




العــــام  اإلحتــــاد  نـظـــّم  العــــام -  اإلحتــــاد  نـظـــّم   -
الـــخـــــارج  يف  الـــخـــــارج للمصــريني  يف  للمصــريني 
بأمريكا أول رحلة إىل مرص بُمشاركة الدكتور سامح بأمريكا أول رحلة إىل مرص بُمشاركة الدكتور سامح 
وواليات  شيكاغو  يف  العام  مرص  قنصل  العينني،  وواليات أبو  شيكاغو  يف  العام  مرص  قنصل  العينني،  أبو 
بني  وبالتنسيق  حرمه،  والسيدة  األمريكي،  بني الغرب  وبالتنسيق  حرمه،  والسيدة  األمريكي،  الغرب 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  االحتاد  رئيس  من  األمريكية كٍل  املتحدة  بالواليات  االحتاد  رئيس  من  كٍل 
غرف  ورئيس  صليب  رأفت  األستاذ/  األعامل  غرف رجل  ورئيس  صليب  رأفت  األستاذ/  األعامل  رجل 
العربية. وبتشجيع كبري  العربية. وبتشجيع كبري السياحة بجمهورية مرص  السياحة بجمهورية مرص 
ودعم من سعادة السفري أمحد شاهني قنصل مرص ودعم من سعادة السفري أمحد شاهني قنصل مرص 

العام بلوس أنجلوس والساحل الغربى. العام بلوس أنجلوس والساحل الغربى. 
اجلاليات  خرية  من  جمموعة  الرحلة  يف  شارك  اجلاليات -  خرية  من  جمموعة  الرحلة  يف  شارك   -
املرصية يف املهجر من واليات وسط ورشق وغرب املرصية يف املهجر من واليات وسط ورشق وغرب 
اجليلني  أبناء  من  األول  الفوج  املتحدة،  اجليلني الواليات  أبناء  من  األول  الفوج  املتحدة،  الواليات 

وكاليفورنيا ونيويورك  واشنطن  من  والثالث  وكاليفورنياالثانى  ونيويورك  واشنطن  من  والثالث  الثانى 
ونيو جريسى وفلوريدا ومن كافة الواليات.، حيث ونيو جريسى وفلوريدا ومن كافة الواليات.، حيث 
قاموا بزيارة آثار مرص للتعرف عىل تارخيها العريق قاموا بزيارة آثار مرص للتعرف عىل تارخيها العريق 
امبو  وكوم  وادفو  أسوان  يف  الثرية  امبو وحضارهتا  وكوم  وادفو  أسوان  يف  الثرية  وحضارهتا 

واالقرص ومعابد هابو والكرنك ووادي امللوك.واالقرص ومعابد هابو والكرنك ووادي امللوك.
بالتنسيق  العينني  أبو  سامح  السفري  قام  كام  بالتنسيق -  العينني  أبو  سامح  السفري  قام  كام   -
شيكاغو  بجامعة  الرشقية  الدراسات  معهد  شيكاغو مع  بجامعة  الرشقية  الدراسات  معهد  مع 
الزائرة للمجموعة  املحارضات  من  سلسلة  الزائرةبتقديم  للمجموعة  املحارضات  من  سلسلة  بتقديم 
باألقرص للجامعة  األمريكي  املركز  رعاية  باألقرصوحتت  للجامعة  األمريكي  املركز  رعاية  وحتت 

للتاريخ واآلثار، وذلك وسط معبدي هابو واألقرص.للتاريخ واآلثار، وذلك وسط معبدي هابو واألقرص.
العام  العام قال االستاذ/ رأفت صليب رئيس فرع اإلحتاد  قال االستاذ/ رأفت صليب رئيس فرع اإلحتاد 
للمرصيني ىف أمريكا، إن الفوج األول وصل للقاهرة للمرصيني ىف أمريكا، إن الفوج األول وصل للقاهرة 
صبــاح اخلميــس صبــاح اخلميــس 1919 ينــاير  ينــاير 20232023 لقضــاء أسبوعني ىف  لقضــاء أسبوعني ىف 
القــاهــــرة واألقصـــــر القــاهــــرة واألقصـــــر 
وشــــــــرم  وشــــــــرم واســـــوان  واســـــوان 
لــزيـــــــارة  لــزيـــــــارة الشــــــيــخ  الشــــــيــخ 
األمــاكــــن الســــياحـيـة األمــاكــــن الســــياحـيـة 
األثــــريــة واألمــــاكـــن األثــــريــة واألمــــاكـــن 

الرتفيهية ىف مرص، وكانت اإلقامة ىف مرص ىف فنادق الرتفيهية ىف مرص، وكانت اإلقامة ىف مرص ىف فنادق 
))55( نجوم وىف نايل كروز خالل زيارة األقرص وأسوان، ( نجوم وىف نايل كروز خالل زيارة األقرص وأسوان، 
وشمل برنامج الرحلة ختصيص يومني لزيارة األهل وشمل برنامج الرحلة ختصيص يومني لزيارة األهل 

واألقارب ىف القاهرة واملحافظات.واألقارب ىف القاهرة واملحافظات.
رئيس  عىل  أمحد  إسامعيل  املهندس  رئيس وقال  عىل  أمحد  إسامعيل  املهندس  وقال 
اخلارج ىف  للمرصيني  العام  اإلحتاد  إدارة  اخلارججملس  ىف  للمرصيني  العام  اإلحتاد  إدارة  جملس 
يقوم  والتى  العامل  دول  من  القادمة  الرحالت  يقوم إن  والتى  العامل  دول  من  القادمة  الرحالت  إن 
بإعدادها وتنفيذها جلان السياحة ىف الفروع تتم بقصد بإعدادها وتنفيذها جلان السياحة ىف الفروع تتم بقصد 
تعريف أبناء الوطن ىف اخلارج بمرص ودعم السياحة تعريف أبناء الوطن ىف اخلارج بمرص ودعم السياحة 

فيها بام يعود بالنفع عىل مجيع األصعده.فيها بام يعود بالنفع عىل مجيع األصعده.
وسط  اإلقامه  فندق  ىف  بالورود  الفوج  استقبال  وسط تم  اإلقامه  فندق  ىف  بالورود  الفوج  استقبال  تم 

سعادة أبناء مرص ىف أمريكا بزيارهتم ملرص.سعادة أبناء مرص ىف أمريكا بزيارهتم ملرص.
العام  قنصل مرص  العينني  أبو  السفري سامح  اشاد  العام -  قنصل مرص  العينني  أبو  السفري سامح  اشاد   -
املتحده  الواليات  غرب  وسط  وواليات  شيكاغو  املتحده يف  الواليات  غرب  وسط  وواليات  شيكاغو  يف 
االمريكية بجهود اإلحتاد العام للمرصيني يف اخلارج االمريكية بجهود اإلحتاد العام للمرصيني يف اخلارج 
حيث ابدى سيادته سعاده بالغة بإستقبال رحلة وفد حيث ابدى سيادته سعاده بالغة بإستقبال رحلة وفد 
اىل  امريكا  فرع  اخلارج  يف  للمرصيني  العام  اىل االحتاد  امريكا  فرع  اخلارج  يف  للمرصيني  العام  االحتاد 
حيتاج  الذي  الوقت  يف  السياحة  صناعة  لدعم  حيتاج مرص  الذي  الوقت  يف  السياحة  صناعة  لدعم  مرص 
الرائع أن  الرائع أن فيه الوطن ألبنائه يف اخلارج ، وأضاف من  فيه الوطن ألبنائه يف اخلارج ، وأضاف من 

يقدمون  من  طليعة  يف  املهجر  أبناء  يقدمون يكون  من  طليعة  يف  املهجر  أبناء  يكون 
الذي  الوقت  الوطن يف  الذي أمواهلم ومسامهاهتم خلدمة  الوقت  الوطن يف  أمواهلم ومسامهاهتم خلدمة 
يف  املرصيني  حتويالت  دعم  أجل  من  الدولة  يف تعمل  املرصيني  حتويالت  دعم  أجل  من  الدولة  تعمل 

اخلارج سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة.اخلارج سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة.
رئيس  املناسرتيل  عىل  األستاذ  قال  املناسبة  هذه  رئيس ويف  املناسرتيل  عىل  األستاذ  قال  املناسبة  هذه  ويف 
أمريكا  فرع  للمرصيني  العام  باإلحتاد  السياحة  أمريكا جلنة  فرع  للمرصيني  العام  باإلحتاد  السياحة  جلنة 
زيارات  تضمن  الربنامج  أن  الرحلة  عىل  زيارات واملرشف  تضمن  الربنامج  أن  الرحلة  عىل  واملرشف 
الرتفيهيه  السياحية  املزارات  بني  ما  ملرص  الرتفيهيه متنوعة  السياحية  املزارات  بني  ما  ملرص  متنوعة 
واألثرية يف األقرص وأسوان عرب الرحالت النيلية ويف واألثرية يف األقرص وأسوان عرب الرحالت النيلية ويف 
رشم الشيخ والقاهرة وأن الربنامج يشمل التعريف رشم الشيخ والقاهرة وأن الربنامج يشمل التعريف 
يف  السياحية  املزارات  أمجل  كإحدى  مرص  يف بأمهية  السياحية  املزارات  أمجل  كإحدى  مرص  بأمهية 

العامل.العامل.
يف  للمرصيني  العام  اإلحتاد  أن  بالذكر  اجلدير  يف ومن  للمرصيني  العام  اإلحتاد  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
من  رحالت  بتجهيز  يقوم  السنوية  كعادته  من اخلارج  رحالت  بتجهيز  يقوم  السنوية  كعادته  اخلارج 
اجليلني  أبناء  تعريف  بغرض  املهجر  وبالد  اجليلني أوروبا  أبناء  تعريف  بغرض  املهجر  وبالد  أوروبا 
اآلن  اإلعداد  وجاري  األم  بالوطن  والثالث  اآلن الثاين  اإلعداد  وجاري  األم  بالوطن  والثالث  الثاين 
لرحالت متنوعة من النمسا وسويرسا وإيطاليا دعاًم لرحالت متنوعة من النمسا وسويرسا وإيطاليا دعاًم 

للسياحة يف مرص .للسياحة يف مرص .



- يعترب دكتور فؤاد غايل أخصائي الطب التجديدي - يعترب دكتور فؤاد غايل أخصائي الطب التجديدي 
أكثر  أحد  األمريكى  البورد  من  واملعتمد  أكثر الرائد  أحد  األمريكى  البورد  من  واملعتمد  الرائد 
األطباء العامليني املؤثرين العاملني يف جمال عالجات األطباء العامليني املؤثرين العاملني يف جمال عالجات 
مؤمترات  من  العديد  يف  شارك  التجديدي.  مؤمترات الطب  من  العديد  يف  شارك  التجديدي.  الطب 
كمحارض  العامل،  أنحاء  مجيع  يف  التجديدي  كمحارض الطب  العامل،  أنحاء  مجيع  يف  التجديدي  الطب 
دولية  جمموعة  مع  تعاون  كام  بارز،  دولية ومشارك  جمموعة  مع  تعاون  كام  بارز،  ومشارك 
الرائدين  والعلامء  والباحثني  األطباء  من  الرائدين متميزة  والعلامء  والباحثني  األطباء  من  متميزة 
البارزة عروض  النقاط  البارزة عروض يف مشاريع خمتلفة. تشمل  النقاط  يف مشاريع خمتلفة. تشمل 
تقديمية عن الطب التجديدي، وعالج البالزما الغنية تقديمية عن الطب التجديدي، وعالج البالزما الغنية 
بالصفائح الدموية، وعالج بالصفائح الدموية، وعالج EECPEECP، وعالج استبدال ، وعالج استبدال 
اخلاليا  وأبحاث  املتطابقة،  احليوية  اخلاليا اهلرمونات  وأبحاث  املتطابقة،  احليوية  اهلرمونات 

اجلذعية اخلاصة باألنسجة والتطبيق.اجلذعية اخلاصة باألنسجة والتطبيق.
بجامعة  الطب  بكلية  غايل  الدكتور  التحق  بجامعة -  الطب  بكلية  غايل  الدكتور  التحق   -
Winni�Winni� )اإلسكندرية يف مرص، ثم انتقل إىل وينيبيغ )اإلسكندرية يف مرص، ثم انتقل إىل وينيبيغ 
وينيبيغ  مستشفى  يف  إقامته  الستكامل  كندا  وينيبيغ (  مستشفى  يف  إقامته  الستكامل  كندا   )pegpeg
العلوم  ومركز  بونيفاس،  سانت  ومستشفى  العلوم العام،  ومركز  بونيفاس،  سانت  ومستشفى  العام، 
الصحية بجامعة مانيتوبا يف عام الصحية بجامعة مانيتوبا يف عام 19691969. ثم مستشفى . ثم مستشفى 
الطب  بالتيمور، حصل عىل دكتوراه يف  الطب هوبكنز يف  بالتيمور، حصل عىل دكتوراه يف  هوبكنز يف 
ثم درس وختصص يف طب العناية املركزة والتخدير ثم درس وختصص يف طب العناية املركزة والتخدير 

القلبي.القلبي.
- الدكتور غايل - الدكتور غايل حصلحصل عىل العديد من اجلوائز كأستاذ  عىل العديد من اجلوائز كأستاذ 
وانتخب  خمتلفة  جامعات  يف  إكلينيكي  وانتخب مساعد  خمتلفة  جامعات  يف  إكلينيكي  مساعد 
يف  األول  الصف  قبل  من  يف   األول  الصف  قبل  من  إكلينيكي””  معلم  إكلينيكيأفضل  معلم  ““أفضل 
 ، ،19951995 عام  بحلول  واشنطن.  بجامعة  الطب  عام كلية  بحلول  واشنطن.  بجامعة  الطب  كلية 
ركز الدكتور غايل اهتاممه عىل جمال جديد ومثري، ركز الدكتور غايل اهتاممه عىل جمال جديد ومثري، 

حيث أسس مركز غايل للطب التجديدي.حيث أسس مركز غايل للطب التجديدي.
والعالجات  املبتكر  العلمي  البحث  دمج  يف  والعالجات استمر  املبتكر  العلمي  البحث  دمج  يف  استمر 
التقليدي  والطب  احلديثة  والتكنولوجيا  التقليدي البديلة  والطب  احلديثة  والتكنولوجيا  البديلة 

إلنشاء خطط عالج خمصصة.إلنشاء خطط عالج خمصصة.
- بصفته ممارسًا معتمدًا، يعد الدكتور غايل من بني - بصفته ممارسًا معتمدًا، يعد الدكتور غايل من بني 
املؤهلني  الرائدين  األطباء  من  خمتارة  املؤهلني جمموعة  الرائدين  األطباء  من  خمتارة  جمموعة 
تطلق  بمهارة  بيولوجًيا  متطابقة  حبيبات  تطلق إلدخال  بمهارة  بيولوجًيا  متطابقة  حبيبات  إلدخال 

اهلرمونات بناًء عىل النتاج القلبي.اهلرمونات بناًء عىل النتاج القلبي.
البورد  من  دبلومايس  هو  غايل  فؤاد  دكتور  البورد -  من  دبلومايس  هو  غايل  فؤاد  دكتور   -
الكلية  زميل  وهو  التجديدي.  للطب  الكلية األمريكي  زميل  وهو  التجديدي.  للطب  األمريكي 
األمريكية ألطباء الصدر والكلية األمريكية للتخدير. األمريكية ألطباء الصدر والكلية األمريكية للتخدير. 
لطب  األمريكية  األكاديمية  يف  دبلومايس  لطب وهو  األمريكية  األكاديمية  يف  دبلومايس  وهو 
مكافحة الشيخوخة، وكذلك عضو املجلس العلمي مكافحة الشيخوخة، وكذلك عضو املجلس العلمي 
أيًضا  وهو  التجديدي.  للطب  األوروبية  أيًضا للجمعية  وهو  التجديدي.  للطب  األوروبية  للجمعية 
الشيخوخة  ملكافحة  األمريكي  املجلس  يف  الشيخوخة ممتحن  ملكافحة  األمريكي  املجلس  يف  ممتحن 

والطب التجديدي.والطب التجديدي.
مرضاه  وتوجيه  بتثقيف  شغوف  غايل  الدكتور  مرضاه -  وتوجيه  بتثقيف  شغوف  غايل  الدكتور   -

وجمتمعه وجمتمعه ““للعيش بشكل أفضل لفرتة أطولللعيش بشكل أفضل لفرتة أطول””. . 
الضخمة  الرشاكة  أحداث  يف  يشارك  ما  غالًبا  الضخمة -  الرشاكة  أحداث  يف  يشارك  ما  غالًبا   -
البارزين  الصناعة  قادة  يقود  حيث  عاملًيا  البارزين املشهورة  الصناعة  قادة  يقود  حيث  عاملًيا  املشهورة 
وكبار رجال األعامل لتعزيز أدائهم وتسخري أقصى وكبار رجال األعامل لتعزيز أدائهم وتسخري أقصى 
إمكاناهتم يف العمل واحلياة، متزوج وله ولدين وبنت.إمكاناهتم يف العمل واحلياة، متزوج وله ولدين وبنت.

ُمدهًشا  وعًدا  طياهتا  يف  اجلذعية  اخلاليا  حتمل  ُمدهًشا -  وعًدا  طياهتا  يف  اجلذعية  اخلاليا  حتمل   -
اخلاليا  أنواع  عىل  نتعرف  جديدة.  طبية  اخلاليا بعالجات  أنواع  عىل  نتعرف  جديدة.  طبية  بعالجات 
والتقارير  واملمكنة،  احلالية  وإستخداماهتا  والتقارير اجلذعية،  واملمكنة،  احلالية  وإستخداماهتا  اجلذعية، 

واألبحاث واملامرسات.واألبحاث واملامرسات.
- لقد سمعت عن اخلاليا اجلذعية يف األخبار، وربام - لقد سمعت عن اخلاليا اجلذعية يف األخبار، وربام 
أحد  تساعد  أو  تساعدك  قد  كانت  إذا  عام  أحد تتساءل  تساعد  أو  تساعدك  قد  كانت  إذا  عام  تتساءل 
تتساءل  قد  خطرية،  بأمراض  املصابني  تتساءل أحبائك  قد  خطرية،  بأمراض  املصابني  أحبائك 
لعالج  ُتستخدم  وكيف  اجلذعية،  اخلاليا  هى  لعالج ما  ُتستخدم  وكيف  اجلذعية،  اخلاليا  هى  ما 

من  مجعها  تم  التي  اجلذعية  اخلاليا  بعزل  من نقوم  مجعها  تم  التي  اجلذعية  اخلاليا  بعزل  نقوم 
األنسجة الدهنية )الشحوم(. ثم يتم حقن هذه اخلاليا األنسجة الدهنية )الشحوم(. ثم يتم حقن هذه اخلاليا 
الصحة  لدعم  الوريد  يف  احلقن  طريق  عن  الصحة اجلذعية  لدعم  الوريد  يف  احلقن  طريق  عن  اجلذعية 
العصبي،  الناقل  ووظيفة  فعال،  بشكل  العصبي، العامة  الناقل  ووظيفة  فعال،  بشكل  العامة 
إعطاء  يتم  ذلك،  إىل  باإلضافة  األنسجة.  إعطاء وإصالح  يتم  ذلك،  إىل  باإلضافة  األنسجة.  وإصالح 
تركيبة تآزرية من الفيتامينات واملعادن واألمحاض تركيبة تآزرية من الفيتامينات واملعادن واألمحاض 
للمساعدة  لألكسدة(  للمساعدة األمينية واجللوتاثيون )كمضاد  لألكسدة(  األمينية واجللوتاثيون )كمضاد 

يف االستيعاب ودعم إصالح نظام الغدد الصامء.يف االستيعاب ودعم إصالح نظام الغدد الصامء.

باخلــاليا  اإلهتمــام  هذا  ســبب  مــا  باخلــاليا -  اإلهتمــام  هذا  ســبب  مــا   -٣٣
اجلذعية؟اجلذعية؟

اخلاليا  دراسات  تساعد  أن  يف  الباحثون  يأمل  اخلاليا -  دراسات  تساعد  أن  يف  الباحثون  يأمل   -
اجلذعية عىل ما ييل:اجلذعية عىل ما ييل:

خالل  من  املرض،  حدوث  كيفية  فهم  خالل زيادة  من  املرض،  حدوث  كيفية  فهم  زيادة   • •
خاليا  تصبح  حتى  اجلذعية  اخلاليا  نمو  خاليا مراقبة  تصبح  حتى  اجلذعية  اخلاليا  نمو  مراقبة 
واألعضاء  واألعصاب  القلب  وعضلة  العظام  واألعضاء يف  واألعصاب  القلب  وعضلة  العظام  يف 
واألنسجة األخرى، يمكن للباحثني الوصول إىل فهم واألنسجة األخرى، يمكن للباحثني الوصول إىل فهم 

أفضل لكيفية تطور األمراض واحلاالت.أفضل لكيفية تطور األمراض واحلاالت.
املتأثرة  اخلاليا  حمل  لتحل  سليمة  خاليا  املتأثرة توليد  اخلاليا  حمل  لتحل  سليمة  خاليا  توليد   • •
اخلاليا  توجيه  يمكن  التجديدي(.  )الطب  اخلاليا باملرض  توجيه  يمكن  التجديدي(.  )الطب  باملرض 
يمكن  معني  نوع  من  خاليا  لتصبح  يمكن اجلذعية  معني  نوع  من  خاليا  لتصبح  اجلذعية 
األنسجة  وإصالح  لتجديد  املرضى  مع  األنسجة استخدامها  وإصالح  لتجديد  املرضى  مع  استخدامها 

التالفة أو املتأثرة باملرض.التالفة أو املتأثرة باملرض.
االستفادة  يمكنهم  الذين  املرضى  فئات  االستفادة وتتضمن  يمكنهم  الذين  املرضى  فئات  وتتضمن 
املصابني  األشخاص  اجلذعية  اخلاليا  عالجات  املصابني من  األشخاص  اجلذعية  اخلاليا  عالجات  من 
النوع  من  السكري  وداء  الشوكي،  احلبل  النوع بإصابات  من  السكري  وداء  الشوكي،  احلبل  بإصابات 
اجلانبي  والتصلب  باركنسون،  ومرض  اجلانبي األول،  والتصلب  باركنسون،  ومرض  األول، 
القلب،  وأمراض  الزهايمر،  وداء  القلب، الضموري،  وأمراض  الزهايمر،  وداء  الضموري، 

والسكتة الدماغية، واحلروق، وااللتهابات.والسكتة الدماغية، واحلروق، وااللتهابات.
لتصبح  النمو  عىل  القدرة  اجلذعية  اخلاليا  متلك  لتصبح قد  النمو  عىل  القدرة  اجلذعية  اخلاليا  متلك  قد 
عمليات  يف  استخدامه  يمكن  جديًدا  عمليات نسيًجا  يف  استخدامه  يمكن  جديًدا  نسيًجا 
ويواصل  التجديدي.  والطب  األعضاء  ويواصل زراعة  التجديدي.  والطب  األعضاء  زراعة 
اجلذعية  اخلاليا  حول  املعلومات  تطوير  اجلذعية الباحثون  اخلاليا  حول  املعلومات  تطوير  الباحثون 
واستخداماهتا يف زراعة األعضاء والطب التجديدي.واستخداماهتا يف زراعة األعضاء والطب التجديدي.
سالمتها  مدى  ملعرفة  اجلديدة  األدوية  اختبار  سالمتها   مدى  ملعرفة  اجلديدة  األدوية  اختبار   ••
عىل  البحثية  األدوية  استخدام  قبل  عىل وفاعليتها،  البحثية  األدوية  استخدام  قبل  وفاعليتها، 
أنواع  ببعض  االستعانة  للباحثني  يمكن  أنواع األشخاص،  ببعض  االستعانة  للباحثني  يمكن  األشخاص، 
وجودهتا.  األدوية  سالمة  الختبار  اجلذعية  وجودهتا. اخلاليا  األدوية  سالمة  الختبار  اجلذعية  اخلاليا 
ومن املرجح أن يكون هلذا النوع من االختبارات أثر ومن املرجح أن يكون هلذا النوع من االختبارات أثر 
مبارش أواًل عىل تطوير األدوية املخصصة الختبارات مبارش أواًل عىل تطوير األدوية املخصصة الختبارات 

تسمم القلب.تسمم القلب.
وتتضمن جماالت الدراسة اجلديدة فعالية استخدام وتتضمن جماالت الدراسة اجلديدة فعالية استخدام 
للربجمة  خضعت  التي  البرشية  اجلذعية  للربجمة اخلاليا  خضعت  التي  البرشية  اجلذعية  اخلاليا 
األدوية  الختبار  معينة  نسيجية  خاليا  األدوية لتصبح  الختبار  معينة  نسيجية  خاليا  لتصبح 
اجلديدة. ولكي يكون اختبار األدوية اجلديدة دقيًقا، اجلديدة. ولكي يكون اختبار األدوية اجلديدة دقيًقا، 
جيب برجمة اخلاليا حتى يكون هلا ذات اخلصائص جيب برجمة اخلاليا حتى يكون هلا ذات اخلصائص 
يزال  وال  الدواء.  يستهدفها  التي  للخاليا  يزال النوعية  وال  الدواء.  يستهدفها  التي  للخاليا  النوعية 
حتى  اخلاليا  برجمة  أساليب  يدرسون  حتى الباحثون  اخلاليا  برجمة  أساليب  يدرسون  الباحثون 

تصبح خاليا من نوع معني.تصبح خاليا من نوع معني.
- عىل سبيل املثال، يمكن توليد خاليا عصبية الختبار - عىل سبيل املثال، يمكن توليد خاليا عصبية الختبار 
وقد  العصبية.  األمراض  أحد  لعالج  جديد  وقد دواء  العصبية.  األمراض  أحد  لعالج  جديد  دواء 
حيقق  اجلديد  الدواء  كان  إذا  ما  االختبارات  حيقق ُتظهر  اجلديد  الدواء  كان  إذا  ما  االختبارات  ُتظهر 
تأثرًيا يف اخلاليا وما إذا كانت اخلاليا قد أصاهبا الرضر.تأثرًيا يف اخلاليا وما إذا كانت اخلاليا قد أصاهبا الرضر.

٤٤- مــن أيــن تــأتــي اخلـاليا اجلذعية؟- مــن أيــن تــأتــي اخلـاليا اجلذعية؟
- للخاليا اجلذعية مصادر متعددة نتحدث عنها هنا - للخاليا اجلذعية مصادر متعددة نتحدث عنها هنا 

بالتفصيل:بالتفصيل:

األمراض واإلصابات، وملا هي موضوع هذا النقاش األمراض واإلصابات، وملا هي موضوع هذا النقاش 
احلاد هذه األيام.احلاد هذه األيام.

للطبيب  املوجهه  األجوبة لألسئلة  للطبيب - فيام ييل بعض  املوجهه  األجوبة لألسئلة  - فيام ييل بعض 
العاملي الدكتور فؤاد غايل املتعلقة باخلاليا اجلذعية.العاملي الدكتور فؤاد غايل املتعلقة باخلاليا اجلذعية.

- ُيعرف الدكتور فؤاد غاىل اخلاليا اجلذعية عىل أهنا - ُيعرف الدكتور فؤاد غاىل اخلاليا اجلذعية عىل أهنا 
اخلاليا املنشئية املحورية يف جسم اإلنسان ويف الطب اخلاليا املنشئية املحورية يف جسم اإلنسان ويف الطب 
بقدرهتا  غريها  عن  تتميز  ألهنا  احلديث  بقدرهتا التجديدي  غريها  عن  تتميز  ألهنا  احلديث  التجديدي 
خمتلفة  ألنواع  التحول  عىل  وقدرهتا  االنقسام  خمتلفة عيل  ألنواع  التحول  عىل  وقدرهتا  االنقسام  عيل 

من اخلاليا.من اخلاليا.
اإلنسان  جسم  داخل  اجلذعية  اخلاليا  زراعة  اإلنسان فعند  جسم  داخل  اجلذعية  اخلاليا  زراعة  فعند 
بعنارص  وحتفيزها  املترضر  اجلزء  إيل  بعنارص ووصوهلا  وحتفيزها  املترضر  اجلزء  إيل  ووصوهلا 
كيميائية عىل النمو تنقسم تلك اخلاليا وتنمو يف اجلزء كيميائية عىل النمو تنقسم تلك اخلاليا وتنمو يف اجلزء 
املترضر لتعيد بناءه من جديد. وتصنف أنواع اخلاليا املترضر لتعيد بناءه من جديد. وتصنف أنواع اخلاليا 
اجلذعية، عىل حسب املصدر املأخوذة منه، إىل خاليا اجلذعية، عىل حسب املصدر املأخوذة منه، إىل خاليا 
وخاليا  األجنة،  من  تأخذ  وهي  جينية  وخاليا جذعية  األجنة،  من  تأخذ  وهي  جينية  جذعية 
جذعية مأخوذة من احلبل الرسي، وخاليا جذعية جذعية مأخوذة من احلبل الرسي، وخاليا جذعية 
أنسجة  من  خاصة  البالغ  اإلنسان  من  أنسجة مأخوذة  من  خاصة  البالغ  اإلنسان  من  مأخوذة 
النخاع العظمي واحلبل الشوكي واجللد. وقد أثبتت النخاع العظمي واحلبل الشوكي واجللد. وقد أثبتت 
عالج  يف  اجلذعية  اخلاليا  فعالية  األخرية  عالج السنوات  يف  اجلذعية  اخلاليا  فعالية  األخرية  السنوات 

الكثري من األمراض، يذكر منها الدكتور فؤاد:الكثري من األمراض، يذكر منها الدكتور فؤاد:
أمراض الشيخوخة، األلزهايمر، بعض أنواع الشلل، أمراض الشيخوخة، األلزهايمر، بعض أنواع الشلل، 
وارتفاع  والرشايني  القلب  أمراض  السكر،  وارتفاع مرض  والرشايني  القلب  أمراض  السكر،  مرض 
األمراض  الروماتويد،  الكبد،  تليف  الدم،  األمراض ضغط  الروماتويد،  الكبد،  تليف  الدم،  ضغط 
شبكية  أمراض  التوحد،  حاالت  واملناعية،  شبكية الوراثية  أمراض  التوحد،  حاالت  واملناعية،  الوراثية 
اخلصوبة  وقلة  العقم  حلاالت  بالنسبة  أما  اخلصوبة العني.  وقلة  العقم  حلاالت  بالنسبة  أما  العني. 
سيشهد  فؤاد  الدكتور  فبحسب  اجلنيس  سيشهد والضعف  فؤاد  الدكتور  فبحسب  اجلنيس  والضعف 
اخلاليا  أبحاث  بفضل  القادمة  الفرتة  يف  اخلاليا الطب  أبحاث  بفضل  القادمة  الفرتة  يف  الطب 
حرمتهم  ممن  للكثريين  األمل  تعيد  ثورًة  حرمتهم اجلذعية  ممن  للكثريين  األمل  تعيد  ثورًة  اجلذعية 

احلياة نعمة اإلنجاب، ونبدأ حديثا هبذا السؤال.احلياة نعمة اإلنجاب، ونبدأ حديثا هبذا السؤال.

١١- ما املقصود باخلاليا اجلذعية؟- ما املقصود باخلاليا اجلذعية؟
- اخلاليا اجلذعية هي املواد اخلام للجسم، فهي اخلاليا - اخلاليا اجلذعية هي املواد اخلام للجسم، فهي اخلاليا 
تؤدي  التي  األخرى  اخلاليا  مجيع  منها  تتولد  تؤدي التي  التي  األخرى  اخلاليا  مجيع  منها  تتولد  التي 
يف  اجلذعية  اخلاليا  وتنقسم  املتخصصة.  يف الوظائف  اجلذعية  اخلاليا  وتنقسم  املتخصصة.  الوظائف 
لتكّون  املخترب  أو  اجلسم  يف  املُناسبة  الظروف  لتكّون ظل  املخترب  أو  اجلسم  يف  املُناسبة  الظروف  ظل 

مزيًدا من اخلاليا تسمى اخلاليا الوليدة.مزيًدا من اخلاليا تسمى اخلاليا الوليدة.
جذعية  خاليا  تصبح  أن  إما  الوليدة  اخلاليا  جذعية وهذه  خاليا  تصبح  أن  إما  الوليدة  اخلاليا  وهذه 
جديدة أو خاليا متخصصة )متاميزة( ذات وظيفة جديدة أو خاليا متخصصة )متاميزة( ذات وظيفة 
أخرى أكثر ختصصًا مثل خاليا الدم أو خاليا الدماغ أخرى أكثر ختصصًا مثل خاليا الدم أو خاليا الدماغ 
أو خاليا عضلة القلب أو اخلاليا العظمية. وال تتمتع أو خاليا عضلة القلب أو اخلاليا العظمية. وال تتمتع 
عىل  الطبيعية  القدرة  هبذه  اجلسم  يف  أخرى  عىل خاليا  الطبيعية  القدرة  هبذه  اجلسم  يف  أخرى  خاليا 

توليد أنواع جديدة من اخلاليا.توليد أنواع جديدة من اخلاليا.
- يمكن للخلية اجلذعية أن تتكاثر وتتاميز. هذا يعني - يمكن للخلية اجلذعية أن تتكاثر وتتاميز. هذا يعني 
إىل  تتحول  أن  ويمكن  تتكاثر،  أن  يمكن  اخللية  إىل أن  تتحول  أن  ويمكن  تتكاثر،  أن  يمكن  اخللية  أن 
أنواع خمتلفة من األنسجة، هناك أنواع خمتلفة من أنواع خمتلفة من األنسجة، هناك أنواع خمتلفة من 

اخلاليا اجلذعية سنتحدث عنها بالتفصيل.اخلاليا اجلذعية سنتحدث عنها بالتفصيل.
- يتم حتميل الدهون أيًضا باخلاليا اجلذعية الوسيطة. - يتم حتميل الدهون أيًضا باخلاليا اجلذعية الوسيطة. 
آالف  إىل  بمئات  أكثر  جذعية  خاليا  عىل  آالف حتتوي  إىل  بمئات  أكثر  جذعية  خاليا  عىل  حتتوي 
املرات من نخاع العظام. بفضل العلم احلديث ، لدينا املرات من نخاع العظام. بفضل العلم احلديث ، لدينا 
عن  اجلذعية  اخلاليا  بفصل  لنا  تسمح  أدوات  عن اآلن  اجلذعية  اخلاليا  بفصل  لنا  تسمح  أدوات  اآلن 
الدهون، نظًرا ألن معظم الناس لدهيم إمدادات كافية الدهون، نظًرا ألن معظم الناس لدهيم إمدادات كافية 
من الدهون وأعداد اخلاليا اجلذعية كبرية جًدا، فال من الدهون وأعداد اخلاليا اجلذعية كبرية جًدا، فال 
داعي لزرع اخلاليا عىل مدار أيام ويمكن استخدامها داعي لزرع اخلاليا عىل مدار أيام ويمكن استخدامها 

عىل الفور.عىل الفور.
اجلذعية  باخلاليا  العالج  معنى  ما  اجلذعية -  باخلاليا  العالج  معنى  ما   -٢٢

املشتقة من الدهون )املشتقة من الدهون )SVFSVF(؟(؟
- باستخدام تقنية احلد األدنى من التدخل اجلراحي، - باستخدام تقنية احلد األدنى من التدخل اجلراحي، 

• • اخلاليا اجلذعية اجلنينية: تأيت هذه اخلاليا اجلذعية اخلاليا اجلذعية اجلنينية: تأيت هذه اخلاليا اجلذعية 
أيام.  أيام.   و55  و   33 بني  ما  أعامرها  ترتاوح  التي  األجنة  بني من  ما  أعامرها  ترتاوح  التي  األجنة  من 
الِكيسة اأُلريمية  الِكيسة اأُلريمية ويطلق عىل اجلنني يف هذه املرحلة  ويطلق عىل اجلنني يف هذه املرحلة 

وحيتوي جسمه عىل وحيتوي جسمه عىل 150150 خلية تقريًبا. خلية تقريًبا.
أهنا  أي  القدرات؛  متعددة  اجلذعية  اخلاليا  أهنا وهذه  أي  القدرات؛  متعددة  اجلذعية  اخلاليا  وهذه 
اجلذعية  اخلاليا  من  مزيد  إلنتاج  تتشعب  أن  اجلذعية يمكن  اخلاليا  من  مزيد  إلنتاج  تتشعب  أن  يمكن 
اجلسم.  يف  اخلاليا  من  نوع  أي  تصبح  أن  يمكن  اجلسم. أو  يف  اخلاليا  من  نوع  أي  تصبح  أن  يمكن  أو 
اجلنينية  اجلذعية  اخلاليا  استخدام  التنوع  هذا  اجلنينية يتيح  اجلذعية  اخلاليا  استخدام  التنوع  هذا  يتيح 
بأمراض  املصابة  واألعضاء  األنسجة  تكوين  بأمراض إلعادة  املصابة  واألعضاء  األنسجة  تكوين  إلعادة 

أو ترميمها.أو ترميمها.

• • اخلاليا اجلذعية البالغة: توجد هذه اخلاليا اجلذعية اخلاليا اجلذعية البالغة: توجد هذه اخلاليا اجلذعية 
نخاع  مثل  البالغني،  أنسجة  غالبية  يف  قليلة  نخاع بأعداد  مثل  البالغني،  أنسجة  غالبية  يف  قليلة  بأعداد 
البالغة  اجلذعية  اخلاليا  وتتميز  الدهون.  أو  البالغة العظم  اجلذعية  اخلاليا  وتتميز  الدهون.  أو  العظم 
املختلفة  اجلسم  خاليا  تكوين  عىل  حمدودة  املختلفة بقدرة  اجلسم  خاليا  تكوين  عىل  حمدودة  بقدرة 

مقارنة باخلاليا اجلذعية اجلنينية.مقارنة باخلاليا اجلذعية اجلنينية.

أن  قريب،  وقت  حتى  يعتقدون،  الباحثون  أن وكان  قريب،  وقت  حتى  يعتقدون،  الباحثون  وكان 
أنواع  تكوين  إال  يمكنها  ال  البالغة  اجلذعية  أنواع اخلاليا  تكوين  إال  يمكنها  ال  البالغة  اجلذعية  اخلاليا 
كان  املثال،  سبيل  فعىل  اخلاليا.  من  هلا  كان مماثلة  املثال،  سبيل  فعىل  اخلاليا.  من  هلا  مماثلة 
الباحثون يعتبقدون أن اخلاليا اجلذعية املوجودة يف الباحثون يعتبقدون أن اخلاليا اجلذعية املوجودة يف 

نخاع العظم ال تكّون سوى خاليا الدم.نخاع العظم ال تكّون سوى خاليا الدم.
اخلاليا  أن  إىل  تشري  حديًثا  ظهرت  التي  األدلة  أن  اخلاليا إال  أن  إىل  تشري  حديًثا  ظهرت  التي  األدلة  أن  إال 
العديد  تكوين  عىل  قادرة  تكون  قد  البالغة  العديد اجلذعية  تكوين  عىل  قادرة  تكون  قد  البالغة  اجلذعية 
من أنواع اخلاليا. عىل سبيل املثال، اخلاليا اجلذعية يف من أنواع اخلاليا. عىل سبيل املثال، اخلاليا اجلذعية يف 
نخاع العظم قادرة عىل تكوين خاليا العظم أو عضلة نخاع العظم قادرة عىل تكوين خاليا العظم أو عضلة 
القلب، أدت هذه األبحاث إىل إجراء مراحل مبكرة القلب، أدت هذه األبحاث إىل إجراء مراحل مبكرة 
من التجارب الرسيرية للوقوف عىل فوائدها ومدى من التجارب الرسيرية للوقوف عىل فوائدها ومدى 
اجلذعية  اخلاليا  ختضع  فمثاًل،  البرش.  عىل  اجلذعية أماهنا  اخلاليا  ختضع  فمثاًل،  البرش.  عىل  أماهنا 
بمرض  املصابني  عىل  اختبارات  إىل  حالًيا  بمرض البالغة  املصابني  عىل  اختبارات  إىل  حالًيا  البالغة 

عصبي أو قلبي.عصبي أو قلبي.

اخلاليا  خصائص  لتكتسب  البالغة  اخلاليا  اخلاليا حتولت  خصائص  لتكتسب  البالغة  اخلاليا  حتولت   • •
خاليا  حتويل  يف  العلامء  نجح  اجلنينية:  خاليا اجلذعية  حتويل  يف  العلامء  نجح  اجلنينية:  اجلذعية 
إعادة  باستخدام  جذعية  خاليا  إىل  العادية  إعادة البالغني  باستخدام  جذعية  خاليا  إىل  العادية  البالغني 
طريق  عن  للباحثني  ويمكن  الوراثية.  طريق الربجمة  عن  للباحثني  ويمكن  الوراثية.  الربجمة 
حتى  اخلاليا  برجمة  إعادة  البالغة  اخلاليا  حتى حتويل  اخلاليا  برجمة  إعادة  البالغة  اخلاليا  حتويل 

تؤدي وظائف اخلاليا اجلذعية اجلنينية نفسها.تؤدي وظائف اخلاليا اجلذعية اجلنينية نفسها.
اخلاليا  استخدام  اجلديد  األسلوب  هذا  يتيح  اخلاليا وقد  استخدام  اجلديد  األسلوب  هذا  يتيح  وقد 
اجلنينية،  اجلذعية  اخلاليا  من  بداًل  برجمتها  اجلنينية، املُعادة  اجلذعية  اخلاليا  من  بداًل  برجمتها  املُعادة 
اجلذعية  للخاليا  املناعي  اجلهاز  رفض  اجلذعية وتفادي  للخاليا  املناعي  اجلهاز  رفض  وتفادي 
إىل  اآلن  حتى  يتوصلوا  مل  العلامء  أن  غري  إىل اجلديدة.  اآلن  حتى  يتوصلوا  مل  العلامء  أن  غري  اجلديدة. 
معرفة ما إذا كان استخدام خاليا حمّولة سيتسبب معرفة ما إذا كان استخدام خاليا حمّولة سيتسبب 

يف آثار ضارة لدى البرش أم ال.يف آثار ضارة لدى البرش أم ال.

٥٥- كيفية احلفاظ عيل اخلالية اجلذعية - كيفية احلفاظ عيل اخلالية اجلذعية 
يف اجلسم عند الشباب لإلستفاده هبا يف يف اجلسم عند الشباب لإلستفاده هبا يف 

املستقبل؟املستقبل؟
الضارة  األكالت  عن  والبعد  صحية  بطريقة  األكل  الضارة -  األكالت  عن  والبعد  صحية  بطريقة  األكل   -

للجسم واملرشوبات الكحولية بقدر اإلمكان.للجسم واملرشوبات الكحولية بقدر اإلمكان.
احلرارية  السعرات  وتقليل  الرياضة  ممارسة  احلرارية -  السعرات  وتقليل  الرياضة  ممارسة   -

الداخله للجسم بشكل عشوائى.الداخله للجسم بشكل عشوائى.
وتصفية  والصمت  التأمل  أوقات  عيل  احلرص  وتصفية -  والصمت  التأمل  أوقات  عيل  احلرص   -
النفس والذهن من اهلموم، والصالة والعالقة بينك النفس والذهن من اهلموم، والصالة والعالقة بينك 

وبني اهلل، ثم التخلص من األفكار السلبية.وبني اهلل، ثم التخلص من األفكار السلبية.
- أربع ساعات أو أكثر قبل النوم ال تأكل.- أربع ساعات أو أكثر قبل النوم ال تأكل.

- النوم بشكل جيد، وبوقت كايف.- النوم بشكل جيد، وبوقت كايف.



باخلــاليا باخلــاليا  العــالج؟  يســري  العــالج؟ كــيــف  يســري  كــيــف   - -٦٦
اجلذعية )الطب التجديدي(،اجلذعية )الطب التجديدي(،

الطب  باسم  أيًضا  ُيعرف  اجلذعية  باخلاليا  العالج  الطب -  باسم  أيًضا  ُيعرف  اجلذعية  باخلاليا  العالج   -
املريضة  األنسجة  إلصالح  استجابة  وهو  املريضة التجديدي  األنسجة  إلصالح  استجابة  وهو  التجديدي 
اخلاليا  باستخدام  املصابة  أو  وظيفًيا  املختلة  اخلاليا أو  باستخدام  املصابة  أو  وظيفًيا  املختلة  أو 
اجلذعية أو مشتقاهتا. وهذه من أحدث االبتكارات اجلذعية أو مشتقاهتا. وهذه من أحدث االبتكارات 
باستخدام  جُُترى  وهي  األعضاء،  زراعة  جمال  باستخدام يف  جُُترى  وهي  األعضاء،  زراعة  جمال  يف 

اخلاليا بداًل من أعضاء املتربعني حمدودة التوافر.اخلاليا بداًل من أعضاء املتربعني حمدودة التوافر.
يف  اجلذعية  اخلاليا  زراعة  عىل  الباحثون  ويعمل  يف -  اجلذعية  اخلاليا  زراعة  عىل  الباحثون  ويعمل   -
املختربات. وتوّظف هذه اخلاليا اجلذعية لُتستخدم املختربات. وتوّظف هذه اخلاليا اجلذعية لُتستخدم 
خاليا  مثل  اخلاليا،  من  معينة  أنواع  يف  خاليا خصيًصا  مثل  اخلاليا،  من  معينة  أنواع  يف  خصيًصا 

عضلة القلب، أو خاليا الدم، أو اخلاليا العصبية.عضلة القلب، أو خاليا الدم، أو اخلاليا العصبية.
ويمكن بعد ذلك زراعة اخلاليا املخصصة يف املريض. ويمكن بعد ذلك زراعة اخلاليا املخصصة يف املريض. 
بمرض  مصاًبا  الشخص  كان  إذا  املثال،  سبيل  بمرض فعىل  مصاًبا  الشخص  كان  إذا  املثال،  سبيل  فعىل 
يف القلب، يمكن حقن اخلاليا يف عضلة القلب. وقد يف القلب، يمكن حقن اخلاليا يف عضلة القلب. وقد 
تساهم بعد ذلك خاليا عضلة القلب السليمة املزروعة تساهم بعد ذلك خاليا عضلة القلب السليمة املزروعة 

يف إصالح عضلة القلب املُصابة.يف إصالح عضلة القلب املُصابة.
العظمي  النخاع  خاليا  أن  الباحثون  أوضح  وقد  العظمي -  النخاع  خاليا  أن  الباحثون  أوضح  وقد   -
القلب  اآلن ُتصبح خاليا تشبه  الكبار واملوجهة  القلب لدى  اآلن ُتصبح خاليا تشبه  الكبار واملوجهة  لدى 
قد ُتصلح أنسجة القلب، وال يزال الباحثون جيرون قد ُتصلح أنسجة القلب، وال يزال الباحثون جيرون 

املزيد من األبحاث اآلن. املزيد من األبحاث اآلن. 

٧٧- ما هو شلل بيل )- ما هو شلل بيل )Bell’sBell’s(؟(؟
أشكال  من  شكل  فهو  النصفي،  الوجه  شلل  هو  أشكال -  من  شكل  فهو  النصفي،  الوجه  شلل  هو   -
شلل الوجه املؤقت الناتج عن تلف أو إصابة أعصاب شلل الوجه املؤقت الناتج عن تلف أو إصابة أعصاب 
الوجه. ينتقل العصب الوجهي - املعروف أيًضا باسم الوجه. ينتقل العصب الوجهي - املعروف أيًضا باسم 
ضيقة  عظمية  قناة  عرب   - السابع  القحفي  ضيقة العصب  عظمية  قناة  عرب   - السابع  القحفي  العصب 
)تسمى قناة فالوب( يف اجلمجمة، أسفل األذن ، إىل )تسمى قناة فالوب( يف اجلمجمة، أسفل األذن ، إىل 
يتم  رحلته،  معظم  يف  الوجه.  جانبي  عىل  يتم العضالت  رحلته،  معظم  يف  الوجه.  جانبي  عىل  العضالت 

تغليف العصب يف هذه القرشة العظمية.تغليف العصب يف هذه القرشة العظمية.
عىل  العضالت  بتوجيه  وجهي  عصب  كل  يقوم  عىل -  العضالت  بتوجيه  وجهي  عصب  كل  يقوم   -
جانب واحد من الوجه، بام يف ذلك تلك التي تتحكم جانب واحد من الوجه، بام يف ذلك تلك التي تتحكم 
مثل  الوجه  وتعبريات  وإغالقها،  العني  رمش  مثل يف  الوجه  وتعبريات  وإغالقها،  العني  رمش  يف 
االبتسام والعبوس. باإلضافة إىل ذلك، ينقل العصب االبتسام والعبوس. باإلضافة إىل ذلك، ينقل العصب 
الدمعية،  الغدد  إىل  العصبية  النبضات  الدمعية، الوجهي  الغدد  إىل  العصبية  النبضات  الوجهي 
منتصف  يف  صغري  عظم  وعضالت  اللعابية،  منتصف والغدد  يف  صغري  عظم  وعضالت  اللعابية،  والغدد 
أيًضا  الوجهي  العصب  ينقل  الركاب.  تسمى  أيًضا األذن  الوجهي  العصب  ينقل  الركاب.  تسمى  األذن 

أحاسيس التذوق من اللسان.أحاسيس التذوق من اللسان.
- عندما حيدث شلل الوجه النصفي، تتعطل وظيفة - عندما حيدث شلل الوجه النصفي، تتعطل وظيفة 
الرسائل  انقطاع  يف  يتسبب  مما  الوجهي،  الرسائل العصب  انقطاع  يف  يتسبب  مما  الوجهي،  العصب 
عن  ينتج  الوجه.  عضالت  إىل  الدماغ  يرسلها  عن التي  ينتج  الوجه.  عضالت  إىل  الدماغ  يرسلها  التي 

هذا االنقطاع ضعف يف الوجه أو شلل.هذا االنقطاع ضعف يف الوجه أو شلل.
تشارلز  السري  إىل  نسبة  تشارلز (  السري  إىل  نسبة   )Bell’sBell’s( بيل  شلل  سمي   -( بيل  شلل  سمي   -
بيل جراح اسكتلندي من القرن التاسع عرش وصف بيل جراح اسكتلندي من القرن التاسع عرش وصف 
غري  االضطراب  باحلالة،  وعالقته  الوجهي  غري العصب  االضطراب  باحلالة،  وعالقته  الوجهي  العصب 
شيوًعا  األكثر  السبب  هو  الدماغية  بالسكتة  شيوًعا املرتبط  األكثر  السبب  هو  الدماغية  بالسكتة  املرتبط 
لشلل الوجه. بشكل عام ، يؤثر شلل الوجه النصفي لشلل الوجه. بشكل عام ، يؤثر شلل الوجه النصفي 
املزدوجة  الوجه  أعصاب  من  فقط  واحد  املزدوجة عىل  الوجه  أعصاب  من  فقط  واحد  عىل 
وجانب واحد من الوجه، ومع ذلك يف حاالت نادرة وجانب واحد من الوجه، ومع ذلك يف حاالت نادرة 

يمكن أن يؤثر عىل كال اجلانبني.يمكن أن يؤثر عىل كال اجلانبني.

٨٨- ما هي االعراض؟- ما هي االعراض؟
الوظائف  من  العديد  الوجهي  للعصب  ألن  الوظائف نظًرا  من  العديد  الوجهي  للعصب  ألن  نظًرا 
ومعقد جًدا ، يمكن أن يؤدي تلف العصب أو تعطيل ومعقد جًدا ، يمكن أن يؤدي تلف العصب أو تعطيل 
وظيفته إىل العديد من املشكالت. يمكن أن ختتلف وظيفته إىل العديد من املشكالت. يمكن أن ختتلف 
آلخر  شخص  من  النصفي  الوجه  شلل  آلخر أعراض  شخص  من  النصفي  الوجه  شلل  أعراض 
وترتاوح شدهتا من الضعف اخلفيف إىل الشلل التام. وترتاوح شدهتا من الضعف اخلفيف إىل الشلل التام. 

الــوجــهــــــــي.الــوجــهــــــــي.

١٢١٢- كيف يتم - كيف يتم 
عــالجهـــا؟عــالجهـــا؟

إجراًء  طورنا  إجراًء -  طورنا   -
غري جراحية للمساعدة يف عالج شلل بيل باستخدام غري جراحية للمساعدة يف عالج شلل بيل باستخدام 

العالج باخلاليا اجلذعية.العالج باخلاليا اجلذعية.
كمصادر  اجلذعية  اخلاليا  هذه  جسمك  يستخدم  كمصادر   اجلذعية  اخلاليا  هذه  جسمك  يستخدم   
قادرة  اجلذعية  اخلاليا  ألن  والتعايف،  للشفاء  قادرة إضافية  اجلذعية  اخلاليا  ألن  والتعايف،  للشفاء  إضافية 
حيتاجها  التي  اخلاليا  من  نوع  أي  إىل  النمو  حيتاجها عىل  التي  اخلاليا  من  نوع  أي  إىل  النمو  عىل 
هناك  تكون  أن  يمكن  بيل  شلل  حالة  يف  هناك اجلسم.  تكون  أن  يمكن  بيل  شلل  حالة  يف  اجلسم. 
بعد  حتى  إصالح  إىل  حتتاج  التي  اجلسم  بعد أنسجة  حتى  إصالح  إىل  حتتاج  التي  اجلسم  أنسجة 
فهذه  اجلسم  من  األمراض  ومسببات  السموم  فهذه إزالة  اجلسم  من  األمراض  ومسببات  السموم  إزالة 

الطريقة مفيدة جدًا وفعاله ىف العالج.الطريقة مفيدة جدًا وفعاله ىف العالج.

باخلاليا  العقم  عالج  مزايا  هي  ما  باخلاليا -  العقم  عالج  مزايا  هي  ما   -١٣١٣
اجلذعية؟اجلذعية؟

- عالج فعال وأمن بنسبة كبرية، أثبتت العديد من - عالج فعال وأمن بنسبة كبرية، أثبتت العديد من 
الدراسات فعالية استخدام اخلاليا اجلذعية يف عالج الدراسات فعالية استخدام اخلاليا اجلذعية يف عالج 
املبيض  وظائف  وحتسني  السيدات  عند  املبيض العقم  وظائف  وحتسني  السيدات  عند  العقم 

وقدرته عىل التبويض.وقدرته عىل التبويض.
غري  بكوهنا  التقنية  هذه  تتميز  مؤمل،  غري  عالج  غري -  بكوهنا  التقنية  هذه  تتميز  مؤمل،  غري  عالج   -
اخلارجية  العيادات  يف  إجرائها  يتم  ما  وغالًبا  اخلارجية مؤملة  العيادات  يف  إجرائها  يتم  ما  وغالًبا  مؤملة 

بكل بساطة وسهولة.بكل بساطة وسهولة.
هذه  فتتميز  اجلانبية،  اآلثار  احتاملية  انخفاض  هذه -  فتتميز  اجلانبية،  اآلثار  احتاملية  انخفاض   -
التقنية بكوهنا أمنة نظًرا الستخدامها خاليا السيدة  التقنية بكوهنا أمنة نظًرا الستخدامها خاليا السيدة  
يف  املناعي  التحفيز  احتاملية  تقل  وبذلك  يف ذاهتا،  املناعي  التحفيز  احتاملية  تقل  وبذلك  ذاهتا، 

اجلسم.اجلسم.
تعريفه  فيمكن  العالجي،  املؤرش  نسبة  ارتفاع  تعريفه -  فيمكن  العالجي،  املؤرش  نسبة  ارتفاع   -
الضارة  غري  القصوى  اجلرعة  بني  النسبة  أنه  الضارة عىل  غري  القصوى  اجلرعة  بني  النسبة  أنه  عىل 
حال  يف  العالجي  املؤرش  يصل  الفعالة،  حال واجلرعة  يف  العالجي  املؤرش  يصل  الفعالة،  واجلرعة 

استخدام اخلاليا اجلذعية إىل نسب جيدة جدًا.استخدام اخلاليا اجلذعية إىل نسب جيدة جدًا.

باخلاليا  العالج  أثناء  حيدث  ماذا  باخلاليا -  العالج  أثناء  حيدث  ماذا   -١٤١٤
اجلذعية املشتقة من الدهون؟اجلذعية املشتقة من الدهون؟

الدهون  شفط  عملية  يف  األوىل  اخلطوة  تتمثل  الدهون -  شفط  عملية  يف  األوىل  اخلطوة  تتمثل   -
تستغرق  والتي  احلصاد  إجراء  من  التوغل  تستغرق طفيفة  والتي  احلصاد  إجراء  من  التوغل  طفيفة 
تأثري  حتت  إجراؤها  ويمكن  دقيقة  تأثري   حتت  إجراؤها  ويمكن  دقيقة   2020 عموًما عموًما 
التخدير املوضعي. يمكنك اختيار تناول الفاليوم )أو التخدير املوضعي. يمكنك اختيار تناول الفاليوم )أو 

دواء مشابه( والذي سنوفره لك.دواء مشابه( والذي سنوفره لك.
- بعد حصاد الدهون، فإن اخلطوة التالية هي عزل - بعد حصاد الدهون، فإن اخلطوة التالية هي عزل 

اخلاليا.اخلاليا.
يتم حتقيق ذلك عن طريق فصل اخلاليا الدهنية عن يتم حتقيق ذلك عن طريق فصل اخلاليا الدهنية عن 
اخلاليا اجلذعية، ثم يتم بعد ذلك معاجلة جزء األوعية اخلاليا اجلذعية، ثم يتم بعد ذلك معاجلة جزء األوعية 
اجلذعية  اخلاليا  عىل  حيتوي  الذي  اللحمية  اجلذعية الدموية  اخلاليا  عىل  حيتوي  الذي  اللحمية  الدموية 

الوسيطة وعوامل النمو من الدهون املحصودة.الوسيطة وعوامل النمو من الدهون املحصودة.

- أثناء املعاجلة، نستخدم نظاًما معقاًم مغلًقا لتجنب - أثناء املعاجلة، نستخدم نظاًما معقاًم مغلًقا لتجنب 
مالمسة البيئة. وقت املعاجلة حوايل مالمسة البيئة. وقت املعاجلة حوايل 9090 دقيقة. دقيقة.

عىل  بك  اخلاصة  اجلذعية  اخلاليا  إعادة  تتم  أخرًيا،  عىل -  بك  اخلاصة  اجلذعية  اخلاليا  إعادة  تتم  أخرًيا،   -
مدار مدار 9090 دقيقة تقريًبا عن طريق الترسيب الوريدي  دقيقة تقريًبا عن طريق الترسيب الوريدي 

)أو احلقن حسب احلاجة(.)أو احلقن حسب احلاجة(.

الدموية  بالصفائح  الغنية  البالزما  الدموية -  بالصفائح  الغنية  البالزما   -١٥١٥
))PRPPRP(ما هى؟ (ما هى؟ 

- أجريت مئات من إجراءات العالج بالبالزما الغنية - أجريت مئات من إجراءات العالج بالبالزما الغنية 
بالصفائح الدموية )بالصفائح الدموية )PRPPRP( فهو العالج املتطور الذي ( فهو العالج املتطور الذي 

- قد تشمل هذه األعراض ارتعاًشا أو ضعًفا أو شلاًل - قد تشمل هذه األعراض ارتعاًشا أو ضعًفا أو شلاًل 
يف أحد جانبي الوجه. قد تشمل األعراض األخرى يف أحد جانبي الوجه. قد تشمل األعراض األخرى 
وجفاف  اللعاب،  وسيالن  الفم،  وزاوية  اجلفن  وجفاف تديل  اللعاب،  وسيالن  الفم،  وزاوية  اجلفن  تديل 
العني أو الفم، وضعف التذوق، والدموع املفرطة يف العني أو الفم، وضعف التذوق، والدموع املفرطة يف 
عني واحدة. غالًبا ما تؤدي هذه األعراض، التي تبدأ عني واحدة. غالًبا ما تؤدي هذه األعراض، التي تبدأ 
4848 ساعة،  ساعة،  غضون  إىل ذروهتا يف  وتصل  غضون عادًة فجأة  إىل ذروهتا يف  وتصل  عادًة فجأة 

إىل تشوه كبري يف الوجه.إىل تشوه كبري يف الوجه.
الراحة  عدم  أو  األمل  األخرى  األعراض  تشمل  قد  الراحة -  عدم  أو  األمل  األخرى  األعراض  تشمل  قد   -
األذنني  إحدى  يف  ورنني  األذن،  وخلف  الفك  األذنني حول  إحدى  يف  ورنني  األذن،  وخلف  الفك  حول 
وفرط  التذوق،  وفقدان  والصداع،  كلتيهام،  وفرط أو  التذوق،  وفقدان  والصداع،  كلتيهام،  أو 
وضعف  املصاب،  اجلانب  يف  للصوت  وضعف احلساسية  املصاب،  اجلانب  يف  للصوت  احلساسية 

الكالم، والدوخة، وصعوبة األكل أو الرشب.الكالم، والدوخة، وصعوبة األكل أو الرشب.

٩٩- ما الذي يسبب شلل بيل )- ما الذي يسبب شلل بيل )Bell’sBell’s(؟(؟
- حيدث شلل الوجه النصفي عندما يكون العصب - حيدث شلل الوجه النصفي عندما يكون العصب 
الذي يتحكم يف عضالت الوجه منتفًخا أو ملتهًبا أو الذي يتحكم يف عضالت الوجه منتفًخا أو ملتهًبا أو 
مضغوًطا ، مما يؤدي إىل ضعف أو شلل يف الوجه. مضغوًطا ، مما يؤدي إىل ضعف أو شلل يف الوجه. 
ومع ذلك ، فإن سبب هذا الرضر غري معروف إىل اآلن.ومع ذلك ، فإن سبب هذا الرضر غري معروف إىل اآلن.
مثل  الفريوسية  العدوى  أن  العلامء  معظم  يعتقد  مثل -  الفريوسية  العدوى  أن  العلامء  معظم  يعتقد   -
الربد  أو فريوس قرحة  الفريويس  السحايا  الربد التهاب  أو فريوس قرحة  الفريويس  السحايا  التهاب 
الشائع - اهلربس البسيط - يسبب هذا االضطراب. الشائع - اهلربس البسيط - يسبب هذا االضطراب. 
وهم يعتقدون أن العصب الوجهي يتضخم ويصبح وهم يعتقدون أن العصب الوجهي يتضخم ويصبح 
للعدوى، مما يسبب ضغًطا داخل  للعدوى، مما يسبب ضغًطا داخل ملتهًبا كرد فعل  ملتهًبا كرد فعل 
لقناة فالوب ويؤدي إىل نقص الرتوية )تقييد وصول لقناة فالوب ويؤدي إىل نقص الرتوية )تقييد وصول 
بعض  يف  العصبية(.  اخلاليا  إىل  واألكسجني  بعض الدم  يف  العصبية(.  اخلاليا  إىل  واألكسجني  الدم 
 ، رسيًعا(  الشفاء  يكون  )حيث  اخلفيفة  ، احلاالت  رسيًعا(  الشفاء  يكون  )حيث  اخلفيفة  احلاالت 
املياليني.  العصب  غمد  يف  فقط  تلف  هناك  املياليني. يكون  العصب  غمد  يف  فقط  تلف  هناك  يكون 
غمد املايلني وهو الغطاء الدهني - الذي يعمل كعازل غمد املايلني وهو الغطاء الدهني - الذي يعمل كعازل 

عىل األلياف العصبية يف الدماغ.عىل األلياف العصبية يف الدماغ.

١٠١٠- مــن يـصــاب بــه؟- مــن يـصــاب بــه؟
4040 ألف أمريكي كل  ألف أمريكي كل  يصيب شلل بيل ما يقرب من يصيب شلل بيل ما يقرب من 
عام. يصيب الرجال والنساء عىل حد سواء ويمكن عام. يصيب الرجال والنساء عىل حد سواء ويمكن 
سن  قبل  شيوًعا  أقل  ولكنه  عمر،  أي  يف  حيدث  سن أن  قبل  شيوًعا  أقل  ولكنه  عمر،  أي  يف  حيدث  أن 
متناسب  غري  بشكل  وهياجم  متناسب .  غري  بشكل  وهياجم   .6060 سن  بعد  أو  سن   بعد  أو   1515
أمراض  أو  السكري  بمرض  املصابني  أمراض األشخاص  أو  السكري  بمرض  املصابني  األشخاص 

اجلهاز التنفيس العلوي مثل األنفلونزا أو الزكام.اجلهاز التنفيس العلوي مثل األنفلونزا أو الزكام.

١١١١- كيف يتم تشخيصه؟- كيف يتم تشخيصه؟
- يتم تشخيص شلل الوجه النصفي بناًء عىل العرض - يتم تشخيص شلل الوجه النصفي بناًء عىل العرض 
وعدم  املشوه  الوجه  مظهر  ذلك  يف  بام   - وعدم الرسيري  املشوه  الوجه  مظهر  ذلك  يف  بام   - الرسيري 
املصاب  اجلانب  يف  العضالت  حتريك  عىل  املصاب القدرة  اجلانب  يف  العضالت  حتريك  عىل  القدرة 
األخرى  املحتملة  األسباب  واستبعاد   - الوجه  األخرى من  املحتملة  األسباب  واستبعاد   - الوجه  من 
لتأكيد  حمدد  معميل  اختبار  يوجد  ال  الوجه.  لتأكيد لشلل  حمدد  معميل  اختبار  يوجد  ال  الوجه.  لشلل 

تشخيص االضطراب.تشخيص االضطراب.
لضعف  الفرد  بفحص  الطبيب  يقوم  عام،  بشكل  لضعف -  الفرد  بفحص  الطبيب  يقوم  عام،  بشكل   -
الوجه العلوي والسفيل يف معظم احلاالت، يكون هذا الوجه العلوي والسفيل يف معظم احلاالت، يكون هذا 
أو  الوجه  من  واحد  جانب  عىل  مقصوًرا  أو الضعف  الوجه  من  واحد  جانب  عىل  مقصوًرا  الضعف 

منعزل أحياًنا عن اجلبهة أو اجلفن أو الفم.منعزل أحياًنا عن اجلبهة أو اجلفن أو الفم.
كهربية  ختطيط  يسمى  اختبار  يؤكده  أن  يمكن  كهربية -  ختطيط  يسمى  اختبار  يؤكده  أن  يمكن   -
وحتديد  األعصاب  يف  تلف  وجود  وحتديد (  األعصاب  يف  تلف  وجود   )EMGEMG( )العضل  العضل 
تكون  أن  يمكن  وذلك  العصب.  تأثر  ومدى  تكون شدة  أن  يمكن  وذلك  العصب.  تأثر  ومدى  شدة 
اختبارات الدم مفيدة يف بعض األحيان يف تشخيص اختبارات الدم مفيدة يف بعض األحيان يف تشخيص 
مشاكل متزامنة أخرى مثل مرض السكري وبعض مشاكل متزامنة أخرى مثل مرض السكري وبعض 
بالرنني  التصوير  يزيل  أن  يمكن  العدوى.  بالرنني أنواع  التصوير  يزيل  أن  يمكن  العدوى.  أنواع 
 ) )CTCT( املقطعي  التصوير  أو   )( املقطعي  التصوير  أو   )MRIMRI( )املغناطييس  املغناطييس 
العصــب  العصــب األسباب اهليكلية األخرى للضغط عــلـــى  األسباب اهليكلية األخرى للضغط عــلـــى 

يستخدم دمك لتنشيط اخلاليا اجلذعية.يستخدم دمك لتنشيط اخلاليا اجلذعية.

الغنية بالصفائح الدموية هي بالزما غنية  البالزما  الغنية بالصفائح الدموية هي بالزما غنية -  البالزما   -
هذه  وحتتوي  الدموية،  الصفائح  من  عاٍل  هذه برتكيز  وحتتوي  الدموية،  الصفائح  من  عاٍل  برتكيز 
حتفز  التي  النمو  عوامل  عىل  الدموية  حتفز الصفائح  التي  النمو  عوامل  عىل  الدموية  الصفائح 
وإنتاج  الدموية  األوعية  وتكوين  األنسجة  وإنتاج جُتديد  الدموية  األوعية  وتكوين  األنسجة  جُتديد 

الكوالجني. الكوالجني. 
- يستخدم عالج - يستخدم عالج PRPPRP منذ السبعينيات يف جماالت  منذ السبعينيات يف جماالت 
مثل طب األسنان وجراحة األعصاب والتئام اجلروح مثل طب األسنان وجراحة األعصاب والتئام اجلروح 
وجراحة العظام، ثم مكنت التطورات التكنولوجية وجراحة العظام، ثم مكنت التطورات التكنولوجية 
احلديثة عالج احلديثة عالج PRPPRP من االنتقال من بيئة املستشفى  من االنتقال من بيئة املستشفى 

إىل مكتب الطبيب. إىل مكتب الطبيب. 
- يف عامل الرياضات عالية املخاطر استفاد العديد من - يف عامل الرياضات عالية املخاطر استفاد العديد من 

PRPPRP .الرياضيني املحرتفني من هذه التقنيه. الرياضيني املحرتفني من هذه التقنيه
..KobeKobe  BryantBryant و  و Tiger WoodsTiger Woods بام يف ذلك - بام يف ذلك -

بالبالزما  الوجه  شباب  جُتديد  بالبالزما -  الوجه  شباب  جُتديد   -١٦١٦
الغنية بالصفائح الدموية، ما هذا النوع الغنية بالصفائح الدموية، ما هذا النوع 

من العالج؟من العالج؟

PRP Facial Rejuvenation TherapyPRP Facial Rejuvenation Therapy هو عالج  هو عالج 
يستخدم دم املريض لتنشيط اخلاليا اجلذعية الكامنة يستخدم دم املريض لتنشيط اخلاليا اجلذعية الكامنة 
 ) )PRPPRP( يف الوجه. البالزما الغنية بالصفائح الدموية )يف الوجه. البالزما الغنية بالصفائح الدموية
هي بالزما غنية برتكيز عاٍل من الصفائح الدموية. هي بالزما غنية برتكيز عاٍل من الصفائح الدموية. 
التي  النمو  عوامل  عىل  الدموية  الصفائح  التي حتتوي  النمو  عوامل  عىل  الدموية  الصفائح  حتتوي 
الدموية  األوعية  وتكوين  األنسجة  جُتديد  الدموية حتفز  األوعية  وتكوين  األنسجة  جُتديد  حتفز 

وإنتاج الكوالجني ىف الوجه بصورة طبيعية.وإنتاج الكوالجني ىف الوجه بصورة طبيعية.

جُتديد  عالج  تأثريات  هي  ما  جُتديد -  عالج  تأثريات  هي  ما   -١٧١٧
شباب الوجه بالبالزما الغنية بالصفائح شباب الوجه بالبالزما الغنية بالصفائح 

الدموية؟الدموية؟
- يوفر هذا اإلجراء الطبيعي الثوري حتسًنا تدرجيًيا - يوفر هذا اإلجراء الطبيعي الثوري حتسًنا تدرجيًيا 
ولكن ملحوًظا يف نسيج اجللد ولونه مع احلد األدنى ولكن ملحوًظا يف نسيج اجللد ولونه مع احلد األدنى 

من وقت الشفاء أو عدمه.من وقت الشفاء أو عدمه.

وإضافتها  اجلذعية  باخلاليا  العالج  تقنيات  حتسن  وإضافتها -  اجلذعية  باخلاليا  العالج  تقنيات  حتسن   -
الدهون،  حقن  عمليات  نتائج  من  الوجه  الدهون، لعالج  حقن  عمليات  نتائج  من  الوجه  لعالج 

وتضيف إليها املزايا التالية:وتضيف إليها املزايا التالية:

تكوين  تكوين بسبب  بسبب  سنًا   أصغر  البرشة  لون  يظهر  سنًا  أصغر  البرشة  لون  يظهر   ••
األوعية الدموية اجلديدة.األوعية الدموية اجلديدة.

““رفعرفع” ”  عىل  اجلديدة  الكوالجني  تكوينات  تعمل  عىل   اجلديدة  الكوالجني  تكوينات  تعمل   ••
الوجه مرة أخرى إىل شكل أكثر شباًبا.الوجه مرة أخرى إىل شكل أكثر شباًبا.

تقل  اجللد،  حجم  من  تزيد  النمو  عوامل  ألن  تقل   اجللد،  حجم  من  تزيد  النمو  عوامل  ألن   ••
التجاعيد ويظهر اجللد أكثر نعومة.التجاعيد ويظهر اجللد أكثر نعومة.

لتكرار  تضطر  فلن  أطول،  لفرتات  تدوم  نتائج  لتكرار -  تضطر  فلن  أطول،  لفرتات  تدوم  نتائج   -١١
حقن اخلاليا اجلذعية كل فرتة قصرية.حقن اخلاليا اجلذعية كل فرتة قصرية.

للبرشة والوجه كل ما  لتوفر  تنقسم هذه اخلاليا  للبرشة والوجه كل ما -  لتوفر  تنقسم هذه اخلاليا   -٢٢
يستعيد النضارة واجلامل.يستعيد النضارة واجلامل.



دموية  بأوعية  املحقونة  الدهنية  اخلاليا  تزود  دموية -  بأوعية  املحقونة  الدهنية  اخلاليا  تزود   -٣٣
ومتنحها  الالزمة  بالتغذية  البرشة  متد  ومتنحها جديدة  الالزمة  بالتغذية  البرشة  متد  جديدة 

الصحة والنضارة لفرتات طويلة.الصحة والنضارة لفرتات طويلة.
جديدة  بخاليا  البرشة  اجلذعية  اخلاليا  تزود  جديدة -  بخاليا  البرشة  اجلذعية  اخلاليا  تزود   -٤٤

قادرة عىل إفراز الكوالجني.قادرة عىل إفراز الكوالجني.
٥٥- تعزز جُتدد خاليا برشة الوجه.- تعزز جُتدد خاليا برشة الوجه.

٦٦- متنح اخلاليا اجلذعية الوجه النضارة واإلرشاق.- متنح اخلاليا اجلذعية الوجه النضارة واإلرشاق.
٧٧- تعالج التجاعيد حول الفم وجُتاعيد اجلبهة.- تعالج التجاعيد حول الفم وجُتاعيد اجلبهة.

٨٨- تعالج هتدل اجلفون. - تعالج هتدل اجلفون. ٩٩- تعالج اهلاالت السوداء.- تعالج اهلاالت السوداء.
١٠١٠- تعالج آثار الندوب واجلروح.- تعالج آثار الندوب واجلروح.

١١١١- تعالج اخلاليا اجلذعية هتدل برشة الوجه وهتدل - تعالج اخلاليا اجلذعية هتدل برشة الوجه وهتدل 
اجلفون.اجلفون.

١٨١٨- كيف يتم وصف عالج اإلدمان؟- كيف يتم وصف عالج اإلدمان؟
أداء  واختبار  العصبي  الناقل  باختبار  نويص  أداء -  واختبار  العصبي  الناقل  باختبار  نويص   -
الدماغ. هذا يساعده عىل فهم االختالالت يف دماغك الدماغ. هذا يساعده عىل فهم االختالالت يف دماغك 

والتي قد جُتعلك عرضة لإلدمان يف املقام األول.والتي قد جُتعلك عرضة لإلدمان يف املقام األول.
- يمكننا أيًضا مالحظة كيف غرّي اإلدمان الربجمة - يمكننا أيًضا مالحظة كيف غرّي اإلدمان الربجمة 
النواقل  توازن  عىل  سلًبا  وأثر  دماغك  خاليا  النواقل يف  توازن  عىل  سلًبا  وأثر  دماغك  خاليا  يف 

العصبيةالعصبية
يف  والتحكم  املزاج  يف  تتحكم  كيميائية  مواد  يف وهي  والتحكم  املزاج  يف  تتحكم  كيميائية  مواد  وهي 

االنفعاالت والتتواصل مع بقية أجزاء جسمك.االنفعاالت والتتواصل مع بقية أجزاء جسمك.

١٩١٩- ما هو العالج املتاح لإلدمان؟- ما هو العالج املتاح لإلدمان؟
- نستخدم عالج- نستخدم عالج  NAD IV. NADNAD IV. NAD  ، اختصار، اختصار
nicotinamide adenine dinucleotidenicotinamide adenine dinucleotide لـ لـ

هو إنزيم كيميائي مساعد يساعد عىل بناء وإصالح هو إنزيم كيميائي مساعد يساعد عىل بناء وإصالح 
بحاجة  أنت  جسمك.  يف  خلية  كل  تشكيل  بحاجة وإعادة  أنت  جسمك.  يف  خلية  كل  تشكيل  وإعادة 
املتخصص،  اإلنزيم  هذا  من  مستمر  إمداد  املتخصص، إىل  اإلنزيم  هذا  من  مستمر  إمداد  إىل 
يستنفده  واملخدرات  الكحول  عىل  اإلدمان  يستنفده لكن  واملخدرات  الكحول  عىل  اإلدمان  لكن 
الكيميائية  املواد  وتوصيل  إنتاج  مع  الكيميائية ويتداخل  املواد  وتوصيل  إنتاج  مع  ويتداخل 
األخرى يف الدماغ املعروفة باسم الناقالت العصبية.األخرى يف الدماغ املعروفة باسم الناقالت العصبية.
NADNAD اإلنزيامت املستنزفة ويعيد التوازن  اإلنزيامت املستنزفة ويعيد التوازن  - جيدد - جيدد 
بشكل  عقلك  ضبط  يعيد  إنه  العصبية.  الناقالت  بشكل يف  عقلك  ضبط  يعيد  إنه  العصبية.  الناقالت  يف 
يسببها  التي  الربجمة  إعادة  ملحاربة  يسببها أسايس  التي  الربجمة  إعادة  ملحاربة  أسايس 
اإلدمان. - تبدأ يف الشعور وكأنك عىل طبيعتك مرة اإلدمان. - تبدأ يف الشعور وكأنك عىل طبيعتك مرة 

أخرى.أخرى.
- لديك وضوح ورصانة حياتك قبل اإلدمان.- لديك وضوح ورصانة حياتك قبل اإلدمان.

٢٠٢٠- كيف يتم عالج - كيف يتم عالج NAD IVNAD IV؟؟
يتم إعطاء عالجيتم إعطاء عالج  NAD IVNAD IV عرب جمرى وريدي عرب جمرى وريدي

حقنة  عىل  حتصل  ما  عادة  وريدي.  عالج  أي  حقنة مثل  عىل  حتصل  ما  عادة  وريدي.  عالج  أي  مثل 
دقيقة  خطة  نضع  لكن  أيام،  دقيقة   خطة  نضع  لكن  أيام،   1010 ملدة  يومًيا  ملدة واحدة  يومًيا  واحدة 
وخمصصة لكل حالة. أنت تسرتخي عندما تتلقى وخمصصة لكل حالة. أنت تسرتخي عندما تتلقى 

الترسيب ببطء، عادة أكثر من ثامين ساعات.الترسيب ببطء، عادة أكثر من ثامين ساعات.
ثامنية  إىل  أربعة  من  الوريدي  احلقن  آثار  ثامنية تالحظ  إىل  أربعة  من  الوريدي  احلقن  آثار  تالحظ 

أيام.أيام.

 ومع ذلك، من املهم إكامل مجيع اجللسات الوريدية  ومع ذلك، من املهم إكامل مجيع اجللسات الوريدية 
إىل  حتتاج  قد  إىل .  حتتاج  قد   .NADNAD بـ  نظامك  إلغراق  بـ املوصوفة  نظامك  إلغراق  املوصوفة 
توازن  عىل  للحفاظ  دورية  معاجلة  إعادة  توازن عمليات  عىل  للحفاظ  دورية  معاجلة  إعادة  عمليات 

خاليا الدماغ واإلنزيامت والنواقل العصبية.خاليا الدماغ واإلنزيامت والنواقل العصبية.

٢١٢١- ما هي فوائد عالج - ما هي فوائد عالج NAD IVNAD IV؟؟
- يعمل العالج - يعمل العالج NAD IVNAD IV برسعة نسبًيا وبدون آثار  برسعة نسبًيا وبدون آثار 
الكحول  إدمان  يف  خاص  بشكل  فعال  إنه  الكحول جانبية.  إدمان  يف  خاص  بشكل  فعال  إنه  جانبية. 
بالربوتوكول.  ملتزًما  تظل  عندما  األفيونية  بالربوتوكول. واملواد  ملتزًما  تظل  عندما  األفيونية  واملواد 

الغذائي. التمثيل  الغذائي.واختبار  التمثيل  واختبار 

٢٧٢٧- ما هو عالج - ما هو عالج EECPEECP؟؟
املضاد  بالنبض  العالج  أو  املضاد ،  بالنبض  العالج  أو   ،EECPEECP - نستخدم عالج - نستخدم عالج 
وجُتديد  املناعة،  جهاز  لتعزيز  املعزز،  وجُتديد اخلارجي  املناعة،  جهاز  لتعزيز  املعزز،  اخلارجي 
نمو خاليا  وحتفيز  الدموية،  واألوعية  القلب  نمو خاليا نظام  وحتفيز  الدموية،  واألوعية  القلب  نظام 
وكل   - اجلديدة  الدموية  والصفائح  احلمراء  وكل الدم   - اجلديدة  الدموية  والصفائح  احلمراء  الدم 

ذلك يعزز األداء.ذلك يعزز األداء.
ختطيط  بجهاز  توصيلك  يتم  اإلجراء،  هذا  أثناء  ختطيط -  بجهاز  توصيلك  يتم  اإلجراء،  هذا  أثناء   -
يلفها  التي  األصفاد  نستخدم  املخصوص،  يلفها القلب  التي  األصفاد  نستخدم  املخصوص،  القلب 
األوعية  لضغط  وأردافك  وفخذيك  رجليك  األوعية حول  لضغط  وأردافك  وفخذيك  رجليك  حول 
حيفز  فهذا  قلبك،  إىل  الدم  تدفق  وزيادة  حيفز الدموية  فهذا  قلبك،  إىل  الدم  تدفق  وزيادة  الدموية 
اجلسم عىل خلق رشايني جديدة ىف اجلسم، ويرتاوح اجلسم عىل خلق رشايني جديدة ىف اجلسم، ويرتاوح 

التعرض للجهاز ساعة يوميًا ملدة التعرض للجهاز ساعة يوميًا ملدة 3535 جلسة. جلسة.
جلعلك  نتاج  أفضل  اجلهاز  هذا  أعترب  شخصيًا  جلعلك أنا  نتاج  أفضل  اجلهاز  هذا  أعترب  شخصيًا  أنا 

شباب عىل طول.شباب عىل طول.

٢٨٢٨- ما هي فوائد أداء الدماغ واختبار - ما هي فوائد أداء الدماغ واختبار 
االرجُتاج؟االرجُتاج؟

القوية  العصبية  الروابط  من  الرياضيون  يستفيد  القوية -  العصبية  الروابط  من  الرياضيون  يستفيد   -
الطاقة وحتمل اإلجهاد.  الطاقة وحتمل اإلجهاد. التي تساعدهم عىل تنظيم  التي تساعدهم عىل تنظيم 
الناقالت  مستويات  اختبار  يساعدك  أن  يمكن  الناقالت -  مستويات  اختبار  يساعدك  أن  يمكن   -
والدوبامني  السريوتونني  تشمل  والتي  والدوبامني العصبية،  السريوتونني  تشمل  والتي  العصبية، 
صحة  فهم  عىل  أمينوبوترييك،  جاما  صحة ومحض  فهم  عىل  أمينوبوترييك،  جاما  ومحض 

دماغك والعالجات التي قد حتسن أدائك.دماغك والعالجات التي قد حتسن أدائك.
خماطر  عىل  تنطوي  التي  الرياضات  اخرتت  خماطر إذا  عىل  تنطوي  التي  الرياضات  اخرتت  إذا 
اختبار  من  االستفادة  فيمكنك  باالرجُتاج،  اختبار اإلصابة  من  االستفادة  فيمكنك  باالرجُتاج،  اإلصابة 
جيدة  بصحة  وأنت  باختبارك  سنقوم  جيدة االرجُتاج.  بصحة  وأنت  باختبارك  سنقوم  االرجُتاج. 
للمقارنة  الستخدامه  أسايس  مقياس  لدينا  للمقارنة لذلك  الستخدامه  أسايس  مقياس  لدينا  لذلك 
الرأس. يتضمن اختبار  الرأس. يتضمن اختبار يف حالة تعرضك إلصابة يف  يف حالة تعرضك إلصابة يف 
املعاجلة  ورسعة  الفعل  رد  وقت  قياس  املعاجلة االرجُتاج  ورسعة  الفعل  رد  وقت  قياس  االرجُتاج 

العقلية وسعة الذاكرة.العقلية وسعة الذاكرة.

الكبرية  املغذيات  اختبار  هو  ما  الكبرية -  املغذيات  اختبار  هو  ما   -٢٩٢٩
الغذائي؟ الغذائي؟والتمثيل  والتمثيل 

األداء  من  أسايس  جزء  هي  املثىل  التغذية  األداء -  من  أسايس  جزء  هي  املثىل  التغذية   -
الذي  الغذائي  التمثيل  اختبار  نقدم  الذي الريايض.  الغذائي  التمثيل  اختبار  نقدم  الريايض. 
حترقها،  التي  احلرارية  السعرات  عدد  لك  حترقها، يوضح  التي  احلرارية  السعرات  عدد  لك  يوضح 
وزنك  أهداف  حتديد  يف  رئييس  عامل  وزنك وهو  أهداف  حتديد  يف  رئييس  عامل  وهو 

ولياقتك. ولياقتك.وتغذيتك  وتغذيتك 
- باإلضافة إىل ذلك، يمكننا تقييم نقص الفيتامينات - باإلضافة إىل ذلك، يمكننا تقييم نقص الفيتامينات 

واملعادن وتقديم املكمالت الغذائية لتصحيحهاواملعادن وتقديم املكمالت الغذائية لتصحيحها
لزيادة حتسني أدائك وطاقتك.لزيادة حتسني أدائك وطاقتك.

٣٠٣٠- مـا األعــراض التــي تشـــيــر إلــى - مـا األعــراض التــي تشـــيــر إلــى 
اإلحتياج للعالج باهلرمونات؟اإلحتياج للعالج باهلرمونات؟

- تقود اهلرمونات عدًدا من عمليات جسمك، من - تقود اهلرمونات عدًدا من عمليات جسمك، من 
اإلسرتوجني  اجلنس  هرمونات  خاص  بشكل  اإلسرتوجني املهم  اجلنس  هرمونات  خاص  بشكل  املهم 
وهرمونات  النمو  وهرمونات  وهرمونات والتستوستريون،  النمو  وهرمونات  والتستوستريون، 

الغدة الدرقية تساهم أيًضا يف صحتك ورفاهيتك.الغدة الدرقية تساهم أيًضا يف صحتك ورفاهيتك.
األعراض  من  يعانني  اللوايت  النساء  عىل  األعراض جيب  من  يعانني  اللوايت  النساء  عىل  جيب 
اهلرموين  العالج  حول  الطبيب  إستشارة  اهلرموين التالية  العالج  حول  الطبيب  إستشارة  التالية 

املحتمل:املحتمل:
- اهلبات الساخنة / التعرق اللييل.- اهلبات الساخنة / التعرق اللييل.

- جفاف املهبل وآالم اجلامع.- جفاف املهبل وآالم اجلامع.
- التهيج وتقلب املزاج.- التهيج وتقلب املزاج.

- صعوبة يف الرتكيز - صعوبة يف الرتكيز - الصداع.- الصداع.
الثدي وأمل  التعب  األخرى  األعراض  تشمل  الثدي-  وأمل  التعب  األخرى  األعراض  تشمل   -

- تقلل عملية الترسيب الكاملة، التي تستغرق عادًة - تقلل عملية الترسيب الكاملة، التي تستغرق عادًة 
اجلسدية  الشديدة  الرغبة  من  األقل،  عىل  أيام  اجلسدية   الشديدة  الرغبة  من  األقل،  عىل  أيام   1010
معاجلة  يمكن  ال  ذلك،  ومع  االنسحاب.  معاجلة وأعراض  يمكن  ال  ذلك،  ومع  االنسحاب.  وأعراض 
معاجلتها  جيب  والتي  لإلدمان،  النفسية  معاجلتها األسباب  جيب  والتي  لإلدمان،  النفسية  األسباب 

مع متخصص بالتزامن مع العالج.مع متخصص بالتزامن مع العالج.

٢٢٢٢- من الذي جيب أن يفكر يف إجراء - من الذي جيب أن يفكر يف إجراء 
املتقدمة؟ التشخيصية  املتقدمة؟االختبارات  التشخيصية  االختبارات 
- اختبار التشخيص املتقدم متاح ألي شخص.- اختبار التشخيص املتقدم متاح ألي شخص.

أفضل  عن  للبحث  باملرض  تشعر  أن  عليك  ليس  أفضل -  عن  للبحث  باملرض  تشعر  أن  عليك  ليس   -
عافية.عافية.

ومقاييس  الدورى  للكشف  نفسك  عرض  جيب  ومقاييس -  الدورى  للكشف  نفسك  عرض  جيب   -
الغذائي،  والتمثيل  واهلرمونات،  قلبك،  الغذائي، لصحة  والتمثيل  واهلرمونات،  قلبك،  لصحة 

ووظيفة الدماغ ، وحتلياًل كاماًل للجسم.ووظيفة الدماغ ، وحتلياًل كاماًل للجسم.
- لذا، سواء كانت لديك أعراض نشطة لإلرهاق أو - لذا، سواء كانت لديك أعراض نشطة لإلرهاق أو 
األوجاع أو فقدان الذاكرة، أو تريد فقط أن تعرف األوجاع أو فقدان الذاكرة، أو تريد فقط أن تعرف 
مع  ناقش  ممكنة،  صحة  أكثر  حياة  تعيش  مع كيف  ناقش  ممكنة،  صحة  أكثر  حياة  تعيش  كيف 
طبيبك االختبارات التشخيصية األنسب لك ىف هذه طبيبك االختبارات التشخيصية األنسب لك ىف هذه 

السنية. السنية.املرحلة  املرحلة 

٢٣٢٣- مــا هــي جمموعــة االختبــارات - مــا هــي جمموعــة االختبــارات 
التشخيصية املتاحة أو جزء منها؟التشخيصية املتاحة أو جزء منها؟

التمثيل  ُتقيم  التي  االختبارات  من  عدًدا  تتوفر  التمثيل -  ُتقيم  التي  االختبارات  من  عدًدا  تتوفر   -
الغذائي والدماغ واجلينات واهلرمونات. تتضمن - الغذائي والدماغ واجلينات واهلرمونات. تتضمن - 

اختبار الناقل العصبي  - اختبار اهلرمونات.اختبار الناقل العصبي  - اختبار اهلرمونات.
- اختبار عالمات اإلجهاد التأكسدي.- اختبار عالمات اإلجهاد التأكسدي.

- اختبار العنارص السامة - اختبار أداء الدماغ.- اختبار العنارص السامة - اختبار أداء الدماغ.
- تسلسل احلمض النووي / االختبار اجليني.- تسلسل احلمض النووي / االختبار اجليني.

- اختبار الغدة الدرقية.- اختبار الغدة الدرقية.
- اختبار التمثيل الغذائي / املغذيات الدقيقة.- اختبار التمثيل الغذائي / املغذيات الدقيقة.

٢٤٢٤- ما هو إختبار الناقل العصبي؟- ما هو إختبار الناقل العصبي؟
الكيميائية  الناقالت  هي  العصبية  الناقالت  الكيميائية -  الناقالت  هي  العصبية  الناقالت   -
متوازنة  غري  كانت  إذا  املركزي.  العصبي  متوازنة للجهاز  غري  كانت  إذا  املركزي.  العصبي  للجهاز 
يف  صعوبة  وأعضائك  وجسمك  عقلك  فسيواجه  يف ،  صعوبة  وأعضائك  وجسمك  عقلك  فسيواجه   ،
تكون  ما  غالًبا  متزامن.  بشكل  والعمل  تكون التواصل  ما  غالًبا  متزامن.  بشكل  والعمل  التواصل 
السبب  هي  الكيميائية  املواد  هذه  يف  السبب االختالالت  هي  الكيميائية  املواد  هذه  يف  االختالالت 
واالكتئاب  والسمنة  النصفي  للصداع  واالكتئاب اجلذري  والسمنة  النصفي  للصداع  اجلذري 

واضطراب ونقص االنتباه وفرط النشاط والقلق.واضطراب ونقص االنتباه وفرط النشاط والقلق.

٢٥٢٥- ما هو اختبار اهلرمون؟- ما هو اختبار اهلرمون؟
- العديد من اآلثار اجلانبية غري املرحية للشيخوخة- العديد من اآلثار اجلانبية غري املرحية للشيخوخة

 ، الساخنة  واهلبات  الوزن،  زيادة  ذلك  يف  ، بام  الساخنة  واهلبات  الوزن،  زيادة  ذلك  يف  بام 
النخفاض  نتيجة  هي   ، اجلنيس  الدافع  النخفاض وانخفاض  نتيجة  هي   ، اجلنيس  الدافع  وانخفاض 
اهلرمونات  اختبار  يتيح  اهلرمونات.  اهلرمونات مستويات  اختبار  يتيح  اهلرمونات.  مستويات 
البديل  العالج  من  ستستفيد  كنت  إذا  ما  البديل معرفة  العالج  من  ستستفيد  كنت  إذا  ما  معرفة 

باهلرمونات املتطابق بيولوجًيا أم ال.باهلرمونات املتطابق بيولوجًيا أم ال.

التجديدي  الطب  ينطبق  كيف  التجديدي -  الطب  ينطبق  كيف   -٢٦٢٦
عىل العالج بالطب الريايض؟عىل العالج بالطب الريايض؟

- الطب التجديدي هو أسلوب حديث لتعظيم أدائك - الطب التجديدي هو أسلوب حديث لتعظيم أدائك 
إجراءات  نستخدم  الرياضية.  اإلصابات  إجراءات وشفاء  نستخدم  الرياضية.  اإلصابات  وشفاء 
مبتكرة يف العيادات اخلارجية لتحفيز خاليا اجلسم مبتكرة يف العيادات اخلارجية لتحفيز خاليا اجلسم 
التئام األنسجة املصابة. تشمل عالجات الطب  التئام األنسجة املصابة. تشمل عالجات الطب عىل  عىل 
بالصفائح  الغنية  بالبالزما  املفاصل  بالصفائح التجديدي حقن  الغنية  بالبالزما  املفاصل  التجديدي حقن 
 ، املعزز  اخلارجي  املعاكس  النبض  وعالج  ، الدموية،  املعزز  اخلارجي  املعاكس  النبض  وعالج  الدموية، 
واختبار أداء الدماغ واالرجُتاج، واملغذيات الدقيقة واختبار أداء الدماغ واالرجُتاج، واملغذيات الدقيقة 

وعدم انتظام الدورة الشهرية. غالًبا ما يكون العالج وعدم انتظام الدورة الشهرية. غالًبا ما يكون العالج 
سن  من  اقرتابك  عند  حاًل  البديلة  سن باهلرمونات  من  اقرتابك  عند  حاًل  البديلة  باهلرمونات 
اليأس أو إذا كنِت تعانني من انقطاع الطمث املبكر اليأس أو إذا كنِت تعانني من انقطاع الطمث املبكر 

بسبب اجلراحة أو عالج الرسطان.بسبب اجلراحة أو عالج الرسطان.
العالج  من  يستفيدون  قد  الذين  الرجال  يعاين  العالج -  من  يستفيدون  قد  الذين  الرجال  يعاين   -
األعراض  من  العديد  من  التستوستريون  األعراض هبرمون  من  العديد  من  التستوستريون  هبرمون 

نفسها ، باإلضافة إىل:نفسها ، باإلضافة إىل:
- زيادة الوزن وفقدان العضالت.- زيادة الوزن وفقدان العضالت.

- التعب ومشاكل النوم - التعب ومشاكل النوم - تساقط الشعر.- تساقط الشعر.
- قلة الدافع اجلنيس وضعف االنتصاب.- قلة الدافع اجلنيس وضعف االنتصاب.

- مشاكل يف املسالك البولية.- مشاكل يف املسالك البولية.

٣١٣١- ما هــي اهلـرمــونـــات املتطـابـقـة - ما هــي اهلـرمــونـــات املتطـابـقـة 
بيولوجيــا؟بيولوجيــا؟

من  بيولوجًيا  املتطابقة  اهلرمونات  ُتشتق  من -  بيولوجًيا  املتطابقة  اهلرمونات  ُتشتق   -
مع  كيميائًيا  لتتناسب  طبيعية  نباتية  مع مكونات  كيميائًيا  لتتناسب  طبيعية  نباتية  مكونات 
وبالتايل،  جسمك.  يف  املوجودة  اهلرمونات  وبالتايل، تركيبة  جسمك.  يف  املوجودة  اهلرمونات  تركيبة 
نظامك  لتنظيم  بكفاءة  ويستخدمها  جسمك  نظامك يقبلها  لتنظيم  بكفاءة  ويستخدمها  جسمك  يقبلها 

وتقليل األعراض املزعجة أو القضاء عليها.وتقليل األعراض املزعجة أو القضاء عليها.

٣٢٣٢- مــن هــو املــرشــح للهـرمـونــات - مــن هــو املــرشــح للهـرمـونــات 
بيولوجيا؟ بيولوجيا؟املتطابقة  املتطابقة 

أو  الطمث  انقطاع  أعراض  من  تعانني  كنت  إذا  أو -  الطمث  انقطاع  أعراض  من  تعانني  كنت  إذا   -
إجراء  يمكن   ، التستوستريون  هرمون  إجراء انخفاض  يمكن   ، التستوستريون  هرمون  انخفاض 
والقيام  الطبي  تارخيك  ودراسة  جسدي  والقيام فحص  الطبي  تارخيك  ودراسة  جسدي  فحص 
من  ستستفيد  كنت  إذا  ما  لتحديد  معمل  من بعمل  ستستفيد  كنت  إذا  ما  لتحديد  معمل  بعمل 
فرتة  يف  النساء  تستفيد  ما  غالًبا  اهلرموين.  فرتة العالج  يف  النساء  تستفيد  ما  غالًبا  اهلرموين.  العالج 
من  الطمث  انقطاع  أو  الطمث  انقطاع  حول  من ما  الطمث  انقطاع  أو  الطمث  انقطاع  حول  ما 

العالج اهلرموين املتطابق بيولوجًيا.العالج اهلرموين املتطابق بيولوجًيا.
هرمون  مستويات  تبدأ  الرجال،  عند  هرمون -  مستويات  تبدأ  الرجال،  عند   -
بعد  تدرجيًيا  االنخفاض  يف  بعد التستوستريون  تدرجيًيا  االنخفاض  يف  التستوستريون 
األربعينيات  إىل  تصل  عندما  لذلك  الثالثني،  األربعينيات سن  إىل  تصل  عندما  لذلك  الثالثني،  سن 
بعض  تواجه  قد  العمر،   من  بعض واخلمسينيات  تواجه  قد  العمر،   من  واخلمسينيات 
التستوستريون فهذا  املزعجة النخفاض  التستوستريون فهذا األعراض  املزعجة النخفاض  األعراض 

العالج مفيد وفعال.العالج مفيد وفعال.

اهلرمونات  فــوائـــــد  هــي  مــا  اهلرمونات -  فــوائـــــد  هــي  مــا   -٣٣٣٣
بيولوجيا؟ بيولوجيا؟املتطابقة  املتطابقة 

- اهلرمونات املتطابقة بيولوجًيا كلها طبيعية، عىل - اهلرمونات املتطابقة بيولوجًيا كلها طبيعية، عىل 
يف  املستخدمة  كيميائًيا  املشتقة  اهلرمونات  يف عكس  املستخدمة  كيميائًيا  املشتقة  اهلرمونات  عكس 
التمييز  جسمك  يستطيع  ال  األخرى.  التمييز العالجات  جسمك  يستطيع  ال  األخرى.  العالجات 
أن  يمكن  وما  بيولوجًيا  املتطابقة  اهلرمونات  أن بني  يمكن  وما  بيولوجًيا  املتطابقة  اهلرمونات  بني 
ينتجه. تسبب اهلرمونات املتطابقة بيولوجًيا أيًضا ينتجه. تسبب اهلرمونات املتطابقة بيولوجًيا أيًضا 

آثاًرا جانبية أقل بكثري من املواد الرتكيبية.آثاًرا جانبية أقل بكثري من املواد الرتكيبية.

غايل،  فؤاد  لدكتور  أخري  سؤال  غايل، -  فؤاد  لدكتور  أخري  سؤال   -٣٤٣٤
ماذا تعنى لك صحيفة كاريزما ؟ماذا تعنى لك صحيفة كاريزما ؟

- صحيفة متميزة ومنترشة بشكل كبري وجذابة- صحيفة متميزة ومنترشة بشكل كبري وجذابة
كاريزما هلا كاريزما عالية وأسم عىل مسمى فعالكاريزما هلا كاريزما عالية وأسم عىل مسمى فعال

اجلالية  وختدم  تفيد  ومهمه  مفيدة  مواضيع  اجلالية هبا  وختدم  تفيد  ومهمه  مفيدة  مواضيع  هبا 
عظيمة  جريدة  فهي  بأمريكا  والعربية  عظيمة املرصية  جريدة  فهي  بأمريكا  والعربية  املرصية 
مطلوبة  خدمات  تقدم  اجلميع،  وختدم  مطلوبة حتب  خدمات  تقدم  اجلميع،  وختدم  حتب 
للتعرف  اجلالية  ملساعدة  املهجر  دول  يف  للتعرف ومهمه  اجلالية  ملساعدة  املهجر  دول  يف  ومهمه 
الغربة واملسامهه ىف تثقيف  الغربة واملسامهه ىف تثقيف عىل تفاصيل احلياة ىف  عىل تفاصيل احلياة ىف 
عيشه  ليعيش  وواجباته  بحقوقة  املهاجر  عيشه وتعليم  ليعيش  وواجباته  بحقوقة  املهاجر  وتعليم 
جمهوداتكم  يف  يبارك  ربنا  حمرتم،  وبشكل  جمهوداتكم كريمة  يف  يبارك  ربنا  حمرتم،  وبشكل  كريمة 

ويوسع مقدوراتكم أكثر وأكثر.ويوسع مقدوراتكم أكثر وأكثر.



اإلهـمـــال  مــع  تـتعـــامــل  اإلهـمـــال كــيـــف  مــع  تـتعـــامــل  كــيـــف 
والالمبــــاالة؟والالمبــــاالة؟

هل يساعدك تبسيط حياتك عىل مواجهة آثار ما هل يساعدك تبسيط حياتك عىل مواجهة آثار ما 
تتعرض له من إمهال والمباالة يف عالقتك؟تتعرض له من إمهال والمباالة يف عالقتك؟

اإلمهال العاطفي يف العالقات:اإلمهال العاطفي يف العالقات:
كيف يمكن أن تعرف وجود إمهال والمباالة يف كيف يمكن أن تعرف وجود إمهال والمباالة يف 

عالقتك؟عالقتك؟
العاطفي  الدعم  العاطفي ينطوي اإلمهال عىل عدم تقديم  الدعم  ينطوي اإلمهال عىل عدم تقديم 
عالقة أي  يف  املرء  يمنحه  أن  جيب  عالقةالذي  أي  يف  املرء  يمنحه  أن  جيب  الذي 
عاطفيًا  هيمالن  الوالدين  أن  مثالً  ُيعتقد  عاطفيًا بالتايل  هيمالن  الوالدين  أن  مثالً  ُيعتقد  بالتايل 
الطفل؛ عندما خيفقان يف إظهار مستوى املودة الطفل؛ عندما خيفقان يف إظهار مستوى املودة 
الوالدين كأحد  إظهاره  عليهم  الذي  االهتامم  الوالدينأو  كأحد  إظهاره  عليهم  الذي  االهتامم  أو 
)حتى عندما تكون قد قدمت احتياجات الطفل )حتى عندما تكون قد قدمت احتياجات الطفل 
مثل: الطعام والرعاية الصحية وامللبس واملأوى(مثل: الطعام والرعاية الصحية وامللبس واملأوى(
وباملثل فإن الغرض من الزواج أو رشاكة احلياة وباملثل فإن الغرض من الزواج أو رشاكة احلياة 
من  فاهلدف  عاطفي،  دعم  نظام  أيضاً  من يتضمن  فاهلدف  عاطفي،  دعم  نظام  أيضاً  يتضمن 
لتبادل  إطار  توفري  هو  االجتامعية  لتبادل العالقات  إطار  توفري  هو  االجتامعية  العالقات 
حد  عىل  والسلبية  اإلجيابية  احلياتية..  حد اخلربات  عىل  والسلبية  اإلجيابية  احلياتية..  اخلربات 
سواء، كذلك الفهم املتبادل واحلميمية والرعاية.سواء، كذلك الفهم املتبادل واحلميمية والرعاية.

تظهر  إجراءات  السلوكية  األشكال  تظهر تتضمن  إجراءات  السلوكية  األشكال  تتضمن 
قضاء  مثل  لآلخر،  اجُتاه  وجوده  أو  قضاء االهتامم  مثل  لآلخر،  اجُتاه  وجوده  أو  االهتامم 
اخلروج  عىل  اآلخرين  مساعدة  أو  معه،  اخلروج الوقت  عىل  اآلخرين  مساعدة  أو  معه،  الوقت 
األشكال  تتضمن  كام  صعب،  موقف  األشكال من  تتضمن  كام  صعب،  موقف  من 
املعرفية أشياء مثل الصرب واالستامع والتعاطفاملعرفية أشياء مثل الصرب واالستامع والتعاطف
عادة ينطوي الدعم العاطفي عىل جمموعة من عادة ينطوي الدعم العاطفي عىل جمموعة من 
اجلوانب املادية والسلوكية واملعرفية، وقد تكون اجلوانب املادية والسلوكية واملعرفية، وقد تكون 

حزمة الدعم أكرب من جمموع أجزائه.حزمة الدعم أكرب من جمموع أجزائه.
أحيانًا  يترصف  الذي  احلياة  رشيك  فإن  أحيانًا وهكذا  يترصف  الذي  احلياة  رشيك  فإن  وهكذا 
بطرق عاطفية عىل سبيل املثال، يرفض ممارسة بطرق عاطفية عىل سبيل املثال، يرفض ممارسة 
اجلنس أو يترصف بشكل غري ودي بعد اخلالف اجلنس أو يترصف بشكل غري ودي بعد اخلالف 
للعواطف مهماًل  بالرضورة  ليس  للعواطفالزوجي،  مهماًل  بالرضورة  ليس  الزوجي، 
عىل الرغم من أنه ربام يكون قد ترصف عىل هذا عىل الرغم من أنه ربام يكون قد ترصف عىل هذا 
ترتفع  عندما  فقط  معينة،  مناسبات  يف  ترتفع النحو  عندما  فقط  معينة،  مناسبات  يف  النحو 
هذه األفعال إىل مستوى العادة؛ يمكن أن ُيسمى هذه األفعال إىل مستوى العادة؛ يمكن أن ُيسمى 

الوضع بشكل صحيح إمهاالً عاطفياً.الوضع بشكل صحيح إمهاالً عاطفياً.
إذن هل رشيك حياتك مهِمل عاطفياً؟ عىل الرغم إذن هل رشيك حياتك مهِمل عاطفياً؟ عىل الرغم 
من أن اإلجابة عىل هذا السؤال قد تكون صعبةمن أن اإلجابة عىل هذا السؤال قد تكون صعبة

فيجب أن يكون لديك اآلن بعض اإلرشادات:فيجب أن يكون لديك اآلن بعض اإلرشادات:

- هل نظام الدعم العاطفي يف رشاكة حياتك من - هل نظام الدعم العاطفي يف رشاكة حياتك من 
الدعم  أو حتاول تقديم  الدعم جانب واحد )هل تقدم،  أو حتاول تقديم  جانب واحد )هل تقدم، 

العاطفي لرشيك حياتك، ولكن ليس العكس(؟العاطفي لرشيك حياتك، ولكن ليس العكس(؟

- هل رشيكك ال يساندك عاطفياً يف العادة؟- هل رشيكك ال يساندك عاطفياً يف العادة؟

التي  الطريقة  بوضوح  تصف  أن  يمكن  هل  التي -  الطريقة  بوضوح  تصف  أن  يمكن  هل   -
أن  يف  ويفشل  اعتيادي(  )بشكل  الرشيك  أن يتبعها  يف  ويفشل  اعتيادي(  )بشكل  الرشيك  يتبعها 

يكون داعم عاطفياً )جسدياً، سلوكياً، أو نفسياً(؟يكون داعم عاطفياً )جسدياً، سلوكياً، أو نفسياً(؟

هو  كام  رشيكتك  رشيكك/  إمهال  يؤدي  هل  هو -  كام  رشيكتك  رشيكك/  إمهال  يؤدي  هل   -
العاطفي  الدعم  نظام  مساندة  عدم  إىل  العاطفي موضح؛  الدعم  نظام  مساندة  عدم  إىل  موضح؛ 
عالقة  )أي  احلياة  رشاكة  عىل  للحفاظ  عالقة الالزم  )أي  احلياة  رشاكة  عىل  للحفاظ  الالزم 
الفردية  احلياة  جُتارب  مشاركة  عىل  الفردية تساعد  احلياة  جُتارب  مشاركة  عىل  تساعد 

والتفاهم املتبادل واحلميمية والرعاية(؟والتفاهم املتبادل واحلميمية والرعاية(؟

- هل توقعاتك بشأن الدعم العاطفي معقولة، أي ما - هل توقعاتك بشأن الدعم العاطفي معقولة، أي ما 
يتوقعه معظم الناس بشكل عام من رشاكة احلياة؟يتوقعه معظم الناس بشكل عام من رشاكة احلياة؟

اخلمسة  األسئلة  من  كل  عىل  إجابتك  كانت  اخلمسة إذا  األسئلة  من  كل  عىل  إجابتك  كانت  إذا 
اعتقاد  لديك  عندها  نعم،  هي  أعاله  اعتقاد املذكورة  لديك  عندها  نعم،  هي  أعاله  املذكورة 
معقول بأنك يف عالقة إمهال عاطفي، ومع ذلك معقول بأنك يف عالقة إمهال عاطفي، ومع ذلك 
احلياة رشاكة  يف  العاطفي  الدعم  مستوى  احلياةفإن  رشاكة  يف  العاطفي  الدعم  مستوى  فإن 
يتوقعه  أن  الذي جيب  املستوى  إىل  يرقى  ال  يتوقعه قد  أن  الذي جيب  املستوى  إىل  يرقى  ال  قد 
املرء بشكل معقول يف مثل هذه العالقة، يف مثل املرء بشكل معقول يف مثل هذه العالقة، يف مثل 
التحدث عن اإلمهال  املنطقي  التحدث عن اإلمهال هذه احلاالت من  املنطقي  هذه احلاالت من 

اختبار  عىل  التعرف  يمكنك  كام  اختبار العاطفي،  عىل  التعرف  يمكنك  كام  العاطفي، 
اإلمهال العاطفي ملعرفة الطريق إىل حل املشكلة.اإلمهال العاطفي ملعرفة الطريق إىل حل املشكلة.

صفات الشخص املهِمل:صفات الشخص املهِمل:
عالمات تدل عىل الالمباالة واإلمهال:عالمات تدل عىل الالمباالة واإلمهال:

يرتك اإلمهال والالمباالة؛ آثارمها عىل الفرد عىل يرتك اإلمهال والالمباالة؛ آثارمها عىل الفرد عىل 
شكل عالمات وِطباع ومنها: شكل عالمات وِطباع ومنها: 

عدم اإلحساس: إن احلساسية هي سمة حمفورة عدم اإلحساس: إن احلساسية هي سمة حمفورة 
يف شخصيتك ورد عىل اإلمهال، الذي يؤدي إىل يف شخصيتك ورد عىل اإلمهال، الذي يؤدي إىل 
التعبري  يتم  القيمة،  وختفيض  باهلجر  التعبري الشعور  يتم  القيمة،  وختفيض  باهلجر  الشعور 
يكون  قد  الذي  بالالمباالة،  اإلحساس  عدم  يكون عن  قد  الذي  بالالمباالة،  اإلحساس  عدم  عن 
بشكل  احلياة  أو  آخرين  أشخاص  ضد  بشكل موجها  احلياة  أو  آخرين  أشخاص  ضد  موجها 
عام، فليس هناك محاسة وال شغف ألي يشء، عام، فليس هناك محاسة وال شغف ألي يشء، 
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن الشخص تعّلم منذ ويرجع السبب يف ذلك إىل أن الشخص تعّلم منذ 
مل  حميطه  ألن  عواطفه  يثبط  أن  مبكرة  مل سن  حميطه  ألن  عواطفه  يثبط  أن  مبكرة  سن 

يقدرها.يقدرها.

الطفولة خالل فرتة  اآلخرين:  مساعدة  الطفولةرفض  خالل فرتة  اآلخرين:  مساعدة  رفض 
كلنا بحاجة إىل الكثري من املحيطني بنا، والدعم كلنا بحاجة إىل الكثري من املحيطني بنا، والدعم 
كان  فإذا  جداً،  رضوري  والتعزيز  كان والتوجيه  فإذا  جداً،  رضوري  والتعزيز  والتوجيه 
توقع  عدم  يتعلم  الدعم؛  هذا  إىل  يفتقر  توقع الطفل  عدم  يتعلم  الدعم؛  هذا  إىل  يفتقر  الطفل 
أي يشء من اآلخرين، ونتيجة لذلك حياول أن أي يشء من اآلخرين، ونتيجة لذلك حياول أن 
بام  يثق  ال  وشخصاً  بام ،  يثق  ال  وشخصاً  ثمن""،  ثمنبأي  ""بأي  مستقالً  مستقالً يصبح  يصبح 
يمكن لآلخرين منحه له، وسيحاول القيام بكل يمكن لآلخرين منحه له، وسيحاول القيام بكل 
يشء بمفرده، كذلك حيمي نفسه من التجارب يشء بمفرده، كذلك حيمي نفسه من التجارب 
أخرى..  مرة  هبا  املرور  يريد  ال  التي  أخرى.. العاطفية  مرة  هبا  املرور  يريد  ال  التي  العاطفية 
ملاذا؟ ألنه ال يريد أن يكون بحاجة لشخص ما، ثم ملاذا؟ ألنه ال يريد أن يكون بحاجة لشخص ما، ثم 
يشعر بخيبة أمل.. وقد حيدث العكس يف بعض يشعر بخيبة أمل.. وقد حيدث العكس يف بعض 
األحيان؛ يطلب الشخص املساعدة يف كل يشءاألحيان؛ يطلب الشخص املساعدة يف كل يشء
حتى يف األشياء التي يستطيع القيام هبا بنفسه.حتى يف األشياء التي يستطيع القيام هبا بنفسه.

مفقود ما  شيئاً  بأن  الشعور  بالفراغ:  مفقودالشعور  ما  شيئاً  بأن  الشعور  بالفراغ:  الشعور 
اإلمهال  ضحايا  من  الناس  لدى  جداً  اإلمهال قوي  ضحايا  من  الناس  لدى  جداً  قوي 
عالقاهتم  يف  أو  طفولتهم  يف  الباردة  عالقاهتم والالمباالة  يف  أو  طفولتهم  يف  الباردة  والالمباالة 
كبالغني، حيث كان هناك مكان ألحبائهم بقيت كبالغني، حيث كان هناك مكان ألحبائهم بقيت 
يشبه  ما  وجود  يف  السبب  هو  هذا  يشبه شاغرة!  ما  وجود  يف  السبب  هو  هذا  شاغرة! 
ترتك  والالمباالة  فاإلمهال  قلوهبم،  يف  ترتك الثقب  والالمباالة  فاإلمهال  قلوهبم،  يف  الثقب 
الشعور  وهذا  الشخص  حياة  عىل  مظلامً  الشعور ظالً  وهذا  الشخص  حياة  عىل  مظلامً  ظالً 
بالفراغ يصبح معيارهم، فال يشء جيد بام فيه بالفراغ يصبح معيارهم، فال يشء جيد بام فيه 
يشء  ال  يكفي..  ما  هناك  يكون  ولن  يشء الكفاية،  ال  يكفي..  ما  هناك  يكون  ولن  الكفاية، 
يملئ  شخص  يوجد  ال  احلال  بطبيعة  يملئ يملئهم،  شخص  يوجد  ال  احلال  بطبيعة  يملئهم، 
اإلحساس  يتجىل  األحيان  الفراغ، يف بعض  اإلحساس هذا  يتجىل  األحيان  الفراغ، يف بعض  هذا 
مستمر نقد  شكل  عىل  مفقود  يشء  هناك  مستمربأن  نقد  شكل  عىل  مفقود  يشء  هناك  بأن 

موجه إىل أنفسهم وكل يشء من حوهلم.موجه إىل أنفسهم وكل يشء من حوهلم.

خالل  واالهتامم  احلب  غياب  يؤثر  خالل الكامل:  واالهتامم  احلب  غياب  يؤثر  الكامل: 
هبا  ينظر  التي  الطريقة  عىل  الشخص  هبا طفولة  ينظر  التي  الطريقة  عىل  الشخص  طفولة 
أن ال  إدراك ذلك؛ سيعتقد  ال لنفسه، وبدون حتى  أن  إدراك ذلك؛ سيعتقد  لنفسه، وبدون حتى 
يشء يفعله له قيمة كافية ليتم تقديره، كام قد يشء يفعله له قيمة كافية ليتم تقديره، كام قد 
يصبح مفرطاً يف احلكم غري املحتمل عىل نفسه، يصبح مفرطاً يف احلكم غري املحتمل عىل نفسه، 
أكثر  يصبح  أن  الشائع  من  البلوغ،  مرحلة  أكثر يف  يصبح  أن  الشائع  من  البلوغ،  مرحلة  يف 
رصامة يف الشك الالواعي بأنه ال يقوم بام يكفي، رصامة يف الشك الالواعي بأنه ال يقوم بام يكفي، 
يف النهاية ال يزال لديه يف داخله طفل صغري يريد يف النهاية ال يزال لديه يف داخله طفل صغري يريد 

أن يكون موضع تقدير.أن يكون موضع تقدير.
انعدام  رغم  الرفض:  إزاء  احلساسية  انعدام مفرط  رغم  الرفض:  إزاء  احلساسية  مفرط 
الشخص  يشعر  فعندما  لديه..  احلساسية  الشخص صفة  يشعر  فعندما  لديه..  احلساسية  صفة 
قناعة  عنده  يتولد  قيمة،  بال  وأنه  قناعة بالتجاهل  عنده  يتولد  قيمة،  بال  وأنه  بالتجاهل 
شعور  إنه  أحداً،  هتم  ال  حياته  وأن  تافه  شعور بأنه  إنه  أحداً،  هتم  ال  حياته  وأن  تافه  بأنه 
باإلمهال  تتسم  التي  فالعالقة  املالئمة،  باإلمهال بعدم  تتسم  التي  فالعالقة  املالئمة،  بعدم 
للنقد  احلساسية  فرط  إىل  تؤدي  قد  للنقد والالمباالة،  احلساسية  فرط  إىل  تؤدي  قد  والالمباالة، 
عىل  عالمة  أي  تفسري  يتم  كام  اآلخرين،  عىل من  عالمة  أي  تفسري  يتم  كام  اآلخرين،  من 
الرفض كتهديد، وكل ما يسمعه هو الرفض كتهديد، وكل ما يسمعه هو ""هناك خطأ هناك خطأ 
للغاية. مؤملا  يكون  أن  يمكن  واألمر  للغاية.،  مؤملا  يكون  أن  يمكن  واألمر  فيك""،  فيكما  ما 

مواجهة اإلمهال والالمباالة:مواجهة اإلمهال والالمباالة:
والالمباالة اإلمهال  مع  للتعامل  احلياة  والالمباالةتبسيط  اإلمهال  مع  للتعامل  احلياة  تبسيط 

اإلمهال  تعريف  عن  نتحدث  نحن  اآلن  اإلمهال حتى  تعريف  عن  نتحدث  نحن  اآلن  حتى 
والالمباالة، وليس السؤال املعقد لكيفية معاجلتهوالالمباالة، وليس السؤال املعقد لكيفية معاجلته
حيث يعتمد ذلك عىل مسببات اإلمهال العاطفي حيث يعتمد ذلك عىل مسببات اإلمهال العاطفي 
مثالً عىل سبيل املثال، يف بعض احلاالت قد يكون مثالً عىل سبيل املثال، يف بعض احلاالت قد يكون 
الرشيك مدمن عمل، نتيجة لذلك هيمل عالقته الرشيك مدمن عمل، نتيجة لذلك هيمل عالقته 
أو عالقتها، كام قد يعاين البعض من اضطرابات أو عالقتها، كام قد يعاين البعض من اضطرابات 
التعبري  عىل  القدرة  يعيق  مما  نفسية،  التعبري عصبية-  عىل  القدرة  يعيق  مما  نفسية،  عصبية- 
عن املشاعر، وقد يكون البعض نرجسياً بينام قد عن املشاعر، وقد يكون البعض نرجسياً بينام قد 
العالقة العالقةيكون غريهم مشغولني بمشاكل خارج  يكون غريهم مشغولني بمشاكل خارج 
يف بعض احلاالت قد يتم التعامل مع اإلمهال عىل يف بعض احلاالت قد يتم التعامل مع اإلمهال عىل 

أفضل وجه من خالل تقديم املشورة لألزواج.أفضل وجه من خالل تقديم املشورة لألزواج.

عىل أي حال فإن حتديد اإلمهال هو دائام اخلطوة عىل أي حال فإن حتديد اإلمهال هو دائام اخلطوة 
األوىل يف معاجلته، هذا ليس باألمر السهل ألن املرء األوىل يف معاجلته، هذا ليس باألمر السهل ألن املرء 
مثالً يستطيع أن يقيض سنوات طويلة يف عالقة مثالً يستطيع أن يقيض سنوات طويلة يف عالقة 
غري مرضية بسبب اإلمهال العاطفي والالمباالةغري مرضية بسبب اإلمهال العاطفي والالمباالة
العالقات  بينام يف  يعرف سبب عدم رضاه،  العالقات وال  بينام يف  يعرف سبب عدم رضاه،  وال 
املسيئة من األسهل التعرف عىل السلوك امليسء املسيئة من األسهل التعرف عىل السلوك امليسء 
ألن إجراءاته عادة ما تكون رصحية، يف املقابل ألن إجراءاته عادة ما تكون رصحية، يف املقابل 
عىل  سهو،  عىل  ينطوي  العاطفي  اإلمهال  عىل فإن  سهو،  عىل  ينطوي  العاطفي  اإلمهال  فإن 
سبيل املثال ال ينتقد أحد الزوجني لفظيا وال يشكو سبيل املثال ال ينتقد أحد الزوجني لفظيا وال يشكو 
باستمرار وال يضايق أو يامرس أشكاالً أخرى من باستمرار وال يضايق أو يامرس أشكاالً أخرى من 
يفعل  ال  يشء  كل  بعد  الرشيك،  ضد  يفعل العدوانية  ال  يشء  كل  بعد  الرشيك،  ضد  العدوانية 
الصعب  من  لذلك  خاطئاً،  شيئاً  املهِمل  الصعب الرشيك  من  لذلك  خاطئاً،  شيئاً  املهِمل  الرشيك 
اإلمهال  مع  العالقة  يف  اخلطأ  هو  ما  اإلمهال حتديد  مع  العالقة  يف  اخلطأ  هو  ما  حتديد 
العاطفي والالمباالة، لكن يمكنك لو كنت يف وضع العاطفي والالمباالة، لكن يمكنك لو كنت يف وضع 
مشابه أن تقوم ببعض اإلجراءات التي تساعدك مشابه أن تقوم ببعض اإلجراءات التي تساعدك 
أنت للتعامل مع إمهال الرشيك وال نتحدث هنا أنت للتعامل مع إمهال الرشيك وال نتحدث هنا 
كيفية  هو  اآلن  هيمنا  ما  احلالة،  هذه  عالج  كيفية عن  هو  اآلن  هيمنا  ما  احلالة،  هذه  عالج  عن 
عليك تقع  التي  والالمباالة  اإلمهال  مع  عليكتعاملك  تقع  التي  والالمباالة  اإلمهال  مع  تعاملك 
فال حتاكم أو تنتقد نفسك؛ ألنك تضيف فقط إىل فال حتاكم أو تنتقد نفسك؛ ألنك تضيف فقط إىل 
املشكلة، حيث تواجه الغالبية العظمى من الناس املشكلة، حيث تواجه الغالبية العظمى من الناس 
صعوبة يف إجياد التوازن يف عامل اليوم، وإلعطائك صعوبة يف إجياد التوازن يف عامل اليوم، وإلعطائك 
يف  لإلمهال  تتعرض  كنت  مهام  األفكار  يف بعض  لإلمهال  تتعرض  كنت  مهام  األفكار  بعض 

عالقتك أو تعاين آثار الالمباالة يف عيشك.عالقتك أو تعاين آثار الالمباالة يف عيشك.

خـالهلـا  مـن  يمكنـك  طــرق  خـالهلـا إليــك  مـن  يمكنـك  طــرق  إليــك 
اآلن: حياتك  اآلن:تبسيط  حياتك  تبسيط 

- التخلص من الفوضى: الفوضى هي تشتيت؛  إهنا - التخلص من الفوضى: الفوضى هي تشتيت؛  إهنا 
فراغ يف الطاقة، لذا حاول ترتيب حياتك اخلاصة فراغ يف الطاقة، لذا حاول ترتيب حياتك اخلاصة 
والعمل(. املنزل  )يف  مساحتك  حتتويه  ما  والعمل(.وكل  املنزل  )يف  مساحتك  حتتويه  ما  وكل 

الفوضى  تستنزف  حياتك:  لتبسيط  اكتب  الفوضى -  تستنزف  حياتك:  لتبسيط  اكتب   -
كتابة  إن  اإلجهاد،  من  وتزيد  طاقتك  كتابة العقلية  إن  اإلجهاد،  من  وتزيد  طاقتك  العقلية 
املزعجة يف مفكرة سوف حيرر ذهنك  املزعجة يف مفكرة سوف حيرر ذهنك األشياء  األشياء 

ويساعد عىل تعديل مزاجك.ويساعد عىل تعديل مزاجك.

- توقف عن رشاء األشياء التي ال حتتاجها: ألنك - توقف عن رشاء األشياء التي ال حتتاجها: ألنك 
فالكثريون  بالنفس  االهتامم  من  نوع  أنه  فالكثريون تظن  بالنفس  االهتامم  من  نوع  أنه  تظن 
يشرتون أكثر من الالزم ومن دون فائدة، فتنفق يشرتون أكثر من الالزم ومن دون فائدة، فتنفق 
أمواالً يمكن أن تذهب إىل يشء ذي قيمة، بالتايل أمواالً يمكن أن تذهب إىل يشء ذي قيمة، بالتايل 
""األكثر األكثر  إن  تقول  التي  الالواعية  الفكرة  إن تعّزز  تقول  التي  الالواعية  الفكرة  تعّزز 

أفضلأفضل""..

- حدد ما هو مهم: معظم الناس ليسوا واضحني - حدد ما هو مهم: معظم الناس ليسوا واضحني 
بشأن ما هو مهم يف حياهتم فلامذا تستثمر وقتك، بشأن ما هو مهم يف حياهتم فلامذا تستثمر وقتك، 
ومالك، وطاقتك؟ فكر يف األشياء التي هتمك، التي ومالك، وطاقتك؟ فكر يف األشياء التي هتمك، التي 

ترغب يف استثامر الوقت أو املال أو الطاقة فيها.ترغب يف استثامر الوقت أو املال أو الطاقة فيها.

- انتبه: توجيه تركيزك عىل الوعي بام حيدث اآلن- انتبه: توجيه تركيزك عىل الوعي بام حيدث اآلن
يساعدك عىل تقدير تلك األشياء املهمة يف حياتك.يساعدك عىل تقدير تلك األشياء املهمة يف حياتك.

- تعلم أن تقول ال: أنت شخص جيد ولست بحاجة - تعلم أن تقول ال: أنت شخص جيد ولست بحاجة 
إىل إثبات ذلك ألي شخص آخر غري نفسك، عالوة إىل إثبات ذلك ألي شخص آخر غري نفسك، عالوة 
عىل ذلك أنت ال تدين ألي شخص بتفسري نفسك.عىل ذلك أنت ال تدين ألي شخص بتفسري نفسك.

- تقدير مجال البساطة: تبسيط حياتك يعني أن - تقدير مجال البساطة: تبسيط حياتك يعني أن 

تشعر باحلرية وتستمتع هبا.تشعر باحلرية وتستمتع هبا.
ال يعني أن التجارب السيئة مع اإلمهال والالمباالة ال يعني أن التجارب السيئة مع اإلمهال والالمباالة 
ال يمكن إصالحها، مع ذلك فإهنا ترتك عالمات ال يمكن إصالحها، مع ذلك فإهنا ترتك عالمات 
ألي  يمكن  احلياة،  مدى  األحيان  بعض  يف  ألي تبقى  يمكن  احلياة،  مدى  األحيان  بعض  يف  تبقى 
من  نفسه  حيرر  أن  مبايل  وال  مهمل  من شخص  نفسه  حيرر  أن  مبايل  وال  مهمل  شخص 

العبء، لكن عليه أن يعمل بجد من أجل ذلك.العبء، لكن عليه أن يعمل بجد من أجل ذلك.

إحذر اإلمهال يف احلب يتسبب يف إحذر اإلمهال يف احلب يتسبب يف 
ذبول احلب رسيعاً:ذبول احلب رسيعاً:

فمثل اى ورده مجيلة حتتاج لرعايه بسيطه كل فمثل اى ورده مجيلة حتتاج لرعايه بسيطه كل 
ورده  ايضا  هكذا  فاحلب  وشمس.  ماء  من  ورده يوم  ايضا  هكذا  فاحلب  وشمس.  ماء  من  يوم 
امجل حيتاج كلمه حلوة معامله حلوة .. وكام امجل حيتاج كلمه حلوة معامله حلوة .. وكام 
متوت امجل الورود بانقطاع املاء . هكذا متوت متوت امجل الورود بانقطاع املاء . هكذا متوت 

امجل مشاعر مع قله التواصل واالهتامم.امجل مشاعر مع قله التواصل واالهتامم.
رسيعا احلب  ذبول  يسبب  احلب  يف  رسيعااالمهال  احلب  ذبول  يسبب  احلب  يف  االمهال 
اجلميله  النبته  بتلك  هيتم  ان  رشيك  كل  اجلميله فعىل  النبته  بتلك  هيتم  ان  رشيك  كل  فعىل 
أو  أصدقاء  أو  زوجك  أو  زوجتك  أو   أصدقاء  أو  زوجك  أو  زوجتك   ”” حياته  حياته ىف  ىف 
واحلنان باإلهتامم  لرؤيه  نسعى  وأن  واحلنان.  باإلهتامم  لرؤيه  نسعى  وأن   .““ أهل أهل 

حتى يكرب ويصبح مالذ لنا وقت املشاكل.حتى يكرب ويصبح مالذ لنا وقت املشاكل.
ومثل اى نبته حتتاج من الفالح ان يراعاها حتى ال ومثل اى نبته حتتاج من الفالح ان يراعاها حتى ال 
تلحق هبا احلرشات الضاره، هكذا احلياه الزوجيه تلحق هبا احلرشات الضاره، هكذا احلياه الزوجيه 
حتتاج كل رشيك حيتضن االخر وحيمى العالقه حتتاج كل رشيك حيتضن االخر وحيمى العالقه 

من اى عنارص حتاول إفسادها.من اى عنارص حتاول إفسادها.
ومثلام نبنى بيت وهنتم برشاء افضل مواد بناء ومثلام نبنى بيت وهنتم برشاء افضل مواد بناء 
هكذا جيب ان نختار افضل امور سواء مشاعر هكذا جيب ان نختار افضل امور سواء مشاعر 
افضل  عالقتنا  تبنى  احاسيس  او  مواقف  افضل او  عالقتنا  تبنى  احاسيس  او  مواقف  او 
البناء  مواد  ىف  االختيار  نحسن  وعندما  البناء عالقه.  مواد  ىف  االختيار  نحسن  وعندما  عالقه. 

فسنجنى بيت صامد ضد اى رياح او عواصف.فسنجنى بيت صامد ضد اى رياح او عواصف.
جيب ان نتعلم عده مفاهيم مهمه ىف الزواج.جيب ان نتعلم عده مفاهيم مهمه ىف الزواج.

ترسع  فال  العمر  لطول  رشاكه  الزواج  ترسع أوالً:  فال  العمر  لطول  رشاكه  الزواج  أوالً: 
بالتهديد بفسخ تلك الرشاكه الهنا التزام يتوجب بالتهديد بفسخ تلك الرشاكه الهنا التزام يتوجب 

جمهود حلفاظها.جمهود حلفاظها.

ثانياً: الزواج واقع وليس احالم . فال تتخيل ان ما ثانياً: الزواج واقع وليس احالم . فال تتخيل ان ما 
ترآه ىف االفالم هو ما ستجده ىف الزواج.ترآه ىف االفالم هو ما ستجده ىف الزواج.

وهو  االخذ.  وليس  أوالً  عطاء  الزواج  ان  وهو ثالثاً:  االخذ.  وليس  أوالً  عطاء  الزواج  ان  ثالثاً: 
جمهود مبذول جُتاه االخر وليس إسرتخاء.جمهود مبذول جُتاه االخر وليس إسرتخاء.

رابعاً: ال جمال لكلمه الوقت تأخر .. فيمكن البدء رابعاً: ال جمال لكلمه الوقت تأخر .. فيمكن البدء 
من جديد عندما تشعر انك نادم عىل ما فاتك وان من جديد عندما تشعر انك نادم عىل ما فاتك وان 
اردت ان تعود العالقه للنبض واحلياه مره آخرى اردت ان تعود العالقه للنبض واحلياه مره آخرى 

إسعى الصالحها بتلك الطرق.إسعى الصالحها بتلك الطرق.

خامساً: االستامع  فعندما تستمع جيداً له فهذا خامساً: االستامع  فعندما تستمع جيداً له فهذا 
يعطى مؤرش عن بدايه اهتاممك به.يعطى مؤرش عن بدايه اهتاممك به.

ال  املاضى.  أخطاء  عىل  يلومك  دعه  ال سادساً:  املاضى.  أخطاء  عىل  يلومك  دعه  سادساً: 
تطلب منه أن يكف عن تذكر املاضى  لكن لكى تطلب منه أن يكف عن تذكر املاضى  لكن لكى 
تعالج اجلرح جيب اوال ان تكشفه للطبيب حتى تعالج اجلرح جيب اوال ان تكشفه للطبيب حتى 

يستطيع التعامل معه.يستطيع التعامل معه.
سابعاً: اعرتف انك قرصت وأخطئت وال تتكرب سابعاً: اعرتف انك قرصت وأخطئت وال تتكرب 

عىل هذا.عىل هذا.

ثامنا: اذكر كلامت ُتشعر الطرف اآلخر بامهيته ثامنا: اذكر كلامت ُتشعر الطرف اآلخر بامهيته 
وقيمته ىف حياتك.وقيمته ىف حياتك.

تنفذها..  ان  فعليا  ستسطيع  وعود  ضع  تنفذها.. تاسعا:  ان  فعليا  ستسطيع  وعود  ضع  تاسعا: 
سواء ترصفات ستغريها  أو قرارات ستتخذها.سواء ترصفات ستغريها  أو قرارات ستتخذها.

او  عنك  اولويه  رشيكك  تضع  ان  تعلم    : او عارشا  عنك  اولويه  رشيكك  تضع  ان  تعلم    : عارشا 
عن اى شئ اخر، ساعتها ستسعى بكل جهدك عن اى شئ اخر، ساعتها ستسعى بكل جهدك 

السعاده.السعاده.

له  ليس  احلب  تقديم  ان  اعرف  عرش:  له احدي  ليس  احلب  تقديم  ان  اعرف  عرش:  احدي 
هنايه. بل هو مستمر مع استمرار احلياة.هنايه. بل هو مستمر مع استمرار احلياة.



هُتنئه  ك  عمِّ إىل  برقيًة  »اكُتْب  التعبري:  أواًل: 
احلج«  فريضة  أداء  من  الوصول  بسالمة 
»إجبارى«. ورد هذا السؤاُل ىف امتحان الفصل 
االبتدائى  السادس  للصف  األول  الدراسى 
»فيس  صفحاُت  وضّجت   .2023/  2022 لعام 
الذى  الطائفى  السؤال  هلذا  استنكاًرا  بوك« 
بني  من  مسيحيني  تالميذ  وجود  يراِع  مل 
تقديرى  ىف  السؤال  أن  واحلقيقة  املمتحنني. 
ينطوى عىل حزمة من اإلشكاليات و»الِفخاخ« 
وعزاؤنا  عندها.  التوقف  جيب  الرتبوية  غري 
منظومة  ىف  الطائفية  اللمحات  تلك  مثل  أن 
التى  القديم  التعليم  بقايا  آخر  هى  التعليم 
أبنائنا  دخول  مع  اهلل  بإذن  ختتفى  سوف 
ىف  االبتدائى  السادس  الصفَّ  القادم  العام 
التى  املثقفة،  اجلميلة  اجلديدة  التعليم  مناهج 
مجهوريتنا  ىف  سنوات  مخس  منذ  بدأت 
»طارق  د.  مالحمها  وضع  والتى  اجلديدة، 
شوقى« وزير التعليم السابق، وحيمل ِمشعلها 
احلاىل. التعليم  وزير  حجازى«  »رضا  د.  اآلن 
من بني تلك اإلشكاليات والفخاخ التى توقفُت 

عندها ىف السؤال السابق، ما يىل:

مل  السؤال  واضَع  إن  إذ  طائفية.  إشكاليٌة   -١
حيرتم مبدأ »التعددية«، وأهدر مبدأ »املواَطنة« 
والدولة  اجلديدة«  »اجلمهورية  هنج  هو  الذى 
إذ تغافل  اليوم دون متييز.  التى تظّللنا  املدنية 
مسيحيني  طالب  وجود  عن  السؤال  واضُع 
»مادة  امتحان  أنه  ورغم  املمتحنني.  بني  من 
لغة عربية«، وليس مادة دين أو مقارنة أديان
شأنه  من  سؤاال  وضع  االمتحان  واضَع  أن  إال 
أن يؤجج »املُختلفات« بني العقائد، بدال من أن 
كثرية  وهى  األديان  بني  »املشرتكات«  ُيكّرس 
ما  »إن  عليه:  نؤكد  أن  جيب  ما  وهذا  وغنّية، 
جيمعنا أكثُر وأغنى مما يفرقنا«. وفضح هذا 
السؤال  هذا  جيعل  أن  عىل  إرصاُره  التوّجه 
ا. وكان بوسع السؤال  ا« وليس اختياريًّ »إجباريًّ
هتنئة  برقية  كتابة  الطالب  من  يطلب  أن 
اآلداب أو  العلوم  ىف  الدولة  بجائزة  العّم  بفوز 
أو  عضال،  ملرض  جديًدا  دواًء  الكتشافه  أو 
رجوعه  أو  البرشية،  يفيد  اخرتاًعا  ابتكاره 
رشيفة  معركة  بعد  الوطن  أرض  إىل  ساملًا 
أو مئات املوضوعات اأُلخر  الوطن،  من أجل 
الواسعة اإلنسانية  ِمظّلة  نسيج  من  املُستلَّة 
بعيًدا عن العنرصيات الضيقة التى تثرُي املرارَة 
الطائفى. بالتمييز والفرز  النفس والشعور  ىف 

السؤال  هذا  واضُع  متييزية.  إشكالية   -٢
مسبًقا  درجاٍت  املسلَم  الطالَب  يمنح  الطائفى 
فالطالُب   . املسيحىُّ الطالُب  زميُله  يناهلا  لن 
نحو  عىل  التعبري  عىل  قادًرا  سيكون  املسلُم 
أبلغ وأمجل وأكمل من الطالب املسيحى؛ ألن 
حصيلته املعرفية من واقع اخلربة واملشاهدات 

وأنا حمتاج منذ عصور
إلمرأة جُتعلني أحزن
إلمرأة جُتمع أجزائي
كشظايا البلور املكسور

هكذا تقول أبيات شاعرنا العبقري نزار قباين ..
عندما تقف أمام هذه الكلامت، يف حلظة تأمل 
أنه يعرب عن  املعاين بعمق ستجد  وتغوص يف 
ارغب  أو  أريد  وليس  )حمتاج(  بكلمة  طلبه 
مثالً هذا االختيار هو إختيار دقيق ومقصود، 
ألن كلمة حمتاج تعطي معني أعمق، لرضورة 
وهو  أال  الطلب،  هذا  عيل  احلصول  يف  ملحه 
ويبتغيه صاحبنا  عنه  يبحث  الذي  احلزن 
واإلحتياج للشئ ليس بالرضوره ناتج عن رغبه 
لنعالج  الدواء  الشئ نحن نحتاج  لذاك  أو حب 
املرض وليس حباً يف الدواء ذاته،شاعرنا ال يريد 
أن حيزن بل ) حيتاج(أن حيزن ، والفرق شاسع 
بني أن تريد وأن حتتاج، اإلحتياج به إحلاح أكثر
وأمل أكثر، ورضورة أكثر وهذا احلزن حيتاجه 
إيل حزن ذو طابع  إمرأة حتديداً، حمتاج  من 
أنثوي، الغريب يف أمر شاعرنا أنه يتحيل بصفة 
املللح  اإلحتياج  هذا  أن  حيث  الشديد،  الصرب 
واألغرب  انثوي،  طابع  ذو  حلزن  إحتياج  هو 
يتمتع  الذي  الصرب  حجم  ،هو  شاعرنا  أمر  يف 
هذا  ألن  منه،  عاين  الذي  الصرب  قل  أو  به، 
وليد  ليس  إمرأة  يد  عيل  للحزن  اإلحتياج 
اإلحتياج  هذا  بل  الزمنية،  احلقبة  أو  اللحظة، 
وأي  هذا،  صرب  أي  عصور،  منذ  يالزمه  املر 
جلد ذاك يا شاعرنا. حني نسأل شاعرنا الكبري، 
جُتعلك  لكي  إمرأة  من  يارجل  املطلوب  وما 
تتجرع احلزن ؟ فإن إجابته حارضة، وحمدده 
 job description بدقة شدية ،فالرجل لديه
إنه يريدها  اليها يف بالطه،  رشح للعمل املوكل 
املكسور البلور  كشظايا  أحزانه  جُتمع  أن 
تتويل  أن  اليها  املوكله  املهام  من  أنه  أي 
من  جابت  كام  املبعثرة،  أحزانه  مجع 
بحثًا  وعرضها  األرض  طول  إيزيس  قبل 
هيدأ  ومل  أوزوريس،   حبيبها  أشالء  عن 
حبًا  للحياة  وأعادته  مجعتهم  حتي  بال  هلا 
عليه تآمر  الذي  الرشير  ست  يف  ونكاية  له 

نزار يبحث عن نموذج جديد إليزيس ..
الذي يقدمه صاحبنا  العرض  نخلص من هذا 
يف بحثه عن إمرأة األحزان، أنه رجل يف حالة 
حتي  أوصاله  يف  يرسي  للحزن  وإدمان  عشق 
فرويد  وأبحاث  النفسية  الدراسات  النخاع، 
من  أفراد  هناك  أن  تؤكد  النفيس  الطب  أبو 
الذات، وإجرتار  البرش يستعذبون األمل، وجلد 
من  عن  دأب  يف  يبحثون  لذلك  األحزان، 
حيزهنم، ويوفر هلم جو الكآبة، ومن يشع من 
خالياهم ومسام جلودهم تيارات الطاقه السلبيه 
أنه  احلب  شاعر  صاحبنا  يف  اجلديد  واإلحباط، 
حيدد هدفه يف إمرأة وليس أي كائن حي آخر 
حتت السامء يقدم له مبتغاه ووجبته املفضلة 
من الكآبة واإلحباط واحلزن أي جيب أن يكون 
ضللوه  أم  تصورخطأ،  أنه  يبدو  أنثوياً.  احلزن 
أهنا  أو  الوجود،  نادرة  السلعة  هذه  أن  كذباً، 

شحيحة يف السوق .. 
يف  إبرة  عن  تبحث  ال  أنت  نزار،  عزيزي  يا  ال 
اخلل  أو  العنقاء  عن  تسأل  ال  أنت  قش،  كومة 

اهلل  بيت  إىل  احلّج  بطقوس  الدراية  له  تتيح 
احلرام وأدبيات االحتفال به، عىل عكس زميله 
املسيحى الذى سوف يكتب من خالل القليل 
اجلريان  خربات  من  ذاكرته  ىف  يتسّقط  مما 
ضعيفة  التعبريية  قدرته  فتكون  واألفالم، 
ركيك. لغوى  حشو  وجمرد  واقعية  وغري 

املسيحى  الطالَب  ألن  تفخيخية..  إشكالية   -٣
لدن  من  كلامتِه  يصوَغ  أن  السهل  من 
مثل:  عليه  املعتاد  اليومى  الفطرى  معجمه 
للرب  محًدا  أو  عليك.  الرب  نعمة  )مربوك 
قد  وبالتأكيد  إلخ(،  الوصول...  سالمة  عىل 
بعد كلمة  الصالة والسالم«  »عليه  كتابة  ينسى 
نفعل أن  املسلمني  نحن  اعتدنا  كام  »النبى« 
املصحح  حفيظُة  وتثور  املحظور  ىف  فيقُع 
واضع  عن  وتعصًبا  طائفية  يقلُّ  ال  قد  )الذى 
بحذف  أو  بالرسوب  يعاقبه  وقد  االمتحان(، 
االمتحان. جممل  ىف  استحقها  قد  درجات 

هذا  واضُع  فالسيُد  أخالقية..  إشكالية   -٤
النفاق.  عىل  املسيحى  الطالَب  حيضُّ  السؤال 
وكتب  منافًقا  املسيحىُّ  الطالُب  كان  فكلام 
وال  يعرف  ال  فيام  وداهن  وجامل  وأسهب 
ولو  الدرجات.  من  حصيلُته  زادت  يعتقد، 
قد  أميًنا  صادًقا  ا  مسيحيًّ طالًبا  أن  افرتضنا 
أن  له  فكيف   ، مسيحييٌّ عمى  »إن  كتب: 
يؤدى فريضة احلج إىل احلجاز؟!«، ألن يرُسَب 
نفاقه؟! وعدم  صدقه  عىل  عقاًبا  الطالُب  هذا 

افرتضنا  لو  اإلبداع.  تكسري  إشكالية   -٥
»خارج  فّكر  قد  موهوًبا  ا  مسيحيًّ طالًبا  أن 
و»ركب  باجلموح  خلياله  وسمح  الصندوق« 
حصان خياله«، كام كتب عّمنا الشاعر الكبري 
غّناها  التى  اجلميلة  أغنيته  ىف  حجاب«  »سيد 
»الكيت  فيلم  ىف  عبدالعزيز«  »حممود  الفنان 
عبدالسيد«  »داود  العبقرى  للمخرج  كات« 
»إبراهيم  للعظيم  احلزين«  »مالك  قصة  عن 
اخليال  ذو  الطالُب  هذا  فكتب  أصالن«، 
»بطرس« عمه  عن  التعبري  موضوع  اجلامح 
القيامة«  »كنيسة  إىل  احلج  أداء  من  عاد  الذى 
مل  السؤال  أن  ُمستغال  الرشيف«؛  »القدس  ىف 
احلج«  »فريضة  كتب  بل  احلج،  مكان  حيدد 
الطالب  هذا  موقف  ما  ُترى  ختصيص.  دون 
ما  بل  والتصحيح؟..  الدرجات  من  املبدع 
أترك  والرسوب؟!  النجاح  من  أصال  موقفه 
الذكى!. الطالب  هذا  إبداع  مصري  ختّيل  لكم 
يا دولة املواطنة، يا دستور بالدنا، يا وزير التعليم
يا اهلل العادل العدُل، نلوذ بكم من ِفخاِخ األسئلة.

الوطَن  حيَبون  ملَن  والوطُن  هلل..  »الديُن 
وجيمعون وال يفّرقون«.                                       

    عن املرصى اليوم

الويف والزمان الذي ويل، عزيزي نزار ، صديقي 
مفرحة برشي  لك  أمحل  دعني  الرجل 
والطلب  غايل  وبوفرة،  موجود  هذا  طلبك 
رخيص يارجل. إن كنت تظن أن السلعة التي 
يف  تعيش  فأنت  الوجود،  نادرة  عنها  تبحث 
به  أومهك  الواقع  عن  بعيد  إفرتايض  عامل 
عنها  تبحث  التي  فالسلعة  شعرك،  شيطان 
ومتنوعه  كثرية  بكميات  األسواق  يف  متوفرة 
بني  لإلختيار  هنائية  ال  مساحة  أمامك  أيضاً، 
جُتعلك  التي  النكدية  املرأة  عن  الكون  نساء 
متعددة  بأشكال  ومتاحه  موجودة  حتزن، 
والقصريه  الكرىف  والوسط  الفرعه  الطويلة 
والوسط  النحيفه  األوزان،  كل  لدينا  األروبة، 
والبيضاء والصفراء،  السمراء  والبدينة، 
عمر  من  بداية  متفاوته،  أعامر  لدينا 
إيل  والشباب  الصبا  عمر  ايل  الزهور 
التقاعد سن  إيل  وصوالً  النضج  مرحلة 
احلزن  صناعة  وليس  العمل  عن  التقاعد 
ومقاسات متنوعة بدئاً من S� small صعودًا 
ايل M � medium مروراً بــ L �  large ومنها 
الزراع   وطويلة  اللسان،  سليطة  لدينا   XL ايل 
انثي  خمتلفة،  موديالت  لدينا  والعبوثة، 
الشامبانزي وانثي  العنكبوت  وانثي  العقرب 
تقول  كام  عنها  تبحث  التي  املرأة  بإختصار 
وعيل  الفرتة  هذه  جداً  متوفرة  عصور  منذ 
جُتمع  أن  ترغب  التي  املرأة  العصور،  مر 
أحزانك موجوده صدقني، ال تقلق ستجمعها 
وتضيف اليها أحزاناً أخري مل ختطر لك عيل 
سوبر  ترند،  نوعيات  هناك  ستبهرك،  بال 
حتزن  جُتعلك  أن  القدرة  لدهيا  باحلجز  نكد 
دائرتك  يف  من  وكل  وأهلك  أنت  العمر  طوال 
اسلحة  لدهيا  وجريان،  ومعارف  أصدقاء  من 
حولك ومن  انت  جُتعلك  الشامل،  احلزن 
ستندم  وتنوحون،  وتكتئبون  حتزنون 
االطرش  فريد  مع  وتغني  مولدك  يوم  عيل 
يوم  يا  عدت  الشناوي،  كامل  قصيدة 
ليت  الشقي…  اهيا  يا  عدت  مولدي… 
غدي  بال  يوماً  كنت  مولدي…  يوم  يا 

عزيزي نزار طلبك متوفر جداً ال تقلق. 
يارجل  احلزن  عن  تبحث  ملاذا  لك  سؤايل  لكن 
املرأة؟ عيل  عقدك  بظالل  تلقي  ملاذا  امرأة،  يف 
املرأة خملوق رائع ومجيل، املرأة تعني الدفء 
يف برد الليايل الصعبه، املرأة تعني البسمة احللوة 
ترطب  صيف  نسمة  هي  املرأة  األيام،  مر  يف 
حر األحزان وقطرة ماء يرشفها الظمآن تروي 
احلنان  هي  والسند،  احلضن  هي  املرأة  عطشه، 
واألمان، لوال املرأة ما عرف الرجل للحب  طعامً، 
وعطف  الدرب،  العمروصديقة  رشيكة  حب 
األخت، ودالل اإلبنة،  وحنان الكون يف كل األزمان 
حنان األم، فمعذرة ياصديقي الشاعرالــ... إذهب 
املنشودة سيدة  لكهفك كي تبحث عن ضالتك 
األحزان نحن لدينا إمرأة أخري، إمرأة هي زهر 
عذرًا  الشطآن...  ونسيم  األحلان  وعذب  البستان 
صديقي الشاعر دعني أستعري تعبريك يا نزار

طلبك  ليس له وطن أو عنوان.

هل تسألت يوما ماذا يعرف اهلل عنك؟
يعرف  أنه  أجابتك  تكون  سوف  املؤكد  من 
كل يشء وبالطبع أجابتك صحيحه غري أهنا 
ليست كافيه فلو تأملت قليال فيام يعرفه اهلل 
عنك تفصيال لراجعتك نفسك مرات ومرات 
قبل أن تقدم عيل فعل يشء وذلك ألدراكك أن 
تفصيالت  أدق  ويعرف  يراك  سمواته  يف  اهلل 

حياتك.
وقلبك  أفكارك  يعرف  أنه  تعلم  أن  ألبد  أوال: 
بعض  برأسك  تدور  عندما  أنه  أدق  وبمعني 
األفكار قد تكون صاحله وقد تكون ضاره ثق 
متاما أنه يعرفها ألنه من خلقك ويداه أبدعت 
أن  والطبيعي  الرضوري  فمن  لذا  تشكيلك  يف 
يعلم بام تفكر وهذا جيعلنا يف موقف املسئوليه 
جُتاه كل فكر نفتكر به فالفكر النقي الصالح 
وكذلك  صحيح  والعكس  عليه  نكايفء  سوف 
يعلم ما يدور يف قلبك، واهلام هنا جيب أن أشري 
بالذكر أن القلب أخدع من كل يشء وجيب 
قلبه  حيفظ  أن  حتفظ  كل  فوق  األنسان  عيل 
نقيا فمن فضله قلبه بتكلم فمه فالقلب الصالح 

ستخرج منه الصاحلات والعكس صحيح.  

شعر  عدد  يعرف  أنه  تدرك  أن  عليك  كذلك 
وهذا  بأذنه  األ  تسقط  ال  منها  وواحده  رأسك 
أنك  أذ  واحلمد  بالشكر  اليه  تتقدم  جيعلك 
حمبوب جدا لديه وحتي شعر رأسك املهمل 
أرقام قد تعجز  له  لديك عنده غري منيس بل 
أنك  لك  ليؤكد  يعرفها  لكنه  أحصائها  عن 
موضوع  وأنك  قلبه  عيل  وغايل  جدا  حمبوب 

أهتاممه.
كذلك عليك أن تتأكد أنه يشعر بك وبكل دمعه 
تزرف من عينك وال يتجاهلها بل هيتم ألمرك 
يستطيع  ال  التي  الصعبه  ولتجربتك  وألملك 
اهلك  جُتد  وهنا  بمفرده  حيتملها  أن  األنسان 
يف  أحزانك  ويشاركك  ألملك  يتأمل  منك  قريبا 
وقت هيرب الكل ويتخيل أقرب األحباء عنك

أنك  جبلتك  يعرف  أنه  وأقول  أضيف  ودعني 
جيعله  وهذا  اليه  تعود  وسوف  تراب  من 

يرتفق بك ويعلم أنك ضعيف وحتتاج لسندته 
مرات  لتيهانك  ويرثي  بجانبك  فيقف  القويه 
ومرات وال يرفضك بل يناديك مرارا ويقرتب 
لرشكتك  وتعود  اليه  ترجع  أن  منه  أمأل  اليك 

معه من جديد.
ودعني جمددا أؤكد أنه أيضًا يعرف خطواتك 
يشء  كل  يعرف  أنه  األنسان  يظن  ما  فكثريًا 
ويستطيع أن يرسم مستقبله بيده دون احلاجه 
النجاح يف  ملعونه أو مساعده وهو ال يدرك أن 
تعينه  التي  االهليه  لليد  حيتاج  العمليه  احلياه 
يتقي  الذي  فاألنسان  الطريق  هذا  يف  وتقوده 
اهلل يعرف أن عليه أن يتوكل عيل اهلل بكل قلبه 

وعيل فهمه ال يعتمد. 
وأقول أيضًا أنه يعرف أعاملك سواء الظاهره 
أو اخلفيه وهذا جيعلك حذرا يف كل ما تفعله 
عليه  جُتازي  سوف  والطيب  احلسن  فالعمل 
حسنا من قبل اهلل الن القاعده التي ال يستطيع 
أياه  أحد أن ينكرها هي أن ما يزرعه األنسان 
حيصد أيضا  وأن كان فعلك رشيرا أثام أعرف 
أن  البد  احلصاد  ألن  حتصده  سوف  أنك  ايضا 

يكون من صنف العمل.
وأخريا وليس أخرا البد أن تعلم أنه يعلم هناية 
أين ومتي وكيف  وهذا جيعلك مدققا  أيامك 
يرسه  ما  لتعمل  أياه  اهلل  منحك  يوما  كل  يف 
أمامه  تقف  سوف  يوما  ألنك  عنه  ويريض 
أن  فعليك  فعلته  ما  كل  عن  حسابا  وتعطي 
تكون مستعدا هلذا اللقاء ألنه حتام سيأيت وما 
أسعدك لو كان نصيبك مع األبرار الصاحلني وال 

أمتني بالطبع أن يكون مع األرشار الطاحلني.
الجل  هلل  الشكر  بني  ما  حساباتنا  لنراجع 
ليوم  األستعداد  بني  وما  لنا  وحفظه  رعايته 

مالقاته فتكون لنا حسن النهاية. 



من  املشاعر  وتولد  العقل  من  الفكرة  تنبثق 
القلب،

هناية،  بداية  ولكل  بداية،  يشء  لكل  وهكذا 
تتوسطهام، جُتربة  وهناية  بداية  ولكل 

وحده   ختصه  بصاحبها  خاصة  جُتربة  وكل 
إىل مداها  األمور  به، وتسيري  له وختتم  تعلن 
املرء  منها  يتعلم  وهنا  األمر،  حيسم  حتى 
بحور  يف  سيسقط  ويستفيد  يتعلم  مل  وأن 
الدرس  يتعلم  ولن  ومرات  ملرات  التجارب 

أبدا.
أحيانا  املرء  يتعلم  ال  ملاذا  ونتساءل  نسأل  هنا 

من جُتاربه؟
 

والظروف  األحداث  يف  يركز  ال  ألنه  هل 
األحداث  يتجاهل  أم  منها؟  ليتعلم  املاضية 
وقد  الالمباالة  طريق  عىل  ويسري  متاما؟ 
وحده  اهلل  بإذن  حل  مشكلة  لكل  أن  ينسى 

املناسب متاما، الوقت  ويف 
 

إذ تعلم اإلنسان من جُتاربه السابقة ال يسقط 
هبا مرتني، بل تكون له خربة كافية تساعده 
بعضها  األمور  وربط  السليم  التفكري  عىل 
لتلك  املصاحب  الفكري  وبالنضوج  البعض 
السابقة  الدروس  من  املستفادة  اخلربة 
الفائدة  "حنكة وحكمة" وهي  سيصبح أكثر 
جُتعلنا  هنا  فأ ؛  ب ر للتجا حلقيقية  ا
ننا أ عنا  ل  فيقا بقة  لسا ا ت  ا خلرب ا ت  ا ذ

الدهر احلايل(. )حكامء 
يوجد  ال  ماض  له  ليس  "من  القول  أستطيع 

له حارض أو مستقبل"
مْن منا ليست له ذكريات ومايض حييا به أو 
بداخله  حيمل  ال  منا  مْن  حتى،  منها  هيرب 

ذكريات طيبة حيكى ويتحاكى هبا ؟ 

ت يا حكا يض  ملا ا ت  يا كر ذ من  فلنصنع 
منها. ليتعلموا  القادمة  لألجيال  وروايات 

ثم يأتى الدور عليهم ليعلموا هم أيضا األجيال 
القادمة.

مالًيا  مرياًثا  يرتكون  َمن  اآلباء  من  هنالِك 
حياهتم  يف  منه  األبناء  يستفيد  لكي  ألبنائِهم، 
بأي  استثامره  أو  منه  للعيِش  إما  املستقبلية 
يرتكون  َمن  اآلباء  من  وهناك  ما.  وسيلٍة 
يتشابه  لكي  علمًيا،  أو  فكرًيا  أو  أدبًيا  مرياثا 
يفعله  كان  فيام  الوراثية  بجيناهتم  األبناء 
طريقتهم  أو  تفكريهم  أسلوب  يف  اآلباء 
أن  كمثل  تفكريهم.  توظيف  يف  العملية 
ابنة  ابن ألديًبا، أو ممثلة  أديًبا أو شاعًرا  جُتد 
العلم  فكر  توارث  عامِلًا  أو  ممثلة،  أو  ممثل 
وهكذا.  الرسم...  توارث  رساما  أو  أبيِه،  عن 
فيها،  األبناء  يتعب  ال  مواريث  كلها  فهذِه 
عليها  األبناء  حيافظ  مل  إذا  ذاته  الوقِت  ويف 
أو أمهلوها سوف تندثر مع الزمن ولن يكن 

أثًرا فيام بعد. هلا 

وهناك نوُع آخر من املرياث يتوارثه االبن أو 
االبنة من آبائهم دون قصٍد منهم، هو مرياث 
زرعه  ما  بسبب  أنه  بمعنى  والود.  احلب 
نفوِس  يف  ومثمرة  طيبة  عالقاٍت  من  اآلباء 
كل َمن تعاملوا معهم، يبقى األبناء يف محاية 
هو  نظري  وجهة  من  وهذا  املرياث.   هذا 
ينفع  قد  املال  فمرياث  مرياث.  وأقيم  أعظم 
ومرياث  الزمان.  من  لوقٍت  فقط  الوريث 
يعملون  ملَن  كبرية  منفعة  أيًضا  هو  املوهبة 
عندهم  ما  أروع  إلخراج  موهبتهم  عىل 
أنفسهم واآلخرين. ولكن مرياث  به  ليفيدوا 
يمنحها  كبرية  نعمة  هو  اآلخرين  من  احلب 

 هل ضمريك مسرتيح ؟
اعراض  من  يشكو  الطبيب  إىل  املريض  ذهب 

مرضّية كثرية أمهها األرق والقلق وقلة النوم
والقئ  الزائدة،  والعصبية  الدائم،  والصداع 
منطقة  ىف  وتقلصات  املعدة،  قرحة  ومبادئ 
أسئلة  عّدة  الطبيب  سأله  ان  وبعد  القلب. 
وكشف عليه بالسامعة وجهاز الضغط وعمل 
توجد  ال  انه  مبدئياً  وأطمأن  قلب  رسم  له 
الطبيب  وكان  خطرية.  حقيقية  أعراض 
للمسيح، فقد سأله مبتسامً:  مسيحياً وخادماً 
وثار  الزبون  وغضب  مسرتيح؟  ضمريك  هل 
أنت  ضمريى،  ومال  مالك  أنت  قائالً:  وهاج 
الطبيب  دكتور مش قسيس، وقبل ان يوضح 
قد  الغاضب  املريض  كان  سؤاله،  من  احلكمة 

اندفع خارج العيادة!
واعتذر  الطبيب  اىل  املريض  الغد عاد  ولكن ىف 
له بأن أعصابه تلفانة وانه عىل حق ألن ضمريه 
تعب  عالقة  ما  ولكن  سأله  ثم  فعالً،  تعبان 

ضمريه بأعراض املرض التى يشكو منها. 
ال  هلل  واحلمد  اآلن  حتى  أنه  الطبيب  له  ورشح 
لديه أمراض عضوية حسبام تبني من  توجد 
الكشف األوىل، وأن األعراض  التى ذكرها هى 
غالباً انعكاسات لسوء حالته النفسية وأن األدوية 
العادية مل تكن لتكفى لعالجه عالجاً كامالً بازالة 
تلك األعراض متاماً، وانه جيب عليه ان يعالج 
املسبب األصىل الذى يتعب ضمريه، فإذا حّل 
شفائه  عىل  مساعداً  ذلك  كان  األصلية  املشكلة 

الكامل.
ظلم  انه  ىف  تتلخص  مشكلته  ان  املريض  وقال 
أخاه األصغر واكل حقوقه بعد وفاة والدمها 
ولكن  لنفسه  التربيرات  يلتمس  كان  وانه 
ضمريه بدأ حيتج ويتعب وينزع سالمه ويقلق 
ان  مستعد  أنت  "وهل  الطبيب  وسأله  منامه. 
ترد ألخيك حقوقه؟" أجاب: "نعم" وهنا طلب 
منه الدكتور ان يكتب خطاباً فوراً ألخيه خطابًا 
يرشح له فيه األمر ويفيد بأنه سريد له حقوقه 

ويصاحله. 
وقال املريض أنه بمجرد ان كتب ذلك اخلطاب 
كبرية  براحة  شعر  الربيد،  صندوق  ىف  وألقاه 
وبأن ثقالً ضخامً قد تدحرج من عىل كتفيه!! 
وبمساعدة بعض األدوية اخلفيفة شفى الرجل 
فرتة  ىف  املرضية  األعراض  تلك  واختفت 

بسيطة.
والدرس املستخلص من هذه القصة ان اخلطية 
وعصبية  نفسية  أمراضاً  تسبب  قد  عموماً 

مشوار   " هو  فهذا  جيل  بعد  جيل  وهكذا 
احلياة"

األباء  وتاريخ  األباء  يتوارثه  األجداد  تاريخ 
بعد،  فيام  أبناؤنا  ويرثه  نحن  نتوارثه 

وهكذا.... .
أعاملك  من  بالذكر  جدير  تاريخ  لك  اصنع 
ومواقفك  احلسنة  أفعالك  وردود  الطيبة 

املبهرة.
الناجحة  باألعامل  مثمر  تاريخ  لك  اصنع 
كله  أو  صعب  أو  طويل  مشوارك  كان  مهام 

حتدى.
اصنع لك تاريخ يفرض نفسه أمام كل الناس 

للزمن اآليت، وأقوال مأثورة تصبح حكمه 
 ال تقول من أين يل بذلك،

وسرته  اهلل  مع  مواقفك  تتذكر  حينام 
و  ليعلموا  أوالدك  عىل  وقصها  اشكره  عليك 
يتعلموا، ثق أن أمجل ما بمشوار حياتك هو 
سواء  اآلخرين  وأمام  نفسك  أمام  اعرتافك 
حالك  ولسان  عليك  اهلل  بنعم  أصدقاء  أو  أهل 
قد  ولكنها  تفرج  ال  أهنا  أظن  كنت  يقول: 
فرجت ومن أوسع األبواب" ،وتقول "كنت 
أظن أين مرتوك ومهمل واهلل ناسيني  ولكن 
حتمل  وأنك  يشء  كل  عىل  قادر  أنك  علمت 

يل اخلري يف وقته بالتامم "

"كنت أظن أهنا ستظل إىل األبد وأهنا ال حتل 
وال  عجيب  بشكل  اهلل  من  جاء  احلل  ولكن 

له" مثيل 
كم وكم من عبارات تقال بعد مرور التجربة 
وحمبته  رمحته  عىل  هلل  شهادة  منها  جُتعل 

للبرشية. ومساندته 
وانسان  واتضاعك  إيامنك  هو  عظيم  كم 
يسمح  من  فهو  وحده،  هلل  والنجاح  السرت 
ولكل  العطايا  يمنح  من  وأيضا  بالتجارب 

يشء حتت الساموات وقت.

القريب  من  معهم  تستمر  ألحباِئه  اخلالق 
هلم  معيًنا  تكون  الزمان،  مر  عىل  والبعيد 
احلياة  حلب  كبريا  وسبًبا  الصعبة،  أيامهم  يف 

فيها.  للسعي  واالستمرار 

بني  التواصل  ُيديم  الذي  هو  احلب  مرياث 
احلياة.  قيِد  عىل  مازالت  أخرى  وأباٍء  األبناء 
والتعضيد،  العون  اآلخر  يأخذ كل واحٍد من 
هو  احلب  مرياث  احلياة.  هذه  يف  والصرب 
اآلخرين،  عند  دالة  لألبناء  جيعل  الذي 
ألن  والدهيم.  ذكرى  عىل  كبرية  ومعزة 
فيتمنون  هؤالء،  ألباء  يشتاقون  اآلخرون 
وقت،  أي  يف  أبنائهم  مع  التواصل  حفظ 
نفسه  الوقِت  يف  أباءهم.  اسم  تكريم  ألجل 
ألهنا  املُحبني  هؤالء  ملحبة  األبناء  حيتاُج 

آباِئهم. تعزهيم يف ذكرى 

لن  املرياث،  النوع من  البرش هذا  إذا ما ترك 
احلياة.  هذه  يف  وفري  حٍظ  عىل  األبناء  يكن 
وامللبس  املأكل  إىل  حيتاج  كام  فاإلنسان 
من  الكثري  إىل  جدا  حيتاج  والعمل،  واحلرية 
تعضده  التي  اإلجيابية  واملشاعر  اإلنسانية 

وعقلية وجسدية. وأن التوبة الصحيحة ليست 
إصالح  وأنام  باخلطية  االعرتاف  جمرد  هى 
اخلطأ واعادة احلق املسلوب اىل صاحبه. وهكذا 
كانت توبة زكا مثالية حني قال: "وان كنت قد 
)لو19(.  أضعاف"  أربعة  له  أرد  بأحد  وشيت 
خالص  حصل  "اليوم  يسوع:  الرب  فرصح 
اعمل  الكامل  الشفاء  أردت  فاذا  البيت".  هلذا 

عىل اصالح نتائج اخلطية.
***

َد به الناس أسعد الناس َمن َسٍعِ
إساًم  وكان  ُكَريم"،  "العم  بإسم  معروفاً  الرجل  كان 
عىل مسّمى طيباً حنوناً عطوفاً خدوماً لكل الناس 
كل  ويسعد  يساعد  أن  ىف  رغبته  صفاته  أهم  ومن 

واحد وأن جيعل كل الناس سعداء.
سافرح  و"أنا  لزوجته:  قال  امليالد  عيد  جاء  فلام 
نفسى جداً بالعيد" فسالته: "وكيف تصل اىل هذه 
الغاية؟" أجاب: "أنا اذا قصدت ان أفرح نفسى حقًا 
زوجته:  له  "قالت  اآلخرين.  أُفرح  أن  عىّل  وجب 
فقري  رجل  ألنه  جارنا  لإلسكاىف  شيئاً  أعط  "أذن 
تقديم  عن  يعجز  ما  وكثرياً  كثريون  وأوالده  جداً 
الطعام هلم". فقال كريم: "وأنا طوعاأًلمرك سأرسل 
هلم أسمن ديك رومى ليعّيدوا عليه ومتى طبخوه 

وأكلوه اُحس انى أسعد انسان عىل وجه األرض". 
وكان اإلسكاىف املسكني قد أشرتى دجاجة ليطبخها 
يوم العيد ولكنها كانت هزيلة وصغرية ال تتتناسب 
مع أفراد أرسته لينال كل منهم نصيباً يذكر. ولكن 
نفرح  أن  جيب  أوالدى  يا  "ولكن  هلم:  قال  أباهم 
آخرين أيضاً فدعونا نرسل الدجاجة ألوالد األرملة 

املسكينة جليلة". 
رآها  فلام  بيتها،  اىل  وجرى  األوالد  أحد  فأخذها 
األرملة  وقالت  وهللوا،  فرحوا  الصغار  أوالدها 
أبوكم  أرسل  ملاذا  ولكن  أبنى  يا  لكم  "شكراً  للغالم: 
دجاجتكم وأنت ىف حاجة اليها؟" قال هلا: "ال هتتمى 
بأمرنا فأن العم كريم أرسل لنا ديكاً كبرياً وسنعمل 
أيضًا  أنت  تفرحى  أن  قصدنا  ولذلك  كبرية  وليمة 
ارسال  ىف  أبى  قصد  هو  وهذا  مثلنا  معك  وأوالدك 

الدجاجة اليك".
ولكن السيدة جليلة أرادت بدورها ان ُتفّرح آخرين 
ألوالدها:  قالت  فقد  فطرية  أعدت  قد  كانت  وملا 
"يكفينا اليوم الدجاجة  ولنرسل الفطرية اىل جارتنا 

حنّة الغسالة". 
وهذه أيضاً كانت قد أعّدت للعيد "كيكة جنزبيل" 
فأرسلتها نصفها لتوما األعرج الساكن بالقرب منها. 
الفتات  بعض  أُوفر  أن  "جيب  قال:  بدوره  وهذا 
تعّيد  حتى  نافذتى  حول  حتوم  التى  للعصافري 
وطارت  الفتات  الطيور  فالتقطت  مثىل".  وتفرح 
تغّرد وكأهنا تقول: "شكراً شكراً هلل وللعم كرّيم .....!!

التحرك  يستطيع  وكي  سعيًدا  يبقى  لكي 
الكبري.  العامل  والتواجد يف هذا 

هذا  أصاًل  يرتكوا  مل  َمن  اآلباء  من  وهناك 
يعرفوا  مل  ألهنم  ألبنائهم،  املرياث  من  النوع 
ذلك  فكان  األساس.  من  حياهتم  يف  احلب 
خسارة كبرية وقعت عىل أبنائهم أو أحباهبم 
طيًبا  أثًرا  ترتك  ال  حينام  ألنك  بعدهم.  من 

باسمك، لن يطيق أحدا تذكرك. 

من  الكثري  يف  ملتهني  عمرنا  طوال  نِعش  قد 
سببا  تكون  التي  اليومية  حياتنا  يف  األمور 
الذي  حياتنا  يف  ما  أهم  أن  ناسني  ملشغوليتنا، 
العمر  بعد  ومن  العمر  طوال  معنا  سيبقى 
العالقات  واملثمرة.  الطيبة  العالقات  هو 
وأبناَءنا،  وأخوتنا  أرستنا،  أفراد  بني  الطيبة 
كل  ومعارفنا.  جرياننا  وأحباِئنا،  أصدقاِئنا 
هذه قد يظن البعض منا أهنا ليست رضورية 
هنمشها  وأصبحنا  رزقنا،  نحو  السعي  مثل 
التي  االجتامعي  التواصل  وسائل  خالل  من 

كافية  أهنا  فظننا  لنا.  ُمشبعة  أهنا  اعتقدنا 
إلشباع كل ما نحتاجه من االحتضان واحلب 
الِعرشة  أن  ونسينا  واملواساة،  والتهنئة 
هي  باجلسد  احلضور  عىل  القائمة  الطيبة 
لكِل  أصبح  اإلجيايب.  التواصل  يف  األساس 
هاتفِه  يف  املتمثلة  اخلاصة  حجرتِه  منا  فرٍد 
وحينام  اخلاص.  عاملُه  يمثل  الذي  املحمول 
املحمول،  أي  الوسيلة  هذه  االنسان  يفقد 
مقوماتِه  ونيس  يشء.  كل  يفقد  كأنه 
احلقيقية للعيش الصحيح القائم عىل احلضور 

اإلجيايب له يف كل املواقف احلياتية.
 

مرياث احلب ال يفنى. فهنيًئا ملَن توارثُه عن 
ملَن  أيًضا  ُمبهًجا. وهنيًئا  له معيًنا  أباِئه، فكان 
نمو زرع  يِعش حياته متيقًظا وحريًصا عىل 
ث أيضا  احلب يف قلوب اآلخرين، كي ما يورِّ

احلب ملَن بعده. 

ليس بالرضورة أن يكون هذا املرياث ألبنائك 
أيًضا  ث  يورَّ أن  يمكن  بل  فقط،  أرستك  أو 
م  ألحباِئك. فمن أجِل دالة ذكرى اسمك ُيكرَّ
آخرين، كمثِل أن تكون لك عالقة طيبة بعامٍل 
املهم  املجتمع.  يف  حمبوًبا  شخًصا  أو  جليل 
ف  وُمرشِّ جليل  امتداد  هو  احلب  مرياث  أن 
ث. فهلمَّ معا كي ما نتمتع بأي مرياث  للمورِّ
مًعا  وهلمَّ  أحباِئنا،  أو  أباءِنا  من  أخذناه  حب 
ونسقي  عمِرنا  من  الباقي  الوقت  لنفتدي 

هذا املرياث.



قصة  تستقبلون  وكيف  بالضبط  وظيفتكم  ماهى  البداية  ىف 
نور القرب املقدس؟

كنيسة  يف  وظيفتان  لنا  دائاًم  واقول  قلت  انا 
املقدسة  الكنيسة  مفتاح  أمانة  االوىل  القيامة، 
املقدس  القرب  ختم  محل  هي  االخرى  والوظيفه 
النور  بظهور  االحتفال  قبيل  القول:  واكرر  اقول  وهنا 
املقدس  القرب  مقمورة  اىل  ادخل  ان  وظيفتي  املقدس، 
االرثوذوكس الروم  طائفة  من  واحد  مطرانني  مع 
واالخر من طائفة االرمن ونفتش مقمورة القرب باهنا خاليه 
من اي شعله وعند اخلروج يتم إغالق مقمورة القرب املقدس 
وأنا أضع ختمي الشخيص عىل الشمع املقدس والذي يغلق 

بوابة مقمورة القرب بأحكام. 
وبعدها أذهب اىل مقر إقامة البطريرك وارافقه حتى مقمورة 
القرب املقدس، وهنا نيافة البطريرك يدخل اىل مقمورة القرب 
املقدس برفقة احد الكهنه االرمن، واشدد هنا االرمن !!!!
اليوم.  هلذا  مهمتي  تنتهي  انا  وهنا  ورائهام  الباب  ويغلق 
البطريرك.  املقمورة حني دخول  ادخل  ال  الكريم  انا اخي 
لكن هنا احب ان اضيف اخي الكريم بأنني احرتم شخصية 
البطريرك ثيوفولرس، انسان طيب وخلوق ومؤمن، عليك 
التوجه لنيافته لسؤاله عن كيفية ظهور النور املقدس، وانا 
اعلم انه قبل سنوات كان قد اجاب عىل هذا السؤال بالتفصيل . 
واكرر اخي الكريم قبل ان اختم ردي هذا، بأنني دائام أقول 
وسأظل أقول االيامن هو ايامن القلب، حيق لكل انسان ان 
الشك  يدخل  عندما  أخي  أحذر  لكن  إدعاءات،  أي  يشكك 
قلبك يبعد االيامن عنه، لذلك علينا ان نتمسك بإيامن القلب
فعندما يكون ايامننا قويا ينهزم الشيطان ويطرد من القلوب. 

عيل  حتصلون  وهل  القيامة  كنيسة  مفاتيح  تسلمتم  متى  منذ 
ذلك؟ عن  مقابل 

سلمت  أموال  جني  بدون  رشفيه  وظيفه  هي  الوظيفه 
مفاتيح كنيسة القيامة لعائلتي منذ عام ١١٨٧ ، اي منذ صالح 

الدين االيويب، وهي وظيفه متوارثه من األب لألبن.

ما هي رؤيتك حول مشكلة دير السلطان ؟
إستضافوا  األقباط  بحت،  قبطي  دير  هو  السلطان  دير 
اجلاليه  باعت  ان  بعد  السلطان  دير  يف  احلبشيه  اجلاليه 
هنا  لكن  لالرمن،  القيامة  كنيسة  داخل  كنيستها  احلبشيه 
مفاتيح  نزع  فتم  االقباط،  لطائفة  وخيانه  خديعه  حصلت 
قبل  من  االحباش  اىل  وتسليمها  االقباط  من  السلطان  دير 
بني  خبيثه  واتفاقيه  سيايس  قرار  برأي  وهو  االحتالل 
متت  التي  االتفاقيه  يعلم  مجيعنا  واالحباش  ارسائيل 
دولة  اىل  اليهود  الفالشا  هتجري  من  واثيوبيا  ارسائيل  بني 
السلطان. دير  هتويد  االسف  مع  كان  والثمن  االحتالل 
طبعا قصة املفتاح بدأت يف زمن صالح الدين االيويب، والذي 
احب ان يعلم اسباب اخللل والتي حصلت ما بعد اخلليفه عمر 
بن اخلطاب ريض اهلل عنه والذي خط العهده العمرية بيده
الديني  التسامح  وثيقة  هي  العمرية  العهده  ان  نعلم  وكام 
ان  دائاًم  اذكر  وكام  املقدس،  بيت  يف  املسيحي  االسالمي 
كنيسة القيامة املقدسة هي مسقط رأس هذا التعايش وهي 
بؤرة النور هلذا التعايش والذي يبث نوره اىل املعمورة بأكملها. 
كانت هناك احداث مأساويه كام ذكرها التاريخ وخلل هلذه 
هنا  املقدسة،  القيامة  كنيسة  هدم  ومنها  املقدسة  العهده 
جاء قرار صالح الدين االيويب وذلك بعد موافقة رؤوساء 
الكنائس بعد ان عرض عليهم السلطان صالح الدين االيويب 
فكرته حلامية كنيسة القيامة املقدسة واملمتلكات املسيحيه 
يف بيت املقدس، حيث مجعهم وقال هلم اليوم انا السلطان 
اىل  محايتكم  تتم  ان  مرادي  لكن  محايتكم،  وباستطاعتي 
االمد البعيد اي بعد صالح الدين االيويب، وقال هلم ما رأيكم 
لعائلة جودة احلسيني  القيامة  يتم تسليم مفتاح كنيسة  بان 
وهم من ال البيت اي من نسل الرسول حممد عليه الصالة 
الرشيف،  االقصى  شيوخ  الوقت  ذاك  يف  وكانوا  والسالم 
تسليم مفتاح الكنيسة هلم هو المان كنيسة القيامة مستقبال 
ملنع  هو  البيت  الل  املفتاح  تسليم  الدين،  صالح  بعد  ما  اي 
املقدسة  بالكنيسة  الرضر  احلاق  من  نفوذ  ذو  شخص  اي 

البيت  وال  االقصى  شيوخ  بيد  يكون  الكنيسة  مفتاح  الن 
احلسنه  املعامله  هلم  البيت  ال  االسالميه  الديانه  وحسب 
والطاعه، هنا وافق رؤساء الطوائف عىل ما طرحه صالح 
جودة  عائلة  اىل  الكنيسة  مفاتيح  تسليم  وتم  االيويب  الدين 
مفتاح  ورثت  شخصيًا  أنا  جد،  عن  أبا  تتوارثها  احلسيني 
احلسيني  جودة  جواد  األقصى  شيخ  والدي  من  الكنيسة 

وسيورثه من بعدي أحد ابنائي. 

بالكنائس؟ عالقتكم  تسري  كيف 
نحن نقوم بواجبنا إجُتاه الكنيسة عىل أحسن وجه عالقتنا 
ليس  أخوة  نحن  بالعروق،  الدم  عالقة  الرعيه  أبناء  مع 
واحد  خندق  يف  متواجدين  أيضا  بالدم  وإنام  بالعرق  فقط 
نعاين معًا مرارة اإلحتالل، نقف يد بيد ملواجهة أي إعتداء 
صارم من قبل اإلحتالل عىل الكنائس واملساجد واملمتلكات 

االسالمية واملسيحية.

الكنائس؟ مع  السلطات  تتعامل  كيف 
طبعا نحن متواجدين حتت إحتالل طاغي، ما يعاين منه 
أبواب  إغالق  يتم  القيامة، فكام  تعاين منه كنيسة  االقصى 
االقصى اأمام املؤمنني واملصلني، تقوم قوات اإلحتالل بفرض 
املسيحيني  واحلجاج  للمؤمنني  الوصول  وصعوبة  اإلغالق 
من الوصول إىل كنيسة القيامة لإلحتفال بعيد الفصح املجيد. 
بالديانة  معروف  هو  كام  املقدس  النور  ناحية  من  أما 
هم  السالم  عليه  املسيح  السيد  بصلب  قام  من  املسيحيه 
واإلسالمية املسيحيه  الديانات  أعداء  أشد  من  وهم  اليهود 
العامل  يف  تنترش  أن  جيب  التي  الديانه  بأن  مؤمنني  فهم 

وهم  آخرى،  ديانة  بأي  يعرتفون  وال  اليهوديه  الديانه  هي 
مؤمنني وبشده باهنم شعب السبت وشعب اهلل املختار.

ما هـى قصـة إتفـاقيـة إسـتـاتيكو لتقســيم املقـدســات بيـن 
الطوائف؟

الكنائس فهناك استاتيكو متبع حتى يومنا  بالنسبة لتقسيم 
هذا، والكنائس حترتم هذا الستاتيكو أي الوضع القائم منذ 
هذا يومنا  حتى  الوضع  هذا  حيرتم  واجلميع   ،  ١٥٨٢ عام 
املمتلكات  عىل  اليد  ووضع  الوضع  هذا  كرس  حياول  ومن 
ما  وهذا  الصهيوين،  اإلحتالل  هو  واملسيحية  اإلسالمية 
يعفي  االستاتيكو  ان  حيث  سنوات،  عدة  قبل  حصل 
بأن  تفاجأنا  لكن  الرضائب،  دفع  من  واملساجد  الكنائس 
دولة اإلحتالل فرضت مبالغ هائلة عىل الكنائس وممتلكاهتا 
وذلك هبدف وضع اليد عىل املمتلكات وهذا له معنى واضح 
اليد  ووضع  سكاهنا  من  القدس  مدينة  إفراغ  هو  ورصيح 

عىل املمتلكات.

السـفـارة األمريكيـة للقدس؟ كيــف تـري قـرار نقـل 
ترامب  األسبق  األمريكية  الواليات  رئيس  قرار  منذ 
باإلعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل والوضع متأجج وما 
وحتى  االسود  اليوم  ذلك  منذ  هذا،  يومنا  حتى  كذلك  زال 
يومنا هذا ال يمر يوم بدون أن يكون هناك شهداء ومصابني 
ويؤجج  بله  الطني  زاد  السفارة  نقل  ومعتقلني،  وارسى 
املنطقه نارا، فالقدس هي عربية ولن تكون يومًا من األيام 

عاصمة للدولة الصهيونيه بتاتا.
انا لست بعنرصي، وهنا نقول أن القدس هي مدينة األديان، 
فهي لليهودي، واملسيحي، واملسلم، هكذا خلقها اهلل واوجد 

هبا الديانات السامريه الثالث. 
صلواتنا هلل بان يعم السالم يف مدينة السالم، وال ننسى ما قاله 

السيد املسيح  يف تعاليمه اإلهلية: 
عدوك.  وتبغض  قريبك  حتب  )للقدماء(  قيل  أنه  "سمعتم 
باركوا العنيكم أحسنوا  أعداءكم  لكم: أحبوا  أنا فأقول  وأما 
إىل مبغضيكم. وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطرودكم" 

)مت5: 43، 44(.
وأمان  سالم  يف  معا  نعيش  لكي  السالم  يعم  أن  نتمنى  لذلك 

بإذن اهلل.











نحن األمواُت وقبل أيام قالئَل كنا أحياءنحن األمواُت وقبل أيام قالئَل كنا أحياء……
يتألق…… األصيل  رأينا  بالفجر،  يتألقأحسسنا  األصيل  رأينا  بالفجر،  أحسسنا 

أحَبْبنا وأحبْبنا، واآلن نضطجع يف حقول الفالندرز.أحَبْبنا وأحبْبنا، واآلن نضطجع يف حقول الفالندرز.
)جون ماكريه - الشاعر و الكاتب و الطبيب الكندي(. )جون ماكريه - الشاعر و الكاتب و الطبيب الكندي(. 

الكندي  الشاعر  كتبها  حربية  قصيدة  عن  مستوحاة  الكندي قصة  الشاعر  كتبها  حربية  قصيدة  عن  مستوحاة  قصة 
جون ماكريه خالل احلرب العاملية األوىل يف جون ماكريه خالل احلرب العاملية األوىل يف 33 مايو من عام  مايو من عام 19151915  

من  القادمة  والريح  اليشء  بعض  للربودة  مائل  من الطقس  القادمة  والريح  اليشء  بعض  للربودة  مائل  الطقس 
الغيوم...  و  الربد  من  املزيد  معها  وحتمل  تشتد  الغيوم... الشامل  و  الربد  من  املزيد  معها  وحتمل  تشتد  الشامل 
عاصفة  فيام  قاتم  رمادي  بلون  تلونتا  قد  واألرض  عاصفة السامء  فيام  قاتم  رمادي  بلون  تلونتا  قد  واألرض  السامء 
هتطل  األمطار  وظلت  أيام  منذ  فجأة  إشتدت  قد  هتطل رعدية  األمطار  وظلت  أيام  منذ  فجأة  إشتدت  قد  رعدية 
املكان  كان  متتاليني...  ليومني  العاري  رأسه  فوق  املكان بغزارة  كان  متتاليني...  ليومني  العاري  رأسه  فوق  بغزارة 
من  للوقاية  اهلزيل  اجلندي  هلذا  سبيل  وال  مكشوفا  من كله  للوقاية  اهلزيل  اجلندي  هلذا  سبيل  وال  مكشوفا  كله 
ما  يوجد  وال  تتسارع  التي  الرياح  تلك  والرياح...  ما األمطار  يوجد  وال  تتسارع  التي  الرياح  تلك  والرياح...  األمطار 
الفسيح. والعراء  املرتامي  اخلراب  هذا  وسط  الفسيح.يوقفها  والعراء  املرتامي  اخلراب  هذا  وسط  يوقفها 
ركام  من  كومة  فوق  إستسالم  يف  هكذا  جلس  فقد  هو  ركام وأما  من  كومة  فوق  إستسالم  يف  هكذا  جلس  فقد  هو  وأما 
أنقاض إحدى تلك املباين املتهدمة من حوله ... جلس مغمضا أنقاض إحدى تلك املباين املتهدمة من حوله ... جلس مغمضا 
أذناه  فوق  بإحكام  راحتاه  واضعا   وإرهاق  بؤس  يف  أذناه عيناه  فوق  بإحكام  راحتاه  واضعا   وإرهاق  بؤس  يف  عيناه 
مستندا بمرفقيه عىل ركبتيه و قد جلس يف وضع القرفصاء...مستندا بمرفقيه عىل ركبتيه و قد جلس يف وضع القرفصاء...
املمزقة  واجلثث  املوحلة  املياة  برك  كانت  بينام  وحيدا  املمزقة جلس  واجلثث  املوحلة  املياة  برك  كانت  بينام  وحيدا  جلس 
جانب. كل  من  به  حتيط  زمالئه  من  اجلنود  جانب.وأشالء  كل  من  به  حتيط  زمالئه  من  اجلنود  وأشالء 
من  يستفيق  كمن  هبدوء  عيناه  وفتح  من حلظات  يستفيق  كمن  هبدوء  عيناه  وفتح  حلظات 
مرة  عيناه  فتح  يف  يرغب  ال  كمن  أو  مرة غفوة  عيناه  فتح  يف  يرغب  ال  كمن  أو  غفوة 
عيناه فيها  يغمض  التي  اللحظات  فتلك  عيناهأخرى  فيها  يغمض  التي  اللحظات  فتلك  أخرى 
عن  فيها  ينفصل  التي  اللحظات  هي  أذناه  عن ويسد  فيها  ينفصل  التي  اللحظات  هي  أذناه  ويسد 
الواقع القاتم املريع الذي حييط به بمشاهده املرعبة الواقع القاتم املريع الذي حييط به بمشاهده املرعبة 
مضيئة صورا  فيها  ويستدعى  املخيفة  مضيئةوأصواته  صورا  فيها  ويستدعى  املخيفة  وأصواته 
وأصواتا حمببة ترسم عىل وجهه البائس إبتسامة شاحبة.وأصواتا حمببة ترسم عىل وجهه البائس إبتسامة شاحبة.
يرتعش وهو  حوله  من  للوجود  ليتطلع  يرتعشعاد  وهو  حوله  من  للوجود  ليتطلع  عاد 
غصن  باملياه  املشبعة  لسرتته  األعىل  اجليب  من  أخرج  غصن ثم  باملياه  املشبعة  لسرتته  األعىل  اجليب  من  أخرج  ثم 
اللون  رمادية  سميكة  وورقة  كالقلم  مدبب  رأس  له  اللون صغري  رمادية  سميكة  وورقة  كالقلم  مدبب  رأس  له  صغري 
أيضا مبتلة  كانت  التي  الورقة  أسند  القلم،  مع  مطوية  أيضاكانت  مبتلة  كانت  التي  الورقة  أسند  القلم،  مع  مطوية  كانت 
يشء  عن  يبحث  كأنه  و  حوله  من  وتطلع  فخذة  يشء فوق  عن  يبحث  كأنه  و  حوله  من  وتطلع  فخذة  فوق 
أمسك  ثم  بؤس،  يف  متفكرا  للحظات  رأسه  أحنى  أمسك ما...  ثم  بؤس،  يف  متفكرا  للحظات  رأسه  أحنى  ما... 
السالح،  فوهة  أعىل  املثبت  الطويل  السكني  ونزع  السالح، سالحه  فوهة  أعىل  املثبت  الطويل  السكني  ونزع  سالحه 
يده  كف  وضم  عينيه  أغمض  ثم  للحظات  شجاعته  يده متالك  كف  وضم  عينيه  أغمض  ثم  للحظات  شجاعته  متالك 
غري  طعنة  وسدد  قوية  لكمة  تسديد  ينوي  كمن  غري بشده  طعنة  وسدد  قوية  لكمة  تسديد  ينوي  كمن  بشده 
يف  ليسقط  يده  من  بالسكني  القى  األيرس،  لذراعه  يف عميقة  ليسقط  يده  من  بالسكني  القى  األيرس،  لذراعه  عميقة 
هو  وأما  إبتلعته...  قد  األرض  وكأن  متاما  وخيتفي  هو الوحل  وأما  إبتلعته...  قد  األرض  وكأن  متاما  وخيتفي  الوحل 
وكتب... ذراعه  من  املنسابة  الدماء  يف  الغصن  غمس  وكتب...فقد  ذراعه  من  املنسابة  الدماء  يف  الغصن  غمس  فقد 

مكان ما يف أوروبا، شهر سبتمرب مكان ما يف أوروبا، شهر سبتمرب 19171917

أيب احلبيب ...أيب احلبيب ...
سبيال  أجد  أن  اهلل  أدعوا  أنا  و  هذا  خطايب  إليك  سبيال أكتب  أجد  أن  اهلل  أدعوا  أنا  و  هذا  خطايب  إليك  أكتب 
املوت  يأخذين  حتى  سرتيت  جيب  يف  يمكث  فقد  املوت إلرساله  يأخذين  حتى  سرتيت  جيب  يف  يمكث  فقد  إلرساله 
الربيد. عن  املسؤلني  الضباط  هؤالء  ألحد  أسلمه  أن  الربيد.قبل  عن  املسؤلني  الضباط  هؤالء  ألحد  أسلمه  أن  قبل 
أعلم ال  فأنا  أوروبا،  يف  ما  مكان  من  إليك  أعلمأكتب  ال  فأنا  أوروبا،  يف  ما  مكان  من  إليك  أكتب 
ما  كل  التحديد،  وجه  عىل  اآلن  نحن  ما أين  كل  التحديد،  وجه  عىل  اآلن  نحن  أين 
بلغة وينطقون  املطر  غزيرة  بالد  يف  أننا  بلغةأعلمه  وينطقون  املطر  غزيرة  بالد  يف  أننا  أعلمه 
أيب  يا  ساحمني  مجاعتي...  من  فرد  أي  هبا  يتحدث  أيب ال  يا  ساحمني  مجاعتي...  من  فرد  أي  هبا  يتحدث  ال 
فاألمطار  الورقة  سطح  عىل  تسبح  احلروف  كانت  فاألمطار إن  الورقة  سطح  عىل  تسبح  احلروف  كانت  إن 
والورقة يداي  و  لك،   أكتب  فيام  بغزارة  والورقةهتطل  يداي  و  لك،   أكتب  فيام  بغزارة  هتطل 
كثيفة. مياه  يف  مجيعا  يغرقون  قلمي  هو  الذي  كثيفة.والغصن  مياه  يف  مجيعا  يغرقون  قلمي  هو  الذي  والغصن 
لن  حال  كل  فعىل  إليك  أكتبه  سوف  ملا  كثريا  أكرتث  لن لن  حال  كل  فعىل  إليك  أكتبه  سوف  ملا  كثريا  أكرتث  لن 
احلظ  حالفه  وإن  حتى  هذا،  خطايب  قراءة  من  احلظ تتمكن  حالفه  وإن  حتى  هذا،  خطايب  قراءة  من  تتمكن 
فالورقة  قراءته،  تستطيع  فلن  قبيل  من  يديك  بني  فالورقة وامتثل  قراءته،  تستطيع  فلن  قبيل  من  يديك  بني  وامتثل 
املياه بشكل كبري واألمطار  املياه بشكل كبري واألمطار التي أكتب عليها خطايب تترشب  التي أكتب عليها خطايب تترشب 
اللون  من  بقعا  جمرد  إىل  الكلامت  تبدل  بغزارة  هتطل  اللون التي  من  بقعا  جمرد  إىل  الكلامت  تبدل  بغزارة  هتطل  التي 
البكر. ابنك  أنا  البكر.األمحر ال معنى هلا غري اهنا كلامت من دمي  ابنك  أنا  األمحر ال معنى هلا غري اهنا كلامت من دمي 
وأرجوك  خطايب  من  تفوح  الدم  رائحة  أن  أيب  يا  وأرجوك أعلم  خطايب  من  تفوح  الدم  رائحة  أن  أيب  يا  أعلم 
ذراعي  وخذت  فقد  عني،  رغام  فهو  هذا  يل  تغفر  ذراعي أن  وخذت  فقد  عني،  رغام  فهو  هذا  يل  تغفر  أن 
املتوفر  الوحيد  باللون  إليك  ألكتب  البندقية  املتوفر بسكني  الوحيد  باللون  إليك  ألكتب  البندقية  بسكني 
الدم. لون  وهو  الوقت  طوال  أمامي  أراه  والذي  الدم.هنا  لون  وهو  الوقت  طوال  أمامي  أراه  والذي  هنا 
أشتاق كم  مكان...  كل  يف  حويل  من  الدم  رائحة  أشتاقأشم  كم  مكان...  كل  يف  حويل  من  الدم  رائحة  أشم 

إخويت  إىل  أشتاق  أمي...  حتمصه  الذي  البن  رائحة  إخويت إىل  إىل  أشتاق  أمي...  حتمصه  الذي  البن  رائحة  إىل 
فجميعهم  واألقمر،  األصغر  فهي  قمر  فجميعهم وخصوصا  واألقمر،  األصغر  فهي  قمر  وخصوصا 
أرجوا  دائام،  يل  تقول  كنت  كام  شمسنا  وأمي  أرجوا أقامر  دائام،  يل  تقول  كنت  كام  شمسنا  وأمي  أقامر 
أشتاق كم  امليش،  أو  الكالم  تعلمت  قد  قمر  تكون  أشتاقأن  كم  امليش،  أو  الكالم  تعلمت  قد  قمر  تكون  أن 
لن  أنك  وحيث  إىل...،  وأشتاق  أصحايب  إىل  وأشتاق  لن إليكم  أنك  وحيث  إىل...،  وأشتاق  أصحايب  إىل  وأشتاق  إليكم 
الفرصة  أستغل  فسوف  اخلطاب  هذا  قراءة  من  الفرصة تتمكن  أستغل  فسوف  اخلطاب  هذا  قراءة  من  تتمكن 
لنادرة  حبي  عن  أخربك  سوف  قلبي،  بمكنون  إليك  لنادرة وأرس  حبي  عن  أخربك  سوف  قلبي،  بمكنون  إليك  وأرس 
إبنة عم حتسني... كم هي مجيلة... إمحرار وجنتاها والتامع إبنة عم حتسني... كم هي مجيلة... إمحرار وجنتاها والتامع 
حيدث  الذي  اهلادئ  وحضورها  الرقيق  وحديثها  حيدث عيناها  الذي  اهلادئ  وحضورها  الرقيق  وحديثها  عيناها 
أبتسم  جيعلني  عنها  احلديث  جمرد  قلبي...  يف  أبتسم ضجيجا  جيعلني  عنها  احلديث  جمرد  قلبي...  يف  ضجيجا 
أمتنى  كم  قلبي...  يف  واألرتياح  النشوة  من  حالة  أمتنى وتغمرين  كم  قلبي...  يف  واألرتياح  النشوة  من  حالة  وتغمرين 
الزواج هبا لو أن اهلل كتب يل النجاة من لعنة املوت الكامنة هنا.الزواج هبا لو أن اهلل كتب يل النجاة من لعنة املوت الكامنة هنا.

واألملان العايل  الباب  عىل  اهلل  ولعنة  احلرب  عىل  اهلل  واألملانلعنة  العايل  الباب  عىل  اهلل  ولعنة  احلرب  عىل  اهلل  لعنة 
احلروب قادة  كل  عىل  اهلل  لعنة  والفرنساوية...  احلروبواإلنجليز  قادة  كل  عىل  اهلل  لعنة  والفرنساوية...  واإلنجليز 
الشاي  حيتسون  مطمئنني  املدافئ  أمام  هناك  جيلسون  الشاي هم  حيتسون  مطمئنني  املدافئ  أمام  هناك  جيلسون  هم 
املوت  نحارب  ونحن  الناعمة  األرسة  عىل  وينامون  املوت الساخن  نحارب  ونحن  الناعمة  األرسة  عىل  وينامون  الساخن 
إىل  وصلت  أن  فمنذ  برشا،  وليس  املوت  نحارب  نعم  إىل هنا...  وصلت  أن  فمنذ  برشا،  وليس  املوت  نحارب  نعم  هنا... 
أي  واحد...  فرنيس  أو  إنجليزي  جندي  أرى  مل  وأنا  أي هنا  واحد...  فرنيس  أو  إنجليزي  جندي  أرى  مل  وأنا  هنا 
نموت  حتى  كالرجال  ببسالة  فيها  نتقاتل  ال  التي  تلك  نموت حرب  حتى  كالرجال  ببسالة  فيها  نتقاتل  ال  التي  تلك  حرب 
هنا  ويموتون  ماتوا  من  كل  إن  بكرامة...  ونستشهد  هنا برشف  ويموتون  ماتوا  من  كل  إن  بكرامة...  ونستشهد  برشف 
وهناك  اجلوع،  أو  املرض  هبم  فتك  أو  القذائف  قتلهتم  وهناك إنام  اجلوع،  أو  املرض  هبم  فتك  أو  القذائف  قتلهتم  إنام 
والفزع... اخلوف  بواسطة  املرات  آالف  يوميا  يقتلون  والفزع...من  اخلوف  بواسطة  املرات  آالف  يوميا  يقتلون  من 
وهو  قسوة  يف  يتأملك  بطئ...  شنيع...  اخلوف  موت  وهو إن  قسوة  يف  يتأملك  بطئ...  شنيع...  اخلوف  موت  إن 
يلتهمك بال رمحة... يبدأ من داخلك يف نقطة ضيقة يف عقلك يلتهمك بال رمحة... يبدأ من داخلك يف نقطة ضيقة يف عقلك 
ومساحة ضئيلة من وجدانك، ومن ثم يسترشي يف كل النفس ومساحة ضئيلة من وجدانك، ومن ثم يسترشي يف كل النفس 
النفس  من  يتملك  خمتلفة...  وآالم  بأوجاع  اجلسد  النفس فيرضب  من  يتملك  خمتلفة...  وآالم  بأوجاع  اجلسد  فيرضب 
من  الروح  حتترض  اإلحتضار...  يف  الروح  تبدأ  ثم  من واجلسد  الروح  حتترض  اإلحتضار...  يف  الروح  تبدأ  ثم  واجلسد 
إنتظار  من  املوت...  من  املستمر  اخلوف  الفزع...  و  إنتظار اخلوف  من  املوت...  من  املستمر  اخلوف  الفزع...  و  اخلوف 
والفزع  كاملطر،  فجأة  بغزارة  هتطل  التي  احللفاء  والفزع قذائف  كاملطر،  فجأة  بغزارة  هتطل  التي  احللفاء  قذائف 
الطني. يف  مدفونة  ممزقة  أشالء  إىل  األمر  بك  ينتهي  أن  الطني.من  يف  مدفونة  ممزقة  أشالء  إىل  األمر  بك  ينتهي  أن  من 
العنيف  القصف  ويالت  من  يسرتنا  أن  يمكنه  لنا  ساتر  العنيف أي  القصف  ويالت  من  يسرتنا  أن  يمكنه  لنا  ساتر  أي 
قد  مجاعتي  من  الكثري  اهلل...  رمحة  غري  العراء  هذا  قد وسط  مجاعتي  من  الكثري  اهلل...  رمحة  غري  العراء  هذا  وسط 
منذ  احللفاء  أطلقه  الذي  العنيف  القصف  جراء  من  منذ ماتوا  احللفاء  أطلقه  الذي  العنيف  القصف  جراء  من  ماتوا 
األرض  أن  حتى  بغزارة  قنابل  متطر  السامء  كانت  األرض أيام...  أن  حتى  بغزارة  قنابل  متطر  السامء  كانت  أيام... 
القنابل  سيل  إنتهى  أن  وما  جيدا،  حرثا  حولنا  من  القنابل حرثت  سيل  إنتهى  أن  وما  جيدا،  حرثا  حولنا  من  حرثت 
حتى بدء سيل املياه وكأن الطبيعة ترغب يف أن تغسل قذارة حتى بدء سيل املياه وكأن الطبيعة ترغب يف أن تغسل قذارة 
نسبح  فأصبحنا  السامء  من  هبط  املطر  من  سيل  نسبح البرش...  فأصبحنا  السامء  من  هبط  املطر  من  سيل  البرش... 
مات  القصف  جراء  من  يمت  مل  ومن  الطني،  من  بحر  مات يف  القصف  جراء  من  يمت  مل  ومن  الطني،  من  بحر  يف 
الوحل...  برك  يف  غرقا  اجلرحى  كل  مات  الطني...  يف  الوحل... غرقا  برك  يف  غرقا  اجلرحى  كل  مات  الطني...  يف  غرقا 
وتغمرها  الطني  يغطيها  بجثث  الوحل  يف  أميش  فيام  وتغمرها أتعثر  الطني  يغطيها  بجثث  الوحل  يف  أميش  فيام  أتعثر 
التقطته  وعندما  الوحل  وسط  باألمس  شيئا  وجدت  التقطته املياه...  وعندما  الوحل  وسط  باألمس  شيئا  وجدت  املياه... 
فقمت  هي  ملن  أعلم  أكن  مل  ما،  لشخص  عني  فقمت وجدهتا  هي  ملن  أعلم  أكن  مل  ما،  لشخص  عني  وجدهتا 
ميتا. أو  كان  حيا  بالرمحة  لصاحبها  ودعوت  بعيدا  ميتا.بدفنها  أو  كان  حيا  بالرمحة  لصاحبها  ودعوت  بعيدا  بدفنها 
حرض اليوم صباحا جمموعة من اجلنود الكنديني اللذين جيب حرض اليوم صباحا جمموعة من اجلنود الكنديني اللذين جيب 
علينا قتاهلم، ولكن ال أعلم كيف أصبحنا أصدقاء بتلك الرسعةعلينا قتاهلم، ولكن ال أعلم كيف أصبحنا أصدقاء بتلك الرسعة
كان  املثل،  وفعلنا  قتال(  ال  سالم...  سالم   ( بعيد  من  كان رصخوا  املثل،  وفعلنا  قتال(  ال  سالم...  سالم   ( بعيد  من  رصخوا 
كالنا ال يرغب يف القتال... قد يكون السبب يف ذلك أننا أدركنا كالنا ال يرغب يف القتال... قد يكون السبب يف ذلك أننا أدركنا 
لنا نفس مالمح  لنا نفس مالمح أن مجيعنا بؤساء... عندما رأيناهم أدركنا أن  أن مجيعنا بؤساء... عندما رأيناهم أدركنا أن 
اهلزال واملرض... لنا أجساد ممزقة ومالبس مصبوغة بالدم اهلزال واملرض... لنا أجساد ممزقة ومالبس مصبوغة بالدم 
ال  التي  األنوف  نفس  املرتعبة...  العيون  نفس  لنا  ال والوحل...  التي  األنوف  نفس  املرتعبة...  العيون  نفس  لنا  والوحل... 
ال  التي  اآلذان  نفس  والدم...  املتعفنة  اجلثث  رائحة  إال  ال تشم  التي  اآلذان  نفس  والدم...  املتعفنة  اجلثث  رائحة  إال  تشم 
تسمع إال صوت القنابل واألنني... أدركنا أننا جمرد برش ولسنا تسمع إال صوت القنابل واألنني... أدركنا أننا جمرد برش ولسنا 
البؤس  يكسوهم  تعساء،  متاما  مثلنا  كانوا  حرب...  البؤس أدوات  يكسوهم  تعساء،  متاما  مثلنا  كانوا  حرب...  أدوات 
وال  الوحل  أفسدها  قد  أسلحة  حيملون  الطني،  وال ويغطيهم  الوحل  أفسدها  قد  أسلحة  حيملون  الطني،  ويغطيهم 
يرغبون يف القتال وال حيملون كرسة خبز وقد أعياهم اجلوع.يرغبون يف القتال وال حيملون كرسة خبز وقد أعياهم اجلوع.
أعتقد يف أول األمر أهنم فرنسيني ألهنم كانوا يتحدثون  أعتقد يف أول األمر أهنم فرنسيني ألهنم كانوا يتحدثون كنت  كنت 
يتحدث  والذي  املغريب  عمري  صديقي  ولكن  يتحدث الفرنسية،  والذي  املغريب  عمري  صديقي  ولكن  الفرنسية، 
بالد  من  أهنم  أخربوه  هم  كنديني،  أهنم  قال  أيضا  بالد الفرنسية  من  أهنم  أخربوه  هم  كنديني،  أهنم  قال  أيضا  الفرنسية 
ضابطا  بأن  أخربه  قد  أحدهم  أن  قال  كام  كندا،  تدعى  ضابطا بعيده  بأن  أخربه  قد  أحدهم  أن  قال  كام  كندا،  تدعى  بعيده 
لدهيم كان شاعرا وطبيبا قد حارب هنا يف تلك البلدة من قبل لدهيم كان شاعرا وطبيبا قد حارب هنا يف تلك البلدة من قبل 
بل وكتب عنها قصيدة أيضا، و لكنني علمت أهنا قصيدة عن بل وكتب عنها قصيدة أيضا، و لكنني علمت أهنا قصيدة عن 
املوت مما أشعرين بثقل كبري عىل صدري ومغص يف معديت املوت مما أشعرين بثقل كبري عىل صدري ومغص يف معديت 
املعدة  يف  الوجع  هذا  كان  أن  أعلم  ال  كلامهتا،  عىل  تال  املعدة عندما  يف  الوجع  هذا  كان  أن  أعلم  ال  كلامهتا،  عىل  تال  عندما 
مرض أي  أو  املالريا  أو  الطاعون  هو  ربام  أو  اخلوف  أثر  مرضمن  أي  أو  املالريا  أو  الطاعون  هو  ربام  أو  اخلوف  أثر  من 

من تلك األمراض التي حتلق فوق رؤوسنا طوال الوقت، سوف من تلك األمراض التي حتلق فوق رؤوسنا طوال الوقت، سوف 
أكون متفائال وأقول أنه اجلوع، فلنا اآلن يوم وليلة منذ أن فقدنا.أكون متفائال وأقول أنه اجلوع، فلنا اآلن يوم وليلة منذ أن فقدنا.

صندوق الطعام يف بركة الوحل و نحن بال غذاء، ال أحد جيرس صندوق الطعام يف بركة الوحل و نحن بال غذاء، ال أحد جيرس 
هذا  أومادو  إبتعلت  أن  بعد  املوحلة  الربكة  من  االقرتاب  هذا عىل  أومادو  إبتعلت  أن  بعد  املوحلة  الربكة  من  االقرتاب  عىل 
األسود الذي معنا يف املجموعة عندما حاول إستعادة الصندوق.األسود الذي معنا يف املجموعة عندما حاول إستعادة الصندوق.
الكنديني ظرفاء ال يكفون عن الغناء، غناء أو صالة ال أعلم ... لكن الكنديني ظرفاء ال يكفون عن الغناء، غناء أو صالة ال أعلم ... لكن 
عمري يقول أهنم يتلون تراتيل ... صوهتم مجيل و إن كنت ال أفهم ماعمري يقول أهنم يتلون تراتيل ... صوهتم مجيل و إن كنت ال أفهم ما
يقولون، عمري أيضا قرأ عليهم بعض اآليات البينات وهم أيضا يقولون، عمري أيضا قرأ عليهم بعض اآليات البينات وهم أيضا 
أعجبهم صوته وصويت أنا أيضا عندما غنيت هلم... كم أحب أعجبهم صوته وصويت أنا أيضا عندما غنيت هلم... كم أحب 
الغناء ولكن حلقي يؤملني بشدة، ال أريد أن أموت من املرض الغناء ولكن حلقي يؤملني بشدة، ال أريد أن أموت من املرض 
أو غرقا يف الوحل... لو مقدر يل املوت فأمتنى أن حيدث هذا أو غرقا يف الوحل... لو مقدر يل املوت فأمتنى أن حيدث هذا 
اتأمل... مندور وأمحد وعباس  اتأمل... مندور وأمحد وعباس بواسطة قذيفة كبرية حتى ال  بواسطة قذيفة كبرية حتى ال 
واحدة  حلظة  يف  مجيعهم  ماتوا  األفارقة  اجلنود  من  واحدة وأربعة  حلظة  يف  مجيعهم  ماتوا  األفارقة  اجلنود  من  وأربعة 
بدون اي أمل... ال أعلم هل أحسدهم ام أرثي هلم... عىل العموم بدون اي أمل... ال أعلم هل أحسدهم ام أرثي هلم... عىل العموم 
الالحقون. ونحن  السابقون  هم  برمحته،  اهلل  شملهم  الالحقون.قد  ونحن  السابقون  هم  برمحته،  اهلل  شملهم  قد 

كلامت  لكتابة  أكرب  مساحة  أية  توجد  وال  الورقة  هناية  كلامت إهنا  لكتابة  أكرب  مساحة  أية  توجد  وال  الورقة  هناية  إهنا 
أخرى ولكنني سوف أكتب كلامت فوق الكلامت، فالكلامت أخرى ولكنني سوف أكتب كلامت فوق الكلامت، فالكلامت 
النازل من السامء وها هو  املاء  بالدم قد غسلها  النازل من السامء وها هو األوىل املكتوبة  املاء  بالدم قد غسلها  األوىل املكتوبة 
أحد اجلنود الكنديني قد أعطاين قلام وحمربة وجُتمع زمالئي أحد اجلنود الكنديني قد أعطاين قلام وحمربة وجُتمع زمالئي 
الكنديني وشكلوا مجيعهم  اليهم  العرب واألفارقة وانضم  الكنديني وشكلوا مجيعهم من  اليهم  العرب واألفارقة وانضم  من 
الكتابة  الكتابة بأيدهيم وسرتاهتم مظلة فوق رأيس حتى أمتكن من  بأيدهيم وسرتاهتم مظلة فوق رأيس حتى أمتكن من 
األمحر. باللون  املصبوغة  العربية  ورقتي  عىل  األعداء  األمحر.بحرب  باللون  املصبوغة  العربية  ورقتي  عىل  األعداء  بحرب 

يف  أننا  الكنديني  اجلنود  أحد  من  علمت  احلبيب  يف أيب  أننا  الكنديني  اجلنود  أحد  من  علمت  احلبيب  أيب 
أكتب  بلجيكا،  اسمها  بلد  يف  فالندرز  يدعى  أكتب مكان  بلجيكا،  اسمها  بلد  يف  فالندرز  يدعى  مكان 
إياد من  مصنوعة  مظلة  رأيس  وفوق  اآلن  إياداليك  من  مصنوعة  مظلة  رأيس  وفوق  اآلن  اليك 
حتديد  من  جدوى  ال  وكندية...  وأفريقية  عربية  حتديد وسرتات  من  جدوى  ال  وكندية...  وأفريقية  عربية  وسرتات 
برش جمرد  اننا  أدركت  فقد  ديانتها  وال  يد  كل  برشجنسية  جمرد  اننا  أدركت  فقد  ديانتها  وال  يد  كل  جنسية 
رأيس  فوق  يظللون  من  كل  أسامء  أعرف  ال  حتى  رأيس إنني  فوق  يظللون  من  كل  أسامء  أعرف  ال  حتى  إنني 
اآلن  حرض  لو  انه  هو  أعرفه  ما  كل  إليك...  اكتب  وأنا  اآلن اآلن  حرض  لو  انه  هو  أعرفه  ما  كل  إليك...  اكتب  وأنا  اآلن 
هؤالء  من  الالمعة  األوسمة  ذوي  من  الكبار  القادة  هؤالء أحد  من  الالمعة  األوسمة  ذوي  من  الكبار  القادة  أحد 
األرسة  عىل  وينامون  الساخن  الشاي  يرشبون  األرسة اللذين  عىل  وينامون  الساخن  الشاي  يرشبون  اللذين 
عظمى  خيانة  سالم  يف  معا  جلوسنا  يعترب  فسوف  عظمى الناعمة  خيانة  سالم  يف  معا  جلوسنا  يعترب  فسوف  الناعمة 
بالرصاص  رميا  ونعدم  للمحاكمة  جيمعنا  نقدم  بالرصاص سوف  رميا  ونعدم  للمحاكمة  جيمعنا  نقدم  سوف 
سالم. يف  اجللوس  ربام  أو  العدو...  مع  التعاون  سالم.بتهمة  يف  اجللوس  ربام  أو  العدو...  مع  التعاون  بتهمة 
جعلهم  من  العدو...  ضد  احلرب  ميدان  من  سؤايل  جعلهم وإليك  من  العدو...  ضد  احلرب  ميدان  من  سؤايل  وإليك 
إنجليزي بحار  أمريكي،  بقر  وراعي  كندي  شاعر  إنجليزيعدو؟  بحار  أمريكي،  بقر  وراعي  كندي  شاعر  عدو؟ 
جنود جعلهم  من  ؟  أعداء  جعلهم  من  فرنيس...  جنودومزارع  جعلهم  من  ؟  أعداء  جعلهم  من  فرنيس...  ومزارع 
يقتلون  حتى  البعض  بعضهم  مقابل  يف  صفوف  يف  يقتلون وأوقفهم  حتى  البعض  بعضهم  مقابل  يف  صفوف  يف  وأوقفهم 
أرهبهم  أو  أرغبهم  من  احلرب؟  عليهم  فرض  من  يقتلون؟  أرهبهم أو  أو  أرغبهم  من  احلرب؟  عليهم  فرض  من  يقتلون؟  أو 
عىل  وحيملون  يعرفوهنا  ال  بلدان  تقسيم  يف  يشرتكون  عىل حتى  وحيملون  يعرفوهنا  ال  بلدان  تقسيم  يف  يشرتكون  حتى 
عاتقهم بناء إمرباطوريات ال يمتلكون فيها ثمن كرسة خبز...عاتقهم بناء إمرباطوريات ال يمتلكون فيها ثمن كرسة خبز...

جمرد  هم  بينام  وملوك  وقيارصة  سالطني  جمد  جمرد يصنعون  هم  بينام  وملوك  وقيارصة  سالطني  جمد  يصنعون 
ملاذا  حرب؟  أية  أو  احلرب  بتلك  أمر  الذي  من  ملاذا صعاليك؟  حرب؟  أية  أو  احلرب  بتلك  أمر  الذي  من  صعاليك؟ 
متثلنا،  ال  ومبادئ  وأفكار  طموحات  أجل  من  هنا  متثلنا، نموت  ال  ومبادئ  وأفكار  طموحات  أجل  من  هنا  نموت 
املصالح  جُتمع  قد  آخرين  أجل  من  ونتخاصم  نتقاتل  املصالح ملاذا  جُتمع  قد  آخرين  أجل  من  ونتخاصم  نتقاتل  ملاذا 
بينهم الحقا؟ نحن نقتل اليوم هنا فيام نجد غدا هؤالء القادةبينهم الحقا؟ نحن نقتل اليوم هنا فيام نجد غدا هؤالء القادة
الفقراء حلوم  يأكلون  الفخمة  املوائد  عىل  جلوسا  الفقراءوامللوك  حلوم  يأكلون  الفخمة  املوائد  عىل  جلوسا  وامللوك 
وأحبار  رصاص  من  بأقالم  يوقعون  دمائهم...  وأحبار ويرشبون  رصاص  من  بأقالم  يوقعون  دمائهم...  ويرشبون 
أمة. معاناة  وثيقة  أو  شعب  وفاة  شهادة  األبرياء  دماء  أمة.من  معاناة  وثيقة  أو  شعب  وفاة  شهادة  األبرياء  دماء  من 
حربا  حياربون  ال  أن  إخويت  تعلم  أن  أرجوك  احلبيب...  حربا أيب  حياربون  ال  أن  إخويت  تعلم  أن  أرجوك  احلبيب...  أيب 
معركتهم...  ليست  معركة  يف  يشرتكون  وال  حرهبم  معركتهم... ليست  ليست  معركة  يف  يشرتكون  وال  حرهبم  ليست 

الكراهية  خسارة...  األنانية  وأن  خسارة  اخلصومة  أن  الكراهية علمهم  خسارة...  األنانية  وأن  خسارة  اخلصومة  أن  علمهم 
الناس تقسيم  أن  علمهم  خسارة...  واحلرب  الناسخسارة  تقسيم  أن  علمهم  خسارة...  واحلرب  خسارة 
أننا  علمهم  والفناء...  الضعف  حمصلتهم  إنام  بينهم  أننا والفرقة  علمهم  والفناء...  الضعف  حمصلتهم  إنام  بينهم  والفرقة 
باحلب  إال  أحد  عىل  أحد  من  فضل  أو  فرق  ال  برشا  باحلب جيمعنا  إال  أحد  عىل  أحد  من  فضل  أو  فرق  ال  برشا  جيمعنا 
علمهم   ... وصفته  اإلنسان  سمة  مها  اللذين  الصالح  علمهم والعمل   ... وصفته  اإلنسان  سمة  مها  اللذين  الصالح  والعمل 
قيم  برتسيخ  بل  أراضيها  بإتساع  يتأتى  ال  األمة  إزدهار  قيم أن  برتسيخ  بل  أراضيها  بإتساع  يتأتى  ال  األمة  إزدهار  أن 
والرمحة. احلب  علمهم  فيها...  واملساواة  واخلري  والرمحة.العدل  احلب  علمهم  فيها...  واملساواة  واخلري  العدل 

و السالم ختام..و السالم ختام..
إمضاء ولدك املخلص....إمضاء ولدك املخلص....



الدين  صالح  النارص  الدين   صالح  النارص   "" فيلم  فيلم ىف  ىف  "ارثرارثر" "   " امللك  الشهري  امللكبدوره  الشهري  بدوره 
مجااًل  أقل  ليلة  »يف  فوزي  لليىل  للفنانة  اخلالدة  مجااًل وبجملته  أقل  ليلة  »يف  فوزي  لليىل  للفنانة  اخلالدة  ""وبجملته 
مجهور  ويعرفه  خيمتى«،  إىل  راكعة  ستأتني  هذه  ليلتنا  مجهور من  ويعرفه  خيمتى«،  إىل  راكعة  ستأتني  هذه  ليلتنا  من 
يف  ثروت  زبيدة  والد  املليونري  بشخصية  أيضًا  يف السينام  ثروت  زبيدة  والد  املليونري  بشخصية  أيضًا  السينام 
زكى  انه  عمرى«،  من  »يوم  حافظ  احلليم  عبد  مع  زكى فيلمها  انه  عمرى«،  من  »يوم  حافظ  احلليم  عبد  مع  فيلمها 
التمثيل. معهد  ومؤسس  املرصي،  املرسح  عمالق  التمثيل.طليامت  معهد  ومؤسس  املرصي،  املرسح  عمالق  طليامت 
للمرسح  القومى  املركز  متحف  فيه  يضم  الذى  الوقت  للمرسح وىف  القومى  املركز  متحف  فيه  يضم  الذى  الوقت  وىف 
اال  الشخصية،  طليامت  زكى  مقتنيات  من  العديد  اال بالزمالك  الشخصية،  طليامت  زكى  مقتنيات  من  العديد  بالزمالك 
مفقودا  واليزال  كان  املرسح،  لعمالق  الوظيفى  امللف  مفقودا ان  واليزال  كان  املرسح،  لعمالق  الوظيفى  امللف  ان 
من  سنة  من   سنة   123123 وبعد  وبعد ،   ،19821982 عام  رحيله  من  عامًا  عام   رحيله  من  عامًا   4141 وبعد وبعد 
متزوجا  كان  طليامت  زكى  ان  الكثري  اليعرف  فقد  متزوجا ميالده،  كان  طليامت  زكى  ان  الكثري  اليعرف  فقد  ميالده، 
ابنة  منها  وله  القدوس،  عبد  احسان  والدة  روزاليوسف  ابنة من  منها  وله  القدوس،  عبد  احسان  والدة  روزاليوسف  من 
بالطالق. ينفصال  ان  قبل  طليامت  زكى  امال  السيدة  بالطالق.هى  ينفصال  ان  قبل  طليامت  زكى  امال  السيدة  هى 

ىف  عام  مائة  مــن  اكثــر  منــذ  تعيش  رسمية  وثيقة  ىف   عام  مائة  مــن  اكثــر  منــذ  تعيش  رسمية  وثيقة   140140
بداء  الذى  طليامت،  افندى  لزكى  الرسمى  الوظيفى  بداء امللف  الذى  طليامت،  افندى  لزكى  الرسمى  الوظيفى  امللف 
الذى  الرس  وهو  احليوان  حديقة  ىف  موظفا  الوظيفية  الذى حياته  الرس  وهو  احليوان  حديقة  ىف  موظفا  الوظيفية  حياته 
مرة. الول  فيها  ما  اهم  بنرش  ننفرد  التى  ووثائقه  مرة.نكشفه  الول  فيها  ما  اهم  بنرش  ننفرد  التى  ووثائقه  نكشفه 

عامــــا  عامــــا    129129 قبــــــل  طليمــــات  زكــــى  مــيــــالد  قبــــــل حمضــر  طليمــــات  زكــــى  مــيــــالد  حمضــر 
حتسم وثيقة ىف ملفه الوظيفى وهى حتسم وثيقة ىف ملفه الوظيفى وهى "" حمرض ميالد  الطفل زكى  حمرض ميالد  الطفل زكى 
ابن عبده افندى  طليامت ابن عبده افندى  طليامت "" تاريخ امليالد احلقيقى لزكى طليامت  تاريخ امليالد احلقيقى لزكى طليامت 
وهو وهو 2929 ابريل سنة  ابريل سنة 18941894، ىف الساعة التاسعة صباح، حيث تشري ، ىف الساعة التاسعة صباح، حيث تشري 
ووظيفة  عابدين،  بحى  البستان  شارع  يف  ولد  انه  اىل  ووظيفة الوثيقة  عابدين،  بحى  البستان  شارع  يف  ولد  انه  اىل  الوثيقة 
""الست هانمالست هانم"" وقد  وقد  الوثيقة  االم ىف  اسم  ان  تاجر، والطريف  الوثيقة االب  االم ىف  اسم  ان  تاجر، والطريف  االب 
يرجع ذلك اىل ان اسم االم مل يكن يذكر وقتها ىف شهادات امليالد.يرجع ذلك اىل ان اسم االم مل يكن يذكر وقتها ىف شهادات امليالد.

روزالــيــــــوسف مــــن  طليمــــــات  زكــى  الطــالق  روزالــيــــــوسفوثــائـــق  مــــن  طليمــــــات  زكــى  الطــالق  وثــائـــق 
طــــليــــمــــــــات زكــــى  بيــــــن  لقاء  اول  طــــليــــمــــــــاتىف  زكــــى  بيــــــن  لقاء  اول  ىف 
شاطر؟  يا  إيــــه  اسمــــــك   - لــــــه  قالــــت  شاطر؟ وروزاليوسف  يا  إيــــه  اسمــــــك   - لــــــه  قالــــت  وروزاليوسف 
ولكن الشاطر الذي هو أنا مل يفتح فمه بالكالم إيل أن فتح اهلل عيل ولكن الشاطر الذي هو أنا مل يفتح فمه بالكالم إيل أن فتح اهلل عيل 

الشاطر فذكر اسمه ولقبه.الشاطر فذكر اسمه ولقبه.
ده  طليامت  »يس  ولكن  مفهوم  زكي  اسم  طيب  ده فقالت:  طليامت  »يس  ولكن  مفهوم  زكي  اسم  طيب  فقالت: 
تطبخ؟ تعرف  طيب  بطاطس؟  تقرش  تعرف  إيه؟  تطبخ؟يبقي  تعرف  طيب  بطاطس؟  تقرش  تعرف  إيه؟  يبقي 
ترقص  تعرف  بالنفي.فقالت  طليامت  زكى  ترقص فأجاب  تعرف  بالنفي.فقالت  طليامت  زكى  فأجاب 
باملرسح؟ بالرقص  املطبخ  عالقة  عن  فسأهلا  باملرسح؟كويس؟  بالرقص  املطبخ  عالقة  عن  فسأهلا  كويس؟ 
يكن  ومل  صحيح.  ممثل  حاتبقي  دي  العالقة  تعرف  ملا  يكن فقالت:  ومل  صحيح.  ممثل  حاتبقي  دي  العالقة  تعرف  ملا  فقالت: 
املأذون  أمام  هبا  يلتقى  سوف  ذلك  بعد  انه  يدرى  طليامت  املأذون زكى  أمام  هبا  يلتقى  سوف  ذلك  بعد  انه  يدرى  طليامت  زكى 

ليصبح هلا الزوج واخلصم.ليصبح هلا الزوج واخلصم.
ىف  اليوسف  روز  تزوج  طليامت  زكى  ان  اجلميع  ىف ويعرف  اليوسف  روز  تزوج  طليامت  زكى  ان  اجلميع  ويعرف 
الثالثينيات من القرن املاضى بعد طالقها من الفنان حممد عبد الثالثينيات من القرن املاضى بعد طالقها من الفنان حممد عبد 
"امال زكى امال زكى   " ابنتها الوحيدة  ابنتها الوحيدةالقدوس وانجبت من زكى طليامت  القدوس وانجبت من زكى طليامت 
طليامت طليامت "" وهى شقيقة االديب الراحل احسان عبد القدوس من  وهى شقيقة االديب الراحل احسان عبد القدوس من 
االم ، ولكن مل يقراء احد او يشاهد طوال اكثر من االم ، ولكن مل يقراء احد او يشاهد طوال اكثر من 120120 عاما ماضية  عاما ماضية 
وثائق الطالق واحلجز عىل زكى طليامت وتنازل روز اليوسف عن وثائق الطالق واحلجز عىل زكى طليامت وتنازل روز اليوسف عن 
امال. الوحيدة  ابنتها  القانونية ضد مطلقها وابو  امال.كل االجراءات  الوحيدة  ابنتها  القانونية ضد مطلقها وابو  كل االجراءات 

تنفيذ  طلب  تنفيذ   طلب   "" وهى  الداخلية  وزارة  اسم  وحتمل  وثيقة  وهى يوجد  الداخلية  وزارة  اسم  وحتمل  وثيقة  يوجد 
حكم رشعى بطريق احلجز حتت يد املصالح االمريية عن املبالغ حكم رشعى بطريق احلجز حتت يد املصالح االمريية عن املبالغ 

اجلائز حجزها قانوننا من املرتبات واملعاشات اجلائز حجزها قانوننا من املرتبات واملعاشات ""، وحتمل تاريخ ، وحتمل تاريخ 2727  
سبتمرب سبتمرب 19371937ضد زكى طليامت  افندى عبد اهلل املوظف بوزارة ضد زكى طليامت  افندى عبد اهلل املوظف بوزارة 
مرصى. جنيها  مرصى.  جنيها   104104 مبلغ  عىل  احلصول  إلمكان  وذلك  مبلغ املعارف  عىل  احلصول  إلمكان  وذلك  املعارف 
اجليزة  حمكمة  من  رشعى  اعالم  فهى  الثانية  الوثيقة  اجليزة اما  حمكمة  من  رشعى  اعالم  فهى  الثانية  الوثيقة  اما 
بروزاليوسف  الشهرية  اليوسف  فاطمة  طالق  عن  بروزاليوسف الرشعية  الشهرية  اليوسف  فاطمة  طالق  عن  الرشعية 
جملة  ادارة  سكرتري  افندى  عارف  حممد  عنها  انابت  جملة وقد  ادارة  سكرتري  افندى  عارف  حممد  عنها  انابت  وقد 
كانت  حني  ىف  اليوسف،  روز  متلكها  التى  كانت روزاليوسف  حني  ىف  اليوسف،  روز  متلكها  التى  روزاليوسف 
وكيل  اىل  امللكى  املستشار  من  خطاب  هى  الثالثة  وكيل الوثيقة  اىل  امللكى  املستشار  من  خطاب  هى  الثالثة  الوثيقة 
زكى  مرتب  عىل  املقيد  احلجز  رفع  بشان  العمومية  زكى املعارف  مرتب  عىل  املقيد  احلجز  رفع  بشان  العمومية  املعارف 
حيث  طليامت  امال  البنته  عليه  املقررة  للنفقة  وذلك  حيث طليامت  طليامت  امال  البنته  عليه  املقررة  للنفقة  وذلك  طليامت 
النفقة. هذه  عن  بالتنازل  اقرار  اليوسف  رزو  مطلقته  النفقة.قدمت  هذه  عن  بالتنازل  اقرار  اليوسف  رزو  مطلقته  قدمت 
بوزارة  املستخدمني  ادارة  من  اذن  فكانت  الرابعة  الوثيقة  بوزارة اما  املستخدمني  ادارة  من  اذن  فكانت  الرابعة  الوثيقة  اما 
املعارف  بتاريخ املعارف  بتاريخ 99 مايو عام  مايو عام 19421942بالغاء نفقة رشعية كانت تؤخذ من بالغاء نفقة رشعية كانت تؤخذ من 
زكى طليامت ملطلقاته روز اليوسف وذلك لتنازهلا عن هذه النفقة زكى طليامت ملطلقاته روز اليوسف وذلك لتنازهلا عن هذه النفقة 
روزاليوسف  بخط  اقرار  فهو  اخلامسة  الوثيقة  كانت  حني  روزاليوسف ىف  بخط  اقرار  فهو  اخلامسة  الوثيقة  كانت  حني  ىف 
بتاريخ بتاريخ 3030 مارس  مارس 19391939 بتنازهلا عن احلجز املوقع منها عىل مرتب  بتنازهلا عن احلجز املوقع منها عىل مرتب 
زوجها االستاذ زكى طليامت حتت يد وزارة املعارف العمومية زوجها االستاذ زكى طليامت حتت يد وزارة املعارف العمومية 
واملوقع بموجب احلكم الرشعى الصادر ىف واملوقع بموجب احلكم الرشعى الصادر ىف 2121 فرباير سنة  فرباير سنة 19391939..
روزاليوسف  جريدة  ورق  عىل  السادسة  الوثيقة  روزاليوسف وجاءت  جريدة  ورق  عىل  السادسة  الوثيقة  وجاءت 
اليوسف  روز  يد  بخط  اليوسف   روز  يد  بخط   19421942 سنة  مارس  سنة   مارس   2626 بتاريخ  بتاريخ اليومية  اليومية 
افندى  حممد  بتوكيل  املعارف  وزارة  حسابات  مدير  اىل  افندى موجه  حممد  بتوكيل  املعارف  وزارة  حسابات  مدير  اىل  موجه 
زكى  زكى امال  ""امال  ابنتها  نفقة  عن  التنازل  ىف  الرشعى  وكيلها  ابنتها عارف  نفقة  عن  التنازل  ىف  الرشعى  وكيلها  عارف 
اقرار اخر بخط  اىل  باالضافة  اقرار اخر بخط املوجودة ىف حضانتها،  اىل  باالضافة  املوجودة ىف حضانتها،  طليامتطليامت" " 
فيها  تقر  فيها   تقر   19391939 سنة  ابريل  سنة   ابريل   1313 بتاريخ  مسطرة  ورقة  عىل  بتاريخ يدها  مسطرة  ورقة  عىل  يدها 
انتهاء  حتى  رشعا  هلا  الواجبة  الرشعية  نفقتها  عن  انتهاء بتنازهلا  حتى  رشعا  هلا  الواجبة  الرشعية  نفقتها  عن  بتنازهلا 
طليامت. امال  والبنتى  ىل  النفقة  من  جُتمد  وعام  رشعا  طليامت.العدة  امال  والبنتى  ىل  النفقة  من  جُتمد  وعام  رشعا  العدة 

1111 ابريل سنة  ابريل سنة  وهنا وثيقة يكتب زكى طليامت بخط يدة بتاريخ وهنا وثيقة يكتب زكى طليامت بخط يدة بتاريخ 
بوزارة  املاهيات  قسم  رئيس  العزة  صاحب  حرضة  اىل  بوزارة   املاهيات  قسم  رئيس  العزة  صاحب  حرضة  اىل   19391939
السيدة  زوجته  من  طالقه  تم  قد  بانه  علام  ليحيطه  السيدة املعارف،  زوجته  من  طالقه  تم  قد  بانه  علام  ليحيطه  املعارف، 
روزاليوسف طالقا  بائننا تنازلت فيه عن نفقة عدهتا بعد الطالق روزاليوسف طالقا  بائننا تنازلت فيه عن نفقة عدهتا بعد الطالق 
عىل  احلجز  بوقف  التفضل  الرجاء  وبالتاىل  رشعا،  انقضائها  عىل اىل  احلجز  بوقف  التفضل  الرجاء  وبالتاىل  رشعا،  انقضائها  اىل 
مرتبه وعدم رصف اى مبلغ اىل السيدة املذكورة مرتبه وعدم رصف اى مبلغ اىل السيدة املذكورة ""روزاليوسفروزاليوسف""

وفيهام  املذكور  والقرار  الطالق  قسيمة  الطلب  هبذا  وفيهام ومرفق  املذكور  والقرار  الطالق  قسيمة  الطلب  هبذا  ومرفق 
النص الرصيح ملا سبق.النص الرصيح ملا سبق.

زكى طليامت موظف بحديقة حيوان اجليزة:زكى طليامت موظف بحديقة حيوان اجليزة:
بدا  طليامت  زكى  ان  عن  الكشف  االوىل  املرة  هى  تكون  بدا قد  طليامت  زكى  ان  عن  الكشف  االوىل  املرة  هى  تكون  قد 
التى  الوثيقة  بحسب  فا  اجليزة،  حيوان  بحديقة  موظفا  التى حياته  الوثيقة  بحسب  فا  اجليزة،  حيوان  بحديقة  موظفا  حياته 
االله  عىل  واملكتوبة  االله   عىل  واملكتوبة   19251925 سنة  نوفمرب  سنة   نوفمرب   11 ىف  واملؤرخة  يدينا  ىف بني  واملؤرخة  يدينا  بني 
الكاتبة عىل ورق حدائق احليوانات باجليزة، واملوجه اىل حرضة الكاتبة عىل ورق حدائق احليوانات باجليزة، واملوجه اىل حرضة 
صاحب العزة مدير احلسابات ،فان حرضة زكى افندى طليامت صاحب العزة مدير احلسابات ،فان حرضة زكى افندى طليامت 
املصلحة  هبذه  طرفة  اخىل  قد  باخلارج  التمثيل  ببعثة  املصلحة املوفد  هبذه  طرفة  اخىل  قد  باخلارج  التمثيل  ببعثة  املوفد 
جنيها  جنيها    1111 احلالية  وماهيته  احلالية ،  وماهيته   ،19251925 سنة  اكتوبر  سنة   اكتوبر   3131 من  من اعتبارا  اعتبارا 
. والدمغة  االحتياطى  عن  مليام   . والدمغة  االحتياطى  عن  مليام  و5555  جنيها  و  جنيها   44 منها  منها يستقطع  يستقطع 

حسن سري وسلوك:حسن سري وسلوك:
الزراعة  وكيل  وتوقيع  ختم  وعليها  اليد  بخط  وثيقة  الزراعة وتشهد  وكيل  وتوقيع  ختم  وعليها  اليد  بخط  وثيقة  وتشهد 
افندى  ابراهيم  من  كل  فيها  يشهد  افندى ،  ابراهيم  من  كل  فيها  يشهد   ،19191919 سنة  مايو  سنة   مايو   1717 بتاريخ بتاريخ 

الداخلني  الزراعة  افندى مجال من موظفى  الداخلني رمزى ومصطفى  الزراعة  افندى مجال من موظفى  رمزى ومصطفى 
بان  بان  جنيهات  1010 جنيهات  العامل وماهية كل منهم التقل عن  العامل وماهية كل منهم التقل عن ضمن هيئة  ضمن هيئة 
زكى طليامت حسن السري والسلوك ومل تصدر ىف حقة احكام وال زكى طليامت حسن السري والسلوك ومل تصدر ىف حقة احكام وال 
اوامر متنع من توظفه ىف احلكومة املرصية ومل يسبق له التوظف اوامر متنع من توظفه ىف احلكومة املرصية ومل يسبق له التوظف 
اخرى  وثيقة  وىف  العسكرية.  السلطة  بخدمة  يلتحق  مل  انه  اخرى كام  وثيقة  وىف  العسكرية.  السلطة  بخدمة  يلتحق  مل  انه  كام 
حتمل شعار حتمل شعار "" وزارة االشغال العمومية  وزارة االشغال العمومية " –" –التقرير السنوى لسنة التقرير السنوى لسنة 
19251925 ،فان زكى افندى طليامت، ومرتبه احلاىل  ،فان زكى افندى طليامت، ومرتبه احلاىل 1111 جنيها وحاصل  جنيها وحاصل 
يوم  احلالية  بالوظيف  اشتغاله  وتاريخ  والثانوية،  االبتدائية  يوم عىل  احلالية  بالوظيف  اشتغاله  وتاريخ  والثانوية،  االبتدائية  عىل 
والفنى  املكتبى  بعمله  وقائم  جيدة  اخالقه  فان  والفنى   املكتبى  بعمله  وقائم  جيدة  اخالقه  فان   19191919 يونيو  يونيو    1414
جُتاهه. بشيىء  والنوصى  عقوبة،  اى  ضده  يصدر  ومل  جُتاهه.بنشاط،  بشيىء  والنوصى  عقوبة،  اى  ضده  يصدر  ومل  بنشاط، 

نزلة معوية ىف عشة نزلة معوية ىف عشة ""راس الربراس الرب":":
وىف وىف 3030 يوليو سنة  يوليو سنة 19291929 وبخط يده ومن داخل عشته براس الرب  وبخط يده ومن داخل عشته براس الرب 
""حيث اجازة الصيفحيث اجازة الصيف""، يكتب زكى طليامت اىل مدير عام ادارة ، يكتب زكى طليامت اىل مدير عام ادارة 

الفنون اجلميلة مانصه :-الفنون اجلميلة مانصه :-
""نظرا  ملرضى وعدم استطاعتى احلضور للوزارة ملزاولة اعامىل عقب نظرا  ملرضى وعدم استطاعتى احلضور للوزارة ملزاولة اعامىل عقب 
اجازتى االعتيادية التى نتنهى اليوم .ارجو التفضل باحالتى عىل اجازتى االعتيادية التى نتنهى اليوم .ارجو التفضل باحالتى عىل 
القومسيون الطبى للكشف عىل براس الرب ىف عشتى رقم القومسيون الطبى للكشف عىل براس الرب ىف عشتى رقم 66 صف  صف 1717..

"" حيال اىل ادارة  حيال اىل ادارة  وىف هناية اخلطاب بتوقيع رئيس االدارة ونصه وىف هناية اخلطاب بتوقيع رئيس االدارة ونصه 
اخرى وثيقة  وىف  الالزم.،  باجراء  والتكرم  للنظر  اخرىاملستخدمني  وثيقة  وىف  الالزم.،  باجراء  والتكرم  للنظر  املستخدمني 
شعار  حتمل  شعار   حتمل   "  " املدرسة  طبيب  بمعرفة  طبى  كشف  املدرسة)استامرة  طبيب  بمعرفة  طبى  كشف  )استامرة 
ان  فيه  كتب  وقد  ان    فيه  كتب  وقد    "" الطبى  التفتيش  قسم  الطبى   التفتيش  قسم   –– املعارف  وزارة  املعارف   وزارة   ""
انتهت  قد  طليامت  افندى  زكى  عىل  الطبى  الكشف  انتهت نتيجة  قد  طليامت  افندى  زكى  عىل  الطبى  الكشف  نتيجة 
اجازة. اجازة.ايام  55ايام  حتتاج  حتتاج    "" حادة  معوية  حادة بنزلة  معوية  "بنزلة   " مصاب  انه  مصاباىل  انه  اىل 

فصل زكى طليامت من اخلدمة بقرار جملس الوزراء الثورةفصل زكى طليامت من اخلدمة بقرار جملس الوزراء الثورة
طليامت  لزكى  الوظيفى  امللف  ىف  وثائق  طليامت   لزكى  الوظيفى  امللف  ىف  وثائق   33 اخر  اخر ونرصد  ونرصد 
من  فصله  قرار  صدر  حيث  تقريبًا  بعام  يوليو  من   فصله  قرار  صدر  حيث  تقريبًا  بعام  يوليو   2323 ثورة  ثورة بعد  بعد 
العامة  االدارة  من  الصادر  االول  املستند  وبحسب  العامة اخلدمة،  االدارة  من  الصادر  االول  املستند  وبحسب  اخلدمة، 
يناير19531953   يناير   55 يوم  العمومية  املعارف  بوزارة  يوم للمستخدمني  العمومية  املعارف  بوزارة  للمستخدمني 
املرسح  مراقب  املرسح   مراقب  طليامت""  زكى  طليامتحرضة  زكى  ""حرضة  اسم  رفع  تقرر  اسم فقد  رفع  تقرر  فقد 
من  اعتبارا  اخلدمة  من  الثالثة  الدرجة  عىل  املثبت  من املدرسى   اعتبارا  اخلدمة  من  الثالثة  الدرجة  عىل  املثبت  املدرسى  
الوزراء  جملس  قرار  عىل  بناء  وذلك   ، الوزراء   جملس  قرار  عىل  بناء  وذلك   ،  19521952 ديسمرب   ديسمرب     1717
بقانون  للمرسوم  تطبيقا  بقانون   للمرسوم  تطبيقا   19531953 ديسمرب  ديسمرب    1717 ىف  املنعقدة  ىف بجلستة  املنعقدة  بجلستة 
التاديبى. الطريق  بغري  املوظفني  فصل  بشأن  التاديبى.  الطريق  بغري  املوظفني  فصل  بشأن   19521952 لسنة  لسنة    181181

  19531953 55فرباير فرباير  بتاريخ  طليامت  زكى  يد  بخط  اخرى  وثيقة  بتاريخ وىف  طليامت  زكى  يد  بخط  اخرى  وثيقة  وىف 
مراقبة  اىل   طليامت  زكى  من  موجه  خطاب  عن  عبارة  مراقبة وهى  اىل   طليامت  زكى  من  موجه  خطاب  عن  عبارة  وهى 
املرسح املدرسى بوزارة املعارف يطلب فيه حتويل معاشه عىل املرسح املدرسى بوزارة املعارف يطلب فيه حتويل معاشه عىل 
وهى   واخرية  اخرى  وثيقة  ،ثم  وهى  واخرية  اخرى  وثيقة  ،ثم  رقم284260284260  مرص  ببنك  رقمحسابه  مرص  ببنك  حسابه 
الرسميني( الدولة  موظفى  اى   ( الرسميني(  الدولة  موظفى  اى   (  "" للمستخدمني  معاش   للمستخدمني اذن  معاش   اذن   " "
  3131 هو  املرصى  الفن  اسطورة  طليامت  افندى  زكى  معاش  هو فان  املرصى  الفن  اسطورة  طليامت  افندى  زكى  معاش  فان 
عىل  ويرصف  عىل   ويرصف   19521952 ديسمرب  ديسمرب    1717 من  اعتبارا  مليم  من   اعتبارا  مليم  و350350  وجنيها  جنيها 

احلساب اجلارى لزكى افندى طليامت ببنك مرص.احلساب اجلارى لزكى افندى طليامت ببنك مرص.

الفنان زكى طليامت احلياة عن  الفنان زكى طليامت احلياة عن  يغادر  19821982 يغادر  2222 ديسمرب  ديسمرب  وىف يوم وىف يوم 
عمــر يناهــز الـــــ عمــر يناهــز الـــــ 8484 عاما، تاركا ورائه ثــــروة فنــيــــة وتالميــــذ  عاما، تاركا ورائه ثــــروة فنــيــــة وتالميــــذ 

الزالــوا خملصيــن لــذكــراه.الزالــوا خملصيــن لــذكــراه.





سيئة عاداٍت  من  مّنا  شخٌص  خيلو  يكاد  ال 
إدمان  أو  الزائد،  األكل  أو  التدخني  مثل 
غريها،  أو  املامطلة  أو  ميديا  السوشيال 
التقرير هذا  يف  لك  نقدم  منها  تتخّلص  ولكي 
عدًدا من الطرق املثبتة علمًيا التي تساعدك عىل 
بشكل  وترتكز  السيئة،  عاداتك  من  التخلص 

أسايس عىل العامل »النفيس«.

1- استخدْم »لن أفعل« بداًل من »ال أستطيع«:
من  التخلص  عوامل  أهم  أحد  يتوقف 
الداخلية  رغبتك  مدى  عىل  السيئة،  العادة 
منها التخلص  يف  الذايت  واقتناعك 
أجل  من  واآلخرين  ذاتك  إىل  تتحدث  وكيف 
علمية  دراسة  تنصح  لذلك  أهدافك،  حتقيق 
أستطيع«. »ال  من  بداًل  أفعل«  »لن  باستخدام 
باتريك،  فانيسا  الباحثة  الدراسة  تلك  أجرت 
األمريكية،  هيوستن  جلامعة  هنريك  والباحث 
ونرشت الدراسة يف أغسطس 2012، وتضّمنت 
الدراسة مقارنة بني تأثري »لن أفعل« و»ال أستطيع«
نابع  أفعل«  »لن  قول  بأن  الدراسة  وأفادت 
قول  بينام  الفرد،  لدى  داخيل  قرار  من 
خارجية  قيود  عن  يعرب  فإنه  أستطيع«  »ال 
قلت  فإذا  معني،  يشء  عمل  دون  حتول 
تنجح  فسوف  الكحوليات  أرشب  لن  مثاًل 
الطويل. املدى  عىل  اإلغراء  هذا  مقاومة  يف 

2- تعّمق يف معرفة عاداتك السيئة:
السيئة  بعادتك  سطحّي  بشكٍل  تفكر  ال 
عليك  بل  ممارستها،  عىل  اعتدت  التي 
جيًدا  وتعرف  هبا،  تفكريك  تعّمق  أن 
ملامرستها تدفعك  التي  واألسباب  ماهيتها، 

عاداتنا  نتعمق يف فهم  بأننا عندما  بروير  ويفيد 
السيئة، ندرك جيًدا ملاذا تلك العادة سيئة بالنسبة 
لنا، وهو ما جيعلنا أقل اهتامًما وشغًفا باالستمرار 
أن »اجلزء من  إىل  يف ممارستها، ويلفت بروير 
الدماغ الذي يفهم ملاذا ال جيب علينا العودة هلذه 
العادة السيئة، هو نفس اجلزء من الدماغ الذي 
ال يعمل بشكل جيد عندما نكون مضغوطني«.

ْ من روتينك وبيئتك.. 3- غريِّ
4- ال تقمع أفكارك..

موضوع  يف  التفكري  وقف  حماولة  تؤدي  قد 
معني، إىل نتائج عكسية، وعندما حياول بعض 
»التدخني «  السيئة  التخلص من عاداهتم  الناس 
مثاًل، يلجأون أحياًنا إىل حماولة وقف تفكريهم 
عن تلك العادة، ولكن العكس هو الذي حيدث، 
العادة. تلك  يف  بالتفكري  أكثر  الذهن  فينشغل 
لعام  تعود  علمية  دراسة  ذلك  تفرس 
تفكرينا  كبح  نحاول  عندما  أننا  ح  2000،توضِّ
التي  األفكار  تلك  تصبح  معني،  موضوٍع  يف 
الباطن  العقل  ألن  قوة،  أكثر  كبحها  نحاول 
وسريكز  تفعل«  و»ال  »افعل«  بني  ق  يفرِّ ال 
فإذا  جُتاهله،  نحاول  الذي  اليشء  عىل  انتباهه 
فإنك  التدخني،  يف  تفكر  بأال  نفسك  أخربت 
التدخني يف  بالتفكري  ذهنك  ستشغل  فعلًيا 
وجيعل إغواء السيجارة حياوطك يف كل مكان
التدخني. عن  إقالعك  دون  حيول  قد  مما 

5- استخدم نموذج »لو – ثم«
املواقف  حتديد  فقط  »عليك  بيرت  ويوضح 
عادتك  ألداء  وتثريك  تدفعك  التي  احلرجة 
تريد  التي  السلوكيات  حتدد  ثم  ومن  السيئة، 
السيئة«  العادات  تلك  بداًل من  أداءها  وتستطيع 
لديك  ويكون  منها  التخلص  من  تتمكن  حتى 

التحكم التلقائي يف سلوكياتك.



● ● رصاع أهل القمة:رصاع أهل القمة:
كعادة آخر ثالثة نسخ بدأت لعبة الكراسى املوسيقية كعادة آخر ثالثة نسخ بدأت لعبة الكراسى املوسيقية 
مبكرًا بني األربعة الكبار، األهىل والزمالك وبرياميدز مبكرًا بني األربعة الكبار، األهىل والزمالك وبرياميدز 
املقدمة  ىف  الطويلة  األنفس  ذوى  ويبقى  املقدمة وفيوترش،  ىف  الطويلة  األنفس  ذوى  ويبقى  وفيوترش، 
وأعرقها  املرصية  األندية  لكبريا  ماتكون  وأعرقها وعادة  املرصية  األندية  لكبريا  ماتكون  وعادة 
الكرة  قطبى  والزمالك  األهىل  ومها  أال  الكرة مجاهرييًا  قطبى  والزمالك  األهىل  ومها  أال  مجاهرييًا 

املرصية.املرصية.
مجاهريية  أندية  دون  كالعادة  املقدمة  مجاهريية وجُتىء  أندية  دون  كالعادة  املقدمة  وجُتىء 
درع  عىل  للحصول  حتى  ووصلت  وجالت  درع صالت  عىل  للحصول  حتى  ووصلت  وجالت  صالت 
الدورى مثل اإلسامعيىل حمري املحللني لوضعه عىل الدورى مثل اإلسامعيىل حمري املحللني لوضعه عىل 
ذيل ترتيب الدورى!! املرصى البورسعيدى، املحلة، ذيل ترتيب الدورى!! املرصى البورسعيدى، املحلة، 
املقاولون العرب واإلحتاد السكندري وأسوان والتى املقاولون العرب واإلحتاد السكندري وأسوان والتى 
إكتفت باملنطقة الدافئة ىف ترتيب الدورى واإلكتفاء إكتفت باملنطقة الدافئة ىف ترتيب الدورى واإلكتفاء 
لدورى  التأهل  عىل  القمة  أهل  تصارع  لدورى بمشاهدة  التأهل  عىل  القمة  أهل  تصارع  بمشاهدة 
التأهل للكونفيدرالية  التأهل للكونفيدرالية أبطال أفريقيا لألول والثانى أو  أبطال أفريقيا لألول والثانى أو 
ىف  القاع  أهل  وهتاوى  والرابع  للثالث  ىف األفريقية  القاع  أهل  وهتاوى  والرابع  للثالث  األفريقية 

السقوط للهاوية!!السقوط للهاوية!!

● ● رصاع املدربني التكتيكي عىل أشده:رصاع املدربني التكتيكي عىل أشده:
أرض  عىل  االعبني  جمهود  عىل  النزال  يتوقف  أرض وال  عىل  االعبني  جمهود  عىل  النزال  يتوقف  وال 
وتوجيهات  ورؤية  خطة  عىل  بل  فحسب  وتوجيهات امللعب  ورؤية  خطة  عىل  بل  فحسب  امللعب 
أربعة  هناك  أن  بيد  لالعبيه،  التكتيكية  مدرب  أربعة كل  هناك  أن  بيد  لالعبيه،  التكتيكية  مدرب  كل 
كان  أن  وبعد  احلاىل  العام  الدورى  ىف  كروية  كان مدارس  أن  وبعد  احلاىل  العام  الدورى  ىف  كروية  مدارس 
نادييى األهىل والزمالك وحدمها يتوقفا حرصيا عىل نادييى األهىل والزمالك وحدمها يتوقفا حرصيا عىل 
استقدام مدربني أجانب من مدارس عاملية خمتلفة استقدام مدربني أجانب من مدارس عاملية خمتلفة 
ىف  متاما  القاعدة  هذه  إختفت  متشاهبة(  ىف )وأحيانا  متاما  القاعدة  هذه  إختفت  متشاهبة(  )وأحيانا 
نادى  أى  إستطاع  طاملا  األخرية  الدورى  نادى سنوات  أى  إستطاع  طاملا  األخرية  الدورى  سنوات 
العامل،  أى مدرب عاملى ىف  التعاقد مع  العامل، مرصى ماديا  أى مدرب عاملى ىف  التعاقد مع  مرصى ماديا 
مارسل  السويرسي  مع  تعاقد  قد  األهىل  أن  مارسل فنجد  السويرسي  مع  تعاقد  قد  األهىل  أن  فنجد 
بيتسو موسيامنى،  أفريقى  بيتسو موسيامنى، كولر خلفا عن اجلنوب  أفريقى  كولر خلفا عن اجلنوب 
الزمالك أبقى عىل الربوفيسور الربتغاىل جوسفالدو الزمالك أبقى عىل الربوفيسور الربتغاىل جوسفالدو 
بطولتى  األبيض  النادى  مع  حصد  والذى  بطولتى فرييرا  األبيض  النادى  مع  حصد  والذى  فرييرا 

احلمراء  أمسياته  وعاد  احلمر  الشياطني  فريق  احلمراء عاد  أمسياته  وعاد  احلمر  الشياطني  فريق  عاد 
من  األخرية  للدقيقة  املتواصلة  مجاهريه  من وأناشيد  األخرية  للدقيقة  املتواصلة  مجاهريه  وأناشيد 
مدرسة  اللدود  غريمه  مواجهة  وبعد  املباراة  مدرسة عمر  اللدود  غريمه  مواجهة  وبعد  املباراة  عمر 
الفن واهلندسة وتلقى الفريق هزيمة ثقيلة حتتسب الفن واهلندسة وتلقى الفريق هزيمة ثقيلة حتتسب 
عىل أرضه- رغم كوهنا ىف إستاد القاهرة الدوىل بثالثة عىل أرضه- رغم كوهنا ىف إستاد القاهرة الدوىل بثالثة 
عودته  ىف  كهربا  من  كال  احرزها  لالشئ  عودته أهداف  ىف  كهربا  من  كال  احرزها  لالشئ  أهداف 
املشحونة للمالعب والواعد حممد رشيف هدفني.املشحونة للمالعب والواعد حممد رشيف هدفني.

العام  الدورى  منافسات  خضم  ىف  املباراة  العام جُتئ  الدورى  منافسات  خضم  ىف  املباراة  جُتئ 
املرصى- دورى رابطة املحرتفني املرصى- دورى رابطة املحرتفني 2022-20222023-2023 اجلولة  اجلولة 

الرابعة عرش من الدوراألول.  الرابعة عرش من الدوراألول.  
ىف  بطيئة  املتوسط  فوق  املباراة  أحداث  ىف جاءت  بطيئة  املتوسط  فوق  املباراة  أحداث  جاءت 
وفكر  التكتيكى  اجلانب  يشوهبه  األول  وفكر شوطها  التكتيكى  اجلانب  يشوهبه  األول  شوطها 
عىل  والتضييق  امللعب  مساحات  غلق  ىف  عىل املدربني  والتضييق  امللعب  مساحات  غلق  ىف  املدربني 
خط الوسط للفريقني مما جعلنا نشاهد شوط أول خط الوسط للفريقني مما جعلنا نشاهد شوط أول 
منزوع الدسم كام عرفه مدحت شلبى وجاء الشوط منزوع الدسم كام عرفه مدحت شلبى وجاء الشوط 

العــراق يـنــظم ويفــوز ويعود للســاحة العــراق يـنــظم ويفــوز ويعود للســاحة 
الكــروية بكــل قــوة:الكــروية بكــل قــوة:

توج املنتخب العراقى بكأس اخلليج العربى - خليجى توج املنتخب العراقى بكأس اخلليج العربى - خليجى 
ىف  العراق  دولة  عاصمة  بالبرصة  اقيمت  والتى  ىف   العراق  دولة  عاصمة  بالبرصة  اقيمت  والتى   2525
الفرتة من الفرتة من 16:116:1 يناير يناير20232023  ولتعلن فوز العراق وبكل   ولتعلن فوز العراق وبكل 
قوة للساحة الكروية بعد غياب دام قوة للساحة الكروية بعد غياب دام 3434 عاما منذ آخر  عاما منذ آخر 
الرافدين  أسود  دولة  ماليني  البطولة  لتسعد  الرافدين بطولة  أسود  دولة  ماليني  البطولة  لتسعد  بطولة 
البلد  البلد والتى كانت ىف حاجة ماسة لفوز معنوى هلذا  والتى كانت ىف حاجة ماسة لفوز معنوى هلذا 
الوطنى  منتخبها  ويكتب  احلروب  بقيود  الوطنى املكبل  منتخبها  ويكتب  احلروب  بقيود  املكبل 
نفسها  بالبطولة  الفوز  بعد  بالبطوالت  حافال  نفسها تارخيا  بالبطولة  الفوز  بعد  بالبطوالت  حافال  تارخيا 

هنائيات كأس العامل لكرة اليد بالسويد هنائيات كأس العامل لكرة اليد بالسويد 20232023
بوصوله  والعرب  املرصيني  رشف  بوصوله كعادته..  والعرب  املرصيني  رشف  كعادته.. 

لألدوار النهائية. لألدوار النهائية. 
منتخبنا املرصى وال أروع.منتخبنا املرصى وال أروع.

يـصــول ويـجــول ويــنــافــس عـلــى أحـســن يـصــول ويـجــول ويــنــافــس عـلــى أحـســن 
عرش منتخبات.عرش منتخبات.

اليد بات مفخرة لكل العرب  اليد بات مفخرة لكل العرب منتخبنا الوطنى لكرة  منتخبنا الوطنى لكرة 
الدولية  بطوالته  كل  يف  خاصة  واملرصيون  الدولية عامة  بطوالته  كل  يف  خاصة  واملرصيون  عامة 
التي خيوضها ويصل فيها ملراتب مرشفة وحيظى التي خيوضها ويصل فيها ملراتب مرشفة وحيظى 

بإعجاب العامل أمجع.بإعجاب العامل أمجع.
اليد  لكرة  العامل  كأس  بطولة  يف  املرشف  أدائه  اليد وكان  لكرة  العامل  كأس  بطولة  يف  املرشف  أدائه  وكان 
للرجال للرجال 20232023 ىف نسختها ال  ىف نسختها ال 2828 والتي أقيمت بتنظيم  والتي أقيمت بتنظيم 
  3232 بمشاركه  وبولندا  السويد  دولتى  بني  بمشاركه مشرتك  وبولندا  السويد  دولتى  بني  مشرتك 
قارية  احتادات  مخس  مجلة  من  وطنى  قارية منتخب  احتادات  مخس  مجلة  من  وطنى  منتخب 
وذلك  يف الفرتة من وذلك  يف الفرتة من 1818 حتى  حتى 2929 يناير  يناير 20232023 )واجلريدة  )واجلريدة 

ماثلة للطبع(ماثلة للطبع(
وقد تصدر منتخبنا الوطني  جمموعته السابعة بعد وقد تصدر منتخبنا الوطني  جمموعته السابعة بعد 
حصده للعالمة الكاملة بفوزا ساحقا عىل منتخبات حصده للعالمة الكاملة بفوزا ساحقا عىل منتخبات 
كرواتيا واملغرب والواليات املتحدة األمريكية ليقابل كرواتيا واملغرب والواليات املتحدة األمريكية ليقابل 
الثامنة   وهو منتخب بلجيكا ليفوز  الثامنة   وهو منتخب بلجيكا ليفوز ثاين املجموعة  ثاين املجموعة 

املستشار  جملس  من  أقيل  حتى  والكأس  املستشار الدورى  جملس  من  أقيل  حتى  والكأس  الدورى 
تردى  بعد  الزمالك  نادى  رئيس  منصور  تردى مرتضى  بعد  الزمالك  نادى  رئيس  منصور  مرتضى 
ولتستمر  اخلامس  للمركز  وهبوطه  الفريق  ولتستمر آداء  اخلامس  للمركز  وهبوطه  الفريق  آداء 
ملحبى  كابوسا  العريق  للنادى  املدربني  إقالة  ملحبى دائرة  كابوسا  العريق  للنادى  املدربني  إقالة  دائرة 

الندى األبيض.الندى األبيض.
زوران  الرصبى  مع  السكندري  اإلحتاد  زوران تعاقد  الرصبى  مع  السكندري  اإلحتاد  تعاقد 
مانولوفيتش، وتعاقد برياميدز مع الربتغاىل جيمى مانولوفيتش، وتعاقد برياميدز مع الربتغاىل جيمى 
باتشيكو خلفا عن اليونانى تاكيس جونياس وتعاقد باتشيكو خلفا عن اليونانى تاكيس جونياس وتعاقد 
فاركو مع إهياب جالل بدال من الربتغاىل نونو امليدا فاركو مع إهياب جالل بدال من الربتغاىل نونو امليدا 
عن  بديال  ليحل  ميدو  حسام  أمحد  جاء  عن وأخريا  بديال  ليحل  ميدو  حسام  أمحد  جاء  وأخريا 

الربتغاىل كارلوس جاريدو وذلك هلبوط املستوى.الربتغاىل كارلوس جاريدو وذلك هلبوط املستوى.

ىف  اإلسامعيىل   - القاع  أهل  ىف رصاع  اإلسامعيىل   - القاع  أهل  رصاع   ● ●
خبـــر كــــان!!خبـــر كــــان!!

ال خيتلف إثنان عىل أن اإلسامعيىل مازال ىف غيبوبة ال خيتلف إثنان عىل أن اإلسامعيىل مازال ىف غيبوبة 
بعد  وحتديدا  التواىل  عىل  الثالث  للموسم  بعد مزمنة  وحتديدا  التواىل  عىل  الثالث  للموسم  مزمنة 
ربه  عبد  وحسنى  محص  حممد  الكبريين  ربه اعتزال  عبد  وحسنى  محص  حممد  الكبريين  اعتزال 
للكرة  كمدير  منصبه  من  االخري  عزل  كان  للكرة والذى  كمدير  منصبه  من  االخري  عزل  كان  والذى 
أن  بعد  البعري  ظهر  قصمت  التى  القشة  أن بمثابة  بعد  البعري  ظهر  قصمت  التى  القشة  بمثابة 
أن  بيد  بمنصبه  اإلعرتاف  جاريدو  األسباين  أن رفض  بيد  بمنصبه  اإلعرتاف  جاريدو  األسباين  رفض 
املدير الفنى للفريق جيب أن تكون له الكلمة األوىل املدير الفنى للفريق جيب أن تكون له الكلمة األوىل 
واألخرية ىف الفريق وغادر حسنى وانقلبت األمور واألخرية ىف الفريق وغادر حسنى وانقلبت األمور 
رأسا عىل عقب فال يزال النادى العريق يقبع ىف ذيل رأسا عىل عقب فال يزال النادى العريق يقبع ىف ذيل 
ترتيب الدورى وبالتاىل تم عزل جاريدو وجاء ميدو ترتيب الدورى وبالتاىل تم عزل جاريدو وجاء ميدو 
حمبى  وليرتحم  ألسوأ  سىء  من  األمور  حمبى ولتستمر  وليرتحم  ألسوأ  سىء  من  األمور  ولتستمر 

النادى األصفر عىل أيام السامبا الربازيلية املنقضية.النادى األصفر عىل أيام السامبا الربازيلية املنقضية.
إنتى  أندية  من  كال  اهلبوط  ىف  اإلسامعيىل  إنتى ويصارع  أندية  من  كال  اهلبوط  ىف  اإلسامعيىل  ويصارع 
والداخلية وحرس احلدود والبنك األهىل املرصى وال والداخلية وحرس احلدود والبنك األهىل املرصى وال 

يزال ىف الدورى بقية طاملا كان ىف العمر بقية.يزال ىف الدورى بقية طاملا كان ىف العمر بقية.

● ● كثريًا من أندية الرشكات- قلياًل من كثريًا من أندية الرشكات- قلياًل من 
األندية اجلامهريية!األندية اجلامهريية!

ببطولة  للفوز  املعتشطة  مجاهريه  ليفرح  ببطولة الثانى  للفوز  املعتشطة  مجاهريه  ليفرح  الثانى 
ملنافسه  السابقتني  البطولتني  خسارة  بعد  ملنافسه الدورى  السابقتني  البطولتني  خسارة  بعد  الدورى 
األبيض. تغري إيقاع املباراة رأسا عىل عقب وحتول األبيض. تغري إيقاع املباراة رأسا عىل عقب وحتول 
الفريقان من الدفاع للهجوم عند قطع الكرة طمعا الفريقان من الدفاع للهجوم عند قطع الكرة طمعا 
ىف نقاط املباراة الثالثة، وبالفعل أحرز كهربا اهلدف ىف نقاط املباراة الثالثة، وبالفعل أحرز كهربا اهلدف 
األول ىف الدقيقة األول ىف الدقيقة 6060 من متريرة رأسية ساحرة من  من متريرة رأسية ساحرة من 
وضع  والذى  املباراة  -نجم  فتحى  محدي  وضع املجتهد  والذى  املباراة  -نجم  فتحى  محدي  املجتهد 
جيد  فلم  الثالثة-  اللقاء  أهداف  كل  عىل  جيد بصمته  فلم  الثالثة-  اللقاء  أهداف  كل  عىل  بصمته 
حممد  مرمى  ىف  الكرة  إيداع  ىف  صعوبة  أى  حممد كهربا  مرمى  ىف  الكرة  إيداع  ىف  صعوبة  أى  كهربا 
مستواه  ىف  يكن  مل  والذى  الزمالك  حارس  مستواه عواد  ىف  يكن  مل  والذى  الزمالك  حارس  عواد 

املعهود عنه!املعهود عنه!

مرمى  عىل  املكثف  اهلجوم  ىف  األمحر  مرمى ويستمر  عىل  املكثف  اهلجوم  ىف  األمحر  ويستمر 
حممد  هدف  عنه  نتج  والذى  األبيض  حممد الفريق  هدف  عنه  نتج  والذى  األبيض  الفريق 
محدي  متريرة  من  أيضا  محدي   متريرة  من  أيضا   6565 الدقيقة  ىف  الدقيقة رشيف  ىف  رشيف 

فتحى )الغري مقصودة!(.فتحى )الغري مقصودة!(.

للمرة الرابعة  ىف تارخيه وذلك أعوام للمرة الرابعة  ىف تارخيه وذلك أعوام 1979-1984-19881979-1984-1988 . .
ضد  النهائية  املباراة  ىف  العراقى  املنتخب  فوز  ضد جاء  النهائية  املباراة  ىف  العراقى  املنتخب  فوز  جاء 
ىف  هدفني  مقابل  أهداف  بثالثة  العامنى  ىف املنتخب  هدفني  مقابل  أهداف  بثالثة  العامنى  املنتخب 
للبلد  الناجح  والتنظيم  بالندية  حافلة  كانت  للبلد مباراة  الناجح  والتنظيم  بالندية  حافلة  كانت  مباراة 

املضيف.املضيف.
من  كل  الرافدين  أسود  منتخب  أهداف  من أحرز  كل  الرافدين  أسود  منتخب  أهداف  أحرز 
بايش واجمد عطوان ومناف يوسف فيام  بايش واجمد عطوان ومناف يوسف فيام إبراهيم  إبراهيم 
صالح  طريق  عن  العامنى  األمحر  أهداف  صالح جاء  طريق  عن  العامنى  األمحر  أهداف  جاء 
اليحيائى وعمر املالكى وذلك ىف مباراة من متكافئة اليحيائى وعمر املالكى وذلك ىف مباراة من متكافئة 
استمرت ألشواط إضافية إستحق األخرض العراقى استمرت ألشواط إضافية إستحق األخرض العراقى 
له  كان  منتخب  عودة  وليعلن  البطولة  كأس  له رفع  كان  منتخب  عودة  وليعلن  البطولة  كأس  رفع 

ثقله عىل الساحة الكروية األسيوي والعاملية.ثقله عىل الساحة الكروية األسيوي والعاملية.

النهائى   ربع  لدور  البحرين ويصعد  النهائى  عليه ومنتخب  ربع  لدور  البحرين ويصعد  عليه ومنتخب 
الدنامرك  منتخب  من  هزيمته  رغم  الكبار  الدنامرك الثامنية  منتخب  من  هزيمته  رغم  الكبار  الثامنية 
الثالثة  املجموعة  أول  ليالقى  املجموعة  الثالثة متصدر  املجموعة  أول  ليالقى  املجموعة  متصدر 
ومتصدر  املضيف  البلد  السويد  البلد  منتخب  ومتصدر وهو  املضيف  البلد  السويد  البلد  منتخب  وهو 
بطل  من  ويلقى هزيمة  النهائى  ربع  بطل جمموعته ىف  من  ويلقى هزيمة  النهائى  ربع  جمموعته ىف 
ستوكهومل  العاصمة  ىف  مجهوره  وسط  ستوكهومل العامل  العاصمة  ىف  مجهوره  وسط  العامل 

بنتيجة بنتيجة 22/2622/26..
ليالقى منتخب املانيا ىف ترتيب املراكز من اخلامس ليالقى منتخب املانيا ىف ترتيب املراكز من اخلامس 
ىف  قمة  كانت  مبارة  ىف  رشف  بكل  وخيرس  ىف للثامن  قمة  كانت  مبارة  ىف  رشف  بكل  وخيرس  للثامن 
إضافية  أشواط  لعب  وبعد  اليد  كرة  ومتعة  إضافية اإلثارة  أشواط  لعب  وبعد  اليد  كرة  ومتعة  اإلثارة 

وخيرس بنتيجة وخيرس بنتيجة 34/3534/35..
والقى منتخبنا اخلارسين مباراة النرويج واملجر ىف والقى منتخبنا اخلارسين مباراة النرويج واملجر ىف 
ماثلة  )واجلريدة  للثامن  السابع  من  املراكز  ماثلة حتديد  )واجلريدة  للثامن  السابع  من  املراكز  حتديد 

للطبع(.للطبع(.
القومى حتت قيادة املدير  القومى حتت قيادة املدير يذكر أن منتخب مرص  يذكر أن منتخب مرص 
باروندو والذى حقق معه  باروندو والذى حقق معه الفنى األسبانى روبريتو  الفنى األسبانى روبريتو 
نتائج جيدة كان آخرها بطولة كأس األمم األفريقية نتائج جيدة كان آخرها بطولة كأس األمم األفريقية 

والتى أقيمت ىف القاهرة العام املاضى والتى أقيمت ىف القاهرة العام املاضى 20222022  
جديدة،  لفرتة  له  التجديد  ىف  اللعبة  إحتاد  جديدة، ويفكر  لفرتة  له  التجديد  ىف  اللعبة  إحتاد  ويفكر 
كريم  أمثال  واعدة  مستقبلية  عنارص  الفريق  كريم ولدى  أمثال  واعدة  مستقبلية  عنارص  الفريق  ولدى 

هنداوي وعىل زين وحيى وسيف الدرع.هنداوي وعىل زين وحيى وسيف الدرع.

املرصى  العام  الدورى  يرقب  من  أسف  املرصى وبكل  العام  الدورى  يرقب  من  أسف  وبكل 
قبل  من  املدعومة  األندية  تزايد  يلحظ  قرب  قبل عن  من  املدعومة  األندية  تزايد  يلحظ  قرب  عن 
الرشكات واملؤسسات اخلاصة ويأتى نادى برياميدز الرشكات واملؤسسات اخلاصة ويأتى نادى برياميدز 
)األسيوطي سابقا( وبعد أن إشرتاه األمريالسعودى )األسيوطي سابقا( وبعد أن إشرتاه األمريالسعودى 
الدورى  العبى  أفضل  معه  ورشاء  الشيخ  أل  الدورى ترك  العبى  أفضل  معه  ورشاء  الشيخ  أل  ترك 
صبحى  رمضان  أمثال  ذاك  وقت  املتألقني  صبحى املرصى  رمضان  أمثال  ذاك  وقت  املتألقني  املرصى 
وأمحد فتحى وعبد اهلل السعيد والعديد من نجوم وأمحد فتحى وعبد اهلل السعيد والعديد من نجوم 
من  وصدق  والزمالك  األهىل  لنادى  األول  من الصف  وصدق  والزمالك  األهىل  لنادى  األول  الصف 
الوالء  حتى  شىء  كل  رشاء  يستطيع  املال  أن  الوالء قال  حتى  شىء  كل  رشاء  يستطيع  املال  أن  قال 
للنادى األم!! وعىل هنج برياميدز نجد نادى فيوترش للنادى األم!! وعىل هنج برياميدز نجد نادى فيوترش 
)كوكاكوال سابقا( والذى إشرتاه رجل األعامل وليد )كوكاكوال سابقا( والذى إشرتاه رجل األعامل وليد 

زكى صاحب رشكات بايونريز للتنمية العمرانية.زكى صاحب رشكات بايونريز للتنمية العمرانية.
لألدوية،  فاركو  لرشكة  اململوكة  فاركو  نادى  لألدوية، أيضا  فاركو  لرشكة  اململوكة  فاركو  نادى  أيضا 
للبرتول،  أنبى  نادى  كليوباترا،  سرياميكا  للبرتول، نادى  أنبى  نادى  كليوباترا،  سرياميكا  نادى 
أندية  مثل  حكومية  مؤسسات  تتبع  أندية  أندية كذلك  مثل  حكومية  مؤسسات  تتبع  أندية  كذلك 
الداخلية،  احلدود،   حرس  املرصى،  األهىل  الداخلية، البنك  احلدود،   حرس  املرصى،  األهىل  البنك 
عن  تعرب  ال  األندية  تلك  وكل  اجليش.  عن طالئع  تعرب  ال  األندية  تلك  وكل  اجليش.  طالئع 
اجلامهرياملرصية بشىء أال وهى أندية خدمية ذات اجلامهرياملرصية بشىء أال وهى أندية خدمية ذات 
ووجود  قيمة  من  وضعف  تقلل  مرتفع  ووجود رأسامل  قيمة  من  وضعف  تقلل  مرتفع  رأسامل 
أندية شعبية مثل اإلسامعيىل الذى يعانى من ضعف أندية شعبية مثل اإلسامعيىل الذى يعانى من ضعف 

اإلمكانيات واملوارد املالية كام سنذكر.اإلمكانيات واملوارد املالية كام سنذكر.

● ● التحكـيـم املصــرى إلــى أيــن!:التحكـيـم املصــرى إلــى أيــن!:
مازلنا نعانى من أخطاء احلكام الفادحة والتى تكلف  مازلنا نعانى من أخطاء احلكام الفادحة والتى تكلف  
تلك  ماحتتاجها  وغالبا  غالية  نقاط  الفرق  تلك كثريمن  ماحتتاجها  وغالبا  غالية  نقاط  الفرق  كثريمن 
الفائز ببطولة  أو لتحديد  للنجاة من اهلبوط  الفائز ببطولة الفرق  أو لتحديد  للنجاة من اهلبوط  الفرق 
ىف  حدث  ما  احلرص  ال  املثال  سبيل  وعىل  ىف الدورى.  حدث  ما  احلرص  ال  املثال  سبيل  وعىل  الدورى. 
لألخري  كان  وحيث  واإلسامعييل  املقاولني  لألخري مباراة  كان  وحيث  واإلسامعييل  املقاولني  مباراة 
ومل  الشمس  وضوح  واضحة  جزاء  رضبات  ومل ثالثة  الشمس  وضوح  واضحة  جزاء  رضبات  ثالثة 
باللجوء  نفسه  احلنفى  حممد  املباراة  حكم  باللجوء يكلف  نفسه  احلنفى  حممد  املباراة  حكم  يكلف 
العربى  املسلسل  الفار ولربام كانا يشاهدان  العربى حلكمى  املسلسل  الفار ولربام كانا يشاهدان  حلكمى 

وقت لعب املباراة اهلل أعلم!!وقت لعب املباراة اهلل أعلم!!

إحراز  رشيف  حممد  إستطاع  إحراز   رشيف  حممد  إستطاع   9090 الدقيقة  الدقيقة وىف  وىف 
اهلدف الثالث من متريرة التونيس عىل معلول من اهلدف الثالث من متريرة التونيس عىل معلول من 

اجلهة اليرسى إثر متريرة املتألق محدي فتحى.اجلهة اليرسى إثر متريرة املتألق محدي فتحى.
وهبذه النتيجة يرتفع رصيد األهىل للنقطة وهبذه النتيجة يرتفع رصيد األهىل للنقطة 3434 ويليه  ويليه 
ىف املركز الثانى فيوترش ىف املركز الثانى فيوترش 3030 وحيتل برياميدز املركز  وحيتل برياميدز املركز 
2626 نقطة ثم الزمالك ىف املركز الرابع  نقطة ثم الزمالك ىف املركز الرابع  الثالث برصيد الثالث برصيد 

ب ب 2424 ننقطة. ننقطة.
الــبـــاراة: الــبـــاراة: حــول   حــول 

بقيادة  سلوفانى  حتكيم  طاقم  بإقتدار  املباراة  بقيادة -أدار  سلوفانى  حتكيم  طاقم  بإقتدار  املباراة  -أدار 
الدوىل فينتشيتش.الدوىل فينتشيتش.

أين  إىل  املرصيني..  حكامنا  عن  السؤال  هنا  أين وجيئ  إىل  املرصيني..  حكامنا  عن  السؤال  هنا  وجيئ 
الغيابات عن الساحة الدولية واملباريات الرسمية!!الغيابات عن الساحة الدولية واملباريات الرسمية!!

-ظهر إستاد القاهرة الدوىل ىف أهبى صوره كالعادة -ظهر إستاد القاهرة الدوىل ىف أهبى صوره كالعادة 
خاصة ارضية امللعب ورغم هطول املطار بشكل دائم خاصة ارضية امللعب ورغم هطول املطار بشكل دائم 
لتكون أفضل ما خرجت به مرص من تنظيم كأس لتكون أفضل ما خرجت به مرص من تنظيم كأس 

األمم اإلفريقية األمم اإلفريقية 20192019  

والواضحة  السهلة  احلاالت  من  العديد  والواضحة وهناك  السهلة  احلاالت  من  العديد  وهناك 
والفاضحة والتى يلزم عىل جلنة احلكام عدم مرورها والفاضحة والتى يلزم عىل جلنة احلكام عدم مرورها 
أداء  عن  يتقاعص  حكم  أى  ومعاقبة  الكرام  أداء مرور  عن  يتقاعص  حكم  أى  ومعاقبة  الكرام  مرور 

دوره املقرر له. دوره املقرر له. 
لكثرة األخطاء  لكثرة األخطاء إستقالة جلنة احلكام  ●●إستقالة جلنة احلكام 

وتداعياهتا:وتداعياهتا:
كان سببا رئيسيا إلستقدام جلنة حكام دولية بقيادة كان سببا رئيسيا إلستقدام جلنة حكام دولية بقيادة 
أخطاء  من  التقليل  هو  كالتنربج  مارك  أخطاء اإلنجليزى  من  التقليل  هو  كالتنربج  مارك  اإلنجليزى 
منقضية  مواسم  ىف  حدها  عن  ذادت  التى  منقضية احلكام  مواسم  ىف  حدها  عن  ذادت  التى  احلكام 
وأجهزهتا التحكيمية  تطويراملنظومة  وأجهزهتاوأيضا  التحكيمية  تطويراملنظومة  وأيضا 

جاءت  ولكن  الباهظة،  التكاليف  ذات  جاءت   ولكن  الباهظة،  التكاليف  ذات   VARVAR الــ الــ 
أخطاء  ذادت  السفن!  تشتهى  ما  بعكس  أخطاء الرياح  ذادت  السفن!  تشتهى  ما  بعكس  الرياح 
احلكام ومل تستفد املنظومة بتطوير معدات التحكيم احلكام ومل تستفد املنظومة بتطوير معدات التحكيم 
معه  أدى  مما  والقال  والقيل  اللغط  فزاد  معه املساعدة  أدى  مما  والقال  والقيل  اللغط  فزاد  املساعدة 
الكرة  منها  تستفد  مل  التى  احلكام  جلنة  الكرة باستقالة  منها  تستفد  مل  التى  احلكام  جلنة  باستقالة 
استقدام  والدليل  اآلن  حتى  يذكر  بشىء  استقدام املرصية  والدليل  اآلن  حتى  يذكر  بشىء  املرصية 
املرصية  الكرة  قطبى  يكن  مل  ملباراة  اجانب  املرصية حكام  الكرة  قطبى  يكن  مل  ملباراة  اجانب  حكام 
التحكم  سمعة  تكون  أن  نعتد  مل  كذلك  فيها،  التحكم طرفا  سمعة  تكون  أن  نعتد  مل  كذلك  فيها،  طرفا 
العامل  كأس  والدليل  املستوى  هبذا  الدولية  العامل املرصى  كأس  والدليل  املستوى  هبذا  الدولية  املرصى 

األخرية بقطر! األخرية بقطر! 

● ● وأخريا وليس آخرا.. وأخريا وليس آخرا.. 
العامل هو  أى إحتاد كرة قدم ىف  أهداف  أهم  العامل هو إن من  أى إحتاد كرة قدم ىف  أهداف  أهم  إن من 
التحكيمية بني األندية وإنتاج حكام  العدالة  التحكيمية بني األندية وإنتاج حكام حتقيق  العدالة  حتقيق 
دوليني قادرين عىل التحكيم الدوىل ىف كل البطوالت دوليني قادرين عىل التحكيم الدوىل ىف كل البطوالت 

والساحات الدولية جييدون التعامل مع نظام.والساحات الدولية جييدون التعامل مع نظام.
ىف  وحيد  راية  حكم  مرص  يمثل  كان  أنه  ىف )يذكر  وحيد  راية  حكم  مرص  يمثل  كان  أنه  )يذكر 
مباراة وحيدة وهى قطر وهولندا!! وهو حممود مباراة وحيدة وهى قطر وهولندا!! وهو حممود 
استفادة  وأخريًا  أواًل  نغفل  وال  فقط(  الرجال  استفادة أبو  وأخريًا  أواًل  نغفل  وال  فقط(  الرجال  أبو 
الدورى  ومنافسة  قوة  من  الوطنى  الدورى منتخبنا  ومنافسة  قوة  من  الوطنى  منتخبنا 
للمنافسة الدولية وتفريخ العبني لإلحرتاف الدوىل للمنافسة الدولية وتفريخ العبني لإلحرتاف الدوىل 

أمثال حممد صالح والننى ومصطفى حممد.أمثال حممد صالح والننى ومصطفى حممد.

-إحتفل حممد رشيف نجم األهىل هبدفه ال -إحتفل حممد رشيف نجم األهىل هبدفه ال 5050 مع  مع 
إنطالقه  التألق  ىف  استمراره  ليؤكد  احلمراء  إنطالقه القلعة  التألق  ىف  استمراره  ليؤكد  احلمراء  القلعة 

نحو املئوية.نحو املئوية.

اخلمس  فاقت  والتى  األمحر  الفريق  غيابات  اخلمس -رغم  فاقت  والتى  األمحر  الفريق  غيابات  -رغم 
غيابات اال اننا مل نالحظ أى نص ىف الفريق.غيابات اال اننا مل نالحظ أى نص ىف الفريق.

-حصل العب األهىل املاىل أليو ديانج عىل لقب رجل -حصل العب األهىل املاىل أليو ديانج عىل لقب رجل 
أقل املباراة!! رغم احراز حممد رشيف هدفني ىف أقل  املباراة!! رغم احراز حممد رشيف هدفني ىف 

من من 3030 دقيقة لعب حيث حل بديال عن كهربا!!. دقيقة لعب حيث حل بديال عن كهربا!!.
لألهيل  إستعداد  أفضل  تعد  عام  بشكل  لألهيل املباراة  إستعداد  أفضل  تعد  عام  بشكل  املباراة 
ملواجهه فريق أوكالند النيوزيالندى ىف بطولة عاملية ملواجهه فريق أوكالند النيوزيالندى ىف بطولة عاملية 
  20232023 لالندية   العامل  كأس  وهى  الثقيل  العيار  لالندية  من  العامل  كأس  وهى  الثقيل  العيار  من 
منتخبه  املنتشى  املغرب  عاصمة  بالرباط  منتخبه   املنتشى  املغرب  عاصمة  بالرباط   FIFAFIFA
العامل  كأس  بطولة  ىف  الرابع  املركز  عىل  العامل بحصوله  كأس  بطولة  ىف  الرابع  املركز  عىل  بحصوله 

والتى أقيمت بقطر والتى أقيمت بقطر 20222022.  .  
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قرش ربع  أو  ونصف  مليم   ٢ تساوي  العتيده  النكله  هي  هذه 
بلدي  بيضه   ٢٥ أو  حلم  كيلو  تشرتي  األربعينات  بدايه  حتي  وكانت 
الفرنك يساوي  واقه سكر وهي ليست نصف فرنك حيث ان نصف 
الشكل  مسدسه  كانت  االربعينات  يف  احلديثه  والنكله  ونصف  قرش   ٢
النكله!احلقيقه  سميت  ولذلك  واالملونيوم  النيكل  من  ومصنوعه 
بسيطه اى ان النكله كانت تساوى ربع قرش والتعريفه تساوى نصف 
املتخصصني  أن  هنا  االختالف  مليامت،   10 يساوى  والقرش  قرش 
النكلـــه تســـاوي مليامن فقط أمحر او غيـــر أمحـــر. يقـــولـــون ان 

القاهرة سنة 1959 .
تظهر بالصورة عامر باملونت أعيل عامرة سكنية 

يف القاهرة آنذاك ، ُعرفت عامرة "بلمونت" هبذا االسم
 نسبة إىل إعالن سجائر بلمونت أعالها ، تقع 

يف حي "جارن سيتي"، واُشتهرت العامرة كوهنا
 أطول عامرة سكنية يف القاهرة ، وكانت 

تتكون من مخسة وثالثني طابًقا .
ومن الطريف أنه يف سنة ما، وقع حريق بالعامرة

 فقالت قوات الدفاع املدين 
أهنا ال متتلك سالمل بطول العامرة ملكافحة احلريق.

) صوفيا لورين تطل من رشفة غرفتها
 بفندق سيسل باألسكندرية (

)فندق من أعرق فنادق اإلسكندرية بمحطة الرمل( 
)فندق األمراء واملشاهري واألثرياء(. 

يلعبون كرة القدم !!!
فريد شوقي)بدون باروكة(

وحممد فوزي 
وصالح ذوالفقار.

امللكة نازيل و أبناؤها
امللك فاروق األول

و األمريات
 فوزية وفائزة وفائقة وفتحية.

عمالت الستينات وأعىل فئة هى العرشة 
جنيهات حيث تم إلغاء اخلمسني واملائة 
جنيه سنة 1959منعا للتهريب و مل تكن 

العرشين جنيه قد ظهرت بعد.

الىل بنى مرص كان حلوانى هذه 
املقولة صحيحة 

و ُيقصد بمرص هنا " القاهرة " 
التى بناها القائد

 " جوهر الصقىل " 
وهو بالفعل كان
ىف بداية حياته

 )حلوانى( 

معونة مرص إىل بلجيكا، ١٩١٨
يف سبتمرب من عام ١٩١٨، يف العام األخري 
للحرب العاملية األوىل، أرسلت مرص أكثر 
من565 ألف فرنك فرنيس إلنقاذ الشعب 

البلجيكي من الفقر ومرض السل، بل 
استمرت مرص يف إرسال املزيد من األموال
وبعثت جاللة امللكة إليزابيث، ملكة بلجيكا
برسالة بخط يدها تعرب فيه عن عظيم 

كرم الشعب املرصي.

رجل يدخن الشبكشى ..
• أداة التدخني الظاهرة ىف الصورة تسمى ) الشبك (

 بضم الشني ..
• وقد وردت ىف الكثري من كتابات املؤرخني 
وصانعها وبايعها ..يطلق عليها ) الشبكشى ( 

الشبك كلمة منقولة عن اللغة الرتكية
 بنفس املعنى وهى إسم أداة تدخني قديمة ..

منزل احد املرصيني
سنه ١٨٩٥

االرابيسك اجلميل.

بورسعيد
التجاره شارع 

1905 سنة 

بنعدي  جايز  دي  الروعة  يف  غاية  تفاصيل  أم  الشيك  العامرة   
عليها ومناخدش بالنا .. دي عامرة عبد احلميد الشواريب اليل 
حتتها  اليل  اإلسعاف  حمطة  يف  دلوقتي  حلد  لسه  موجودة 
موجودة  القاهرة  عامرات  أفخم  من  عمـارة  العصيــر  بتـــاع 
شارع  )أو  يوليو   26 شارع  مع  رمـــسيـــس  شارع  ناصية  عىل 
فؤاد زي ما كان اسمه زمان( .. ايــوة هي اليل قدام دار القضاء 
العالــي يا مجاعــة لــو مشيتوا وركزتوا مــع العامرات واملباين 
وحاتشوفوها  صــح  حاتشوفوها  البلد  وسط  يف  املوجودة 
بشكلها اليل كان .. ويبهر ده .. فيه حاجات كتري تاهت وسط 
لألسف. احلــديـــث  البنــــاء  عشوائيـــة  وبيـــن   .. الزمحة 

) شياكة زمان ( 
الصورة دي ماتتسابش .. مش بس ألهنا 

ملوضة اخلمسينات .. 
شوفوا شكل الشارع مجال العربيات 

شياكه االزياء واملحالت، نظافة العامرات 
والشوارع مجال العربيات وحركة الرتام 
طعم مرص اليل بجد .. صورة فيها طعم 

زمان إليل بجد.

القاهرة - شارع شربا 
سنة 1903 .

حتديدا أمام 
قسم رشطة الساحل حاليا.

كافيهات
مرص اجلديدة

 ىف األربعينات ...

القاهرة :مشهد 
من شارع عامد الدين

والعامرات اخلديوية .. 
بدايات القرن املاضى.



برج احلمل )برج احلمل )2121 مارس -  مارس - 2020 أبريل(: أبريل(:
جيعلك  وهذا  العمل  يف  فعال  أنت  الوظيفي.  والتطوير  للعمل  ناجحة  تكون  بأن  الفرتة  جيعلك تعد  وهذا  العمل  يف  فعال  أنت  الوظيفي.  والتطوير  للعمل  ناجحة  تكون  بأن  الفرتة  تعد 

متميزا يف فريق العمل متميزا يف فريق العمل ,, حان للعمل من أجل حتقيق أهدافك طويلة املدى. حان للعمل من أجل حتقيق أهدافك طويلة املدى.
ما  بيشء  القيام  حماولة  أو   ، اخلاص  عملك  لتطوير  خاص  بشكل  املناسب  الوقت  هو  ما هذا  بيشء  القيام  حماولة  أو   ، اخلاص  عملك  لتطوير  خاص  بشكل  املناسب  الوقت  هو  هذا 

بمفردك ، أو احلصول عىل قرض أو متويل مرشوع.بمفردك ، أو احلصول عىل قرض أو متويل مرشوع.
إذا كنت تبحث عن وظيفة ، فقد يبتسم لك احلظ. حان الوقت لتحديث سريتك الذاتية وإرساهلا إذا كنت تبحث عن وظيفة ، فقد يبتسم لك احلظ. حان الوقت لتحديث سريتك الذاتية وإرساهلا 

إىل أكرب عدد ممكن من أصحاب العمل املحتملني من دون تردد يف زيارة الرشكات املختلفة.إىل أكرب عدد ممكن من أصحاب العمل املحتملني من دون تردد يف زيارة الرشكات املختلفة.

برج الثور )برج الثور )2121 أبريل -  أبريل - 2121 مايو(: مايو(:
يمكن   . والتواصل  للمغازلة  األسباب  من  العديد  وجُتد   ، إرشاًقا  أكثر  الشخصية  حياتك  يمكن تصبح   . والتواصل  للمغازلة  األسباب  من  العديد  وجُتد   ، إرشاًقا  أكثر  الشخصية  حياتك  تصبح 

للكلامت اهلادفة والفكاهة اللطيفة أن تساعدًك يف خلق املشاعر االجيابية مع االحبة .للكلامت اهلادفة والفكاهة اللطيفة أن تساعدًك يف خلق املشاعر االجيابية مع االحبة .
االنتقاد  شديد  تكون  أال  انصحك   . رشيكك  لدعم  املناسبة  الكلامت  فستجد  مرتبط  كنت  االنتقاد إذا  شديد  تكون  أال  انصحك   . رشيكك  لدعم  املناسبة  الكلامت  فستجد  مرتبط  كنت  إذا 

واحلساسية.واحلساسية.
بالنسبة للحياة األرسية شهر موايت متاما ، يمكنك حتسني العالقات بشكل ملحوظ مع العائلة و بالنسبة للحياة األرسية شهر موايت متاما ، يمكنك حتسني العالقات بشكل ملحوظ مع العائلة و 

األقارب. هناك فرص حلل القضايا املتعلقة باإلسكان والعقارات بشكل مربح.األقارب. هناك فرص حلل القضايا املتعلقة باإلسكان والعقارات بشكل مربح.

برج اجلوزاء )برج اجلوزاء )2222 مايو -  مايو - 2121 يونيو(: يونيو(:
أكثر  العالقة  وجعل  املايض  يف  حل  دون  من  ظلت  التي  املواقف  حلل  جيدة  فرص  أكثر هناك  العالقة  وجعل  املايض  يف  حل  دون  من  ظلت  التي  املواقف  حلل  جيدة  فرص  هناك 

انسجاما.انسجاما.
يبدو أن رشيكك سيكون أكثر انشغاال باحتياجاته ورغباته ، لكن الصرب واحلدس سيساعدك عىل يبدو أن رشيكك سيكون أكثر انشغاال باحتياجاته ورغباته ، لكن الصرب واحلدس سيساعدك عىل 

حتسني العالقة.حتسني العالقة.
تفاهم سوء  أو  خالفات  أي  حل  فيمكنك  االنتقاد  وتتجنب  املناقشة  عىل  منفتحا  كنت  تفاهمإذا  سوء  أو  خالفات  أي  حل  فيمكنك  االنتقاد  وتتجنب  املناقشة  عىل  منفتحا  كنت  إذا 

 خاصة عندما يتعلق األمر بمسؤولياتكم . خاصة عندما يتعلق األمر بمسؤولياتكم .

برج الرسطان )برج الرسطان )2222 يونيو -  يونيو - 2323 يوليو(:  يوليو(: 
واملرياث  والتحويالت  والرضائب  بالقروض  املتعلقة  املالية  القضايا  تصبح  الشهر  واملرياث خالل  والتحويالت  والرضائب  بالقروض  املتعلقة  املالية  القضايا  تصبح  الشهر  خالل 

الفرتة مواتية. فإن   ، القطاع املرصيف  يعملون يف  للذين   ، االوىل  أولوياتك  الفرتة مواتية.من  فإن   ، القطاع املرصيف  يعملون يف  للذين   ، االوىل  أولوياتك  من 
الديون. وسداد  للمستقبل  املالية  اخلطط  لتطوير  متاما  مناسب  الوقت  أن  الديون.كام  وسداد  للمستقبل  املالية  اخلطط  لتطوير  متاما  مناسب  الوقت  أن  كام 

الكواكب  طاقات  تدعم  اإلدارة.  ود  وكسب  العمل  يف  النجاح  من  تتمكن  ان  املرجح  الكواكب من  طاقات  تدعم  اإلدارة.  ود  وكسب  العمل  يف  النجاح  من  تتمكن  ان  املرجح  من 
ألغراض  كثريا  بعضكم  يسافر  قد  واإلبداع.  والسفر  بالبحث  املتعلقة  املشاريع  ألغراض تطوير  كثريا  بعضكم  يسافر  قد  واإلبداع.  والسفر  بالبحث  املتعلقة  املشاريع  تطوير 

واملؤمترات. املفاوضات  يف  واملشاركة   ، تعليمية  أو  واملؤمترات.جُتارية  املفاوضات  يف  واملشاركة   ، تعليمية  أو  جُتارية 

برج األسد )برج األسد )2424 يوليو -  يوليو - 2323 اغسطس(: اغسطس(:
انصحك بالدفاع عن وجهة نظرك بطريقة أقل عدوانية والتحكم يف عواطفك . خالف ذلك قد انصحك بالدفاع عن وجهة نظرك بطريقة أقل عدوانية والتحكم يف عواطفك . خالف ذلك قد 

تنتهي بعض االتصاالت أو عمليات التعاون املهنية املفيدة لك بشكل مفاجئ وغري مرغوب فيه.تنتهي بعض االتصاالت أو عمليات التعاون املهنية املفيدة لك بشكل مفاجئ وغري مرغوب فيه.
من املرجح ان تفتح لك آفاق مهنية ومالية كبرية. شهر مناسب متاما لرحالت العمل واألنشطة من املرجح ان تفتح لك آفاق مهنية ومالية كبرية. شهر مناسب متاما لرحالت العمل واألنشطة 

الفكرية واإلبداعية والعمل عن ُبعد.الفكرية واإلبداعية والعمل عن ُبعد.
ولنهاية الشهر .. تصبح انت النجم والساحر وجُتذب بسهولة من حولك.ولنهاية الشهر .. تصبح انت النجم والساحر وجُتذب بسهولة من حولك.

برج العذراء )برج العذراء )2424 اغسطس -  اغسطس - 2323 سبتمرب(: سبتمرب(:
النفس  وضبط  املعتاد  التواضع  من  وبداًل   ، الضوء  دائرة  يف  تدخل  أن  عليك  السهل  النفس من  وضبط  املعتاد  التواضع  من  وبداًل   ، الضوء  دائرة  يف  تدخل  أن  عليك  السهل  من 
الرشيك مع  لرحلة  التخطيط  أيضا  يمكنك  طبيعتك.  من  النشط  اجلانب  الرشيكستظهر  مع  لرحلة  التخطيط  أيضا  يمكنك  طبيعتك.  من  النشط  اجلانب  ستظهر 

عادتك  هي  كام  للظروف  واقعي  هنج  عىل  حتافظ  فقد  القوية  املشاعر  من  الرغم  عىل  عادتك لكن  هي  كام  للظروف  واقعي  هنج  عىل  حتافظ  فقد  القوية  املشاعر  من  الرغم  عىل  لكن 
عازبا  كنت  إذا  اكثرعقالنية  هنجا  اعتبارك  يف  تضع  لكنك   ، والعاطفة  الرومانسية  ُتلهمك  عازبا .  كنت  إذا  اكثرعقالنية  هنجا  اعتبارك  يف  تضع  لكنك   ، والعاطفة  الرومانسية  ُتلهمك   .
فالنصف االول من الشهر يمكنك لقاء نصفك اآلخر . هذا هو الوقت املناسب الختاذ اخلطوة فالنصف االول من الشهر يمكنك لقاء نصفك اآلخر . هذا هو الوقت املناسب الختاذ اخلطوة 
األوىل يف احلب ، أو بدء حمادثة مع شخص حتبه ، أو االعرتاف بمشاعرك جُتاه شخص ما .األوىل يف احلب ، أو بدء حمادثة مع شخص حتبه ، أو االعرتاف بمشاعرك جُتاه شخص ما .

برج امليزان )برج امليزان )2424 سبتمرب -  سبتمرب - 2323 اكتوبر(: اكتوبر(:
تؤيت  بدأت  املايض  يف  بذلتها  التي  اجلهود  بأن  وتشعر  منتج  يكون  بأن  الشهر  تؤيت يعد  بدأت  املايض  يف  بذلتها  التي  اجلهود  بأن  وتشعر  منتج  يكون  بأن  الشهر  يعد 
املهنية.  حياته  تطور  اجُتاه  تغيري  عاتقه  عىل  سيأخذ  منكم  البعض  أن  حتى  املهنية. ثامرها.  حياته  تطور  اجُتاه  تغيري  عاتقه  عىل  سيأخذ  منكم  البعض  أن  حتى  ثامرها. 
يف  البدء  أو  الراتب  يف  زيادة  طلب  يمكنك  املالية.  املشكالت  حلل  متاما  مناسبة  يف الفرتة  البدء  أو  الراتب  يف  زيادة  طلب  يمكنك  املالية.  املشكالت  حلل  متاما  مناسبة  الفرتة 
عطارد  يكون  فرباير  شهر  من  األخرية  األيام  أفضل.  رواتب  ذات  وظيفة  عن  عطارد البحث  يكون  فرباير  شهر  من  األخرية  األيام  أفضل.  رواتب  ذات  وظيفة  عن  البحث 
والتحدث  املقاالت  وكتابة  الدراسة  الفكرية:  للمالحقات  مواتية  ايام  وهي  برجك  والتحدث يف  املقاالت  وكتابة  الدراسة  الفكرية:  للمالحقات  مواتية  ايام  وهي  برجك  يف 
ناجحة. ستكون  والرحالت  املفاوضات  اهلل  شاء  ان  املستندات.  مع  والعمل  ناجحة.واحلساب  ستكون  والرحالت  املفاوضات  اهلل  شاء  ان  املستندات.  مع  والعمل  واحلساب 

برج العقرب )برج العقرب )2424 أكتوبر -  أكتوبر - 2222 نوفمرب(: نوفمرب(:
عملك  وخالل  عملك  مكان  يف  بوضوح  نفسك  عن  التعبري  عىل  وقادر  استباقي  عملك تصبح  وخالل  عملك  مكان  يف  بوضوح  نفسك  عن  التعبري  عىل  وقادر  استباقي  تصبح 

اإلدارة. الكرام من قبل  لن يمر مرور  ، والذي  الفريق  اإلدارة.ضمن  الكرام من قبل  لن يمر مرور  ، والذي  الفريق  ضمن 
التفاعل مع الزمالء والرشكاء ، ، مما يساعدك عىل تعزيز  التفاعل مع الزمالء والرشكاء ، ، مما يساعدك عىل تعزيز سيأيت النجاح يف العمل بفضل  سيأيت النجاح يف العمل بفضل 
. أنت أكثر حكمة وواقعية يف إدارة دخلك  الوقت مناسب متاما لكسب االموال  . أنت أكثر حكمة وواقعية يف إدارة دخلك اعاملك،  الوقت مناسب متاما لكسب االموال  اعاملك، 
ونفقاتك، يتوقع ان متر بالكثري من األحداث يف احلب والعالقات ، وبعضها سيكون مفاجئ لك.ونفقاتك، يتوقع ان متر بالكثري من األحداث يف احلب والعالقات ، وبعضها سيكون مفاجئ لك.

برج القوس )برج القوس )2323 نوفمرب -  نوفمرب - 2222 ديسمرب(: ديسمرب(:
التزاماتك املهنية كثرية ويمكنك انجاز االعامل التي مل يتم إنجازها أو تم تأجيلها.التزاماتك املهنية كثرية ويمكنك انجاز االعامل التي مل يتم إنجازها أو تم تأجيلها.

ان كنت مرتبط فتصبح لديك نظرة فلسفية أكثر لعالقتك وتتفهم رشيكك بشكل أعمق .ان كنت مرتبط فتصبح لديك نظرة فلسفية أكثر لعالقتك وتتفهم رشيكك بشكل أعمق .
يف احلياة العائلية تصبح لألمور املالية األولوية .يف احلياة العائلية تصبح لألمور املالية األولوية .

يمكنك االعتامد عىل تلقي الدعم املادي من األقارب األكرب سنا ، ولكن عليك أن تأخذ يف االعتبار يمكنك االعتامد عىل تلقي الدعم املادي من األقارب األكرب سنا ، ولكن عليك أن تأخذ يف االعتبار 
أهنم يف املقابل يتوقعون منك املساعدة يف شؤوهنم.أهنم يف املقابل يتوقعون منك املساعدة يف شؤوهنم.

برج اجلدي )برج اجلدي )2323 ديسمرب -  ديسمرب - 2020 يناير(: يناير(:
التي  العقبات  التغلب عىل  أنت نشيط وترى اهدافك بوضوح. تكون قادر عىل  الشهر  التي هذا  العقبات  التغلب عىل  أنت نشيط وترى اهدافك بوضوح. تكون قادر عىل  الشهر  هذا 
إمكانية  مع  الوظيفي  للتطوير  موايت  شهر  عليها..  التغلب  يمكنك  ال  أنه  السابق  يف  إمكانية بدت  مع  الوظيفي  للتطوير  موايت  شهر  عليها..  التغلب  يمكنك  ال  أنه  السابق  يف  بدت 
التعاون مع اآلخرين مفيدا لك ويزيد من إمكاناتك . ركز عىل  التعاون مع اآلخرين مفيدا لك ويزيد من إمكاناتك . ركز عىل جني أموال جيدة، سيكون  جني أموال جيدة، سيكون 
املشاريع املشرتكة وامجع األشخاص األكفاء من حولك لتحقيق نتائج عالية . توقع النجاح املشاريع املشرتكة وامجع األشخاص األكفاء من حولك لتحقيق نتائج عالية . توقع النجاح 
مع  التفاعالت  وربام   ، اإلبداعية  املساعي  من  متوقعة  الغري  واملكاسب   ، املالية  واملكاسب  مع ،  التفاعالت  وربام   ، اإلبداعية  املساعي  من  متوقعة  الغري  واملكاسب   ، املالية  واملكاسب   ،
أكثر  الشخصية  حياتك  ظروف  تصبح  الشهر  من  األخرية  األيام  يف  الرسمية،  أكثر املؤسسات  الشخصية  حياتك  ظروف  تصبح  الشهر  من  األخرية  األيام  يف  الرسمية،  املؤسسات 

اجيابية وسيتنفس الكثري منكم الصعداء بعد فرتة من القلق.اجيابية وسيتنفس الكثري منكم الصعداء بعد فرتة من القلق.

برج الدلو )برج الدلو )2121 يناير -  يناير - 1919 فرباير(: فرباير(:
كل يشء ليس سيئا عىل اإلطالق ، لكنه قد ال يكون واضحا جدا ، تتوقع الكثري من نفسك كل يشء ليس سيئا عىل اإلطالق ، لكنه قد ال يكون واضحا جدا ، تتوقع الكثري من نفسك 
ومن حميطك، دالالت الكواكب تدعم طموحاتك هذا الشهر. يمكنك حتقيق نتائج مبهرة ومن حميطك، دالالت الكواكب تدعم طموحاتك هذا الشهر. يمكنك حتقيق نتائج مبهرة 
يف أنشطتك املهنية. هناك فرص لكسب املؤثرين ، لكن انصحك بتجنب إعطاء وعود يف أنشطتك املهنية. هناك فرص لكسب املؤثرين ، لكن انصحك بتجنب إعطاء وعود 
ألي شخص ما مل تكن متأكدا من قدرتك عىل الوفاء هبا.عجلة احلياة بشكل جّيد ألي شخص ما مل تكن متأكدا من قدرتك عىل الوفاء هبا.عجلة احلياة بشكل جّيد 
وها أنت تلمس تطوًرا رئيسًيا يف سري اشغالك. هنالك أرباح بالتأكيد وبقدر ما وها أنت تلمس تطوًرا رئيسًيا يف سري اشغالك. هنالك أرباح بالتأكيد وبقدر ما 

تتعاون مع حميطك بقدر ما حتصد من أرباح مادية ومعنوية.تتعاون مع حميطك بقدر ما حتصد من أرباح مادية ومعنوية.

برج احلوت )برج احلوت )2020 فرباير -  فرباير - 2020 مارس(: مارس(:
املهنية. أنت قادر عىل إظهار صفاتك  النجاح يف األنشطة  املهنية. أنت قادر عىل إظهار صفاتك شهر يشري اىل  النجاح يف األنشطة  شهر يشري اىل 

القيادية ، وتصبح قدوة لآلخرين ويمكنك قيادة الناس.القيادية ، وتصبح قدوة لآلخرين ويمكنك قيادة الناس.
يف الوقت نفسه قد يكون لديك ميل إلظهار احلامس املفرط يف العمل أو حتى إظهار نفسك يف الوقت نفسه قد يكون لديك ميل إلظهار احلامس املفرط يف العمل أو حتى إظهار نفسك 

كبطل.كبطل.
سيكون من األفضل أن تظل متواضعا وتستمع إىل آراء زمالئك األكثر خربة ، حتى لو بدا لك سيكون من األفضل أن تظل متواضعا وتستمع إىل آراء زمالئك األكثر خربة ، حتى لو بدا لك 

يف البداية أهنا خمتلفة متاما عن آرائك.يف البداية أهنا خمتلفة متاما عن آرائك.
حاول االستامع جيدا للرشيك والرتكيز عىل االمور التي جُتمعكم اكثر . تشعر باحلاجة إىل حاول االستامع جيدا للرشيك والرتكيز عىل االمور التي جُتمعكم اكثر . تشعر باحلاجة إىل 

حترير نفسك من االلتزامات والقواعد ، حاول النظر إىل األشياء من وجهة نظر خمتلفة.حترير نفسك من االلتزامات والقواعد ، حاول النظر إىل األشياء من وجهة نظر خمتلفة.



بني  الزوجية  احلياة  كفاءة  ىف  تؤثر  عوامل  عدة  بني هناك  الزوجية  احلياة  كفاءة  ىف  تؤثر  عوامل  عدة  هناك 
منهام   لكل  الشخصية  نضج  مدى  بينها  من  منهام  الزوجني  لكل  الشخصية  نضج  مدى  بينها  من  الزوجني 
وىف احلقيقة ال توجد شخصية ناضجة متاما ألن النضوج وىف احلقيقة ال توجد شخصية ناضجة متاما ألن النضوج 
نجاح  ولكن  العمر  بطول  تستمر  فهى  تنتهى  ال  نجاح رحلة  ولكن  العمر  بطول  تستمر  فهى  تنتهى  ال  رحلة 
الزواج ىف هذه النقطة يعتمد عىل مدى سعى كل رشيك الزواج ىف هذه النقطة يعتمد عىل مدى سعى كل رشيك 
يبذهلا  التى  اجلهود  ومقدار  النضج  نحو  الزوجني  يبذهلا من  التى  اجلهود  ومقدار  النضج  نحو  الزوجني  من 
الروحى  فالنضج  والروحى  النفسى  نضجه  رحلة  الروحى ىف  فالنضج  والروحى  النفسى  نضجه  رحلة  ىف 
متالزم مع النضج النفسى والعاطفى وبناء عىل مستوى متالزم مع النضج النفسى والعاطفى وبناء عىل مستوى 
التفاعل  ومستوى  الزوجية  العالقة  ختتلف  التفاعل النضج  ومستوى  الزوجية  العالقة  ختتلف  النضج 
فاحلب  لذا  فاحلب   لذا   –– الزوجني  بني  احلقيقى  احلب  الزوجني وتبادل  بني  احلقيقى  احلب  وتبادل 
سنوضح  يىل  فيام  الزواج،  لنجاح  كافيا  ليس  سنوضح وحده  يىل  فيام  الزواج،  لنجاح  كافيا  ليس  وحده 
وتأثريها  للنضج  تسعى  التى  الشخصية  صفات  وتأثريها بعض  للنضج  تسعى  التى  الشخصية  صفات  بعض 

العالقة الزوجية: الزواج وعىل  العالقة الزوجية:عىل كفاءة  الزواج وعىل  عىل كفاءة 

الشـخصية  تكـون  أن  معنــى  مــا  أوال  الشـخصية لكـن  تكـون  أن  معنــى  مــا  أوال  لكـن 
ناضجة؟؟ناضجة؟؟

هو نمو قدرات هذا الشخص العاطفية والعقلية بصورة هو نمو قدرات هذا الشخص العاطفية والعقلية بصورة 
ونحو  نفسه  نحو  وافكاره  اجُتاهاته  نمو  وأيضا  ونحو متوازنة  نفسه  نحو  وافكاره  اجُتاهاته  نمو  وأيضا  متوازنة 
السوى  التفاعل  عىل  قادر  جُتعله  بصورة  السوى اآلخرين  التفاعل  عىل  قادر  جُتعله  بصورة  اآلخرين 
لألخر  ذاته  عن  خيرج  أن  يستطيع  حيث  املجتمع  لألخر مع  ذاته  عن  خيرج  أن  يستطيع  حيث  املجتمع  مع 
والبذل  العطاء  عىل  قادر  ويكون  انانيته  عن  خيرج  والبذل اى  العطاء  عىل  قادر  ويكون  انانيته  عن  خيرج  اى 

لألخرين.لألخرين.
القادرة  هى  فرويد:  بحسب  الناضحة  الشخصية  القادرة أيضا  هى  فرويد:  بحسب  الناضحة  الشخصية  أيضا 
تستطيع  والتى  اآلخرين  مع  ناجحة  عالقات  عمل  تستطيع عىل  والتى  اآلخرين  مع  ناجحة  عالقات  عمل  عىل 
أن تنجح ىف ما يطلب منها من عمل، او بحسب ميالنى أن تنجح ىف ما يطلب منها من عمل، او بحسب ميالنى 
حتى  عالقات  عمل  عىل  )القدرة  فرويد  تلميذة  حتى كالين  عالقات  عمل  عىل  )القدرة  فرويد  تلميذة  كالين 
ويكون  السلوك  أو  الفكر  ىف  معهم  خيتلف  أناس  ويكون مع  السلوك  أو  الفكر  ىف  معهم  خيتلف  أناس  مع 
أن  يستطيع  بمعنى  اى  األختالف  حتمل  أن بأستطاعته  يستطيع  بمعنى  اى  األختالف  حتمل  بأستطاعته 

الشخص ويقبله رغم عدم قبوله لترصفاته( الشخص ويقبله رغم عدم قبوله لترصفاته(حيب  حيب 

عالمات نضج الشخصية وتأثريها عىل الزواج عالمات نضج الشخصية وتأثريها عىل الزواج 
)سامت الشخصية الناضجة(:)سامت الشخصية الناضجة(:

اإلستقاللية: اإلستقاللية:-   -١١
األغلبية  وعكس  التيار  عكس  السري  عىل  القدرة  األغلبية هى  وعكس  التيار  عكس  السري  عىل  القدرة  هى 
احلصول  أجل  من  اآلخرين  جماراة  بالرضورة  احلصول وليس  أجل  من  اآلخرين  جماراة  بالرضورة  وليس 
عىل رضاهم عىل رضاهم –– وهى القدرة عىل األنفراد وصنع قرارات  وهى القدرة عىل األنفراد وصنع قرارات 
متثله  ال  حميطة  ثقافات  عىل  التخىل  عىل  والقدرة  متثله بثقة  ال  حميطة  ثقافات  عىل  التخىل  عىل  والقدرة  بثقة 

تقنعه.  تقنعه. وال  وال 
عىل  األستقاللية  صفة  تؤثر  الزواج:  عىل  ذلك  عىل تاثري  األستقاللية  صفة  تؤثر  الزواج:  عىل  ذلك  تاثري 
الزواج من ناحية أختيار رشيك احلياة فال يتأثر الشخص الزواج من ناحية أختيار رشيك احلياة فال يتأثر الشخص 
وأمالك  ومنصب  وثروة  مجال  من  املجتمع  وأمالك بمعايري  ومنصب  وثروة  مجال  من  املجتمع  بمعايري 
قدرة  هى  وأيضًا  شخصيته،  مع  يتناسب  ما  خيتار  قدرة إنام  هى  وأيضًا  شخصيته،  مع  يتناسب  ما  خيتار  إنام 
النفسى عن  النفسى عن الشخص عىل صنع قراره بنفسة وإنفصاله  الشخص عىل صنع قراره بنفسة وإنفصاله 

االهل واأللتصاق بالرشيك دون إمهال األهل. االهل واأللتصاق بالرشيك دون إمهال األهل. 

يقلد  ال  عندما  الزوجية  احلياة  ىف  االستقاللية  تؤثر  يقلد أيضا  ال  عندما  الزوجية  احلياة  ىف  االستقاللية  تؤثر  أيضا 
حييا  بل  رشكائهم  مع  األخرون  يفعله  ما  حييا الشخص  بل  رشكائهم  مع  األخرون  يفعله  ما  الشخص 
راضى  غري  شيئًا  الرشيك  يفعل  وال  مستقلني  راضى الزوجني  غري  شيئًا  الرشيك  يفعل  وال  مستقلني  الزوجني 
بل  للرضا  ثمن  أى  الرضا  عىل  احلصول  أجل  من  بل عنه  للرضا  ثمن  أى  الرضا  عىل  احلصول  أجل  من  عنه 
تؤثر  بالنفس  والثقة  بالنفس  الثقة  عىل  تدل  تؤثر األستقاللية  بالنفس  والثقة  بالنفس  الثقة  عىل  تدل  األستقاللية 

ىف سلوكيات عديدة أخرى.ىف سلوكيات عديدة أخرى.
رشيك  الشخص  خيتار  قد  الصفة  هذه  غياب  رشيك وعند  الشخص  خيتار  قد  الصفة  هذه  غياب  وعند 
الشخصية  تكون  ولكن  املجتمع  يقوله  ملا  طبقا  الشخصية احلياة  تكون  ولكن  املجتمع  يقوله  ملا  طبقا  احلياة 
غري مناسبة فيعيشا معا ىف نكد دائم غري مناسبة فيعيشا معا ىف نكد دائم –– أيضًا من ال يعرف  أيضًا من ال يعرف 
البيت  جيعل  وهذا  رأى  ألى  ينقاد  سوف  البيت االستقاللية  جيعل  وهذا  رأى  ألى  ينقاد  سوف  االستقاللية 
الزوجة  تريد  حيث  املشكالت  يزداد  وأيضا  الزوجة مهددا  تريد  حيث  املشكالت  يزداد  وأيضا  مهددا 
فعدم  بنفسه،  قرارات  صنع  عىل  قادر  مستقاًل  فعدم زوجها  بنفسه،  قرارات  صنع  عىل  قادر  مستقاًل  زوجها 

الزوجني. الزوجني.اإلستقاللية قد تسمح لتدخل األهل ىف حياة  اإلستقاللية قد تسمح لتدخل األهل ىف حياة 
  

: الـقـــبـــــــول   -: الـقـــبـــــــول   -٢٢
فيه  ما  وبكل  بعيوبه  لنفسه  الشخص  قبول  هو  فيه وهنا  ما  وبكل  بعيوبه  لنفسه  الشخص  قبول  هو  وهنا 
له  يسبب  ان  دون  يغريه  أن  يستطيع  ال  ما  يقبل  له فهو  يسبب  ان  دون  يغريه  أن  يستطيع  ال  ما  يقبل  فهو 

تغيريه.  يستطيع  ما  وحياول تطوير  نفسية  تغيريه. أعاقة  يستطيع  ما  وحياول تطوير  نفسية  أعاقة 
به والشكر عليها  املحيطة  للظروف  الشخص  به والشكر عليها أيضا قبول  املحيطة  للظروف  الشخص  أيضا قبول 
–– قبول  قبول  االجتامعى  االجتامعى  قبوله لوضعه  –– قبوله لوضعه  وحماولة تطويرها وحماولة تطويرها 

أهله وال خيجل منهام وأيضًا قبولة لألخر.أهله وال خيجل منهام وأيضًا قبولة لألخر.
وتاثري ذلك عىل الزواج: وتاثري ذلك عىل الزواج: 

ال  الصفة  هبذه  ويتمتع  للنضوج  يسعى  الذى  ال الشخص  الصفة  هبذه  ويتمتع  للنضوج  يسعى  الذى  الشخص 
خيجل من وضعه اإلقتصادى او من أهله ىف الزواج خيجل من وضعه اإلقتصادى او من أهله ىف الزواج –– ال  ال 
يضطر اىل التمثيل حتى  حييا أسعد وينال رضى الرشيكيضطر اىل التمثيل حتى  حييا أسعد وينال رضى الرشيك
أيضا صفة القبول ىف الشخصية الناضجة جُتعل الشخص أيضا صفة القبول ىف الشخصية الناضجة جُتعل الشخص 
يدرك  ألنه  وعيوبه  أخطاءه  فيقبل  هو  كام  رشيكه  يدرك يقبل  ألنه  وعيوبه  أخطاءه  فيقبل  هو  كام  رشيكه  يقبل 
قبوله  خالل  ومن  عليه  ويتأنى  يصرب  قبوله   خالل  ومن  عليه  ويتأنى  يصرب   –– برش  اجلميع  برش ان  اجلميع  ان 

للتغيري. ويوجهه  يساعده  أن  يستطيع  له  للتغيري.وحبه  ويوجهه  يساعده  أن  يستطيع  له  وحبه 
املشكالت  تزداد  الزواج  ىف  القبول  صفة  تغيب  املشكالت وعندما  تزداد  الزواج  ىف  القبول  صفة  تغيب  وعندما 
نقد  عن  عبارة  دوما  احلوار  يكون  حيث  نقد الزوجية  عن  عبارة  دوما  احلوار  يكون  حيث  الزوجية 
بسهولة  رشيكه  يقبل  ال  الشخص  الن  اهتامات  بسهولة وتوجيه  رشيكه  يقبل  ال  الشخص  الن  اهتامات  وتوجيه 
حياته  الشخص  يقبل  ال  وقد  عيوبه  عىل  يركز  حياته بل  الشخص  يقبل  ال  وقد  عيوبه  عىل  يركز  بل 
وهكذا  اآلخر  بلوم  أو  بالتذمر  فيبدأ  معيشته  وهكذا ومستوى  اآلخر  بلوم  أو  بالتذمر  فيبدأ  معيشته  ومستوى 

املشكالت. املشكالت.تزداد  تزداد 

٣٣-  القدرة عىل التعلم:-  القدرة عىل التعلم:
تقبل  التى  هى  للنضج  الساعية  الشخصية  أن  نذكر  تقبل وهنا  التى  هى  للنضج  الساعية  الشخصية  أن  نذكر  وهنا 
حتى  أو  وضعه  أو  سنه  كان  مهام  شخص  أى  من  حتى التعلم  أو  وضعه  أو  سنه  كان  مهام  شخص  أى  من  التعلم 
جنسه وأيضا هى الشخصية التى تريد ان تتعلم وال تكف جنسه وأيضا هى الشخصية التى تريد ان تتعلم وال تكف 

التعلم.  التعلم. عن  عن 
أسهل  تكون  الزوجية  احلياة  أن  الزواج:  أسهل وتأثري ذلك عىل  تكون  الزوجية  احلياة  أن  الزواج:  وتأثري ذلك عىل 
أجيابى  ما  أمر  رشيكه  يعلمه  أن  رشيك  كل  يقبل  أجيابى عندما  ما  أمر  رشيكه  يعلمه  أن  رشيك  كل  يقبل  عندما 
املختلف  الرأى  الرشيك ويقبل  التوجيه من  يقبل  املختلف  فهو  الرأى  الرشيك ويقبل  التوجيه من  يقبل  –– فهو 
فمثال  خطأه-  ىف  يستمر  فال  عناد   دون  به  ويأخذ  فمثال عنه  خطأه-  ىف  يستمر  فال  عناد   دون  به  ويأخذ  عنه 

برأى  زوجته  عليه  تشري  عندما  بأالهانة  يشعر  ال  برأى الرجل  زوجته  عليه  تشري  عندما  بأالهانة  يشعر  ال  الرجل 
رأهيا  يقبل  أن  يستطيع  فهو  ناضجة  شخصيته  الن  رأهيا   يقبل  أن  يستطيع  فهو  ناضجة  شخصيته  الن   –– ما ما 
باألقلية   شعور  دون  األصوب  الرأى  هو  كان  أن  باألقلية  ويفعله  شعور  دون  األصوب  الرأى  هو  كان  أن  ويفعله 
الغري  الشخص  العكس  وعىل  ألرائها  يستمع  الغري عندما  الشخص  العكس  وعىل  ألرائها  يستمع  عندما 
ناضج ال يقبل أى نصيحة أو أى رأى خصوصًا من املرأة ناضج ال يقبل أى نصيحة أو أى رأى خصوصًا من املرأة 
فيستمر ىف طريقه حتى لو خطأ وال يريد أن يرتاجع أو فيستمر ىف طريقه حتى لو خطأ وال يريد أن يرتاجع أو 

أن يتعلم من أخطاءة.أن يتعلم من أخطاءة.

٤٤- الثقة بالنفس:- الثقة بالنفس:
حيث  الشخصية  نضج  عىل  كبري  دليل  بالنفس  حيث الثقة  الشخصية  نضج  عىل  كبري  دليل  بالنفس  الثقة 
تطوير  ىف  بنفسه  ثقته  يستخدم  أن  الشخص  تطوير يستطيع  ىف  بنفسه  ثقته  يستخدم  أن  الشخص  يستطيع 
الشعور  دون  أخطاءه  مع  والتعامل  وعالقاته  الشعور حياته  دون  أخطاءه  مع  والتعامل  وعالقاته  حياته 
الصورة  من  بالنفس  الثقة  وتأتى  الرتاجع،  أو  الصورة باإلحباط  من  بالنفس  الثقة  وتأتى  الرتاجع،  أو  باإلحباط 
الذاتية الصحيحة للشخص أى أن الصورة الذاتية تساهم الذاتية الصحيحة للشخص أى أن الصورة الذاتية تساهم 
بالنفس تساعد  الثقة  الشخصية وأيضا  بالنفس تساعد بشكل ما ىف نضج  الثقة  الشخصية وأيضا  بشكل ما ىف نضج 
الصورة  حتسني  ىف  تؤثر  التى  ذاته  حتقيق  ىف  الصورة الشخص  حتسني  ىف  تؤثر  التى  ذاته  حتقيق  ىف  الشخص 
النفسى  التوازن  يتحقق  وبذلك  النفس  عن  النفسى الذاتية  التوازن  يتحقق  وبذلك  النفس  عن  الذاتية 

 . . للشخص للشخص
الصحيحة  الذاتية  الصورة  الزواج:  عىل  ذلك  الصحيحة وتأثري  الذاتية  الصورة  الزواج:  عىل  ذلك  وتأثري 
اإلنسان  ثقة  ىف  تؤثر  وأرشنا  سبق  كام  التى  النفس  اإلنسان عن  ثقة  ىف  تؤثر  وأرشنا  سبق  كام  التى  النفس  عن 
إذن  إذن    –– اآلخرين  ويقبل  نفسه  يقبل  جُتعله  أيضًا  اآلخرين   ويقبل  نفسه  يقبل  جُتعله  أيضًا   –– نفسه نفسه 
فيه  ويثق  وحيرتمه  اآلخر  يقبل  الشخص  الزواج  فيه ىف  ويثق  وحيرتمه  اآلخر  يقبل  الشخص  الزواج  ىف 
يثق  أن  بسهولة  يستطيع  بنفسه  الواثق  فالشخص  يثق   أن  بسهولة  يستطيع  بنفسه  الواثق  فالشخص   ––
فبالتاىل  بالنفس  بالثقة  يتمتع  ال  فمن  والعكس  فبالتاىل باآلخرين  بالنفس  بالثقة  يتمتع  ال  فمن  والعكس  باآلخرين 
وعندها  بنفسه  يثق  ال  هو  حيث  اآلخرين  ىف  يثق  ال  وعندها قد  بنفسه  يثق  ال  هو  حيث  اآلخرين  ىف  يثق  ال  قد 
تكون  قد  التى  املستمرة  الغرية  الزوجية  العالقة  تكون تسود  قد  التى  املستمرة  الغرية  الزوجية  العالقة  تسود 
العالقة  فتتأذى  بينهام  الثقة  وتالشى  والشك  العالقة قاتلة  فتتأذى  بينهام  الثقة  وتالشى  والشك  قاتلة 

الزوجية.الزوجية.

٥٥- املـوضـوعـيــة:- املـوضـوعـيــة:
موضوعى  شخص  هو  للنضج  يسعى  الذى  موضوعى فالشخص  شخص  هو  للنضج  يسعى  الذى  فالشخص 
بل  فيها  ينحرس  وال  ذاته  عىل  يركز  ال  شخص  أى  بل   فيها  ينحرس  وال  ذاته  عىل  يركز  ال  شخص  أى   ––
حتدث  وعندما  وموضوعى  واقعى  بشكل  االمور  حتدث يرى  وعندما  وموضوعى  واقعى  بشكل  االمور  يرى 
مشكالت فهو يركز عىل املوضوع وليس عىل الشخص مشكالت فهو يركز عىل املوضوع وليس عىل الشخص 

عند  املوضوعى  للشخص  أن  الزواج:  عىل  ذلك  عند وتأثري  املوضوعى  للشخص  أن  الزواج:  عىل  ذلك  وتأثري 
الشخص  عىل  يركز  ال  سوف  الزواج  ىف  مشكلة  الشخص حدوث  عىل  يركز  ال  سوف  الزواج  ىف  مشكلة  حدوث 
–– فهو  فهو  تاثريه ىف حدوث مشكلة  تاثريه ىف حدوث مشكلة اآلخر)الرشيك( ومدى  اآلخر)الرشيك( ومدى 
عىل  يركز  أنام  السبب  من  أو  األسباب  عىل  يركز  عىل ال  يركز  أنام  السبب  من  أو  األسباب  عىل  يركز  ال 
)الرشيك( فالشخص  هلا  حلواًل  أجياد  وحياول  )الرشيك(املشكلة  فالشخص  هلا  حلواًل  أجياد  وحياول  املشكلة 

عنده أهم وأقيم من املشكلة. عنده أهم وأقيم من املشكلة. 
فقد  ناضج  غري  أو  موضوعى  غري  الشخص  كان  فقد وأن  ناضج  غري  أو  موضوعى  غري  الشخص  كان  وأن 
ناضج  الغري  الشخص  أن  إذ  مشكلة  حوار  كل  مع  ناضج يظهر  الغري  الشخص  أن  إذ  مشكلة  حوار  كل  مع  يظهر 
هو شخص ذاتى يركز عىل نفسه وينحرس فيها ويشعر هو شخص ذاتى يركز عىل نفسه وينحرس فيها ويشعر 
كأهنا  كلمة  كل  ويأخذ  الكالم  نحو  شديدة  كأهنا بحساسية  كلمة  كل  ويأخذ  الكالم  نحو  شديدة  بحساسية 

له فيبدأ باهلجوم وتزداد املشكالت. له فيبدأ باهلجوم وتزداد املشكالت.إهتام  إهتام 



بتعّجز  ناس  فيه  ليه  مرة  يف  نفسك  سألت  بتعّجز هل  ناس  فيه  ليه  مرة  يف  نفسك  سألت  هل 
طول  شباب  وتفضل  بتعيش  وناس  طول برسعة  شباب  وتفضل  بتعيش  وناس  برسعة 

العمر؟!العمر؟!

إيه الرس؟...إيه الرس؟...
اإلنسان  جسم  أن  القاريء  عزيزي  تعلم  اإلنسان هل  جسم  أن  القاريء  عزيزي  تعلم  هل 
من  الرتيليونات  عرشات  عىل  حيتوي  من قد  الرتيليونات  عرشات  عىل  حيتوي  قد 
مدينة  من  أعقد  منها  وكل  البرشية  مدينة اخلاليا  من  أعقد  منها  وكل  البرشية  اخلاليا 
الزمحة؟! وسط  الزمحة؟!  وسط  ""الضهريةالضهرية""  عز  يف  عز القاهرة  يف  القاهرة 
وهذا ما أشار إليه العلامء عند النظر والفحص وهذا ما أشار إليه العلامء عند النظر والفحص 

الوظيفي! الوظيفي!امليكروسكويب اإللكرتوين  امليكروسكويب اإللكرتوين 

الثالثة  القرون  غضون  يف  حديثا  العلم  الثالثة سلط  القرون  غضون  يف  حديثا  العلم  سلط 
حديثة  مذهلة  بروتينات  عىل  ضوءه  حديثة املاضية  مذهلة  بروتينات  عىل  ضوءه  املاضية 
وخيتلف  وخيتلف    SIRTUINSSIRTUINS سريتوينات  سريتوينات اسمها  اسمها 
أدم  البني  يف  ولكن  الكائنات  يف  أنواعها  أدم عدد  البني  يف  ولكن  الكائنات  يف  أنواعها  عدد 
العجيبة  الرستوينات  هذه  وختتص  العجيبة ،  الرستوينات  هذه  وختتص   ،٧٧ عددها عددها 
عزيزي  ختيلت  ولو  اجلسم،  بصيانة  عزيزي الوظيفة  ختيلت  ولو  اجلسم،  بصيانة  الوظيفة 
باملوظفني  ميلء  مكتب  اإلنسان  جسم  باملوظفني أن  ميلء  مكتب  اإلنسان  جسم  أن 
وصف  املمكن  فمن  التخصصات،  وصف بمختلف  املمكن  فمن  التخصصات،  بمختلف 
والتنظيف  الصيانة  بقسم  الرستوينات  والتنظيف وظيفة  الصيانة  بقسم  الرستوينات  وظيفة 

!!HousekeepingHousekeeping

الرستوينات  له،  داعي  ال  علمي  تعقيد  الرستوينات ودون  له،  داعي  ال  علمي  تعقيد  ودون 
  DNADNA األمينية  باألمحاض  وطيدة  عالقة  األمينية عىل  باألمحاض  وطيدة  عالقة  عىل 
من  من    SPOOLSPOOL بكرة  حول  لفها  بكرة وطريقة  حول  لفها  وطريقة 
اهلستونات اهلستونات HistonesHistones,, وعىل حسب االحتياج  وعىل حسب االحتياج 
تساعد بل قد تتحكم يف لف أو فك خيط االمحاض تساعد بل قد تتحكم يف لف أو فك خيط االمحاض 
عالقة  له  وهذا  البكرة،  هذه  حول  عالقة األمينية  له  وهذا  البكرة،  هذه  حول  األمينية 
املعّجزات  منها  و  اخلارجية  باملؤثرات  املعّجزات وطيدة  منها  و  اخلارجية  باملؤثرات  وطيدة 
اسمها دهنية  بروتينية  مواد   ، مثاًل  اسمها  دهنية  بروتينية  مواد   ، مثاًل   AGEsAGEs
  AGEs Advanced Glycation EndAGEs Advanced Glycation End الــ الــ 
ProductsProducts وهو اسم اختاره الباحثون بعبقرية  وهو اسم اختاره الباحثون بعبقرية 
املواد  هذه  تأثري  ربطوا  حيث  عليها!  املواد حيسدوا  هذه  تأثري  ربطوا  حيث  عليها!  حيسدوا 
  AGE’sAGE’s هذه ال ، هذه ال ،""AGEsAGEs بمعنى االسم بمعنى االسم ""العمر العمر
""املعّجزاتاملعّجزات" "  للتبسيط  هنا  أنا  ساسميها  للتبسيط التي  هنا  أنا  ساسميها  التي 
يعني حاجات بتكربنا سنا برسعة أعىل، وهذه يعني حاجات بتكربنا سنا برسعة أعىل، وهذه 
""تسكرهاتسكرها" "  تم  بروتينية  دهنية  مواد  عن  تم عبارة  بروتينية  دهنية  مواد  عن  عبارة 
التسكر  اسمها  عملية  يف  اجلسم  يف  التسكر بالسكر  اسمها  عملية  يف  اجلسم  يف  بالسكر 
تنتج  عملية  األخر  من  تنتج ،  عملية  األخر  من   ،GLYCATIONGLYCATION
األيض  نتيجة  ونأكل  نعيش  طاملا  حال  أية  األيض عىل  نتيجة  ونأكل  نعيش  طاملا  حال  أية  عىل 
أسلوب  طرق  وأكمل  أفضل  يف  حتى  أسلوب واحلرق  طرق  وأكمل  أفضل  يف  حتى  واحلرق 
لو  ولكن  كده!  كده  مائت  اإلنسان  ألن  لو احلياة،  ولكن  كده!  كده  مائت  اإلنسان  ألن  احلياة، 
نوع  سوء  نتيجة  الطبيعي  حدها  عن  نوع زادت  سوء  نتيجة  الطبيعي  حدها  عن  زادت 
االكل مثال، أو حرقه أو بسبب نوعه االكل مثال، أو حرقه أو بسبب نوعه ""حيواينحيواين""  
قد  جافه  حارقه  طهي  لطريقة  قد وتعرضه  جافه  حارقه  طهي  لطريقة  وتعرضه 
  ١٠٠١٠٠ إىل  إىل    AGE’sAGE’s ""املعّجزاتاملعّجزات" "  هذه  هذه تتضاعف  تتضاعف 
قطار  وإرساع  هرولة  إىل  يؤدي  مما  قطار ضعف،  وإرساع  هرولة  إىل  يؤدي  مما  ضعف، 
عمر اخلاليا والنتيجة شيخوخة خلوية مبكرة عمر اخلاليا والنتيجة شيخوخة خلوية مبكرة 
يناهز  وهو  يناهز   وهو   8080 اإلنسان  شكل  كان  لو  كام  اإلنسان جدا  شكل  كان  لو  كام  جدا 
احليوانية  املأكوالت  زادت  وكلام  الستني،  احليوانية عمر  املأكوالت  زادت  وكلام  الستني،  عمر 
الدهون  مشبعة  وألبان  والدواجن  اللحوم  الدهون من  مشبعة  وألبان  والدواجن  اللحوم  من 
وشوي قيل  من  حرارهتا  درجة  وشويوزادت  قيل  من  حرارهتا  درجة  وزادت 
))Roasting, grilling & broilingRoasting, grilling & broiling( وحرق ( وحرق 
يف  جدا  عالية  درجات  إىل  رسيع  يف وتسخني  جدا  عالية  درجات  إىل  رسيع  وتسخني 
زيادة  إىل  هذا  أدى  كلام  جدا،  قليل  زيادة وقت  إىل  هذا  أدى  كلام  جدا،  قليل  وقت 
من  املئات  عرشات  من   املئات  عرشات  مضاعفة,,  اضعاف  مضاعفة  اضعاف  رهيبةرهيبة,, 
املعّجزات املعّجزات AGEsAGEs وهذه من شأهنا أن تقلل من  وهذه من شأهنا أن تقلل من 
الذكر  سابقة  وظيفتها  يف  الرستوينات  الذكر كفاءة  سابقة  وظيفتها  يف  الرستوينات  كفاءة 

اخلاليا  بصيانة  عالقة  هلا  والتي  جدا  اخلاليا املهمة  بصيانة  عالقة  هلا  والتي  جدا  املهمة 
وبالتايل  للخاليا  املبكرة  الشيخوخة  تأخري  وبالتايل و  للخاليا  املبكرة  الشيخوخة  تأخري  و 

للجسم كله!للجسم كله!
األكل  ونوع  الطهي  طريقة  بساطة  األكل  وبكل  ونوع  الطهي  طريقة  بساطة   وبكل 
يف  تتحكم  التي  العوامل  أهم  من  تكون  يف قد  تتحكم  التي  العوامل  أهم  من  تكون  قد 
لألمحاض  الربوتينات  هذه  صيانة  لألمحاض كفاءة  الربوتينات  هذه  صيانة  كفاءة 
بعض  أشارت  وقد  البرشي،  اجلسم  يف  بعض األمنية  أشارت  وقد  البرشي،  اجلسم  يف  األمنية 
عدد  معدل  أن  إىل  املجاالت  هذه  يف  عدد األبحاث  معدل  أن  إىل  املجاالت  هذه  يف  األبحاث 
مثل  مدينة  يف  للفرد  يوميا  املعّجزات  مثل هذه  مدينة  يف  للفرد  يوميا  املعّجزات  هذه 
..KunitsKunits 15 15,,000000 إىل  يصل  نيويورك  إىل مدينة  يصل  نيويورك  مدينة 

  
أم  أهم..  األكل  السؤال هل طريقة طهي  أم ولكن  أهم..  األكل  السؤال هل طريقة طهي  ولكن 
األكل،  نوع  بساطة  بكل  األكل؟!واإلجابة  األكل، نوع  نوع  بساطة  بكل  األكل؟!واإلجابة  نوع 
قد  مثال  الفرن  يف  احللوة  البطاطا  شوي  قد فعند  مثال  الفرن  يف  احللوة  البطاطا  شوي  فعند 
ينجم عن هذا اقل من ينجم عن هذا اقل من 100100 كيلو وحدة من تلك  كيلو وحدة من تلك 
املعجزات الغري مرغوب فيها ، بينام شوي قطعة املعجزات الغري مرغوب فيها ، بينام شوي قطعة 
الوقت  لنفس  الفرن  نفس  يف  ستيك  أو  الوقت حلمة  لنفس  الفرن  نفس  يف  ستيك  أو  حلمة 
كيلو  كيلو    1010,,000000 إىل  إىل    50005000 من  عنه   ينجم  من قد  عنه   ينجم  قد 
إىل  تؤدي  وهذه  املعجزات  تلك  من  إىل وحدة  تؤدي  وهذه  املعجزات  تلك  من  وحدة 
األنسولني،  االلتهابات يف اجلسم، مقاومة  األنسولني، زيادة  االلتهابات يف اجلسم، مقاومة  زيادة 
يؤدي  مما  اخلاليا  أخطاء  الرشايني،  يؤدي تصلب  مما  اخلاليا  أخطاء  الرشايني،  تصلب 
جُتاعيد  مبكرة،  شيخوخة  رسطانات،  جُتاعيد إىل  مبكرة،  شيخوخة  رسطانات،  إىل 
السكر  مرض  مبكر،  الزهايمر  مبكرا،  السكر اجللد  مرض  مبكر،  الزهايمر  مبكرا،  اجللد 
القلبية  واألزمات  القلب  أمراض  الثاين،  القلبية النوع  واألزمات  القلب  أمراض  الثاين،  النوع 
من  والكثري  املبكرة  الدماغية  من والسكتات  والكثري  املبكرة  الدماغية  والسكتات 
مبارشة  بطريقة  تنجم  التي  األخرى  مبارشة األمراض  بطريقة  تنجم  التي  األخرى  األمراض 
أو غري مبارشة عن الشيخوخة املبكرة للخالياأو غري مبارشة عن الشيخوخة املبكرة للخاليا

إىل  تؤدي  التي  الطرق  اشهر  من  إىل ولكن  تؤدي  التي  الطرق  اشهر  من  ولكن 
التي  املعجزات  هذه  بسبب  مبكرة  التي شيخوخة  املعجزات  هذه  بسبب  مبكرة  شيخوخة 
أيامنا  يف  األضعاف  مئات  بل  عرشات  إىل  أيامنا تصل  يف  األضعاف  مئات  بل  عرشات  إىل  تصل 
معظم  اللحوم  أكل  عىل  الرتكيز  بسبب  معظم هذه  اللحوم  أكل  عىل  الرتكيز  بسبب  هذه 
والبقول  اخلرضوات  من  والقليل  والبقول الوقت  اخلرضوات  من  والقليل  الوقت 
من  النوعية  هذه  املثال  سبيل  فعىل  من والفواكه،  النوعية  هذه  املثال  سبيل  فعىل  والفواكه، 
مثال  بالشوي  طهيها  تم  لو  حتى  مثال املأكوالت  بالشوي  طهيها  تم  لو  حتى  املأكوالت 
ستحتوي  صحية  غري  طهي  طريقة  ستحتوي وهي  صحية  غري  طهي  طريقة  وهي 
مقارنة  املعجزات  هذه  من  جدا  القليل  مقارنة عىل  املعجزات  هذه  من  جدا  القليل  عىل 
بالكثري  عرشات  عن  نتكلم  املشوية،  بالكثري باللحوم  عرشات  عن  نتكلم  املشوية،  باللحوم 
نتحدث  عندما  ولكن  الطهي  مع  حتى  نتحدث مئات  عندما  ولكن  الطهي  مع  حتى  مئات 
من  اآلالفات  عن  نتحدث  وحلوم  فراخ  من عن  اآلالفات  عن  نتحدث  وحلوم  فراخ  عن 
الضأن  حلم  أن  العجيب  )من  الضأن   حلم  أن  العجيب  )من  املعّجزاتاملعّجزات  هذه هذه 
املعّجزات(  عىل  حتتوي  التي  اللحوم  أقل  املعّجزات( من  عىل  حتتوي  التي  اللحوم  أقل  من 

عىل  السلبي  التأثري  طرق  أشهر  عىل من  السلبي  التأثري  طرق  أشهر  من 
الســرتــويــنــات الشــبــاب  الســرتــويــنــاتمــجـــــددات  الشــبــاب  مــجـــــددات 
SIRTUINSSIRTUINS وهي  وهي ٧٧ بروتينات داخل خاليانا  بروتينات داخل خاليانا 
داخل  وثالثة  امليتوكوندريا  داخل  منها  داخل ثالثة  وثالثة  امليتوكوندريا  داخل  منها  ثالثة 
نفسها  اخللية  داخل  واحدة  وأخر  نفسها النواة  اخللية  داخل  واحدة  وأخر  النواة 
وخارج امليتوكوندريا والنواة! حيث كثرة هذه وخارج امليتوكوندريا والنواة! حيث كثرة هذه 
ضعف  إىل  مبارشة  بطريقة  تؤدي  ضعف   إىل  مبارشة  بطريقة  تؤدي  املعّجزاتاملعّجزات 
أداء بروتينات جمددات الشباب مما يؤدي إىل أداء بروتينات جمددات الشباب مما يؤدي إىل 

شيخوخة مبكرة يف اخلاليا!شيخوخة مبكرة يف اخلاليا!

عىل  للحفاظ  املأكوالت  أفضل  هي  عىل ما  للحفاظ  املأكوالت  أفضل  هي  ما 
وظائف جمددات الشباب وتعزيزها إىل وظائف جمددات الشباب وتعزيزها إىل 

أقصى الدرجات؟أقصى الدرجات؟
أشارت األبحاث أن اللحوم املصنعة السوسيس أشارت األبحاث أن اللحوم املصنعة السوسيس 
واهلوت دوج واهلام والربجر وهذه االنواع من واهلوت دوج واهلام والربجر وهذه االنواع من 
اللحوم والتي حتتاج إىل طرق طهي عادة شوي اللحوم والتي حتتاج إىل طرق طهي عادة شوي 

أو قيل مما يؤدي إىل اآلالفات من أو قيل مما يؤدي إىل اآلالفات من املعّجزاتاملعّجزات يف  يف 
كل وجبة مما قد يصل إىل عرشات اآلالف يوميًا كل وجبة مما قد يصل إىل عرشات اآلالف يوميًا 
املعّجزاتاملعّجزات يف حني كلام زادت اخلرضوات  يف حني كلام زادت اخلرضوات  من من 
بطريقة  الكاملة  واحلبوب  والفواكة  بطريقة والبقول  الكاملة  واحلبوب  والفواكة  والبقول 
اضافة  مع  جافة،  غري  وصحية  بطيئة  اضافة طهي  مع  جافة،  غري  وصحية  بطيئة  طهي 
او  يس  فيتامني  عىل  حيتوي  الذي  او الليمون  يس  فيتامني  عىل  حيتوي  الذي  الليمون 
الطامطم  وعصري  واألورجيانو  والكركم  الطامطم اخلل  وعصري  واألورجيانو  والكركم  اخلل 
تأثري  من  يقلل  اإلضافات  هذه  من  كل  تأثري حيث  من  يقلل  اإلضافات  هذه  من  كل  حيث 
األكل  يف  األكل   يف  املعّجزاتاملعّجزات  زيادة  عىل  الطهي  زيادة طريقة  عىل  الطهي  طريقة 
%50%50، حتى لو ، حتى لو  بنسبة قد تصل إىل تقليل إىل حد بنسبة قد تصل إىل تقليل إىل حد 
أو  اخلل  فاستعامل  اللحوم  طهي  عن  نتكلم  أو كنا  اخلل  فاستعامل  اللحوم  طهي  عن  نتكلم  كنا 
البهارات بمختلف  البهارات بمختلف الليمون أو هذه االنواع من  الليمون أو هذه االنواع من 
أنواعها بالذات الكركم والزعرت والفلفل االسود أنواعها بالذات الكركم والزعرت والفلفل االسود 
تقليل  إىل  يؤدي  الطامطم،  وعصري  تقليل والكمون  إىل  يؤدي  الطامطم،  وعصري  والكمون 
!!AGEsAGEs  مدمرات اجلسم التي تدعي مدمرات اجلسم التي تدعي املعّجزاتاملعّجزات

من  لإلكثار  املقالة  هذه  يف  مني  دعوة  من وهذه  لإلكثار  املقالة  هذه  يف  مني  دعوة  وهذه 
والطامطم  والثوم  باخلل  اخلرضاء  والطامطم السلطات  والثوم  باخلل  اخلرضاء  السلطات 
من  مانع  وال  أنواعها  بمختلف  من والبهارات  مانع  وال  أنواعها  بمختلف  والبهارات 
نوع  تناسب  التي  الفواكة  من  القليل  نوع اضافة  تناسب  التي  الفواكة  من  القليل  اضافة 
من  الوجبة  هذه  حتتوي  حيث  من السلطات  الوجبة  هذه  حتتوي  حيث  السلطات 
الكنوا عىل  او  البقول  الكنوا عىل السلطة مع اضافة بعض  او  البقول  السلطة مع اضافة بعض 
القليل جدا من القليل جدا من املعّجزاتاملعّجزات وحتتوي عىل الكثري  وحتتوي عىل الكثري 
التهابات  األكسدة مضادات  التهابات جدًا من مضادات  األكسدة مضادات  جدًا من مضادات 
حيوية  ومضادات  الرسطانات  حيوية ومضادة  ومضادات  الرسطانات  ومضادة 
وتعمل  وتعمل   املعّجزاتاملعّجزات  مضادات  وبالتايل  مضادات طبيعية  وبالتايل  طبيعية 
هذه معًا يد يف يد عىل تعزيز وظائف جمددات هذه معًا يد يف يد عىل تعزيز وظائف جمددات 
الشباب، حيث تعمل يف أهبى صورها لتحافظ الشباب، حيث تعمل يف أهبى صورها لتحافظ 

عىل شباب اخلاليا!عىل شباب اخلاليا!

دور إىل  األبحاث  بعض  أشارت  دوروقد  إىل  األبحاث  بعض  أشارت  وقد 
أن  وجد  حيث  حياتنا  يف  أن   وجد  حيث  حياتنا  يف  بركة""  بركةاحلركة  ""احلركة 
النوع  السكري  مرض  مصايب  من  النوع الكثري  السكري  مرض  مصايب  من  الكثري 
الرشايني  وتصلب  األنسولني  ومقاومة  الرشايني الثاين  وتصلب  األنسولني  ومقاومة  الثاين 
من  مهولة  كميات  من  اجسامهم  حتتويه  من ملا  مهولة  كميات  من  اجسامهم  حتتويه  ملا 
احلركة  عدم  بسبب  واخلاليا  الدم  يف  احلركة   عدم  بسبب  واخلاليا  الدم  يف  املعّجزاتاملعّجزات 
واضعاف  واضعاف   املعّجزاتاملعّجزات  زيادة  عىل  يعمل  زيادة والذي  عىل  يعمل  والذي 
مما  الرستوينات  بروتينات  صيانة  مما وظيفة  الرستوينات  بروتينات  صيانة  وظيفة 
ورسطانات  مزمنة  التهابات  إىل  ورسطانات يؤدي  مزمنة  التهابات  إىل  يؤدي 
خلوية  للشيخوخة  نتيجة  مبكرة  خلوية وأمراض  للشيخوخة  نتيجة  مبكرة  وأمراض 
الصيام  فوائد  إىل  األبحاث  وأشارت  الصيام مبكرة!  فوائد  إىل  األبحاث  وأشارت  مبكرة! 

باملاء لتقليل املعّجزات وزيادة الرستوينات!باملاء لتقليل املعّجزات وزيادة الرستوينات!
النبايت  األكل  زيادة  اخلالصة  هي  النبايت وهذه  األكل  زيادة  اخلالصة  هي  وهذه 
من  املمكنة  الكميات  أقل  عىل  حيتوي  من الذي  املمكنة  الكميات  أقل  عىل  حيتوي  الذي 
وحيتوي  وحيتوي    Evil AGEsEvil AGEs الرشيرة  الرشيرة   املعّجزاتاملعّجزات 
عىل أكثر كميات ممكنة من مضادات األكسدة عىل أكثر كميات ممكنة من مضادات األكسدة 
الباهظ الثمن  دون  واملعادن  الباهظوالفيتامينات  الثمن  دون  واملعادن  والفيتامينات 
التي  التي   املعّجزاتاملعّجزات  كثرة  من  هلا  داعي  ال  كثرة وتكلفة  من  هلا  داعي  ال  وتكلفة 
تؤذي اجلسم،تؤذي اجلسم،  وال أقصد منع اللحوم متاما، رغم وال أقصد منع اللحوم متاما، رغم 
اللحوم  منع  عند  أنه  األبحاث  لبعض  اللحوم اإلشارة  منع  عند  أنه  األبحاث  لبعض  اإلشارة 
احلياة  وهو  متاما،  احليواين  األكل  ومنع  احلياة متاما  وهو  متاما،  احليواين  األكل  ومنع  متاما 
كوكب  عىل  كوكب ٪  عىل   ٪١٠١٠ من  أقل  يعيشها  التي  من النباتية  أقل  يعيشها  التي  النباتية 
األرض من البني أدمني! قد يؤدي هذا إىل زيادة األرض من البني أدمني! قد يؤدي هذا إىل زيادة 
العمر حوايل العمر حوايل ٧٧ سنوات كام أشار الكاتب الشهري سنوات كام أشار الكاتب الشهري
DrDr. . Collin Camp�Collin Camp� كامبل كولن  كامبل د.  كولن   د. 
القرن  يف  التغذية  أبحاث  أشهر  يف  القرن   يف  التغذية  أبحاث  أشهر  يف   bellbell
الصيني البحث  املدعو  الصينيالعرشين  البحث  املدعو  العرشين 
  The China Cornell Oxford studyThe China Cornell Oxford study
كثرة  الرتباط  األبحاث  هذه  أشارت  كثرة حيث  الرتباط  األبحاث  هذه  أشارت  حيث 

عندما  خصوصًا  باألمراض  احليواين  عندما األكل  خصوصًا  باألمراض  احليواين  األكل 
البحوث  البحوث تكون حلوم مصنعة كام أشارت هيئة  تكون حلوم مصنعة كام أشارت هيئة 
ارشاف  حتت  وهي  ارشاف   حتت  وهي   IARCIARC العاملية  العاملية للرسطان  للرسطان 
بأن  بأن    20152015 عام  يف  عام   يف   WHOWHO العاملية  الصحة  العاملية هيئة  الصحة  هيئة 
األوىل!  الدرجة  من  مرسطنة  املصنعة  األوىل! اللحوم  الدرجة  من  مرسطنة  املصنعة  اللحوم 
واللحوم عموما حتى غري املصنع منها قد تلعب واللحوم عموما حتى غري املصنع منها قد تلعب 
قد  وهذا  الرسطان  نسبة  زيادة  يف  ثانويا  قد دورا  وهذا  الرسطان  نسبة  زيادة  يف  ثانويا  دورا 
يكون نتيجة زيادة هرمون يكون نتيجة زيادة هرمون IGFIGF-1-1 الذي ينتجه  الذي ينتجه 
الكبد نتيجة كثرة الربوتينات احليوانية واأللبان الكبد نتيجة كثرة الربوتينات احليوانية واأللبان 
و  االكل!  يف  عموما  واألسامك  والفراخ  و واجلبن  االكل!  يف  عموما  واألسامك  والفراخ  واجلبن 
املثال! سبيل  عىل  القولون  رسطان  أمهها  املثال!من  سبيل  عىل  القولون  رسطان  أمهها  من 

كانت  إن  القارئ  عزيزي  تفعل  ماذا  كانت ولكن  إن  القارئ  عزيزي  تفعل  ماذا  ولكن 
من  اكثر  حيبها  التي  املأكوالت  هي  من هذه  اكثر  حيبها  التي  املأكوالت  هي  هذه 
من  األرض  عىل  آدم  بني  من   األرض  عىل  آدم  بني   7,000,000,0007,000,000,000
يف  آدم؟  بني  يف   آدم؟  بني   8,000,000,0008,000,000,000 جممل  جممل حوايل  حوايل 
يف  والكتب  األبحاث  آالف  قراءة  وبعد  يف رأيي  والكتب  األبحاث  آالف  قراءة  وبعد  رأيي 
اإلنسان  أن  الصحي  والتخسيس  التغذية  اإلنسان جمال  أن  الصحي  والتخسيس  التغذية  جمال 
من  أكثر  يأكل  عندما  وافرة  بصحة  يتمتع  من قد  أكثر  يأكل  عندما  وافرة  بصحة  يتمتع  قد 
وفواكة  وبقول  خرضوات  من  األكل  من  وفواكة   وبقول  خرضوات  من  األكل  من   %80%80
وحبوب كاملة وبذور صحية واملكرسات اخلام وحبوب كاملة وبذور صحية واملكرسات اخلام 
الزيتون  الزيتون أو املحمصة والزيوت الصحية كزيت  أو املحمصة والزيوت الصحية كزيت 
ودون زيوت غري صحية أو مهدرجة والــ ودون زيوت غري صحية أو مهدرجة والــ 20%20%  
صحية  بطرق  املطهية  اللحوم  متثل  صحية املتبقية  بطرق  املطهية  اللحوم  متثل  املتبقية 
والبهارات  اخلل  من  الصحية  اإلضافات  والبهارات مع  اخلل  من  الصحية  اإلضافات  مع 
والليمون وعصري الطامطم مما يؤدي إىل تقليل والليمون وعصري الطامطم مما يؤدي إىل تقليل 
نسبة نسبة املعّجزاتاملعّجزات يف هذه املأكوالت مما يعزز من  يف هذه املأكوالت مما يعزز من 
وظيفة بروتينات جمددات الشباب مما يؤخر وظيفة بروتينات جمددات الشباب مما يؤخر 
املبكرة،  الشيخوخة  دون  وحيول  املبكرة، ويمنع  الشيخوخة  دون  وحيول  ويمنع 
يومني  ختصيص  هذا  حلدوث  طريقة  يومني وأسهل  ختصيص  هذا  حلدوث  طريقة  وأسهل 
يكون  وأن  األكل  إىل  اللحوم  إلضافة  يكون باألسبوع  وأن  األكل  إىل  اللحوم  إلضافة  باألسبوع 
الرتكيز يف األكل عىل األكل النبايت حيث يتمتع الرتكيز يف األكل عىل األكل النبايت حيث يتمتع 
التهابات  مضادات  أنواع  وأروع  بأكثر  التهابات هذا  مضادات  أنواع  وأروع  بأكثر  هذا 

ومضادات الرسطان! ومضادات الرسطان! 
صحة  عىل  تساعد  األخرية  وهذه  صحة واأللياف  عىل  تساعد  األخرية  وهذه  واأللياف 
بيوم  املايكرو  املدعو  اهلائل  اجلرثومي  بيوم اجلثامن  املايكرو  املدعو  اهلائل  اجلرثومي  اجلثامن 
والذي تتخطى عدد خالياه املئة تريليون خلية والذي تتخطى عدد خالياه املئة تريليون خلية 
آدم  البني  جسم  يف  آدم   البني  جسم  يف   100,000,000,000,000100,000,000,000,000
والنشا  الذائبة  األلياف  هو  الرئييس  والنشا وغذاؤه  الذائبة  األلياف  هو  الرئييس  وغذاؤه 
املقاوم ومها متوفرين فقط يف األكل النبايت من املقاوم ومها متوفرين فقط يف األكل النبايت من 
ومكرسات  كاملة  وحبوب  وبقول  ومكرسات خرضوات  كاملة  وحبوب  وبقول  خرضوات 
حيث ال حتتوي اللحوم واأللبان وال الفراخ وال حيث ال حتتوي اللحوم واأللبان وال الفراخ وال 
األلياف، وهلذا  انواع  األلياف، وهلذا األسامك عىل أي نوع من  انواع  األسامك عىل أي نوع من 
كربوهيدرات  وهى  النباتية  باأللياف  كربوهيدرات سميت  وهى  النباتية  باأللياف  سميت 
ومنها غري ذائب وهو يساعد عىل زيادة حجم ومنها غري ذائب وهو يساعد عىل زيادة حجم 
التخسيس  وبالتايل  الشبع  إىل  يؤدي  مما  التخسيس الرباز  وبالتايل  الشبع  إىل  يؤدي  مما  الرباز 
وصحة األمعاء واجلهاز اهلضمي عموما ومنها وصحة األمعاء واجلهاز اهلضمي عموما ومنها 
وتؤدي  للبكترييا  مبارش  غذاء  وهي  وتؤدي الذائبة  للبكترييا  مبارش  غذاء  وهي  الذائبة 
هذه إىل اجود أنواع البكترييا النافعة يف األمعاء هذه إىل اجود أنواع البكترييا النافعة يف األمعاء 
مما  األمعاء،  يف  الضارة  البكترييا  كثرة  مما ومنع  األمعاء،  يف  الضارة  البكترييا  كثرة  ومنع 
له يف اجلهاز اهلضمي  انتظام ال مثيل  إىل  له يف اجلهاز اهلضمي يؤدي  انتظام ال مثيل  إىل  يؤدي 
القولون  وتقرحات  العصبي  القولون  القولون ومنع  وتقرحات  العصبي  القولون  ومنع 
وأيضا  عموما  اهلضمي  اجلهاز  وأيضا وأمراض  عموما  اهلضمي  اجلهاز  وأمراض 
واالمتصاص  اهلضم  عملية  مثالية  عىل  واالمتصاص يساعد  اهلضم  عملية  مثالية  عىل  يساعد 
املبكرة! الشيخوخة  عملية  منع  بل  املبكرة!وابطاء  الشيخوخة  عملية  منع  بل  وابطاء 
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