أن  ويذكر 
عامليأ مع غريمه اإلسباين ريال مدريد عىل لقب 
العامل. يف  اخلارجية  بالبطوالت  تتوجيا  األكثر 

القيمة التسويقية للدورى املرصى:

وليس غريبا ان يعد االهىل والزمالك األعىل قيمة 
املمتاز املرصي  بالدوري  ناديا   18 بني  تسويقية 
وفقا لتقديرات شبكة "ترانسفري ماركت العاملية.
h t t p s : / / w w w. t r a n s f e r m a r k t .
u s / s t a t i s t i k / n e u e s t e t r a n s f e r s
قدرها  تسوقية  بقيمة  الرتتيب  األهيل  يعتيل 
33.03 مليون يورو، يليه الزمالك بـ 23.18 مليون 
يورو، وخلفهام برياميدز، القطب الثالث للكرة 
من  يضمه  ملا  األخرية،  السنوات  يف  املرصية 
قطبى  عنهم  استغنى  ونجوم  دوليني  العبني 
الكرة املرصية او لعبت املادة والدوالر االمريكى 
للعب  إغراء معظم العبى برياميدز  دورها من 
مستقبليا  والواعد  كرويا  احلديث  النادى  ىف 
وحتت إدارة املدرب اليونانى تاكيس جونياس.
 19.03 لبرياميدز  التسوقية  القيمة  تبلغ 
فيوترش  فريق  رابعا  يليه  يورو،  مليون 
املوسم  هذا  املمتاز  للدوري  حديثا  الصاعد 
تعاقده  بفضل  يورو،  مليون   11.3 بقيمة 
والزمالك. باألهيل  سابقني  العبني  مع  أيضا 
فإن  املوسم،  هذا  باهلبوط  مهددا  كونه  ورغم 
الرتتيب  يف  خامسا  تضعه  اإلسامعييل  مكانة 
يورو  مليون  بـ9.33  تقدر  تسوقية  بقيمة 
جاريدو. كارلوس  السابق  األهىل  ومدرب 

عىل  ومتوعدة  واعدة  جديدة  أندية 
املرصى: الدورى 

صعود  األخرية  اآلونة  ىف  الطبيعى  من  واصبح 
هبوطها  وعدم  األوىل  الدرجة  دورى  من  اندية 
مراكز  عىل  تنافس  باتت  بل  أخرى  مرة 
اندية برياميد وفيوترش  الدور مثل  متقدمة ىف 
وفاركو.  كليوباترا  وسرياميكا  األهىل  والبنك 
االسود  احلصان  بمثابة  االندية  تلك  تعد  وحيث 
من  األوىل  الدعم  تنال  إهنا  والخيفى  للدورى. 
وذلك  شهرية  جتارية  ومؤسسات  رشكات 
عىل حساب فرق مجاهريية شهرية ومازالت 
واملظاليم  الغالبة  دورى  ودهاليز  غياهب  ىف 
والفيوم..الخ والسويس  املنصورة  اندية  مثل 
ومتسكها  جدارهتا  اثبتت  اندية  كذلك 
بنك  وهى  االندية  كبار  مع  بتواجدها 
أما  واملحلة  كليوباترا  وسرياميكا  مرص 
رصاع  بعد  التوفيق  يرافقها  مل  التى  االندية 
وهى  الفارقة  والنقطة  الطويل  النفس 
كومبنى.  وايسرتن  واملقاصة  اجلونة  اندية 
)استثنائي(: خمتلف  كروى  دورى  توقع 
بمدربني  واعدة  جديدة  اندية  وبصعود 
واسوان  الداخلية  اندية  وهى  جدد  والعبني 
البقاء  ىف  طموح  وكلها  احلدود  وحرس 
اخرى. مرة  للهاوية  اهلبوط  تكرار  وعدم 
لالعبيني  السوقية  القيمة  زادت  قد  وحيث 
املتميزة  املواهب  املزيد من  واملدربني واحرتام 
عن  ناهيك  العامل،  بالد  خمتلف  من  قادمة 
حكم  بقيادة  متميزة  حمرتمة  جلنة  وجود 
 Mark اإلنجليزى  وهو  خمرضم  عاملى 
احلكم  كفاءة  رفع  وبالتاىل   Clattenburg
وسائل  أحدث  عىل  التدريب  وأيضا  املرصى 
الخ...   VAR الـ  تقنية  مثل  العاملية  التحكيم 

مجاهري كرة قدم الوفية واملتعطشة 
لكرة القدم:

بحضور  مميز  دورى  بصدد  نحن  واخريًا 
الفريوس  مجاهريى يزداد تدرجييًا بعد زوال 

واملالعب  العامل  من   Covid 19 اللعني 
كادت  فرتة  ىف  خاصة  بصفة  الرياضية 

ويابس  تقضى عىل كل ماهو أخرض  أن 
نادرا  وظواهر  كروية  مواهب  من 

األخرض  البساط  عىل  حتدث  ما 
أمثال ميسى وكريستيانو وصالح 

احلاصل  زيمة  وبن  وهاالند 
حديثا.. الذهبية  الكرة  عىل 

فمرحبًا بجامهري الكرة 
من  لقلعة  ا و فية  لو ا
انــديتهــا  مشــاهــدة 

والعبيها مرة اخرى 
ســــائـــليــن العـىل 

القــــديـــــر أن 
ال يرجع هذا 

الــضــيـــف 
الثقيل عىل 

العــــــالــم 
أمجــع.





برج احلمل )21 مارس - 20 أبريل(:
ترتك انطباعا هائال عىل بعض املحيط وتتكيف مع الظروف بطريقة استثنائية. تبدو واثقا 
باحلياة اكثر من السابق. متتلئ باحلامسة، وقد تقوم بسفر او حترض له، لكن جيـب أن تبقى 
متواضعا وان تترصف بدون ادعاء او تبجح. تزداد ثقتك بنفسك خاصة وانك تؤدي عمال 

تربع فيه وتتميز به عن اآلخرين، خيشى الرشيك من فقدانك ويسعى بكل جهده لكسب 
انتامئك إليه جمددًا. قد تفكر يف الزواج أو تقرره يف هذا الشهر، أو تشرتي منزاًل جديدًا 

فتحقق مع الرشيك أحالمًا قديمة.

برج الثور )21 أبريل - 21 مايو(:
حلسن احلظ أنك تنترص عىل خجلك وجترؤ عىل قول احلقيقة والتصدي لبعض املغرضني. 
وتفتح لك أبواب واسعة.  تشعر بأن القدر يقف جلانبك وتقدم عىل تغيريات مهمة وتربز يف 

الطليعة، وتدور أحداث ملصلحتك وهتيئ الساحة لكي تربز مواهبك وتقدم عىل عمل خالق. 
تقبل عىل حتالفات مهنية واجتامعية، وقد يلجأ اليك بعض املتعاونني القدماء لكي يستشريوك 

يف بعض املواضيع،  ترعاك األيام السبعة األوىل حيث فينوس يف برجك يعدك باألفضل.

برج اجلوزاء )22 مايو - 21 يونيو(:
يؤدي رجوع الكواكب إىل جعل التدفق غري منتظم ويقطع تدفق األموال. لكن هذا لن يؤثر 
عىل املالية العامة. ستحصل عىل التشجيع من أفراد األرسة واإلدارة لتقدمك النـقـدي. الوقت 
مناسب حلل املشاكل مع اجلهات احلكومية، تبدو منشغاًل جدًا وبأمور متعددة، قد يطرأ مـا 

يأخذك بعيدًا عن حميطك االعتيادي، تكثر التحديات وتندفع للمواجهة، تدافع عن موقف 
أو قضية وتتوعد هبجوم عىل من حياول صدك وتنعكس قراراتك السابقة عىل أحداث هذين 

اليومني

برج الرسطان )22 يونيو - 23 يوليو(: 
اجلهد  من  الكثري  األمر  يتطلب  ال  للمحرتفني.  للغاية  مشجًعا  الشهر  هذا  سيكون 
احلالة  وحتسني  الرتقيات  توقع  يمكنك  الكواكب.  تأثريات  بسبب  الوظيفي  للنمو 
آفاق  فحص  عليهم  جيب  لكن  عمل.  عن  للباحثني  امليمون  هو  الشهر  وظيفتك.  يف 
االنتباه  وعليك  التقلب  من  حالة  يف  ستكون  الشهر  بداية  يف  قبوهلا،  قبل  اجلديدة  الوظيفة 
اجلميع. يف  وتتألق  أفضل  حالة  يف  ستكون  الشهر  بنهاية  ولكن  العاطفية  الفضائح  إىل 

برج األسد )24 يوليو - 23 اغسطس(:
حتتل مركزا يف هذا الوقت او منصبا مهامً. تتاح لك فرصة استثنائية لتعزيز اوضاعك املهنية 

واملالية. كن متعاونا مع اآلخرين والتعمل وحيدا. وظف جاذبيتك لكسب املؤيدين اىل افكارك 
وقضيتك. ابحث جيدا عام حيصل، فقد تطرأ ظروف او تطورات عامة يمكن ان تستفيد منها 

لبلوغ اهدافك. تسمع عن اخرتاعات او عن تطوير لبعض اآلالت اإللكرتونية أو األساليب التقنية 
.  تسري عىل خط التفاهم مع بعض الفئات وتضع رشوطك، وتراوح مكانك ولكنك تتعامل بلباقة 
ودبلوماسية مع جهات تفاوضك عىل عقد او عىل مرشوع. ترتك اثرا هائال اينام ذهبت وتكون 

عىل موعد مع احلب. تنعم بطاقة كبرية وشعبية ونجومية.

برج العذراء )24 اغسطس - 23 سبتمرب(:
ويفقد  األرسة  أفراد  كبار  مع  مواجهات  هناك  ستكون  األرسة.  لقضايا  واعدة  ليست 
األطفال  سيواجه  للعائلة.  مشاكل  أيًضا  التمويل  سيخلق  األرسية.  البيئة  يف  العام  االنسجام 
تتحىل  أن  برشط  املشكالت  مجيع  حل  يمكنك  الدراسية.  مناهجهم  مع  التعامل  يف  صعوبة 
والرومانسية.  اهلدوء  من  فرتة  يعيش  ستجعله  اإلجيابية  الالزم.  الوقت  ولديك  بالصرب 
جيب.  كام  معها  التعامل  سيتم  ألنه  عابرة  ستكون  نفسها  تفرض  قد  التي  املشاجرات 

برج امليزان )24 سبتمرب - 23 اكتوبر(:
 جتتمع ببعض الناس فتكثر احلركة حولك، تقلق بشأن أمر لكن النتائج تأيت أفضل مما توقعت. 
قد حياول أحدهم حتديك فتبدو مستعدًا للمبارزة، وقد يتعلق األمر بشأن شخيص أو عائيل. 
والتحليل  والتفكري  واملراقبة  األخرى  تلو  صغرية  وخطوة  ببطء  العمل  هي  إعتامدها  جيب 
قبل القيام باخلطوة التالية. املتاعب حارضة وموجودة ولكنها مل تفرض نفسها بعد ولكن قيام 
اتبع قلبك. أو مترسعة من شأنه أن جيعلها تظهر دفعة واحدة  الرسطان بخطوات خاطئة 

برج العقرب )24 أكتوبر - 22 نوفمرب(:
الدائرة  مواليد  من  كنت  إذا  خاصة  األفالُك،  فتدللك  مميزة  مالية  عمليات  عىل  تقدم  قد 
يدخل  الذي  يدعمك  كذلك  تطرأ.  قد  التي  املصاعب  كل  وتتحدى  بالقوة  تشعر  األوىل. 
فُتكلف  شعبيتك  تقوى  إجيابية.  أكثر  واملحاورين  غنى  أكثر  اتصاالتك  وجيعل  برجك  إىل 
إداري. طابع  ذات  مسؤولية  تويل  أو  منصب  شغل  إىل  تستدعى  قد  وربام  بمهمة 

برج القوس )23 نوفمرب - 22 ديسمرب(:
والقناعات  املبادئ  ببعض  نفسك  وتكبيل  عليك  يفرض  بام  االلتزام  رضورة  من  تستاء 
أو  رياضية  بنشاطات  وتبارش  وثقة  ديناميكية  عن  تظهر  جتاوزها.  تستطيع  ال  التي 
بحبيب  أو  قديم  بصديق  تلتقي  قد  عائلية.   قضية  يف  انفراج  إىل  أو  سعيدة  اجتامعية 
جيد  شهر  يف  أنت  به.  اللقاء  تعاود  وربام  حلوة  ذكريات  تستعيد  املايض،  يف  أسعدك 
حبك.  جتديد  يف  التفكري  دائام  يرجى  ولكن   ، أفضل  عالقة  عىل  احلصول  يف  وتأمل 

برج اجلدي )23 ديسمرب - 20 يناير(:
من  املزيد  نحو  وواثقة  رسيعة  بخطوات  يسري  واألسد  مراحلها  أفضل  يف  األمور  مهنيًا 
النجاح. العالقة مع زمالء العمل مثالية وهناك دعم كبري للمسرية املهنية. النجاح هذا سيعود 
وتعيش  اآلخرون  إليك  يصغي  مثالية.  ستكون  االمور  كل  وبالتايل  املالية  بالوفرة  األسد  عىل 
املشاريع، ترغب  لبعض  أو يف رؤية  أوقاتًا التنسى، حيث يدعمك أصدقاء يف بحث تقدمه 
برتك أثر جيد عىل فريق أو جلنة وإيصال رسالتك قد تتاح لك فرصة لذلك. ال تتوقع دعاًم، 
فهذان اليومان معاكسان، قد خييبك بعض النتائج املتعلقة بعائدات مالية أو بميزانية معينة.

برج الدلو )21 يناير - 19 فرباير(:
تشجعك  امليزان  برج  يف  الكواكب  أن  إذ  التناقضات،  من  حالة  الشهر  هذا  تعيش 
والرصاعات،  النزاعات  من  أكثر  الودي  التفاهم  وعىل  التسويات  عىل  األسد  أهيا 
إذا  هذا  الغضب،  لنوبات  اإلستسالم  بدل  أعصابك  ضبط  عىل  وتساعدك 
تنافس  وقد  املحيط،  مع  عالقاتك  يف  اتزان  عن  ُتظهر  ومهوم.  مشاكل  طرأت 
دعمك. عىل  قادرة  جهات  مع  وتتحالف  موقع،  عىل  أو  منصب  عىل  أحدهم 

برج احلوت )20 فرباير - 20 مارس(:
جيب  قلنا  كام  ولكن  أهدافه  حتقيق  نحو  بالعمل  اإلستمرار 
مشاريع  تشمل  ال  والتي  األمد  القصرية  األهداف  خلف  السعي 
البطيء  اإليقاع  ومساعدهتم.  االخرين  دعم  اىل  حتتاج  ضخمة 
هو السبيل للنجاح مهنيًا خالل الشهر هذا. حاول ان تعمل ضمن 
بثقة  تشعر  قد  وافرادية.  ارجتالية  بقرارات  والخترج  فريق، 
كبرية بالنفس، وتدور نقاشات حلوة وممتعة. نجاح يف حمادثات 
ما، او عن عودة حق اليك، او عن عقد مثمر جدا او عمل تصبو 
ادارة  يف  جيدة  طريقة  جتد  او  مالية،  مساعدة  تالقي  اليه.  
اموالك وتكون ممتازة. فرتة جيدة، وحتمل اليك احالما جديدة 
وبعض احللول. ابتعد عن ايقاظ املشاعر السلبية، انتبه من ردات 
وودك  إعجابك  لكسب  اآلخرون  يسعى   . مدروسة  غري  فعل 
ويرتك أحدهم لديك انطباعًا غريبًا بعض اليشء فتحتار بأمرك.



"هوذا البنون مرياث من عند الرب  ثمرة البطن أجرة "
مزمور 127 : 3، األوالد مرياث لنا من يد الرب فهم عطية 
من  نطلب  أن  تربيتهم  ىف   نحتاج  ونحن  بيوتنا  ىف  وبركة 
وروحيا   نفسيا  أصحاء  يكونوا  لكى  واملعرفة  احلكمة  اهلل 
أحيانا  تظهر  طفل  من  بأكثر  األرسة  اهلل  يبارك  وعندما 
نوعية معينة من التحديات التى تواجه األرسة ىف تربيتها  
ووسط  بيوتنا  من  العديد  ىف  موجود   األمر  وهذا  ألبنائها 
من  يشتكون  واألمهات  األباء  من  كثري  ونسمع  عائالتنا 
املشكلة والجيدون هلا حال ملموسا وقد تؤرق هذه  هذة 
كثرة  من  يعانون   حيث  وشهورا  أياما  حياهتم   املشكلة 
الرصاعات نتيجة الغرية  بني األبناء واألخوة فتجد مرات 
تكون الغرية من طرف الطفل األكرب حني يغري من أخوه 
مسؤليات  من  الصغري  غرية  من  أخرى  ومرات  األصغر 
وحقوق الكبري بل قد تظهر الغرية أيضا بني الولد والبنت 
هذه  مع  التعامل  كيفية  عىل  نتعرف  أن  وقبل 
الغرية  مظاهر  عىل  أوال  الضوء  نلقى  دعونا  املشكلة 
عالجها: وكيفية  ظهورها  اىل  أدت  التى  واألسباب 

أواًل مظاهر الغرية: 
• العناد والتمرد : حيث الطفل الذى يشعر بالغرية قد يقوم 
بمظاهر العناد ألنه يشعر بالدونية وصغر القيمة عن غريه 
ويتمرد عىل األهل أو عىل أى موقف من أجل أن يلفت نظر 
موجود. فأنا   - إىل  التفتوا  ويقول  يرصخ  كأنه  حوله  من 

بصوت  التحدث  او  أخوته  عىل  والرصاخ  الغضب   •
مرتفع مع األب واألم أو عموما.

 
الغرية  مظاهر  من  آخر  مظهر  وهو  النكوص:   •
التبول  مثل  بعمره  تليق  ال  سلوكيات  إىل  العودة  وهو 
مشكالت  عىل  يدل  شىء  عىل  دل  إن  الذى  الإلرادى 
ىف  الشعورية  بطريقة  الطفل  عنها  يعربها  داخلية 
األكل. عن  االمتناع  شكل  ىف  أو  الألرادى  التبول  شكل 

• قد تقود   الغرية الطفل اىل رضب أخوه أو أخته أو التعمد 
إىل إيذائهم بأى شكل ألنه يشعر أنه اقل منهم  ىف األهتامم 
أنه  بالغيظ فرييد أن يؤذهيم - بجانب  واحلب فهو يشعر 
ربام  أمور  بفعل  كان  لو  حتى  اليه  االنتباه  يلفت  أن  يريد 
يعاقب عليها  فال هيم بل هدفه االساسى هو لفت االنتباه.

بعض  من  الطفل  هروب  املرات  بعض  ىف  ربام   •
الشعور  من  خوفا  املواجهات  أو  اإلجتامعيات 
منه. يغري  الذى  املميز  الطفل  مع  مقارنة  باخلجل 

املشكلة: هذه  وراء  األسباب  عىل  نتعرف  معا  دعونا 

اآلخرين   أخوته  عن  ومتييزه  األبناء  ألحد  األباء  تدليل   •
من خالل مثال التعبري عن احلب له أكثر أو تقديم له العديد 
مقابل   ىف  هبا  أدرى  مجيعا  أخرى  أمور  أو  اهلدايا  من 
األمهال العاطفى الذى يقابله الطفل الذى يشعر بالغرية.

وهذا االمهال  يصل اليه عندما ال جيد احلب بالطريقة التى 
يفهمها مثل قبالت أو أحضان أو هدايا أو كلامت تشجيع 

وربام نتيجة أمهاله وعدم البوح له بأنه شخص مهم ىف العيلة.

الذى يسوده األوامر والنواهى  املتسلط  الرتبية  أسلوب   •
من  بداخلهم   ما  عن  بالتعبري  لألوالد  يسمح  ال  فقط 
عىل  وجيربهم  يضغطهم  أسلوب   – كلامت  أو  مشاعر 
جيعل  حوار  أو  نقاش  دون  فقط  )اخلنوع(  الطاعة 
األساس  حجر  يعترب  الذى   الكبت  من  يعانون  األبناء 
شكل  ىف  يظهر  وبعضها  عديدة  نفسية  مشكالت  لظهور 
الغرية. ضمنها  ومن  لالطفال  حمببة  الغري  السلوكيات 

او  مثال  البنت  عن  الولد  تفضل  قد  التى  الرتبية   •
اآلخر. عن  ومتنعها  لفرد  وحقوق  صالحيات  تعطى 

 
• طفل جديد ىف العيلة -أستقبال مولود جديد  ىف العيلة  قد 
للبيت وقد يكون سبب ىف هتديد  بالبهجة والفرحة  يأتى 
ام وأمان أخوته أو عىل األقل الطفل الذى يكربه مبارشة 
والكره. الغرية  مشاعر  تظهر  بالتهديد  يشعر  وعندما 

 
يشعر  جيعله  األبناء  الحد  املستمر  لنقد  ا كلامت   •

بالنقص والغرية ممن حوله.
 

أو  األخوة  من  غريه  مع  للمقارنات  الطفل  تعريض   •
أيضا. بالرفض  يشعر  جيعله  األقارب  أو  األصحاب 

كان   لو  حتى  ظرف  أى  حتت  اآلباء  من  األمهال   •
احلياة  ىف  املشغولية  او  بالعمل  األنشغال  بسبب  إمهال 
وسلوكه. صفاته  بسبب  جتاهله  األباء  يتعمد  قد  و  عامة 

أو  الكالم  مثل  معني  أمر  ىف  آخر  عن  طفل  تقدم   •
أو  مثال  أفضل  عالقات  عمل  عىل  القدرة  أو  اجلامل 
حوله  من  كل  من  ومدحه  معينة  موهبة  ىف  تقدمه 
ليس  الغيور  الطفل  العكس  وعىل  به  يقوم  ما  وتقدير 
بالغرية والغيظ. لديه ما يساويه فال يمدح فعندها يشعر 

الطفل  حيصل  مل  احلال  لضيق  ربام  املادى  احلرمان    •
انه  أخرى  ألسباب  وربام  يريدها  أشياء  أو  ألعاب  عىل 
ليس  ولكن  األباء  منه  يعانى  بخل  أو  حمبوب  غري 
يؤثر  أيضا  العاطفى  احلرمان  لكن  فقط  املادى  احلرمان 
الغرية. من  يعانى  وجيعله  وشخصيته  الطفل  عىل 

الزوجني بني  االرسة  ىف  الرصاعات   ان  ننسى  وال   •
لألمان  الطفل  إحتياج  هتدد  واألبناء  االباء  بني  أو 
مضطربة  سلوكيات  اىل  يقود  األحتياجات  هذه  ونقص 
االخر  أليذاء  امليل  أو  الغرية  ضمنها  ومن  عموما 
فأنت  أبنائك  مع  املشكلة  هذه  من  تعانى  كنت  أن 
سوف  القادمة   القليلة  السطور  وىف  وحدك  لست 
تتقلس. سوف  أتبعنهاها  اذا  عملية  حلول  نتناول 

مشكلة الغرية وربام ختتفى بني األخوة:
فيه  يشعر  لكى  حدة  عىل  طفل  لكل  وقت  ختصيص   -١
معه اللعب  خالل  من  يكون  ربام  واحلب،  باإلهتامم 
ىف  أو  صغرية  نزهة  ىف  معه  اخلروج  أو  صغريا  كان  إن 

التى  باللغة  له  احلب  متكني  مع  للتمشية  حتى  أو  كافيه 
ختصصه   وقت  أول  وليكن  أنت  بلغتك  وليس  يفهمها 
وعىل  طفل  كل  عىل  أكثر  تتعرف  ان  فرصة  هو  لكام 
عىل  تداوم  أن  تنسى  وال  ذلك  إىل  وما  ومواهبه  اهتامماته 
معه  الرتكيز  مع  طفل  لكل  املخصص  فالوقت  ذلك، 
غريبة  أمور  لفعل  يلجأ  فال  باألهتامم  يشعره  أن  كفيل 
بعد. فيام  انتباهك  جيذب  لكى  مضطربة  سلوكيات  أو 

وأمكانياته  به  اخلاصة  مواهبه  معه  أكتشف   -٢
كلامت  مع  ذلك  ولتفعل   - تطويرها  عىل  وساعده 
فيه  مبالغ  غري  مدح  ليكن  ولكن  املستمر  التشجيع 
وحتبطه. هتدمه  قد  التى  النقد  كلامت  وجتنب 

الغري  احلب  تقديم  ىف  استمر   – خيطىء  عندما   -٣
هدوء  ىف  اخلطأ  أو  املوقف  وعالج  له  مرشوط 
فال  العائلة  أفراد  باقى  أمام  به  تشهر  أن  دون 
خيطىء. ال  ممن  ويغار  وواخلجل  باخلزى  يشعر 

 
التغريات  جتنب   – جديد  طفل  أستقبال  حالة  ىف   -٤
فيشعر  أخرى  غرفة  اىل  نقله  مثل  تزعجه  قد  التى 
منه ويغار  يكرهه  ويبدأ  منه  أهم  اجلديد  املولود  أن 
اجلديد  باملولود  هتتم  كام  له  اإلهتامم  قدم  بالعكس  بل 
يأخذ  قد  الرضيع  ملاذا  األمر  إحتاج  أن  له  وإرشح 
جدا  صغري  أنه  اذ  أكرب  وقت(  او   - )مساعدة  أهتامما 
أكرب. ملساعدة  حيتاج  لذلك  العامل  هذا  مع  التعامل  عىل 

 
بداخلهم من مشاعر  ما  التعبري عن  األوألد عىل  ٥- شجع 
فتحميهم  واحلزن  الضيق  مشاعر  وخصوصا   - كلامت  ىف 
من الكبت  واألمراض النفسية والسلوكيات الغري حمببة.

 
شىء  كل  وربام  شىء  أى  ىف  معا  التعاون  علمهم   -٦
احلياة  ىف  دور  شخص  لكل  أن  منهم  كل  وليدرك 
واملرات  كبريه  دوره  يكون  قد  املرات  بعض  ىف   -
األكرب  الدور  له  من  املهم  وليس  صغري  يكون  األخرى 
الفريق. روح  ىف  والتعاون  املشاركة  هو  األهم  ولكن 

 
األخوة  بني  املعاملة  ىف  تعدل  ان  عىل  أعمل   -٧
واألخر  هادى  بني  صفاهتم  إختلفت  أن  حتى 
اآلخر. عن  أحدمها  بني  متييز  فال   - شقاوة  أكثر 

بالنفس  الثقة  بناء  عىل  تعمل  أن  عىل  أحرص   -٨
سلوك  يؤثرعىل  الثقة  ضعف  ألن  الغيور  للطفل 
أنطوائية. أخرى  ومرات  وغرية  عدوانية  بني  الطفل 

 
٩- درب الطفل الغيورعىل التنافس مع نفسه وليس مع غريه 
أى يعمل عىل تطوير نفسه لألفضل مما كان عليه وإستثامر 
إمكانياته وليس املنافسة مع غريه من األخوة أو األصدقاء.

 
فكـرة  ليتعلم  رياضى  لفريق  األنضامم  عىل  شجعه   -١٠
دوما  هو  ليس  كان  ان  يضطرب  فال  اجلامعى  العمـل 

موضوع األهتامم. 






