
عندما نتحــدث مع السفرية مليـاء خميمـر 
وجتربتــهـا يف احلياة الدبلوماسية، فــإنـنـــا 
نتحــدث عــن شخصيــة دبــلــومــاســيـــة 
خمــضــرمــة من الطــراز األول، صاحبــة 
كاريزمــا مميزة مثقفة سياسية إجتامعية 
متطورة و ُمبة للفنون وكل ما هو جديد 

ومميز.
اإلسم : السفرية ملياء عىل محــادة خميـمــر
ولدت يف 2 أبريل من مواليـد االسـكنــدريــة        
املنصب احلايل : قنصل عام مجهورية مرص 
العربية يف لوس أنجلوس ىف 4 سبتمرب 2015

املناصب السابقة:
- مـدير إدارة التخطـيــط الســيايس وإدارة 
األزمــات الــدوليــــة بــــوزارة اخلــارجــيــة.
- نــائـــب مســــاعــد وزيــــــر اخلــــارجـيـــة 

للشئون القانونية الدولية.
- ســفيــر مجهوريــة مصـر العربيــة لــدى 

الفــاتــيــكــان 6 نوفمرب 2008.
- وزير مفوض بمكتب وزيــر اخلـارجيـــة.
- مستشار بالبعثـة الدائمـة جلمهورية مرص 

العربية لدى األمم املتحدة.
- سكرتري أول باالدارة القــانــونيــة بـوزارة 

اخلارجية.
- نــــائــــب قنصــل عـــام مجهـــورية مرص 

العربية يف رومــــــا.
- سـكرتيـر ثـالث باالدارة القـانونيــة بوزارة 

اخلارجية.
املؤهالت الدراسية:

ليسانس حقوق مــن جامعــة اإلسكنــدرية.
مــاجيســتــيــر يف الدراسات القـانونيــة من 

جامعة نيويورك. 
مشاركة املرأة يف العمل الدبلومايس وشغلها 
بالرجال  أسوة  قوية  دبلوماسية  ملناصب 
املرأة  لتمكني  مرص  تشهد  إجيايب،  مظهر 
واالستفادة من قدراهتا، فالسفرية املرصية 
ملياء عيل محادة، أثبتت نجاحها يف ترقيتها 
عىل  شاهدًا  لتكون  آلخر،  منصب  من 
نجـاح املرأة املرصية يف العمل الدبلومايس.
 6 يف  أوراقها  اعتامد  تم  التي  املرأة  فتلك   
نوفمبــر 2008 لتصبــح ســفيــرة مجهورية 
مصــر العــربــيــة لــدي الكــرســي الــرسويل 
بالفـاتـيــكـــان حتملــت مسـؤوليــة كبيـــرة.
 2011 استدعتها احلكومة املرصيــة يف ينايــر 
بابا  من  ترصحيات  خلفية  عىل  للتشاور 
الفاتيكان بنديكتــوس السـادس عشــر، التي 
احلادث  بعــد  املرصي  الداخيل  الشأن  متس 
القــديســني يف  اإلرهابــي بتفجيــر كنيســة 
اإلسكندرية، حيث طالب بابا الفاتيكان قادة 
التجاوزات  من  املسيحيني  بحامية  العامل 
ومظــاهــر عــدم التســامح الــدينــي، ولكن 
بعــدهــا أرســلت الفاتيكــان رسائل إجيابية 
وتطلعت إىل طي صفحة اخلالف مع مرص 

السفرية  إعادة  املرصية  اخلارجية  فقررت 
.2011 فرباير   20 يف  عملها  ملواصلة  مليــاء 
204 من  وفـي حـركـــة ترقيـــات شمـلــت 
واملستشارين  املفوضيـن  والـوزراء  السفراء 
والثوالث  والثـــواين  األول  والسكرتـــاريـــة 
وامللحقني، أصدرهتا وزارة اخلارجية، يف 12 
وزيرًا  درجة  من  ترقيتها  تم   ،2012 فرباير 
مفوضًا إىل درجة سفري، لتنهي فرتة عملها 
كسفرية لدي الفاتيكان يف 31 أغسطس 2012 
عاتقها. عىل  كبرية  املسؤولية  حتملها  بعد 
 ويف إطـــار خطــــة إلعــــادة اهليكلة لوزارة 
فهمـــي،  نبــيــــل  أصــــدر  اخلــارجية، 
حــركــــة  األسبق  اخلــارجيــة  وزير 
خاللــهــا  قــرر  ملساعديــن،  تســــكيــــن 
السفيــرة  تســكيــن   ،2013 أغسطس   19 يف 
التخطيط  إلدارة  كمدير  خميمر  مليــــاء 
بعدها  تولت  ثم  األزمات  وإدارة  السيايس 
منصب قنصل عام مجهورية مرص العربية 
فـي لــوس أنــجــلــوس ىف 4 سبتمرب 2015.
- برجـــاء القـــاء ضوء عىل أهـم مطـــات 
النشـــأة وتأثيـــرهــا عىل حياة السفرية ملياء 
خميمر الدبلوماسـيـة، باإلضـافة إىل النقـاط 

الفارقة يف مسريتك املهنية؟ 
الـســفـيـــرة: بــــدأ مشـــــوار حيايت املهنية 
ديسمرب  ىف  الدبلومايس  للسلك  بإنضاممى 
احلقوق  كليـــة  ىف  ختــرجــي  بعــد   1986
جامعــة االسكنــدرية، الدبلوماســي، حيث 
مرصية  كبنت  الذات  إثبات  رحلة  بدأت 
الطريق  أقطع  وكنت  االسكندرية،  من 
بحيث  يوميًا  واالسكندرية  القاهرة  بني 
املساء  ىف  وأعود  فجرًا  القاهرة  إىل  أسافر 
أرستى.  بيت  إىل  عمىل  من  االنتهاء  بعد 
من  ألكثر  املجهود  هبذا  أقوم  وظللت 
وألرسيت  لنفيس  فيها  أثبت  سنوات  ثالث 
املسئولية. قدر  عىل  اننى  ولرؤسائي 
ومل يكن د. نبيل العريب -وهو من اختارنى 
بالوزارة-  القانونية  اإلدارة  ىف  معه  للعمل 
علم  ان  وما  اليومي.  سفرى  بموضوع  يعلم 
حتى استدعاين، وطلب مني أن أخذ بعض 
حد  عىل  البحر"  عىل   " لدراستها  امللفات 
داللة  كان  وإن  حيدث،  مل  ما  وهو  تعبريه، 
والذي  الراقي  اإلدارة  أسلوب  عىل  كافية 
يعتني بتفاصيل حياة املرؤسني ومشاكلهم.
وتعــد نيــويــورك من أهم مطات حيايت 
املهنية نظرًا ألن جتربة األمم املتحدة تشكل 
الدبلومايس مهنيًا وجتعله عىل صلة وثيقة 
بام يدور عىل الساحة الدولية، حيث استمر 
مخس  من  يقرب  ما  الدائم  الوفد  ىف  عمىل 
القرارات  عرشات  عىل  تفاوضت  سنوات. 

إنشــــاء  اتفاقيــة  تبقـى  لكن  واالتفاقيـــات 
يطلق  ما  وهي   - الدولية  اجلنائية  املحكمة 
اجلنائية  للمحكمة  األساسى  النظام  عليها 
التجارب  وأروع  أثرى  من  هى  الدولية- 
أو  العمىل  املستوى  عىل  سواء  عشتها  التى 
األسايس  املفاوض  كنت  فقد  اإلنساين. 
يراود  حلاًم  كانت  التى  اآللية  تلك  يف  ملرص 
الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  منذ  اإلنسانية 
وظلت بندا عىل بنود اللجنة القانونية لألمم 
املتحدة تتم مناقشته كل عام منذ سنة 1946 
وال يتوصل يف شأنه إىل اتفاق. وظل الوضع 
وأصبح  الباردة  احلرب  انتهت  أن  إىل  كذلك 
املناخ الدويل مهيئًا إلنشاء آلية دولية قضائية 
االختصاص  من  نوع  هلا  يكون  دائمة 
الدوىل. اجلنائي  القانون  مسائل  ىف  العاملى 
نيويورك  يف  الثرية  جتربتي  توجت  وقد 
القانون  ىف  املاجستري  درجة  عىل  بحصويل 
 LLM نيــويــورك  جامعـة  من  الدوىل 
بالوفد.  عمىل  أثناء  هلا  أعد  كنت  والتي 
مكتب  ىف  ألعمل  للقاهرة  بعدها  عدت 
السيدة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون 
اخلارجية ملدة أربع سنوات، فيها عملت ألول 
االقتصادية.  مرة بموضوعات ذات طبيعة 
ملصــر  سفيــرًا  عيــنــت   2008 عـــام  ىف 
وكانــت   2012 وحتــى  الفـاتيــكــان  لــدى 
فيها  تعرفت  باهلينة.  ليست  مهمــة 
بالطبع  جانب  إىل  الكاثوليكي  الفكر  عىل 
كبرية  مكانة  هلا  فمرص  السيايس.  العمل 
املسلمة  الدولة  بوصفها  الفاتيكان  لدى 
الرشق  ىف  مورية  واألكثر  واألهم  األكرب 
الفاتيكان  مع  فتتعامل  مرص  أما  األوسط. 
عىل أنه دولة أى من منطلق سيايس وليس 
منذ  معه  دبلوماسية  عالقات  ولدينا  ديني. 
وأول  مسلمة  دولة  أول  فنحن   1947 عام 
مع  عالقات  تقيم  األوسط  الرشق  ىف  دول 
بدأت  فقد  لبنان،  إال  تسبقنا  وال  الفاتيكان، 
أخذا  فقط،  بشهرين  مرص  قبل  عالقتها 
ىف االعتبار الوضعية اخلاصة للعالقة بينهام. 
املقدسة  األرايض  ملف  بنشاط  توليت  كام 
الفاتيكان  مع  اهلامة  امللفات  من  وهو 
حول  بيننا  كثرية  اتفاق  نقاط  لوجود 
األديان  حوار  ملف  وأيضًا  موضوعاته. 
األيــــام. الرائـجة ىف هــذه  امللفات  وهو من 
- الســـفيـــرة مليـــاء خميـمـــر شـــخصيـــة 

دبلومـــاســـية رفيعـة ذات خبـــرة متميـزة 
ومتنوعة يف العمـل الدبلـــومـــايس، برجـاء 
التفضـــل بإلقـــاء الـــدور التـــي تلعبه املـرأة 

املرصية يف العمل الدبلومايس؟
الـســفـيـــرة: بدايًة أود أن أشري إىل ان عمل 

الدبلومايس املرصي يرجع  السلك  املرأة يف 
إىل عام 1962، أي مـا يـزيد عىل نصف قرن 
املرصية  املرأة  فيها  تثبت  أن  استطاعت 
الدبلومـايس  للعمل  حقيقية  إضافة  اهنا 
به  متيزت  وما  الدؤوب  العمل  خالل  من 
للمشكالت  دبلوماسياتنا يف مقاربات هادئة 
وصواًل إىل أنسب احللول، من خالل معاجلة 
متأنية للقضايا. ومنذ اليوم االول، أكدت املرأة 
الدبلوماسـي  العمل  يف  دورها  أن  املرصية 
ليس دورًا جتميليًا أو مستحدثًا، إنام هو دور 
أصيل وركن أسايس من أركان الدبلوماسية 
العرشات من  اعدت وأهلت  التي  املرصية، 
الاليت  الناهبات  املرصيات  الدبلوماسيات 
ارتقني يف سلك العمل الدويل أو الدبلومايس 
وصــواًل إىل املنــاصــب الــوزاريــة والــدوليـة 
فاعلية  بمدى  عملية  شهادًة  يف  املرموقة، 
املرصية.  الدبلوماسية  املنظومة  يف  دورهن 
وخالل هذا املشوار برزت شخصيات رائدة 
حيث  املرصيات،  الدبلوماسيات  بني  من 
هي  املرايس  هدى  السفرية  السيدة  كانت 
أول دبلوماسية تلتحق بالسلك الدبلومايس" 
وأود أن اشري هنا إىل ماذكره السفري مجال 
منصور - رمحه اهلل- يف مذكراته، والتي أشاد 
فيها بأداء املرايس وشجاعتها يف العديد من 
املواقف أثناء عملها حتت رئاسته، وقبوهلا 
للتطوع بالقيام بالعديد من املهام، التي تنصل 
من القائم هبا الزمالء من الرجال يف البعثة. 
بأن  تفخر  أن  ملرص  حيق  فإنه  احلقيقة  ويف 
نسبة متثيل املرأة يف العمل الدبلومايس تعد 
من اعىل النسب التمثيل يف خارجيات العامل 
والتي بلغ %30 من امجايل عدد الدبلوماسيني 
املناســـبة  هـــذه  يف  اغفــل  وال  املرصيــيــن، 

الدبلوماسيات  خرية  من  نخبة  اىل  االشارة 
جمال  يف  أسامءهن  ملعت  الالئي  املرصيات 
الدبلومايس والسيايس والالئي تقلد  العمل 
مناصب  أو  هامة  وزارية  حقائب  بعضهن 
احلرص.  ال  املثال  سبيل  عىل  رفيعة  دولية 
كام  املرايس-  هدى  والسفريات  مثل 
عرفة  هبيجة  والسفريات  سابقًا-  ذكرت 
مريفت  الوزيرة  والسيدة  فهمي،  وعبلة 
النجا   أبو  فايزة  الوزيرة  السيدة  التالوي، 
والسيدة  خطاب،  مشرية  الوزيرة  السيدة 
ماجدة  والسفريات  مكرم،  نبيلة  الوزيرة 
شــاهـيــن، منى عمر، نـائــلـة جبــر، دولت 
يضيق  ممن  الكثريات  وغيــرهــن  حســـن 
االجيال  إىل  باإلضافة  املجــال،  عن ذكرهــن 
اجلــديـــــدة مــن الــدبلوماسيات الواعدات.
- من هو املثل األعىل للسفرية ملياء خميمــر 
عـلـى املســتوى الشخصـــي واملهنـي، ومــــا 
هو االثر الـذي تــركه كل منهم يف حيـــاهتـــا 

ومسريهتــا املهنـيــة.
الـســفـيـــرة:عـلـى املســــــتوى الشــــخيص 
مـاميــًا  وكان   - اهلل  رمحـه  والــدي  كــان 
عىل  اهتديت  الذي  النرباس  هو  ناهبًا- 
إعالء  من  يَف  غرسه  ما  خالل  من  نوره، 
واإلحســاس  والعـــدالــــة  اإلنســــانية  قيــــم 
والشجــاعة  الكلمــــة  وأمانـــــة  بـاملســؤليــة 
لدراسة  الحقًا  دفعنــي  ما  وهــو  االدبيــة، 
استطعت. ما  دربه  عىل  ألســري  القانون، 
نبيل  الدكتور  كان  املهني  املســتوى  عــلــى 
ومندوب  األسبق  اخلارجية  وزير  العريب، 
يف  والقايض  املتحدة  االمم  يف  الدائم  مرص 
هو  القانون،  ورجل  الدولية  العدل  مكمة 
معايري  بتالقي  يتعلق  فيام  واملثل  القدوة 
مع  واقتدار،  بحرفة  الدبلومايس  العمل 
إىل  باإلضافة  العمل،  هذا  ألدوات  امتالك 
حتليل  عىل  القادرة  القانونية،  العقلية 
منطقية.  نتائج  إىل  منها  والوصول  املواقف 
أن  أمهية  العريب  نبيل  دكتور  علمني  وقد 
يكون الرئيس يف العمل إنسانًا قبل اي يشء، 
ويبادر  معه  يعملون  من  مشكالت  يتفهم 
مما  هلا،  حلول  إجياد  يف  مساعدهتم  إىل 
تدفع  العمل،  ميط  يف  إجيابية  بيئة  خيلق 
باألفراد إىل العمل واإلنتاج بأقصى طاقاهتم.
أستاذي  فيأيت  العلمي،  املستوى  عىل  اما 
أســتــاذ  صعــب،  أبــي  جــورج  الــدكتــور 
رأس  علـى  املـعــروف  الــدولــي  الـقــانــون 
يف  األثر  أبلـغ  أحدثت  التـي  الشخصيـــات 
أبـــًا  أعـتــبـــره  والـذي  العلميــة.  حـيــاتـي 
روحيًا لطاملا أسهمت نصائحه يل وآراؤه يف 
)3 صفحـة  )يتبــع  العلمية  عقليتي  تشكيل 



كـــاريـــزمـــا: 
هي اجلاذبية املقنعة أو الســـحر ذى 
الطابع اخلاص، كاريزمـــا مصطلـــح 
يونــانــي األصل مشــتــق من كلمــة 
نعمــة أي هبــة إهليـة جتعــل املــرء 

ُمفضـــاًل جلاذبيته.
فإن الكاريزما هي الصفة املنســـوبة 
إلــى أشخـــاص أو مـــؤسســـات أو 
مناصب بسبب صلتهـــم املفرتضــة 
بالقوى احليـــوية املؤثـــرة واملحددة 

للنظام.
يعترب ماكس فيبــر أول من أعطـــى 
املصطلح صبغـــة سياســـية عنـــدما 
استخدمـــه لإلشـــارة إلــى القـــدرة 
التي يتمتع هبـــا شـــخص معـيـــــن 
للتأثيـــر يف اآلخريـــن إىل احلــد بـــأن 
جيعلـــه فـي مركز قـــوة بالنـســـبة 
هلـــم وبحيـث يمنحـــه الـواقـعــون 
حتـــت تأثيـــره حقوقـــا تســلطيــة 
عليهـــم كنتيجـــه لقدرتـه التأثرييـة.

قسم فيرب السلطة إىل ثالثة أنواع:
السلطة التقليدية: 

وهـــى التـــي تســـتمد شـــرعيتهــــا 
من األعـــراف والعـــادات والتقـاليد 

املستقرة.
السلطة القانونية:

العقـــالنية وتـــرتكـــز شـــرعيتـهـــا 

عىل إيمـــان املحكوميـــن بقانـــونية 
جمموعة من القواعد واإلجراءات 
وبحق الـــذي يصلـــون إىل السلطـــة 
وفقا هلا يف أن يامرسوا سلطـــاهتـــم 
ويصـدروا احكامهـــم التـــي تكـــون 

ملزمة للجميع.
السلطة الكريزماتية:

والتي تســـتمد رشعيتها من إيمــان 
اآلخريـــن بقـــدراهتـــا.

ونحـــن نـؤمـن أن نصــل إلــى كـــل 
شخص منكم بشكل إجيابى وعمىل 
وتفاعـــىل من الناحيـــة املعـــرفيـــة 
الصحفيـــة اإلعـــالمية و التثقيفيــة 
والفنيـــة واخلدميـــة واملعلـومـاتيـــة 
والتــرفيهيــة والــريــاضــيــة فـــــى 
صحيفتـكــــــم كــــاريــــزمــــــــــــــــا 
)الـهـــدف بـيـــن يــديــك(وهـذا هـو 
شــعـارنا الـذى نتبنــــاه ونعمل عــىل 

حتقيقه من خالل خدمة القــارئ.
قد تم تأسيس صحيفة كاريزما أصاًل 
بسبب تزايد عدد سكان جمتمعات 
السكان  سيام  وال  األوسط،  الرشق 
الواليات  ىف  العربية  باللغة  الناطقني 
املتحـــدة االمـــريكيـــة، وحتـــديـــدا 
يف لـــوس أنجلـــوس، كاليفـــورنيـــا. 
نحـــن نعتقـــد أن هـــناك حـــاجـــة 
للصحـف املطبـــوعـــة ومواقعـــهـــا 

العــربيــة  باللغــة  اإلنتــرنت  عــلــى 
حيــث أن العــديــد مــن النــاطقيــن 
بـــالــلغــــة العـــربيــة حيــتــاجـــون 
عــــدد  عــن  فضـــاًل  بشــده  هلــا 
اإلنجليزية  باللغة  الصفحات  مــن 
فــى اجلريـــدة للوصــول إىل القطاع 
العريب األمريكــــي الناشئ واملولود 
بأمـــريكـــا ىف أســـر عربيـــة األصل.
باجلزء  هتتم  صحيفة  هي  كاريزما 
االجتامعيـــة والرياضـــة واالقتصــاد 
واألخبـــارى والتثقيفـى واخلـدمــى 
للجاليـة العربيـة ويـوجــد هبــا باقه 
والصحفيــيـن  الكتـــاب  املـــع  مـــن 
الصحيفة  العـــربـــى،  الوطـــن  ىف 
توجد بجميع األماكن العربية ومن 
فضلك عزيزى القارئ إن مل جتدها 
التليفون  بمنطقتك اطلبنا فورًا عىل 
 6262619969 بالصحيفـــة  اخلــاص 
الصحيفة إىل أكرب رشحيه  لوصول 
يف  األمريكي  العريب  املجتمع  من 
وسان  انجلوس  لوس  أنحاء  مجيع 
فرانسيسكو وسان دييغو وشيكاغو.
بوضع  هتتم  الرشكات  من  العــديــد 
إعالنــاتــهـــا مع صحيفتنا من أجل 
الوصول إلـــى القطاع العريب الكبري 
صحيفة  وستتواجد  جمتمعنــا.  يف 
السـفـــارات  بـداخـل  "كـــاريــزمــا" 
إلـــى  للـوصـول  املختـلفـه  العربيـة 
ســـكان  مـــن  ممكـــن  عـــدد  أكرب 
كـــاريـــزمـــا  صحيفـــة  كاليفورنيا، 
علـــى  موقعـهـــا  علــى  متـــاحـــة 
االنتـــرنـــت عـــلـــى العنـــوان التاىل 
 www.charismaaa.com
وتصــبــح يف متــنــــاول اجلــمــيــــع 
مــوقعــهــا. عــلــى  و  مــطــبــوعــه 
القارئ ىف كل عدد سأكتب  عزيزى 
إسم  هو  هذا  غربة(  )رحلة  ىف  لك 
العمود اخلاص بى وأمتنى ان نقدم 
لك خدمة مميزة وصحافة مرتمة 
تليق بشخصـك الكريـم .. حتيـــاتــى.

Charismaaa Newspaper 
was originally established 
due to the growing popu-
lation of Middle Eastern 
communities, particularly 
the Arabic speaking na-
tives in the US, specifically 
in Los Angeles, Califor-
nia. We believe there is a 
need for printed and on-
line newspapers in Arabic, 
since many of the Arabic 
speakers are only fluent 
in that language. As well 
as few page in English to 
reach the Arab-American 
sector. Charismaaa is a 
social newspaper provid-
ing up to date events, the 
latest news, Arabic res-
taurants, entertainment, 
sports, economy, interna-
tional news, and culture. It 
also promotes profession-
alism among columnists 
and other writers of vari-
ous articles. Charismaaa 
will be reaching out to the 
Arab American communi-
ty throughout the Los An-
geles, San Francisco, and 
San Diego region. Many 
companies draw interest 
toward placing an adver-
tisement with Charismaaa 
newspaper in order to 
reach the Arabic sector of 
our community. Charis-
maa newspaper would be 
a good fit for the embassy 
to reach the Arabic popula-
tion in California in the Ar-
abic and English language, 
with news and updates. 
Charismaaa newspaper 
will be available in various 
locations within reach of 
the Arabic community.



السفرية: أود يف البداية أن اعرب عن سعاديت وفخري باجلالية املرصية 
يف الساحل الغريب للواليات املتحدة،حيث تزخر بأمثلة فاخرة من 
املجتمع  يف  واندجموا  ملموسة،  نجاحات  حققوا  الذين  املرصيني 
األمريكي، بام حقق هلم مكانة مرموقة. وأشري إىل أنني ال أستطيع 
القول أنه قد واجهتني صعوبات مددة إبان تويل منصبي كقنصل 
عام يف لوس أنجلوس، حيث كان انضباط العمل القنصيل يف البعثة، 
هو اإلرث الذي تركه يل زمالئي السابقني من القناصل العامني، وهو 
ما مهد يل االرضية الصلبة لكي انطلق إىل آفاق أرحب يف التواصل مع 
الغريب. حيث  الساحل  املجتمعات املرصية يف  اجلالية واإلندماج يف 
كانت أهم التحديات هي كيفية التواصل مع املواطنني املرصيني أينام 
للقنصلية  اللجوء  عىل  املواطن  حتث  محيمة  رابطة  وخلق   ، كانوا 
بيانات  قاعدة  انشاء  إىل  باإلضافة  تردد،  بدون  معها  والتواصل 
من  األعم  الغالب  إلحجام  نظرًا  صعبة،  عملية  وهي  للمواطنني، 
مواطنينا عىل التواصل مع البعثات القنصلية إال يف حاالت الرضورة. 
وقد قمت ومازلت بجهود كبرية للتواصل مع كافة أطياف اجلالية، 
واملشاركة يف كافة الفعاليات اخلاصة هبم بام فيها مناسباهتم اخلاصة. 
باإلضافة إىل اجراء اللقاءات الدورية مع املواطنني يف لوس أنجلوس 
الواليات  يف  تقام  التي  الفعاليات  يف  واملشاركة  فرانسيسكو،  وسان 
حاليًا  اقوم  كام  العامة.  القنصلية  اختصاص  لنطاق  التابعة  األخرى 
ملناقشة  الواليات،  تلك  يف  اجلالية  ألبناء  بزيارات  للقيام  بالرتتيب 
أوضاعهم وبحث كيفية تقديم أية تسهيالت فيام يتعلق بعمل البعثة.

- برجاء إلقاء الضوء عىل نوعيـة اخلدمـات التي تقـدمـهــا 
القنصليات املرصية للمواطنني يف دوائر اختصاصها.

أو  شقني  إىل  تنقسم  القنصلية  اخلدمات  ان  الواقع  يف  السفرية: 
التقليدي  املنظور  وهو  االول   ، تسميها  أن  أحببت  إذا  منظورين 
بالنيابة  والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات  بقيام  واخلاص   ، املكتبي 
التي  اخلدمات  كافة  تقديم  يف  املرصية  الدولة  مؤسسات  كافة  عن 
اعتامدها  أو  رسمية  مستندات  استخراج  من  املواطن  حيتاجها 
الرقم  بطاقات  أو  السفر  لوثائق  واستخراج  عليها،  والتصديق 
بالطبع  اخلاضع  االمر  وهو  وغريها،  امليالد  وشهادات  القومي، 
القاهرة  يف  األصلية  اجلهات  متطلبات  تفرضها  خمتلفة  آلليات 
اإلجراءات  اهناء  إىل  باإلضافة  العملية.  هلذه  احلاكمة  واملعايري 
اخلاصة  الشئون  من  وغريها  والوفاة  الطالق  او  بالزواج  اخلاصة 
مساعدة  أي  لتقديم  املحلية  السلطات  مع  والتواصل  باملواطنني، 
الدولة  لقوانني  خيضع  ما  وهو  بعينها،  مواقف  يف  للمواطنني 
واملحددة  املرصي  الدستور  يف  والواردة  احلاكمة  واألطر  املحلية 
يف  املرصية  والقنصليات  السفارات  حترك  وحدود  إلختصاصات 
القومي  والرقم  التجنيد  جلان  وفود  حضور  تنظيم  وكذا  اخلارج. 
التجنيدية.  مواقفهم  ملراجعة  او  للمواطنني  بطاقات  إلصدار 
ومتابعة مواقف املواطنني املرصيني يف السجون االمريكية. بجانب 
يف  "ابناؤنا  امتحانات  عىل  باإلرشاف  التعليم  وزارة  عن  نيابة  القيام 
عىل  اإلرشاف  وكذا   ) ثقايف  مكتب  وجود  عدم  حالة  )يف  اخلارج" 
ومتابعة  اجلالية،  أو  القنصلية  تقيمها  التي  الثقافية  الفعاليات  كافة 
األسواق. وفتح  املرصية  للرشكات  والرتويج  التجارية  امللفات 

- حتـدثــت ســيادتـك عن املفهـوم التقـليــدي، فهل هنــاك 
مفهــوم غري تقليدي، وما تقصدينه بذلك؟

السفرية :إن املنظور غري التقليدي هو األهم يف نظري ، وهو واخلاص 
بالتواصل مع اجلالية املرصية يف كافة أماكن جتمعاهتا وحضور مجيع 
إطار سياسة  االول، يف  اليوم  منذ  عليه  مناسباهتا، وهو ما حرصت 
معلنة مفادها ان كل فرد من اجلالية يمثل بالنسبة يل اجلالية بأكملها، 
وقد قمت يف هذا اإلطار بالتواجد أينام وجدت اجلالية، مشاركة يف 
لتوحيد  ممود  جهد  لكل  ومؤيدًة  وداعمًة  أفرادها،  هيم  ما  كل 

أطيافها، وال يفوتني يف هذا الصدد أن أشري إىل دور القنصلية يف دعم 
يعقوب  جمدي  الدكتور  ملستشفى  سواء  التربعات  مجع  حفالت 
وهو  لألطفال.  الريش  أبو  بمستشفى  انتهاًء   57357 مستشفى  أو 
ما يأيت من منطلق إيامين باتساع دور القنصليات عام هو وارد يف 
اوامر التكليف الرسمية أو مددات اإلختصاصات املتعارف عليها.

- ما هي اخلدمـات التي تم استحداثها بعد توليكم منصبـكم 
كقنصل عام يف لوس أنجلوس؟

السفرية: كام هو معروف وذكرته من قبل يف عدة مناسبات فإن 
اخلدمات القنصلية ثابتة ومددة طبقًا للقوانني املحلية واملرصية، إال 
أنني عىل قناعة تامة بان هناك جمال واسع للتحرك يف " كيفية تأدية 
اخلدمة" والشكل الذي تصل به للمواطن، لتعميق احساسه باالنتامء 
للوطن، واهتامم الوطن باملرصيني يف اخلارج وحدبه عىل مصاحلهم، 
وهي حقيقة واقعة ، ال احبذ اخلوض كثريًا يف تفاصيلها حتى ال اهتم 
بعدم املوضوعية بحكم منصبي. إال أنني أود ان أؤكد عىل أن الدولة 
املرصيني  املواطنني  خلدمة  بالفعل  تعمل  اجهزهتا  بكافة  املرصية 
افردت  فقد  املغرتبني.  بأبناءنا  خاص  اهتامم  إىل  باإلضافة  ككل، 
هلم وزارة خاصة، ويكفي ان أدلل عىل ذلك بأن اشري إىل ان السيدة 
وزيرة اهلجرة زارت لوس أنجلوس عدد مرات، كان آخرها الزيارة 
التي قامت هبا يوم 21 اجلاري بصحبة جمموعة من أعضاء الربملان 
املرصية  اجلالية  جتمعات  إحدى  نظمته  الذي  احلدث  يف  للمشاركة 
مهام  تسلمي  فور  قمت  كام  لألطفال.  الريش  أبو  مستشفى  لدعم 
منصبي يف لوس أنجوس بتفعيل آليات التواصل املبارش مع املواطنني 
ورفع كفاءهتا، حيث أصبح يف إمكان أي مواطن يف أي وقت عىل 
مدار الساعة بالتواصل مع القنصلية عن طريق الفيسبوك حيث يتم 
الرد الفوري واآليل عىل املواطن يف موضوع سؤاله، أو باستمهاله للرد 
عليه تليفونيًا او عرب الربيد االلتكرتوين، أهيام أنسب له. كام يمكن 
الدخول  ويمكن  االنرتنت.  عىل  البعثة  موقع  طريق  عن  التواصل 
عىل موقع القنصلية عىل الفيسبوك والذي يوضح نسبة رسعة الرد 
عىل املواطنني، وكذا عىل تطبيقات تقييم املواقع عىل االنرتنت مثل 
Yelp والتي توضح حصول القنصلية عىل معدالت تقييم مرتفعة 
املجاملة. تعرف  ال  أهنا  يقينًا  نعرف  التي  الغربية"  باملعايري  "حتى 

- حيدث الكثري من اخللط بيـن املواطنيــن حــول مفهــوم 
ووظيفــة كــل من السفارة والقنصليــة، برجــاء التفضــل 

بالتعريف بالفارق بني االثنني؟
السياسية  العالقات  مسئولية  تتوىل  السفارة  أن  الواقع  يف  السفرية: 
التي  العامة  املظلة  وتشكل  املقر  دولة  مع  والثقافية  واالقتصادية 
تعمل من خالهلا القنصليات وخمتلف املاكتب الفنية التابعة للجهات 
البعثة  إطار  يف  ممثلة  تكون  والتي  الدولة،  يف  املختلفة  الرسمية 
املواطنني  مصالح  لرعاية  قنصلية  أقسام  تتضمن  كام  الدبلوماسية، 
السابق ذكرها، وأنه نظرًا للطبيعة اخلاصة للنظام الفيدرايل االمريكي، 
واتساع املسافات، فإن ذلك أتاح للقنصليات والقنصليات العامة تقوم 
إىل جانب عملها برعاية مصالح املواطنني يف نطاق اختصاص جغرايف 
مدد، وتشمل اختصاصاهتا ما سبق ان ذكرته يف السؤال السابق. 
حريًة يف احلركة ملتابعة واإلرشاف عىل العديد من امللفات االقتصادية 
ملا  طبقًا  املحلية  الصبغة  ذات  السياسية  امللفات  وبعض  والثقافية، 
العامل. يف  األكرب  للدولة  العام،  الصالح  واعتبارات  الظروف  تقتضيه 

- ما هي طموحاتكـم مــن خــالل منصبكـم كقنصــل عــام 
سواء عىل املستوى املهني أو الشخيص؟

السفرية:يف احلقيقة فإن مهنة الدبلومايس من املهن القليلة التي 
يتالشى فيها احلد الفاصل بني الشخيص واملهني، فالدبلومايس 

الذي يميض عمره يتنقل من بلد آلخر للتعبري عن تطلعات بالده 

ومحاية مصاحلها، يصبــــح بعــــد خــــدمــــة
 طويلة تتجاوز ثالثة عقود ، يرى يف حتقيق الصالح العام وما هو منوط 
به من واجبات، هو هدفه االسمى والوحيد، وعليه فإين أطمح إىل 
رؤية جالية مرصية قوية ، موحدة ومتجانسة، تشمل كافة أطياف 
املجتمع املرصي، وان أرى أبناء بلدي األعزاء يف تواصل دائم وفعال 
مع الوطن، فال غنى الي طرف منهم عن اآلخر ، فالفرع يسقط بال 
أصل ، واألصل عاٍر بال فروع. كام أضع نص عيني هدفًا أعتربه أساسيًا 
وهو دعم قنوات التواصل بني االجيال وخاصة اجليلني الثاين والثالث 
الوطن. او مع  بينهم  املتحدة، سواء فيام  الواليات  من املرصيني يف 

- رجاء التفضل بإلقاء الضــوء عــلــى اتفــاق التــآخي بيـن 
اجليزة ولوس أنجلوس.

ولوس  اجليزة  مدينة  بني  التآخي  اتفاق  إطار  يف  قمت  السفرية: 
أنجلوس برفع علم املحافظة املرصية يف احتفالية أقيمت خصيصًا 
وهو  أنجلوس،  لوس  مع  التوأم  املدن  أعالم  رفع  تم  الغرض.  هلذا 
إطار  يف   ، والثالثني  الثامن  الوطني  املنتزه  افتتاح  بمناسبة  تم  ما 
اإلنفتاح  سياسة  يف  باالستمرار  أنجلوس  لوس  التزام  عن  التعبري 
والتعاون مع دول ومدن العامل ، وأن املدينة تستمد إرثها وتقاليدها 
معهم  محلوه  وبام  العامل  دول  خمتلف  من  مهاجرين  انصهار  من 
اجلمعي  الوعي  شكلت   ، وتقاليد  عادات  من  اجلديد  وطنهم  إىل 
املدن  كوكبة  إىل  مؤخرًا  اجليزة  انضامم  يأيت  والتي  املدينة.  لسكان 
حلقات  كاحد  أنجلوس  لوس  مدينة  مع  التآخي  اتفاقيات  ذات 
عىل  املرصية  واملحافظات  املدن  حرص  إطار  ويف  االنفتاح.  هذا 
اخلربات  نقل  يسهل  وبام   ، العامل  دول  كافة  مع  التواصل  تعزيز 
والتجارب املتبادلة ، ويعمق من أطر التواصل املجتمعي واحلضاري. 

- كلمـة مـن قنـصـل مصـر يف واليــات الســاحـل الغــربــي 
للمرصيني يف الواليات املتحدة.

واليات  وخاصًة  املتحدة  الواليات  يف  الوطن  أبناء  أدعو  السفرية: 
الشخيص  املستوى  عىل  وعزم  بجد  العمل  إىل  الغريب،  الساحل 
لتحقيق كافة طموحاهتم الشخصية، وأؤكد هلم أن نجاح كل منهم 
أدعوهم  ابنائها،  بنجاح  تسعد  أم  أي  كشان  لوطنهم،  مفخرة  هو 
للتواصل مع الوطن ومؤسساته، فكام ذكرت سابقًا فمرص وأبناءها 
االبناء  يف حاجة كل منهم إىل اآلخر، أدعوهم إىل احلرص عىل ربط 
ومهومه  بالوطن  والثالث-  الثاين  -اجليلني  اجلديدة  االجيال  من 
وقضاياه، فال يوجد وطن بال مهوم ومشكالت، ولعيل استعري هنا 
كلمة البابا شنودة )مرص وطن يعيش فينا وليست وطنًا نعيش فيه(.

يقني  عىل  وإين  كاريزما،  جريدة  بدور  أشـيد  أن  أود  هنـايـًة 
يكون  أن  جيب  ملا  به  حيتذى  نموذجًا  ستكون  أهنا  من 
هنائي  بمنتج  للخروج  اجلالية  ألبناء  اجلامعي  العمل  عليه 
األول.  للنـور يف عـدده  الذي سيخرج  النموذج  مرشف، كهذا 
مناقشة  طريق  عن  اجلالية  أبناء  بني  للوصــل  حلقــة  لتـكـون 
مشكالهتم  لكافة  وتنــاوهلا  اهتاممهــم،  مل  املوضوعات 
أن  عىل  أؤكـد  أن  واود  هلــا،  حلــول  تقديــم  علـى  والعمــل 
اخلارج  يف  لبـالده  عــام  قنصـل  أو  سفيــر  أي  يتمناه  ما  أكثر 
كاريزما  تعد  والتي  الفعالة،  الناعمة  القوة  أدوات  إمتالك  هو 
بالنجاح. هلـــا  متنيايت  فكــل   ... هلـــا  عمليـــًا  جتسـيـــدًا 

أرسة صحيفة كاريزما تتقدم بكل الشكر والتقدير لسعادة السفرية 
ملــيـــــاء خميمـــــر عىل تشجيعها وتبنيها ودعمها لفكـرة اجلـريــدة 
وسياساهتا ونشاطاهتا التى ختدم اجلاليــة املصــرية بأمريكا ونتمنـى 

لسعادهتا كل النجاح والتوفيق ىف مشوارها املـهــنـــى واإلنســـانى.
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كانت  النظيفة،  املنّظمة  الدنمرك  شوارع  يف 
املواطنني  ينقُل  باص،  عامٌة/  حافلٌة  تسري 
من مكان إىل مكان. يقود الباص رجٌل أسود 
يتوقف  العمل.  وحبُّ  اجلدية  عليه  تبدو 
آلًة  حيمل  رجٌل  فيصعد  إشارة،  يف  الباص 
عىل  العزف  بدأ  وفجأة  ساكس،  موسيقية، 
ورشعت  امليـــالد"،  "عيــد  مقطوعــة:  آلتــه 
الغناَء  شاركها  ما  ورسعان  الغناء.  يف  سيدٌة 
يف  غناؤهم  انتظم  وقد  احلافلة،  رّكاب  كلُّ 
السائق  اندهش  واحدة.  غنائية  مقطوعة 
واحلني  احلني  بني  برتّقب،  يرمق،  وظل 
املثبتة  املرآة  يف  فيه،  بَمن  احلافلة  صالوَن 
املجانني!  يا  الباص؟!  يف  ميالد  عيد  أمامه. 
املسلم  الصومايل  األسود،  السائق  أن  صحيح 
كلامت  بني  "خمتار"،  اسَمه:  ُأذُنه  التقطت 
عىل  اندهاًشا!  إال  يزده  مل  ذلك  لكن  األغنية، 
املحطة  وصل  أن  إىل  طريقه،  يف  استمر  إنه 
يسدون  البرش  من  حشًدا  فوجد  التالية. 
وأعالًما  الفتات  وحيملون  عليه،  الطريق 
ملونة عليها عبارات تقول: عيد ميالد سعيد 
ارتسمت  التي  الدهشة  سيامُء  خمتار.  يا 
اتساعهام عىل  عينيه  وانفتاُح  وجهه،  عىل 

واالبتسامة  الُعجاب،  العجب  يرى  كمن 
غري  "شهقٌة"  صاحبتها  التي  الوجىل 
قة، ال يمكن للكلامت أن تصفها، مهام  مصدِّ
تشاهدوها  أن  البد  وبيان.  بالغة  من  بلغْت 
تصلكم  لكي  أنا،  شاهُدهتا  مثلام  بأنفسكم، 
العامل  ذلك  قلب  يف  اعتمل  ما  ويصلكم 
العيــش  لقمة  أجل  من  يكّد  الذي  البسيط 
يف بالد جاّدة ال مكان فيها خلامل أو لعاطل. 
احلدث  بذلك  غبطتي  تشاركوين  لكي 
الفيلم  تشاهدوا  أن  بوسعكم  امللهم،  الفريد 
أيقونه  حتت  الرابط،  هذا  عىل  هنا  القصري 
Tube:http://bedrebustur.dk

اليوم موافق عيد ميالد  أن  باختصار  القصُة 
يف  الكادحني  كل  شان  وشأنه  السائق.  هذا 
ميالده.  عيد  الرجُل  يتذكر  مل  العامل،  هذا 
وإن تذكر فلن يعريه أيَّ اهتامم. ارتدى زّي 
يفعل  كام  عمله  إىل  الصباح  يف  ونزل  العمل 
من  أحد  هينئه  أن  دون  حتى  ربام  يوم.  كل 
هذا  طيب!"،  وأنت  سنة  "كل  أرسته:  أفراد 
إن كانت أرسته معه يف ذلك البلد األورويب. 
هبا،  يعمل  التي  العام،  النقل  مؤسسة  لكن 
من  بوصفه  بياناته  كافة  يضم  ملفٌّ  لدهيا 
عيد  عن  تغافل  الرجل  أن  وبام  موظفيها. 
ميالده ومل يفكر يف أن يأخذ إجازة ليحتفل 

فقد  واملسؤولية؛  والنظام  العمل  مفّضال  به، 
تكافئه عىل نحو مبتكر  أن  املؤسسُة  قررت 
لتكون  الطريق،  عىل  ميالده  بعيد  وحتتفل 
مفاجأًة ارتّج هلا فؤاد الرجل فجلبت الدموَع 
وزمالؤه  رؤساؤه  يعانقه  بينام  عينيه،  إىل 
بالرايات  يلوحون  والرّكاب  املاّرُة  فيام 
خمتار. "املسلم":  اسمه  حتمل  التي  امللونة 
أولئك برٌش يفهمون احلياة عىل نحو خمتلف 
يتفانون  إهنم  العرب.  نحن  نفهمها  عام 
احلياة  يف  يتفانون  مثلام  واجلدية،  العمل  يف 
العمل   وقَت  يقدسون  هبا.  االستمتاع  ويف 
وقَت  ويقدسون  للعمل،  كامال  فيهبونه 
ويقدسون  للراحة،  كامال  فيهبونه  الراحة، 
للعبادة. كامال  فيهبونه  العبادة،  وقَت 
التي  للشكالنية  جمال  وال  أوراق،  خلَط  ال 
نحن  فال  األحيان.  معظم  يف  نحن  نجيدها 
بجد.  بحياتنا  نستمتُع  نحن  وال  بجد،  نعمُل 
فال  عمق،  دون  طفيًفا،  ا  مسًّ األموَر  نمسُّ 
يقول:  قارًئا  أسمع  وهنا  ليشء!  نخلُص 
أولئك الدنمركيون هم ذاهتم من رسموا تلك 
هلم:  وأقول  الكريم.  للرسول  املسيئة  الصور 
مل  مثلنا،  فهم،  نحن.  يرسموننا  كانوا  إنام 
يروا الرسول عليه الصالة والسالم، ليحاولوا 
النْيل منه. لكنهم، دون شك، رأونا  أو  رسمه 
ونحن  بالدهم،  يف  أو  بالدنا  يف  سواء  نحن، 
وللمسلمني.  للعرب  مشّوهة  صورًة  نقدم 
بالدهم  ويعمرون  جيّدون  مّنا  قليٌل 
احرتامهم  فينالون  والعمل،  بالعلم  الغربية 
ا يعيثون يف بالدهم  وتقديرهم، وكثريون جدًّ
فساًدا وسلوًكا معيًبا، ييسء لنا مجيعا كخري 
خطـأ  من  أبرئهم  لسُت  اإلساءة.  تكون  ما 
وكذلك، باملقابل، ال أنوي أن أبرئنا من أخطائنا. 
أتاه  ولو  مجاال،  اجلامَل  أرى  أن  اعتدُت  فقد 
أجنبيٌّ غريب أو حتى عدّو، وأن أرى القبَح 
ابني. وألنني  أو  أو أيب  أتاه أخي  قبًحا، وإن 
حريصٌة عىل صورتنا العربية التي نعمل بكل 
جهدنا عىل تشوهيها يف يومنا وليلنا، حيقُّ يل 
أن أغار. وتلك القصة، حكاية السائق خمتار 
مألت قلبي بالغرية، حينام أقارن بينها وبني 
من  البسطاء  ألولئك  احرتامنا  وعدم  قمعنا 
عىل  الذين  الكادحة،  الربوليتارية  الطبقة 
نعبأ  ال  ثم  حياتنا،  تسرُي  فقط،  سواعدهم 
حتى بأن نقول هلم: شكرا. قالت يل د. عبلة 
الداعية اإلسالمية األشهر: نحن  الكحالوي، 
وهيوًدا  ونصاري  مسلمني  مجيعا،  البرَش 
بأعاملنا. فقط  بأعاملنا.  اجلنة  ندخل  سوف 

مـواطـن وحكـومــةحكاية السائق خمتار

احلـيـــــاة جـمــيـــلـــة

احلـــل مـــوجــــود..

ختيلت حـوار دار بيــن املواطــــن ورئيــــس 
احلكومة بعد ترصيح رئيس بعثــة الصندوق 
الــــــدويل باقتــراب صــدور قرار حكـــومي 
بــرفــــع أســعــار البنــــزين واملحــــروقات:

رئيــــــــس الــــــــوزراء:
أهـــــال بيك عزيزي املواطن، أرجــو أن تثــق 
أنني وحكومتي نعمل خلدمتـك أنت وبقيــة 
إخوانك املواطنني وأن املنصــب حاليا أصبح 
مغرما ال مغنمــا، ويصلنــا غضبــك وضيقــك 
من غالء األسعار، لكن مــابيــدنا حيلة وربام 
لو كنت مكاين الختــذت نفــس القــرارات.

املواطن املرصي:
أهال بحرضتــك، املــؤكـد ان معنــديــش شك 
يف أنك وحكومتــك بتشــتغلــوا عشــان البلــد 
تطلــع قــدام، لكــن برصاحــة إحنا اهترسنـا 
والنســتطيــع حتمــل مزيـد مــن الضغــوط 

وكفاية علينا كده.
رئيس الوزراء:

اعــرف ان الفاتــورة كانت بــاهــظــة وكــان 
مطلوبا دفعهــا مرة واحــدة لكن مـاذا نفعل 
والبلـــد كانـت عيل وشـــك االفالس ووصـــل 
سعر الدوالر خارج البنوك ايل ضعف سعره 
داخل البنوك، كان االحتياطي قـد وصــل ايل 
15مليار دوالر اليغطي اســترياد احتياجاتنــا 
الشــهريـــة ملــدة شــهريــن فقــط وكــانــت 
احلكومات االجنبية تقــرضنا بفوايــد عاليــة 

بسبب شعورها باملخاطرة معنا.
املواطن املرصي:

بدات افهمك وافهم كالمك شوية شوية لكن 
وكرسة  الضيق  شدة  يف  املواطنني  وبقية  انا 
االسعار  تضخم  بسبب  عيالنا  قدام  النفس 
ملستويات تفوق طاقاتنا بمراحل بسبب انكم 
كحكومة قمتم بتحميل جييل كامل الفاتورة 
ثم  سنة   65 طوال  جيل  اي  يسددها  مل  التي 
سمعنا من كام يوم نيتكم لرفع اسعارالبنزين 
نفي  رغم  انفسنا  نصدق  مل  واملحروقات، 
وزير املالية ترصحيات صندوق النقد الدويل.

رئيس الوزراء:
لكن احلكومة عيل لسان وزير املالية نفي 

زيادة االسعار العام املايل احلايل، رغم ان هذا 
النفي سيكلفنا الكثري من العجز يف املوازنة 

العامة للدولة.
املواطن املرصي:

كل  مع  وعرشتنا  متابعتنا  خالل  من   
حرضتك  وحكومة  السابقة  احلكومات 
حتديدا، تعودنا ان النفي اليعني عدم تطبيق 
زيادات  اجراء  ذلك  قبل  نفيتم  فقد  الزيادة، 
حتي  الزيادة،  حدثت  لكن  بعينها  سلع  يف 
البنزين  زيادة  نفي  البرتول  وزير  السيد  ان 
نعرف  االسعار،  بساعات  وبعدها  االخرية 
الثقة  امامكم لكن  الضغوط وانه الحل  طبعا 
غري  حكومة  ماهو  وبني  كمواطنني  بيننا 
مستقرة وتلك قضية اخري ليس هذا وقت 
وزير  نفي  املوضوع،  ايل  ونعود  مناقشتها 
املحروقات  اسعار  يف  زيادة  اجراء  املالية 
يونيو  ينتهي  والذي  احلايل  املايل  العام  الل 
زيادة  هناك  ان  معناه  وهذا  اهلل  باذن  القادم 
يف الطريق يف النصف الثاين من العام القادم.

رئيس الوزراء:
ان  البداية  منذ  اعلنا  فقد  نخدعك  مل  نحن 
تقليل  سيتم  مدعومة  دمة  او  سلعة  كل 
الدعم عنها شيئا فشيئا، ماذا نفعل، الفاتورة 
باالقرتاض  اال  تدبريها  والنستطيع  باهظة 
صورة  يف  يوميا  جنيه  مليار  يكلفنا  والذي 
فوايد، ومل يعد باقي بني ايدينا ماننفقه عيل 
فاحلكومات  بديل،  امامنا  اليوجد  التنمية، 
ان  املراكب،كام  كل  حرقت  السابقة 
االرتفاع. يف  اخذة  عامليا  البرتول  اسعار 
بقية  ومن  منك  نطلب  ان  ممكن  هل 
الســــادة املــــواطنني طلبــــــا واحــــــدا فقط

املــــواطــــــن:
تفضل سيدي رئيس الوزراء، اطلب وامتني

رئيس الوزراء:
انــت كمــواطــن ســيــد هــذا البلــد، وطلبي 
نفســـــــك  تضــــــع  ان  ارجــــو  هــو،  منــك 
ايه؟. هتعمل  مكاين  كنت  ولــو  مكــانــي، 

املواطن:
حاجات كترية نناقشها اللقاء القادم.

هــذه الــــورقــة االويل مــن شــــجــرة حيــاة 
لكم  حتمل  التي  الرائعة  جلريدتكم  خصيصًا 
جريدة  وهــي  جديدة  حلياة  جديدًا  رحيقًا 
كاريزما تتعدد املواقف التي يمــر هبــا البرش 
مجياًل  يكون  مــا  فمنهــا  حياهتــم،  خــالل 
صاحبها  تصيب  حزينة  وأخرى  ومفرحًا، 
منها  استفاد  إذا  املواقف  وهــذه  بالضيــــق، 
املستقبل. يف  له  مفيدًا  درسًا  تعتبــر  اإلنسان 
 وسنذكر هنــا أمجـل الكــالم الــذى قيــل أن 

احليــاة مجيــلــة.
مــن  قاتــل  ســهــم  جــاءك  إذا  حتــزن  فــال 
الّنــاس إىل قلبــك، فسوف جتـد من  أقــرب 
ينــزع الســهم ويعيــد لك احليــاة واالبتسامة.
وال  واحد،  شخص  يف  أحالمك  كل  تضع  ال 
جتعل رحلة عمرك وجه شخص حتبه مهام 
كانت صفاته، وال تعتقد أن هناية األشياء هي 
هناية العامل، فليس الكون هو ما تراه عيناك.
ال تنتــظــر حبيــبــًا بــاعــك، فالنــاس مجيعا 
صحيحة  عالمة  وهذه  املزاج  متقلبيــن 
يمكن  جديدًا  ضــــوءًا  وانتظــر  البشــر  عن 
أليامك  فيعيد  احلزين،  قلبك  إىل  يتسلل  أن 
اجلميل. نبضــــه  لقلبـــــك  ويعيــــد  البهجة، 
ال حتاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن 
جديد. حللم  بدايًة  االنكسار  حالة  من  جتعل 
لوهنـــا  تغيــــر  التــي  األوراق  إىل  تنــظــر  ال 
بني  سطورها  وتاهت  حروفها،  وهبتت 
تكتشف  و سوف  االخرين  وعنف  األمل 
كتبت  ما  أمجل  ليست  السطور  هذه  أن 
كتبت  ما  آخر  ليست  األوراق  هذه  وأن 
يف  كتاباتك  وضع  من  بني  تفرق  أن  وجيب 
هذه  تكن  فلم  للرياح،  هبا  ألقى  ومن  عينيه، 

ولكنها  عابر،  مجيل  كالم  الكتابات  جمرد 
ونبض  حرفًا،  حرفًا  عاشها  قلب  مشاعر 
أملًا. بنارها  واكتوى  حلاًم،  محلها  إنسان 
هــــــذا  االحــزان،  مــب  مثـــل  تكــن  ال 
أمجل  يغنـــي  الــــذي  العجيــب  الطــــائــــر 
هــذه  يف  يشء  فــال  ينزف،  وهــو  أحلانــه 
واحدًة. نقطًة  دمك  من  يستحّق  الدنيا 
إذا أغلق الشتاء أبواب بيتك، وحارصتك تالل 
الربيع  قــدوم  انتظر  مكان،  كل  من  اجلليد 
وافتح نوافذك لنسامت اهلواء النقي، وانظر 
وقد  الّطيور  أرساب  تــرى  فسوف  بعيــدًا 
ليوم جديد  اغنية جديدة  تغني معك  عادت 
امــــال . وسوف  لك  ومستقبل جديد حيمل 
الذهبية  خيوطها  تلقي  وهي  الشمس  ترى 
عمرًا  لك  لتصنــع  الشــجر،  أغصــان  فوق 
جديدًا. وقلبًا  جديــــدًا،  وحلمــــًا  جديــــدًا، 

احليــــاة دمعتــــــــان:
واألصعب  وداع،  ودمعــــة  لقــــاء  دمعــــة 
الفراق. بعد  لقــــاء  دمعــــة  ذلــــــك  مــــن 
أفضل وأقرص طريق يكفل لك أن تعيش يف 
أن يكون ما  الكرامة، هو  الدنيا موفور  هذه 
للناس. منك  يظهر  كالذي  نفسك  داخل  يف 
يبذل الكثري من الناس الكثري من الوقت واجلهد 
يف تفادي املشاكل، بداًل من أن حياولوا حلها.
أجل  من  صوتك  ترفع  أن  أبدًا  ختف  ال 
التعاطف  أجل  ومن  واحلقيقة،  الصـدق، 
ولو  والطمـع.  والكـــذب،  الظلــم،  ضــد 
العامل. ســـيتغيـــر  ذلك  النــــــاس  كـــل  فعـل 
وإنشاء اهلل سوف نستكمل موضوعنــا عــيل 

عدد من املقاالت.

عدة  مدى  عىل  املتعاقبة  احلكومات  دأبت 
سنوات عىل ماولة إجياد حل رسيع ومستمر 
القاهرة واملدن  القاممة ىف شوارع  تراكم  ملشكلة 
تستمر  سوف  األرجح  وعىل  تفلح،  ومل  الكربى 
وال  خالقة  ليست  احللول  أن  طاملا  املشكلة  هذه 
املبالغ  رغم  يتعاون  ال  الشعب  أن  وطاملا  جمدية 
رشكات  تكليف  ورغم  أهدرت  التى  الباهظة 
هبذه  باإلضطالع  وأجنبية  ملية  خمتلفة 
املهمة، وفشل اجلميع ىف إجياد حل لتلك املشكلة 
ليس  ألسباب  رأينا،  ىف  تعود،  والتى  املستعصية 
سجون  ختلو  لن  وأيضًا  مناقشتها،  جمال  هنا 
بعضهم  نزالء  من  اهلل،  برعاية  املحروسة، 
ملستوى  ترقى  ال  وخطايا  أخطاء  عن  لعقوبات 
معظمها  ىف  تكون  وقد  طبيعتها  ىف  اإلجرام 
أو  زائدة  عصبية  أو  بسيطة  خمالفات  نتيجة 
وواجباته  املواطن  وبحقوق  بالقانون  جهل 
ينتهى  وقد  السجون  ىف  معطلة  طاقات  وهذه 
اإلفراج  األمر ببعضهم إىل احرتاف اإلجرام بعد 
أنواع  شتى  بمرتكبى  اإلختالط  نتيجة  عنهم 
أعياهم  املسؤلني  أن  يبدو  األوىل  املشكلة  اجلرائم، 
يلتفت  ال  والثانية  الواقع،  باألمر  وسلموا  أمرها 
نتائجها  برغم  اهتاممًا  تلقى  ال  وربام  أحد  إليها 
العقوبة  تكون  أن  من  وبداًل  الوخيمة  املستقبلية 
سببًا ىف أصالح حال املخطئ، قد تؤدى إىل زيادة 
يتعلمه من  نتيجة ما قد  خطورته عىل املجتمع 
املحيطني به داخل األسوار، مما تقدم يتضح أن 
لدينا مشكلتني مزمنتني واحلل الذى أقرتحه قد 
يعالج كليهام معا وهو ليس اخرتاعًا ولكنه نظام 
 Community ويسمى    أمريكا  ىف  به  معمول 
اعتادنا  ما  أو  املجتمع  خدمة  Serviceبمعنى 
أعلم  ال  العامة والذى  أن نسميه ىف مرص اخلدمة 

اآلتى: ىف  النظام  هذا  يتلخص  يستمر،  مل  ملاذا 
- ينطبق النظام عىل املحكوم عليهم بالسجن ملدة 

شهر وحتى سنة.
- يتم تقسيمهم إىل جمموعات عمل برئاسة فرد 

منهم وحتت إرشاف أحد موظفى البلدية.
- يتم رصف قمصان مميزة هلم وإمدادهم 

بأدوات النظافة املطلوبة.
- يتم نقلهم إىل املكان املطلوب إزالة القاممة منه 

وجتميعها بعربات البلدية املخصصة لذلك.
- يتم التوجه إىل نفس املوقع يوميًا إلزالة ما قد 
يستجد بنفس طاقم العمل أو بآخرين حسبام 

يتطلب األمر.
- حيتسب كل يوم عمل هبذه املهمة بمثابة 

أسبوع سجن أو طبقًا ملا حيدده املرشع، حيث 
أن هذا األمر يتطلب ترشيعًا جديدًا وما أسهل 
ذلك اآلن ىف ظل إسهال القوانني التى يصدرها 

جملس الشعب حاليًا وبنجاح عظيم.
- بالنسبة للقضايا اجلديدة، أقرتح أن يصدر 

املرشع قانونًا جديدًا يتيح بموجبه للقاضى 
أن يصدر أحكامًا بأداء هذه اخلدمة كبديل عن 

السجن إحرتامًا آلدمية أصحاب السابقة األوىل 
والتى ال تستدعى أخطاؤهم إبعادهم عن ذوهيم 

وعن جمتمعهم، وىف نفس الوقت نوفر عىل 
احلكومة نفقات إعاشتهم وعالجهم وخالفه٠

يقينى أن هذه طريقة واقعية للتخلص املتواصل 
من القاممة وإفراغ السجون من غري مرتىف 

اإلجرام، وبذلك نكون قد أدينا خدمة مزدوجة 
ىف نفس الوقت .. هل من جميب؟!



البــدايــة اجلــديــدة
وزير ثقافة العامل

يألف  بطبعه،  إجتمـــاعى  كائـــن  اإلنســـان 
اليه ولكنه أيضًا يمل رسيعًا  الروتني ويرتاح 
التغيري وإىل بداية جديدة. ودائاًم يسعى إىل 
جتلب  اإلنسان  حيـــاة  ىف  اجلديدة  والبداية 
ربام  ولكن  والسعادة  الســـرور  من  كثيـــر 
ننسى  وال  والرتقب  بالقلق  مصحوبه  تكون 
الفيديو  نلعب  أطفال  كنا  حني  كلنـــا  أننـــا 
عىل  برسعة  نضغط  اللعبه  ىف  ننهزم  وحني 
جديدة. بداية  إىل  متشـــوقيـــن  اإلعادة  زر 
حياتنا  ىف  اجلديدة  البدايات  نحول  كيف  إذًا 
إىل نجاح وإستمرار وليس إىل فشل وإكتئاب.
دائاًم  هناك  اخلوف،  عامـــل  إنـــزع  أواًل: 
إحتامل  من  واجلزع  املجهول  من  القلق 
تقدم  كـــل  احلقيقـــة  ىف  لكـــن  الفشـــل، 
إختذ  شخص  ورائه  كان  العامل  ىف  حدث 
ومل  باملخاطره  مملؤه  جريئه  خطوه 
للخلف  يشـده  الفشـــل  إحتمـــال  جيعل 
املجـازفه. ختشى  ال  لكن  مســتعدًا  كـن  إذًا 

التــــى  الســـلبيــات  من  ختلــص  ثــانــيــــــًا: 
تنفيـــــــز  من  متنعـــك  وقـــــد  تصنعهـــــا 
اإلجيابية. خطـــواتــــــك  أو  مشـــروعـــــك 
أو  مرشوعى  ألبـدأ  املال  عندى  ليس  مثاًل 
املنــافسه  أخشــى  أو  اخلبــره  عنــدى  ليس 
يقول  إنجليزى  مثل  هنــاك  غريهــا،  أو 
طريق(  فهنـــاك  إرادة  هنـــاك  كانت  )إذا 
فيمتلئ  فراغًا  خلق  )إذا  يقول  أخر  ومثل 
مرشوعك  بدراسة  قم  آخرى  مره  طبيعيــًا( 
لكن ختلـــص مـــن كـــل األعـــزار الســـلبية.

وىف  نفسك  ىف  ثقه  عندك  ليكن  ثـــالـــثـــــــــًا: 
إذا  إنه  تقول  اإلحصائيات  اإلهليه،  املساعدة 

خاضـت مصــر معركــة عىل منصب مدير 
منظمة  وهى  اليونســكو  مــؤسسة  عــام 
يعنى  والثقافة-  والعلم  للرتبية  املتحـدة  األمم 
العامل  وتعليــم  ثقافة  وزير  كــده-  بالبلــدى 
كله!!! منصب كبري وخطري خاضت مرص 
معركته برشف وخرست أمام خصم كريم.. 
ذاتــه  حــد  ىف  فيها  واخلوض  كبرية  معركة 
الوطن  نفسه.. ىف  الوقت  رشف وقيمة. ىف 
نفسه.. تؤدى طيور الظالم مهمتها القديمة 
بنفس الكفاءة وذات البشاعة والقسوة.. ومل 
ملواطنني  املتكررة  االعتداء  حوادث  تكفهم 
آمنني عىل اهلوية الدينية بل قرروا أن يزيدوا 
األمر اشتعاال واستفزازا فيصبح االستهداف 
للرموز  بل  الدينية،  اهلوية  عىل  فقط  ليس 
ضبط  يعجبهم  مل  الديــن..  ورجــال  الدينيــة 
فقرروا  السمحة  املرصيني  وثقافة  النفس 
جرنــا ملستنقع أكثــر قــذارة وأكثــر خسة.
كبري  نعم  بسيط..  ولكنه  كبيـر  حتــد  إنــه 
بحجم  كبري  الوقت..  نفس  ىف  وبسيط 
تطهيــــــر  إىل  حيتــــاج  مصــر  مثــل  وطــن 
من  منطقية  ال  ثقافة  من  فيــــه  شــــرب  كل 
الباطل  استعالء  العلم  عىل  اجلهل  استعالء 
القانــون! عــىل  القوة  استعــالء  احلــــق  عىل 
القرارات  لكنه بسيط بساطة جمموعة من 
ملا  وتفعيل  املرشوعات  مـن  يســري  وقــدر 
إن  يقولون  قوانني!  من  فعال  موجود  هو 
وأقــول  تنميــة  كل  تبتلع  السكانية  الزيادة 
إن اجلهــل يبتــلع كــل مشــروعاتنــا الكربى 
واملدرسة؟!  واملصنع  الطريق  ملن  ويعطلها.. 
جلهــالء  واحلديقة؟!  والشارع  املســرح  ملــن 
يدمروهنا، أم ملواطنني صاحلني يعمروهنا؟!.
تكــون  أن  قبــل  ثقافية  أزمة  اإلرهاب  أزمة 
أزمة جتديد خطاب دينى.. دم أوالدنا مباح 

حيوى  الذى  العمل  بنفـــس  شخصني  قام 
فاإلحتامل  الظروف  نفس  حتت  خماطر 
وىف  نفسه  ىف  ثقة  عنـــده  الـــذى  أن  األكرب 
عن  للنجاح  أكثر  فرصه  لـه  اهلل  مساعدة 
عالقة  أو  بنفسة  ثقه  لديه  ليس  الذى  الثانى 
باهلل، أقول أن الثقه بالنفس تكون قائمة عىل 
الذاتى. الغرور  وليس  الناس  ومدح  تقدير 

رابـــعــــــًا: إهتم بنفسك جسديًا وروحيًا وإعلم 
أنك أن مل تكن إناءًا مملوءًا ال يمكنك أن تعطى 
لألخرين شئ، ليكن هدفك األول ىف احلياة هو 
صحتك اجلسدية والروحية وتأكد أن األمور 
وجه. أكمل  وعىل  بنجـــاح  ســـتتم  االخرى 

بإجيابية  وانظر  باحلياة  إستمتع  خــامســـًا: 
لكل األمور حتى ما يبدو منها سلبيه، حاول 
أن ترى نصف الكوب اململوء وىف كل فرصة 
تلعن  أن  بداًل من  لتضيئها  إبحث عن شمعة 
الظالم، مارس العطاء وعمل اخلري وتأكد أنك 
ستكون أكثر من جينى ثامر هذا العطاء، إن 
جلبت إبتسامة إىل وجه طفل متأمل سريقص 
قلبك فرحًا وسعادة ال جتلبها كل أموال العامل.

شباب  وجيدد  مجيل  شئ  اجلديدة  البدايه 
اإلنسان ونحن إذ نرى بدايه جديدة جلريدة 
اهلل  لطف  وائـل  الفنان  وصاحبها  كاريزما 
هذا  لنجاح  اإلجيــابيـــة  العوامــل  كل  نـــرى 
جيدًا  إعدادًا  أعد  قد  شك  بال  فهو  املرشوع، 
معه  اهلل  عمل  ىف  ثقه  له  وإذ  العمل  هلذا 
من  ختلص  قد  نراه  اإلبداعية  قدراته  وىف 
السلبيات أو اخلوف الذى كان يمكن أن يمنعه 
العمل  هذا  يبارك  أن  اهلل  إىل  نصىل  يعطله  أو 
ونتمنـــى لـــه وللجريدة كل النجـــاح لتكون 
عالمة متميزه ىف اإلعالم العربى ىف املهجر.

ألننا نسلم أجياال بال عقــل ألبواق بال منطق.
أطلقنا مئات املبـادرات.. بدءا من رأس الدولة 
حتى أصغر مسؤول.. لكننا مل نخض التحدى 
يمتلك  ما  شخص  لدينا  هل  بعد..والسؤال: 
الرؤية؟!  نعم لدينا املئات من أصحاب الرؤى.. 
للتغيري. سلطة  بال  الرؤى  أصحــاب  لكن 

وأصحاب السلطة الثقافية.. بال رؤى!!!
فلنفكر ىف دماء جديدة.

هل تقبل، مثال، سيدة بقامة السيدة مشرية 
خطــاب منصــب وزيــــر ثقــافــة مصــــر؟!
لوزارة  مرشحة  كانت  من  نــرشــــح  هل 
ىف  وزارة  مهــام  لتــوىل  العــالــم(  )ثــقــافــة 
نموذجا  االختبار  هذا  نجعــل  هل  وطنها؟ 
تصدر  ثــم  القلب..  من  تبــدأ  الثقافة  بــأن 
يفعلــون؟!. أجــدادنا  كــان  كمــا  العــالــم  إىل 
أنا شــخصيا- مع إدراكى لفــارق املسؤولية- 
التحــدى  هــذا  ىف  أحــد  يفكــــر  أن  أمتنــى 
خطاب  مشــرية  للسيــدة  التــكليــف  وهــذا 
وأثق  تعلمــون..  لــو  قتــاليــة  مهمــة  وهــى 
خرباهتا  بكل  العظيمة  الســيـدة  تــلــك  بــأن 
الــدوليــة والثــقــافيــة وخبــراتــهـا الوزارية 
كوزيــرة للــدولة والسـكان ووزيــرة للشئون 
التحدى. قــدر  تــعــرف  ملصــر  اخلــارجيــة 
أعتقــد أن مهـمــة محــاية الثــقافة والتنوير 
ىف مصــر أصعــب من رئــاســة اليــونسكو.. 

وبالنسبة ملرص.. أهم.
أعتقــد أن بعد أى فرصة تفوتك.. هناك إنجاز 
انتظــارك.. وأستكمل حلمى ألرى  أكبــر ىف 
وجها جديدا للثقافة ىف مرص نقود به العامل.. 
ونحمــى بــه أجيــاال ســتأتى مــن بعــدنا.. إما 
تدفع ثمن استهانتنا.. أو جتنى ثمر هنضتنا.
ملحــوظــة؛ الـيــأس خيــبــة.. اليــأس- كمــا 
يقولون- خيانة!.                                 املرصى اليوم

األقـنــعـــــــة ...
تلك  الربيــع،  فراشــات  مثــل  نشيطة  مرحــة 
العاطفة التي تسيل كاخلمرة املعتقة تسكر الفؤاد 
فتطرق طبوله فرحًا. وتركض املشاعر متلهفة 
نغامت  لتنثرها  كلامت،  وترسم  أحرفًا  ختط 
وفجأة  حياة.  ومتيت  حيــاة  ختلق  طروبـة، 
حاجز  وراء  فُتحَبس  الصمت...  نفق  يف  تدخل 
األنا املشتتة ما بني نداء الكينونة وصوت أنانيتها. 
- وبأي اسم يدعى هذا الــحــاجــز؟ أهو الســلوك 

االجتامعي، البيئة املحيطة، املكانة املحتــرمــة؟
- أم أنه جهل الذات...؟! أم ندعوه أقنعة احلياة؟

وكم هي كثرية... ساحرة يف مظهرهـا، مبدعــة 
يف تناسقهــا، لــدرجــٍة أن الغــالبــيــة العـظــمــى 
من النــاس ال تــدركهــا إال حقيقــة ذاتية ظهرت 
بزمٍن مــاٍض، وبرضورة حتمية لتغري طرأ غري 

جمرى حياهتا... 
ومتيض األيام وخُيلــُع قنــاع ويــُلبــَس آخــــر... 
والوجه احلقيقي شحب لونه ودخل يف غيبوبـة 
طويــلــة، ال يصحى منهــا إال يف زمــن احلقيقــــة 
القصيــر جــدًا... زمــن الرحيل عن عامل الوهــم 
والشك، عامل ال رابح فيه إال اخلارس! عندها يكون 
اإلحساس عميقًا حقيقيًا، يتفجر حارًا كبــركاٍن 

يف قمة جبل تكلله الثلوج. إحســاس بــالــخيــبــة 
والغباء يف ماورة احلياة.

قليلــون جــــدًا مــن جييــدون مــاورة احليـــاة 
والرقص عىل إيقاعها، فهم من المسوا بأنــاملهم 
األثري... وكتبوا عىل رشائط قوس قزح الزاهيـة 
أغنـيــات األشجــار، وحكايــا الســنونــو املســافر  
واألرسار الزرقاء للنهر املرتاقص فوق مجرات 

األرض.
- فأي معنى للفرح إذا لــم يــوقــف جــاذبيــتــنــا 

األرضية وجيعلنا نطري كريشة محامة زاجلة؟!
- وكيف ُتــلــون رمــــادية احلــزن إن لــم ُتــــدَرك 
َضوَرتــه، ومــن ثم امتالك الرؤية الشفافة بعـد 

اخلروج من نفق األمل؟ 
- كيف ُتَؤَجج ُشعلة احلب لتبقى أبدية، َفُتشِعل 

القناديــل املطفئــة، وتنــور الزوايــا املُعتمة؟
- كيــف للغضــب أن َيبنــي وُيصــلــح وال َيــهــدم 

وجَيرح؟
- كيــف لليــأس أن ُيــبــــدع وُيــولــّد األمل ببداية 

جديدة؟
- كيــف نــدرك معنـى اإلجيــاب والسلب، القبح 

واجلامل، الرفض والقبول، اخلطأ والصواب، إذا 
مل نــراهم يف عيون اآلخرين وردود أفعاهلم التي 

هي مــرآة ألفكــارنــا وتصــرفــاتنــا.
وتبقى الصورة مشــوهـة إذا لــم نخلــع أقنعتنــا  
التــي هــي حاجــة ضعفنــا أمــام التعبــيــر عــن 
مشاعرنا احلقيقية، والبوح هبا بكل صدق. هذه 

األقنعة َتلَبس اإلنسان فــال يفكر وال يتصــرف إال 
بحسب قالبها الــذي حــبس ذاته فيه، فموقف 
غضب، حب، اختيار... يكون رد الفعــل عليــه 

غامض، وربمــا انفعال زائد أو مشاعر جيــاشــة  
ولكنها خمنوقة وراء قنــاع عــدم الثقة والرتدد 
واخلــوف، أو قــرار أســيــر قنــاع اجتمـاعي أو 
مادي. فتكون النتيجة إحساس بعــدم الرضــى 
عىل الذات وتفكري حائر تائه، يبحث عن مرفأ 

أمان، وينتفي االستمتاع باحلياة ويسيطر شعور 
الرتابة والال معنى .

فتحرير العاطفة منذ الدقات األوىل للوعي، هو 
أول خطوة يف مسرية الكشف عن كنوٍز خالدة 

ساحرة يف فائدهتا. فالبكاء ليس ضعفًا، والتعبري 
عن احلب جتــاه اآلخر ليــس عيبًا أو تقليــل من 
الشأن، ورفض موقف أو رأي ليس فوضوية أو 
متردًا، وإبداء الرأي واإلفصاح بدون تكلف عن 

حاجتنا وآالمنا ليس تطاواًل وال تطفاًل.
احلرية ال تعتــرف بالقيــود وأولــها قيود الذات. 
فالعصفــور املــّدجــن يف قفــص منــذ خروجه 
مــن البيـضــة لــن يصبــح حــرًا وإن أطلــق مــن 
قفصه، ألنه سيعود إليه ثانية فلم يعــرف غيــره  
والسامء الواسعة ختيفه. كذلك اإلنسان املُّدجن 
العواطف هو جمرد رقم يف عــداٍد برشي، ألنه 
سينهي زيــارتــه هلذه احليــاة بكلمة ال أدري...
فاالعرتاف بـأن العاطفة ليست عيبًا وإنام هي 

الوقود الــذي حيــرك العقــل، حينهــا ال يكــون 
التقليــد وتلقــي أفكار اآلخرين إبداعا. وال يكون 
العنــف تعبيــرًا عن الرفض، وال القتل وانتهــاك 
حق اآلخر دفاعًا عن النفس، وال الشذوذ عالقة 

طبيعية لوضع اجتامعي مضطرب، وال الرسقة 
وسيلة لتأمني حاجة، وال احلســد وإحلــاق األذى 

باآلخــر طريــق لصعود النجاح.
فكبــت العاطفــة هــو ســجــن مظلــم وربام هو 
اجلحيــم يف أســاطرينا العتيقة والعــذاب يف كتبنا 

املضيئة بالنور الرسمدي.

اإلنســان املصــرى
بالده  إىل  عاد  إسبانيا،  يف  عابر  سائح  من  كم 
بقصة عن: صاحب متجر، أو: سائق تاكيس 
أو: خادم يف فندق.. مّحل نفسه مشقة؛ حتى 
لكي  أو:  الغرباء،  أحد  إىل  مساعدة  يسدي 
يربهن ـ  جمرد أن يربهنـ  عىل أمانته املطلقة!
أن  إال  فقريًا،  كان  مهام  اإلسباين  أن  ذلك 
كرامته تربأ به أن يغنم من غريه مغناًم غري 
والكرامة  العزة  إحساس  يكاد  بل  رشيف، 
يف  يتغلغل  "بندونور"  اإلسبان  يسميه  ما  أو: 
اســــتثناء! دون  الســــكان  مجيــــع  نفوس 
كلمة  عن  ُتعرّب  "بندونور"،  الكلمة  هذه  إن 
أن  حاولنا  وإذا  اإلسبانيني.  لــــدى  الفضيلة 
قاموس  يف  تعني،  أهنا  عــــرفنا  نرتمجها، 
الشديدة  الفرد  "غرية  اإلســــبانية:  اللغة 
الذي  اإلحرتام  ذلك  له"..  الغري  احرتام  عىل 
تعني  اهنا  كام  القويم،  سلوكه  يفرضه 
عليه  ينبغي  اللذين  الطيبة،  وسمعته  رشفه 
أن يصوهنام حتى لو كلفه ذلك بذل حياته!
أال تستحق مرصنا، التي انبثق فجر الضمري 
"بنــــدونورنا"  نمنحهــــا  أن  أرضهــــا،  عىل 
اسمها؟! ُذكر  كلمــــا  به  لتفتخر  بنا؛  اخلاص 

األمم  بني  العظيمة  هذه  تستحق،  أال 
املرصي"  "اإلنسان  وســـــام:  نقلدها  أن 
وعراقتنا  تارخينا،  من  قيمته  املستمد 
املتسامية  الروحية  وقيمنا  وحضارتنا، 
اهلل؟! نحــــو  قلبــــه  رفــــع  شـــعب  كــــأول 
"اإلنسان املرصي".. ليكن: عنوانًا عامليًا ال يتبّدل 
وامتداد، وجدّية: بعمق،  يتغرّي، خيتزل  وال 
حيبه  حيث  بوطنه،  املرصي  عالقة 
بــــأن  لنفســــه  يسـمح  وال  بــــإخــــالص، 
هيتــــف عـلــــى أرضــــه برايـــــة غري رايته!
وعالقة املرصي باملرصي، حيث العالقة املبنية 
دين! ويل  دينكم  ولكم  والرتابط،  احلب،  عىل 
يستقبلهم  حيث  بضيوفه،  املرصي  وعالقة 
بالود، واالحرتام، والرتحاب، ويكون مضيافًا 
يتنازل  التي  الدرجة  إىل  وسخيًا  وكرياًم 
"بالبقشيش"! يسمى  فيام  حقه  عن  فيها 
"اإلنسان املرصي".. ليكن: هو شعارنا املُعرّب 

عن شهامتنا، وعّزتنا؛ فبدونه كل يشء 
مباح، وبغريه ختتفي األخالق، ويذهب 

الوطن إىل املجهول البعيد!

ذلك املخلوق الرائع!
كنُت جالًسا كعادتى وحيًدا وهادًئا، وبنعمة إهلى 
ُمسَتمتًعا بسالمى الداخيل إىل احلد الذى جعلني 
من  قباًل  أعاين  كنت  كيف  نفيس،  من  أتعجب 
للغد  أعمل  كنت  وكيف  وزًنا،  هلا  وأقيم  اهلموم 
ألف حساب، وكيف كنت أفكر يف خمرج هلذه 
املشكلة أو تلك، وكيف كان النوم جيافيني أياًما؟!

كانت هذه األفكار جتول بخاطري قبل أن ينقطع 
حبل أفكاري فجأة ملتابعة هذا املشهد العجيب..
كانت تسري اهلوينة لكن يف جٍد واجتهاد مل أرى 

مثياًل هلام.
نشيطة  الثبـات.  تعرف  ال  كالطيــور،  خفيفة 
تئــــن  ال  صبــــورة،  اجتــــاه.  كـــل  ىف  تتحــرك 

َعِثرة.  أمحااًل  حتمـل  قــويــــــة،  تشــــتكي.  وال 
رؤيتي  ولوال  أصواًتا،  ُتصِدر  ال  وهادئة  وديعة 
باملرة! بــــوجودها  أحسســت  ملا  ُصــــدفة  هلا 
خُملصة يف عملهـــا ألقصى مـــــدى، ال تعـــرف 
الكسل أو الفتور  حتى يف الشمس احلارقة واحلر 
اخلانق! تعرف من أيــــن جــــاءت، وإىل أين هى 
ذاهبة! فياهلا من خملوق رائع جدير باألحرتام.
قال احلكيم: إذهب إىل النملة أهيا الكسالن، تــأمل 

طرقها وُكــن حكيًمــــا.



شخصية كاريزميه
أو  اختلفنا  السيسى  الفتــاح  عبــد  شخصيه 
نستطيع  ال  السيسى  شخص  عىل  إتفقنــا 
له طله  انه صاحب كاريزما خاصه  أن ننكر 
مل  خمتلف  رئيس  امــام  بانك  تشعر  مميزه 
يمر علينا من قبل فيه صفات كثريه جيمع 
بني الرشاسه والطيبه تراه حينام ياخذ بثأر 
أبناءه كاالسد مثلام حدث مع 21 من شهداء 
واجب  بأداء  يقوم  أن  يسطيع  ال  بليبا  املنيا 
النسور  وارسل  بالثأر  يأخذ  ان  إلىل  العزاء 
املرصية لدك معاقل الدواعش ىف عقر دارهم
ابنه  او  شهيد  ام  يرى  حينام  الطيب  تراه 
شهيد يرق هلم قلبه وعينيه تلمعان بالدموع
بيد من حديد لكل من  تراه كاالسد يرضب 
املرصيني حق  عىل  وياتى  نفسه  له  تسول 
تراه غيور عىل وطنه ويريد ان يصنع الكثري 
البناء شعبه، تراه الرئيس الذى يسافر خارج 
ملقابلته. يتهافتون  الرؤساء  ومجيع  مرص 
تــراه الرئيــس الــذى يريد جلــب الكثري من 
املرشوعات واالستثامرات  لرفع اسم مصـر 

إقتصاديا.
تــراه األب الــذى يشجع اينــاءه عىل التقـدم 

والعمل.
تراه اجلندى الـذى ينزل اىل ساحه القتال وال 

خيشى شيئا.
اىل  بحاجه  مرص  1952كانت  ثوره  بعد  من 
احلكم  نظام  انتهة  املجاالت  كافه  ىف  اصالح 
امللكى واصبحت  مرص تتبع النظام اجلمهورى
منهم  كال  كان  كثيـرين  بــرؤســاء  مررنا 
حكمة  ادارة  ىف  به  اخلاصه  طـريقته  لــه 
املرصيني  الرؤساء  نســتعرض  دعـونــا 
 1953 ســـنه  اجلمهورى  احلكـــم  بدايـــه  من 
احلــــــاىل. الــــرئيــــــس  اىل  نصــل  ان  الــى 
- أول رئيس مجهورى للبالد ممد نجيب  
وتوىل  الثورة  قيادة  جملــس  رئيــس  كــان 
الذى  امللكى  احلكم  إنتهاء  بعد  البالد  شؤون 
عن  ورحيـــلــه  فاروق  امللك  بعـــزل  انتهى 
مصـــر اصبـــح رئيســـا مـــن الفرته الزمنيه 
مـــن 18 يونيـــو 1953 حتى 25 فربايـــر 1954
 - الرئيس مجال عبد النارص هو ثاين رؤساء 
مصـــر. توىل السلطة من سنة 1956 إىل وفاته 
وصل   ،1952 يوليو   23 ثورة  قادة  أحد  وهو 
مجال عبد النارص إىل احلكم وبعد ذلك وضع 
الرئيس ممد نجيب حتت اإلقامة اجلربية.
رئيس  ثالث  السادات  ممد  أنور  ممد   -
املمتدة  الفرتة  يف  العربية  مرص  جلمهورية 
ما بني )28 سبتمرب 1970 إىل 6 أكتوبر 1981(.
ولـد أنـــور السادات يف قرية ميت أبو الكـوم 
بمحافظـــة املنوفية وخترج من األكاديميــة 
العسكرية عـــام 1938، وانــضـــم إىل حـــركة 
الضبـــاط األحـــرار التي قامـت بالثورة عىل 
حكم ملك البـــالد وقتها فاروق األول يف عـام 
1952، وتقلد عدة مناصب كربى يف الـدولــة 
منذ ذلك احلني مثل منصب وزيــر دولــة يف 
سبتمر 1954 ورئيسا ملجلس األمة ، ورئيســا 
ملجلـــس لألمة للفتـــرة الثانيـــة كام اختــاره 
مجال عبد النارص نـائبا له حتي وفاتــه يــوم 

28 سبتمرب 1970.
- ممد حسنى مبارك هو الرئيـــس الرابــع 
جلمهورية مرص العربية من 14 أكتوبر 1981 
وحتى 11 فرباير 2011 بتنحيه حتت ضغوط 

شعبية وتسليمه السلطة للمجلس األعـــلـــى 
للقوات املسلحة، حصل عىل تعليم عسكري 
يف مرص ختـــرج من الكليـــة اجلويـــة عـــام 
1950، تـــرقى يف املناصب العسكرية حتــى 
وصـــل إىل منصـــب رئيـــس أركان حـــرب 
القوات اجلوية، ثم قائدًا للقــوات اجلويـــة يف 
أبريل 1972م، وقاد القوات اجلوية املرصيـــة 
أثناء حـــرب أكتوبـــر 1973، ويف عـــام 1975 
اختاره ممد أنور السادات نائبـًا لـــرئيـــس 
اجلمهورية، وعقب إغتيــال الســادات عـــام 

1981 عىل يد مجاعة سلفيـــة تقلــد رئـــاســة 
اجلمهـــوريـــة بعـــــــد اســـتفتــــــاء شعبـــي

- ممد مريس الرئيس اخلامس جلمهورية 
يناير   25 ثورة  بعد  واألول  العــربيــة  مصــر 
وتوىل منصب رئيس اجلمهورية رسميــا يف 
اجلمهوري  اليمني  أداء  بعد   2012 يونيو   30
والذي  مرص   يف   2013 يف  عـــزله  تـــم  حتى 
واليزال  يونيو   30 مظاهرات  بعـــد  جـــاء 
من  كبيــر  عدد  ىف  عزله  تاريخ  منذ  معتقال 
القضـــايـــا وصـــدرت ضـــده اكثـــر من حكم
خليـــل  حســيـــن  سعيـــــد  الفـتـــاح  عبـد   -
الرئيس  هو   ،)1954 نوفمرب   19( الســيســي 
العربية  مرص  جلمهورية  واحلــايل  الســادس 
املرصية  املسلحة  للقوات  األعــلــى  والقائــد 
نجاحه  بعد  سنوات   4 ملــــدة  انتخابــه  تــم 
سابقًا  شغل   2014 الرئــاسية  االنتخابــات  يف 
منصب القائد العام للقوات املسلحة املرصية 
 12 الرابــع واألربعيــن منذ  الــدفــاع  ووزيــر 
26 مارس  استقالته يف  2012 حتى  أغسطس 
الكلية  يف  خترج  للرئاســـة  للتــرشـــح   2014
املشاة  سالح  يف  وعمل   ،1977 عام  احلربية 
العسكرية  الشاملية  للمنطقة  قائًدا  وعني 
املخابــــرات  إدارة  مديـــر  منصـــب  وتــوىل 
احلـربيــــة واالســـتطــالع ووزيــــر للدفــــاع
منذ بدايه ثوره 25 يناير الذى جاءت نتيجه 
االحتجاج عىل األوضاع املعيشية والسياسية 
واالقتصادية السيئة وكذلك عىل ما  أعترب فساًدا 
مبارك حسني  ممد  الرئيس  حكم  ظل  يف 
وجـــاء حكم االخوان وماوله ســـيطرهتـم 
عـــلـــى كافـــه املؤسســـات املرصيه وكذهبم 
املســتمر عىل املصــرييــن وحكمهــم الــذى 
كــان متمثــل ىف مكتــب االرشــاد ا، ملــاليني 

ىف الــشــوارع تطــالـــب بإســـقــاط حــــكـــم 
اإلخـــوان، رافعيـــن شـــعار"يسقط يسقــط 
حكـــم املرشــد" لعلمهم أن القـــرارات التـــى 
كان يتخذها مرسى خالل حكمه كانت مـن 

مكتب اإلرشاد.
ظهر لنا الشخص الذى اعتقد فيه املرصيني 

انه املنقذ الـذى حيقـــق املســـتحيـــل ولكـــن 
بمساعده املرصيني اخـــذ عىل عاتقه قـــرار 
ختليص املرصيني مـــن كابـــوس االخـــوان 
املسلمني وجاء لنا ببيان قوى اشرتكت فيـه 

كل القوى السياسيه والرموز الدينيه.
وكانت مرص حتتاج ىف هذه الفرته لشخص 
خمتلف ذات طبيعه خمتلفه وكاريزما  خاصه 
السيسى الفتاح  عبد  شخص  ىف  وجدناها 
ال نستطيع ان ننسى ان مرص مرت بظروف 
قاسيه وتغريات سياسه كثريه وكنا ىف مفرتق 
الطرق اما ان نحتمل او نسقط ولكننا قررنا 
الصمود واملرور باالزمه من عنق الزجاجه.

أنا والضمري واألنا

 ب�صمه

الكــل يتــرك بصمــه .. 
قد تكون بلون النور، وقد تكون بطعم النار 

لكنــهــا )بصمــــه(
مــاذا حيدث لــو ..؟.   هــذا هو الســؤال الذي 
يطرح الرساله او املضمون ألي عمل درامي  
، هكذا عندما تصديت لفكرة عمل مرسحي  
لإلنسان  الداخيل  الرصاع  عن  يعرب  شعري 
واألنا(. والضمري  )أنا  االســم  هبذا  عنونتها 
تصارع  لو  حيدث  ماذا  السؤال  إجابة  كانت 
االنسان  ان   ، االنسان  إالنا داخل  الضمري مع 
البد ان يتمزق بينهام فكالمها نفس االنسان 
وكالمها له مربراته يف السيطره عيل االنسان 
الــذي هو جوهــر هــذا الكــون وايقــونتــه.
التعــريف  االولــي يف  الســطور  بــدأت  منــذ 
جتربه  بصدد  اننا  أكدت  العمل  بشخصيات 
يف  االنسان  عن  نتحدث  خالصه،  انسانيه 
املطلق أيًا كان موقعه او موقفه من احليــاة .
االنسان  عزيزي   .. القــارئ  عزيزي  لــذلــك 
دعني اخاطبك كإنسان يف املطلق ، ال يعنيني 
يعنيني  ما   ، عقيدتك  او  جنسك  او  لونك 
وعندما   ، وجسد  ونفس  روح   ، انسان  انك 
االنسان  داخل  واجلسد  الروح  يتصارع 
فيشتهي كالً  منهام ضد اآلخر يسقط يف يده .
هنا تكون الذروه ، هنا قمة الرصاع ..الرصاع 
الذي يبحث عنه صانع الدراما ليضمن نجاح 
عمله ، هذا الرصاع قد يكون خارجيًا ) قوة 
يصعب  او  حله  يمكن   ) االنسان  تقاوم  ما 
القوي  هذه  تكون  ان  املأساة  لكن   حله، 
مع  داخلك  األنا  يتصارع  عندما  داخليه، 
. عينه  اجلحيم  هو  وهذا  األمل  هنا   ، ضمريك 
زائد  واحـد  تــكــــون  عنــــدما  املســألــــه 
بسيطًا احلــل  يكــون  واحــد  زائــد  واحــد 
تكون  عندما  ..لكن  ثالثه  اهنم   ، ومسومًا 
هنا   ، واحد  يف  واحد  يف  واحد  مسألتك 
اننا  رغم  النتيجه  وتتغري  االمر  خيتلف 
احلساب  علم   . الواحد  نفس  مع  نتعامل 
)واحد(. النــاتــج  ان  يــؤكــدان  واملــنــطــق 
والضمري  واالنا  انت   .. االنسان  عزيزي 
الضميــر  بيــن  الصــراع  واحــد،   ..
حتتاج  ممزق،  انسان  انك  يعني  واالنـا 
الذي  االنسان  منهام.  ألي  لتنترص  لقرار 
جيول  ان  ويملك  داخيل  بسالم  يتمتع 
ذاته  مع  متصالح  انسان  هو  خريًا  يصنع 
النار. بطعم  وليسـت  النــور  بلــون  بصمتــه 
لو كل منا حاول ان يكون إنسانًا لصارت احلياة 
اكثر رقيًا، وعشنا املدينة الفاضله التي حلم هبا 
أفالطون، بل لعلنا نعيش افراح السامء عيل 
االرض .. لكن ليس كل ما يتمناه املرء يدركه 
وبإنسانيتنا بنا  املرتبص  الغول  فهناك 
)الرغبه( .. الرغبه هي الطعم الذي يصطادنا 
يف  رغبتي  لوال   ، يفرتسنا  ثم  اخلري  عدو  به 
رغبتي  لوال  طمعًا،   .. اآلخر  لدي  ما  امتالك 
لــوال  اآلخــر..حســدًا،  فــرحة  افســاد  يف 
وحدي  الربيق  عيل  االستحواذ  يف  رغبتي 
كربيائًا.. لوال رغبايت لكانت الدنيا غري الدنيا.
الصــراع  ختــلــق  مــن  هــي  الــرغبــه  إذن 
والصــراع هــو مــن يؤجج اجلحيــم داخــل 

ذواتــــــنــــــــا..مــــن يــمــلــــك جهــــــــــــــاز
)Remote Control( 

 الذي يتحكم به يف رغباته قبل ان تتكاثر كاخلاليا 
املريضه لتصبح اكثر هناًم لرصاع اكثر حده 
من حيكم نفسه، هو خري من حاكم مدينه .
هناك  ذواتنا،  نجلد  وال  منصفني  نكون  لكي 
مواقف  اختاذ  عيل  جتربنا  خارجنا  عوامل 
هجوميه  تكون  وقد   ، سالمنا  عن  دفاعيه 
أحيانًا كمبادرة منا لدرء اخلطر قبل وقوعه  
عدوانيتنا  لنا  ليربر  فرصته  إالنا  جيد  هنا 
اإلنسان: خماطبًا  املرسحيه  يف  جاء  كام 
االنسان   - االنســان  اخــوك  مــن  ســيــبــك 
يف  حقي  بيرسق  ده   - انســان  مابقــاش 
رغيــف  منــي  بيخطــف  ده   - أعيــش  اين 
العيــش - وانــا عــاوز أعيــش - انا الزم أعيش. 
الصــراع  يتــأجــج  العبقــري  املنطــق  هبــذا 
حيثني  الــذي  االنســان  الــداخــلــي..اخــي 
ان  لزامًا  اصبح  مآخاته،  عيل  )الضمري( 
حقي  عن  دفاعًا  رصاع  يف  معه  ادخل 
املربر  )األنا(  يل  أوجد  حسبام  احلياة  يف 
احلامم. ويذبح  السالم  يضيع  وهكذا  لذلك، 
ضمريك  يدفعك  القــــارئ..قد  عــزيــزي 
وحتسن  تتفائل  ان  اآلخر  اجلــانب  علــي 
إنسانًا  مازال  وانه  االنسان  بأخيــك  الظــن 
بذار  ينثر  ما  رسعان  داخلك  األنــا  لكــن 
قلبك  ونبضات  عقلك  خاليا  يف  الشك 
: قائاًل  ضمريك  من  اخلري  كنوز  ليرسق 
الليــــل  عباية  الغلبان..يف  االنسان  سعادة  يا 
النــــور  رسقوا  الســــمــــره..النــــــاس 
لقـينــــــا وصحينــــا   .. القــمــره  مــــ 
قمر خمنوق .. واحلامم .. كل احلامم مشنوق 
شالوا   .. ؟  الغلبان  قزح  قوس  فاكر   
ساده   بقــــي   .. االلــــوان  كـــــل  منــه 
أوزون  مـش  املشــكلــه   .. هبتــــان  بقــــي 
االحزان    يابو  الدنيا   .. احزانون  وال  بيئه  وال 
خرموها. السام  حتي  بيلوثوها  الناس 
كل  االنسان،  عزيزي   .. القارئ  عزيزي 
رصاعاتنا عيل هذا الكوكب ناجته من  فقر 
الدم يف إنسانيتنا، رصاعنا الداخيل بني الضمري 
بنا كجلودنا  واالنا هو رصاع داخيل ملتصق 
الضمري  دور  ونعظم  للخري  ننترص  ان  البد 
نرثه  ال  نحن  الضمري  املتحرض،  الراقي 
كصبغة حدقة العني او لون البرشه، الضمري 
اجيابيه  أفكار  من  نغذيه  بم  نشكله  نحن 
من  داخله  نزرعه  بم  انسانيه،  وجتارب 
حب اخلري والرمحه والعدل. )ماعت( التي 
خربها املرصيون القدامى منذ فجر التاريخ 
.. دعونا نملك شجاعة االختيار بني الضمري 
نور  من  قبسًا  الضمري  من  لنجعل  واالنا 
نطارد به ظلمة اآلنا داخلنا.. نحتاج ان نكون 
أعمق حبًا..  .. صدرًا  ارحب  انسانيه..  اكثر 

عزيزي القارئ .. عزيزي االنسان. 
دعنا نرتك بصمه بلون النور ، وليست بطعم 

النار.
إىل لقاء متجدد .. 

يرتك بصمه للعقل وبسمه للشفاه. 

فنــانيـن وشــعراء

عبد الوارث عرس يشـكو لوعة احلب 
يف )أيـــن املهــرب(

ورغدة تندد بــــ  )سوق النخاسة(
هناك ارتباط قوي جيمع بني  فنون التعبري وفنون 
من  جمموعة  بني  الرابطة  هذه  وتظهر  االداء 
وبقرض  التمثييل  بادائهم  امتعنوا  الذين  الفنانني 
متيز   فنان  هوالء  راس  عيل  يايت  والزجل  الشعر 
العربية والتى مل تكن تقل بحال  للغة  اتقانه  بروعة 
من االحوال عن اتقانه للتمثيل انه املبدع اجلميل عبد 
الوارث عرس الذى جيهل كثريا كونه شاعرا وزجال 
التى   " املهرب  اين   " قصيدة  قصائده  امجل  ومن 
نرشهتا جملة اهلالل يف ابريل 1982 وتقول كلامهتا:

بات االحبة هانئني بنومهم      بعدي .. وبت 
عيل الغضا اتقلب وسقيتهم دمعي حالال سائغا   

ورشبت من هجراهنم ما ارشب
يتخطرون عيل الرياض تدللال   كالطري تعبث 

بالغصون وتلعب
ويسحبون الذيل فوق مدامع     حري  عيل اثارهم 

تتصبب
يف العني منهم جنة ريانة     وعيل الفؤاد جهنم 

تتلهب

ناشدهتم سقمي وسقم جفوهنم  عطفا عيل... 
فاعرضوا وجتنبوا

..النار يف قلبي ويف وجناهتم وعيل الفراش ...فاين 
اين املهرب

اشتهر  فقد  هجريس  نبيل  الكوميدي  الفنان  اما 
بكتابة االزجال خفيفة الظل مثل ادواره يف السينام  
وصدر له اكثر من ديوان منها ديوانه "اهلام وخواطر 
حركت املشاعر وله قصيدة يلعب عيل وتر قصيدة 
نزار قباين اين خريتك فاختاري ويقول هجريس
بــــدات الشــــدو بنــــزار وختمــت  اللحن بقبانــي
تتغني وتشدو باشــــعار  تشــــتعــل فتــلهب وجدان
االبدان سرت  يف  الرشف  االبصار  غض  يف  االدب 
االلوان ريــــش موفور  االطيــــار  الســــر يف حــــب 
الشعر  الفنــانة  رغـدة فقد اصدرت ديوان من  اما 
العديد  واثارت  العشق(  )مواسم  بعنوان  احلر 
التى  السياسية  قصائدها  بسبب  املشاكل  من 
قصيدهتا  ذلك  ومن  االسد   بشار  نظام  فيها  ايدت 
فيها جاء   مطولة   وهي  النخاسة  سوق  الشهرية  

سوق النخاسة فتح ..
والىل كان مستور اتفضح

واجلرح الىل كان غارز ىف صمته ورصاخه اندبح
وقبل ما يصفى نزيفه قربه انفتح

سوق النخاسة فتح
بعنوان  ديوان  فاصدر  اهلل  عبد  صالح  الفنان  اما   
ومنها  وازجاله   اشعاره  فيه  نشــر   " ختــاريف   "
وترقع  خمدوع  ومتوت  خمدوع  "هاتعيــش 
ختمــة  عندك  شبعان  وتقول  املقطوع  األمل  يف 
اجلــوع.ايــــضــا  مـ  خــــالص  مــــت  إنــــك  مــع 
الشعر  يقــــرض   " الصــــاوي  خــــالد   " الفنــــــان 
الفنان  لصديقه  رثاء  قصيدة  له  اشتهرت  وقد 
القدير خالد صالح بعنوان " سالم سفر " جاء فيها

الريح يعد اليل رايح واجلرح جيرد االمه
ضاقت ياعينى املطارح والربج طري محامه

عطل اهلواء يف املراوح والرس فارق زمامه
والرب نادي اليل سارح والبدر ..اخر متامه
مشيت وراء املسارح  والفن ذوق  مقامه

منصور ياصاحبي  وناجح نورت ارض اليل ناموا
نخلك عالييل  وطارح  حلو يف سكوته وكالمه

سالم ياخالد ياصالح  اسكن نعيمه وسالمه

ويكتب الفنان صربي فواز الشعر وصدر له ديوان 
بعنوان " حنني لليض " يقول يف القصيدة

أرض. لسابع  جــدوره  يمــد  اليض  مــا   … عــارف 



عيل  املتعاقبـة  األمريكية  اإلدارات  فرضت 
الســودان  عيل  عقوبـات  سلسلة  األبيض  البيــت 
او  األمريكي  الرئيس  من  تنفيذي  بأمر  صــدرت 
من  ودعم  األمريكي  الكونغرس  من  بترشيعات 
واملـــؤســـسات  واملنظمــــــات  اهليئــات  قبل 
الـدول  قائمة  ضمن  السودان  اسم  .أدرج  العامليــة 
وحظر  مقاطعة  وفرضت  لإلرهـــاب  الراعيـــة 
عاما. عرشون  من  أكثــــر  منـذ  اقتصادي، 

بانقالب  1988م  عام  اإلنقاذ  استيالء حكومة   منذ 
من  السلطة  عيل  اإلسالمي  التوجه  ذو  عسكري 
معارضة  وجد  انذاك،  قائم  كان  ديمقراطي  نظام 
وحتي  الغربية  والدول  أمريكا  قبل  من  شديدة 
العربية، وخاصة بعد ان استضافت حكومة اإلنقاذ 
املتطرف  الدن  بن  أسامة  القاعدة  تنظيم  لزعيم 
اإلسالمي منذ عام 1991م وحتي 1996م و احتضنت 
املتشددين  االسالمني  من  االالف  اخلرطوم 
عاملي. رفض  اخلرطوم  يف  اإلنقاذ  نظام  ووجد 

 يف عام 1997م اصدر الرئيس األمريكي بيل كليتون 
تفرض  واشنطون  ان  فيه  أعلن  تنفيذي  أمر 
السودان،  عيل  وجتارية  مالية  عقوبات  حصار 
السودانية  املالية  األصول  جتميد  بموجبها  متت 
واالسترياد  التصدير  ومنع  املتحدة  بالواليات 
اقتصادية  مقاطعة  وفرض  االستثامر  وعدم 
فرض  2006م  عام  يف   . السودان  عيل  كاملة 
مسؤولني  ضد  عقوبات  األمريكي  الكونغرس 
وجرائم  مجاعية  إبادات  يف  لتورطهم  وأشخاص 
االبن  الرئيس  حظر   . اإلنسانية  ضد  حرب  
وأفراد  سودانية  رشكة   133 عيل  بوش  جورج 
هتدد  السودان  حكومة  سياسات  إن   بدعوة 
األمن والسالم العاملي ثم جدد الرئيس باراك اوباما 
السودان. عيل  املفروضة  األمريكية  العقوبات 
قرارا  الدولية  العدل  مكمة  أصدرت  والحقا 
اجلامعية. باإلبادة  البشري  عمر  الرئيس  باهتام 

 ترضرت القطاعات االقتصادية مثل قطاع النقل 
والسفن(  والقطارات  )الطائرات  واملواصالت 
قطاع  تأثر  كام  الغيار،  قطع  توريد  حظر  من 

واخلدمــات. والصحــة  والتعليم  االتصاالت 
البنوك والتجارة، حيث أوقفت  أيضــًا تأثر قطاع 
التعامل  والوطنية  العاملية  البنوك  معظم  وقاطعت 
السودانية  املالية  واملؤسسات  البنوك  مع  املبارش 
من  والوارد  الصادر  عيل  حظر  فرض  كام 
السلع  بعض  يف  ندرة  اوجد  مما  املختلفة،  السلع 
العملة  قيمة  تدهورت  لألسعار.    كبري  ورفع 
قيمة  من  اعيل  احلظر  قبل  كانت  التي  السودانية 
تدهورت  االقتصادية  املقاطعة  بعد  الدوالر، 
احلظر  قبل  وصل  حتي  السوداين  اجلنيه  قيمة 
األمريكي  الدوالر  ومقابل  جنيه   22 من  أكثر  ايل 
اإلسرتليني. اجلنيه  مقابل  جنيه   30 من  وأكثر 

الراعية  الدول  قائمة  ضمن  السودان  اسم  بقي   
فرضت  التي  العقوبات  بقاء  بجانب  لإلرهاب 
واإلبادة  األزرق  والنيل  دارفور  يف  احلرب  بسبب 
السودانية  احلكومة  إتاحة  لعدم  وأيضا  اجلامعية، 
والتجمع  بالتظاهر  الرأي  إبداء  يف  للحريات 
ريض  عدم  أيضا  األديان  وحرية  النرش  وحرية 
إسالمية  قوانني  السودان  حكومة  لفرض  دوليا 
الخ.  .... األيدي واجللد  الشنق وبرت  متشددة مثل 

يف عام 1993م تم تعني مقرر خاص حلقوق اإلنسان 
من قبل جلنة حقوق اإلنسان الدولية باألمم املتحدة 
التي  االنتهاكات  تقارير دورية عن  يتابع ويرفع   ،
البند  السودان حتت  ووضع  السودان،  حتدث يف 
تم  اإلنسان  حقوق  يف  نسبيا  التحسن  بعد   . الرابع 
نقل السودان ايل البند العارش أي الدولة التي حتتاج 
حقوق  حالة  لتحسن  وتقنية  فنية  ملساعدات 
اإلنسان هبا وذلك يف عام 2011م والزال مقرر حقوق 
اإلنسان يبارش مراقبة الوضع يف السودان ويرفع 
تقريره السنوي ويقدم الدعم واملساعدات الالزمة.

تدهور الوضع االقتصادي واالجتامعي يف 
السودان اثر مبارشة عيل احلياة اليومية 

للمواطن السوداين، حيث ذادت تكلفة املعيشة، 
وتدهورت قيمة اجلنيه السوداين كام تدهورت 

اخلدمات الصحية والتعليم.
توجه اآلالف من السودانيني بالبحث للخروج 

من السودان إلجياد فرص عمل وحياة أفضل 
خارج السودان.

دخول  تصاديق  إصدار  الدول  معظم  منعت 
السودانيني إليها ووضعت الضوابط الالزمة لعدم 
الغري  السودانية  اهلجرة  من  ذاد  مما  دخوهلم 
ليبيا  طريق  عن  األوربية  الدول  بعض  إيل  رشعية 
بقوارب صغرية تعرب البحر األبيض املتوسط، ثبتت 
عدم جدواها وخماطرها . وفقدت مئات األرواح .
عيل  قبضتها  السودانية  احلكومة  شددت 
واحلزبية  الطالبية  واملعارضة  الشارع  حترك 
مدنية  حتركات  عدت  وضبت  وأمخدت 
ضدها  عسكرية  انقالبية  ماوالت  او 
لعدم  الشارع  عيل  سيطرهتا  فرضت  .كام 
والتجمعات  والندوات  باملظاهرات  السامح 
عيل  وعملت  وشجعت   . الشعبية  او  الطالبية 
الرئيسية. السياسية  األحزاب  داخل  االنشقاقات 

سيايس  حزب  مائة  من  أكثر  السودان  يف  أالن 
األحزاب  بعض  احلكومة  استقطبت  مسجل 
أو  بوزراء  موسعة  حكومة  يف  معها  لتشارك 
عامة  انتخابات  أجريت   . وزراء  مساعدين 
الدولية  التقارير  حسب   ، والئية  وانتخابات 
والداخلية للمراقبني هلذه االنتخابات بأهنا مل تكن 
نزهية . ومنها إنشاء برملان قومي وجمالس والئية 
والئية. وحكومات  مركزية  وحكومة  وملية 

قاد وزير خارجية السودان دكتور إبراهيم غندور 
مع جلان خمتصة سودانية نقاش مطول لعدة أشهر 
خارجيتها  وزارء  يف  ممثل  األمريكي  اجلانب  مع 
عيل  املفروضة  بالعقوبات  املختصة  واجلهات 
السودان . أيضا طرح وزير اخلارجية السوداين رد 
الدولية موضحا  املنظامت واهليئات   السودان يف 
السودان  إليه  استجاب  الذي  الكبري  التحسن 
االقتصادي  احلصار  عيل  املبارش  السالب  واألثر 
سامهت  السوداين.  املواطن  عيل  واملقاطعة 
اململكة العربية السعودية يف دعم موقف السودان 
العقوبات وخاصة مع اجلانب األمريكي. يف رفع 
اسم  2017م  سبتمرب  هناية  يف  أمريكا  رفعت 

تقع  التي  الدول  السبعة  ضمن  من  السودان 
املتحدة  الواليات  ايل  السفر  منع  قيود  حتت 
األمريكية . هذا القرار مهد أيضا لرفع العقوبات 
لرفع  املحدد  امليعاد  أسبوع من  . قبل  االقتصادية 
العقوبات واحلظر االقتصادي عيل السودان أي يف 
6/10/2017م بدل 12/10/2017م فوجئ املسؤولني 
الذي  األمريكي  بالقرار  السودانيني  واملواطنني 
االقتصادي  احلظر  رفع  عن  رسميا  وأعلن  نرش 
12/10/2017م. يوم  من  يفعل  وان  السودان  عيل 

 
املسؤوليني  من  كبريا  ترحيبا  القرار  هذا  وجد 
يف  فوري  بتحسن  وتوقع  بتفاؤول  واملواطنني 
قيمة  يف  هبوط  إيل  أدي  مما  االقتصادي،  الوضع 
الدوالر فورا من 22 جنيه ايل اقل من 18 جنيه يف 
اليومني األوائل للقرار . ثم عاود صعوده ايل فوق 20 
جنيه للدوالر . عزا املختصون هذا التغيري الفوري 
االقتصادي  التحسن  بان  املواطنني  معظم  لتوقع 
يشري  الواقع   . األمريكي  بالقرار  ومرتبط  فوري 
االقتصادي  للتحسن  كايف  لوقت  واحتياج  لزوم 
وخارجيا.  داخليا  عمل  اجراءت  طريق  عن 

البنوك  إيل  تصل  اخلارج  من  حتويالت  بداءت   
للصادر  التجارية  االجراءت  لكن  السودانية، 
والوارد يلزمها بعض الوقت . أشار اإلعالم املريء 
العام  القطاع  بني  التام  التنسيق  عن  واملقروء 
للتنسيق  السوداين  اخلاص  والقطاع  والوزارات 
السودانيني  املستثمرين  حلضور  والتجهيز 
مرشوعات  وجتهيز  بإعداد  وذلك  واألجانب 
عيل  العمل  مع   . معهم  لرشاكة  أو  هلم  استثامرية 
توفري  مثل  الالزمة  التحتية  البنية  ودعم  تقوية 
مع  والنقل  والطرق  واملياه  والكهرباء  الطاقة 
اجلديد  للمستثمر  الالزمة  االجراءت  اختصار 
خاصة أألجنبي الراغب يف االستثامر يف السودان .

 تفاؤل كبري لدي املسؤليني واملواطنني 
السودانيني بعد رفع العقوبات االقتصادية 
مع تفاؤل لرفع باقي العقوبات املفروضة 

عيل السودان يف وقت الحق .

اذا إســـرتجعنا ذاكرة كل منـــا ســـنتذكـــر أحـــد 
األصدقـــاء أو األقـــارب أو الـــزمالء فارق احليـــاة 

فجأه.
 هل تعتقـــد أن هذا الشخص الـــذى فارق احليـــاة 
كان لـــديه وثيقة تأمني عىل احلياة تســـاعد أرسته 
أو الورثه عىل حتمل األزمات املالية الناجتــه عـــن 
الوفاه، سوف نستعرض ىف هذا املقال عىل أمهية 
التأمني عىل احلياة لكل شـــخص متـــزوج أو لديه 

أطفال أو يمتلك منزاًل.
-التأمني عىل احلياة يساعد أحبــائك وورثتـك عىل 

دفع االقســـاط والقـــروض املتبقيـــه عيل منزلك 
ومـــواجهه تكاليـــف احلياة  و سداد كافه الديون 
واملسؤوليات املالية التي تكون عبئًا هائاًل ومراسـم 
اجلناره التي ترتاوح ما بني سبعه اآلالف دوالر اىل 

عرشون الف دوالر. 
-ال شئ يعوض األرسة عن فقـــدان عائـــلها ولكن 
التخطيط للمستقبل مع التأمني عىل احلياة سوف 
جيعل اإلمور أســـهل بكثيـــر للورثه واألرسة التى 

فقدت عائلها.
- كل فرد يف املجتمـــع يعمـــل بجــد لتوفري حياة 
كريمة ألرسته ســـواء رشيك احليـاة واألطفــال أو 
أفراد األرسة فهل تستطيع اإلرسة مواجهه أعباء 

احلياة بعد فقدان عائلها بدون تأمني عيل احليـاة؟!
-التأمني عيل احليـاة يســـاعد عـــىل أخـــذ قـــرض 
بضامن وثيقه التأمني إذا كانت حتتوى عيل مبالغ 
نقديه ويساعد عىل زيادة اإلئتامن اخلاص بك مــع 
األخـذ ىف االعتبــار إنــه ىف حالـة اإلفـــالس ال يمكن 
للدائنـــون احلجز عيل  أموال التأميـــن عىل احلياة. 
-التأمني عيل احليــاة ليـــس لألفـــراد فقـــط إنمـــا 
للرشكات أيضا ليحمـى األعمـــال التجـــارية مـــن 
اخلســـائر املاليـــة أو االلتزامات يف حاله وفاه مالك 
أو الشـــريـــك التجاري عـن طريـق توفيـر النقديه 

الالزمه وإستمرار التمويل الـالزم للعمليات التجارية.

-التأمني عىل احلياة يساعدك عىل اإلدخـار لتوفيــر 
األموال الالزمـــه لإلعانـــه عىل مواجهـــه نفقـات 
احليـــاة  وتعـــويـــض النقـــص ىف الدخل عند سن 
 Annuities أو IRA التقاعد عن طريـــق شـــراء
-التأمني عيل احليـاة يساعدك عىل القيــام بأعمـــال 
خرييه عن طريق التبـــرع بقيمه وثيقه التأميـــن 
إلحدي اجلهات اخلريية بعد انتقالك  وذلك بوضع 
اهلئيه اخلريية كمستفيد من وثيقه التأمني عيل احلياة.
-التـــأميـــن عىل احليـاة يــوفــر الدعم املايل يف حاله 
تعرضـــك ألحـــد األمراض املزمنة مثل النوبـــات 
القلبية أو السكته الدماغية أو الســـرطان والعديــد 
من األمراض اآلخري وكذلك يف حاله العجــز عن 
القيام باألنشطة السته اليوميــه مثــل اخلــروج من 

الرسير أو تغذيه نفسك أو االستحامم.
-التأمني عىل احلياة يتيح لك العـديــد من املميزات 

الرضيبية كمثـــال لـــذلك فان مبلـــغ وثيقه التأميـن 
املدفوع للمستفيد من الوثيقه معفي من الرضائب 
وكذلك أيضا املبالغ املدفوعة للمؤمـــن عليـــه اثنـــاء 
حياتـــه نتيجـــه إصابته بأحد األمـــراض املزمنة أو 

العجز  معفاه من الرضائب.
-التأمني عيل احلياة يســـاعد علـى توفيـــر األمـــوال 
االزمـــه لتغطيـــه تكاليف التعليم اجلامعي  ألطفالك 
 College Saving Plan 529 وذلك عن طريق رشاء
وأخيـــراً أشجعك عزيزى القـــارئ عىل محـــايـــه 
مستقبل أســـرتك و ممتلكاتـــك بالتفكيــر يف رشاء 
وثيقه التأمني التى تنـــاسب إمكانياتك وظـروفـــك 
املاليـــة خاصـــه إنـــك تستطيع ذلك بأقل من دوالر 
واحد يوميًا فبعض وثـائق التـــأمني عىل احلياة تبدأ 

بــــــ ١٥ دوالر شهريًا.

مع خالص أمنياتى بدوام الصحة و العمر الطويــل

أرحب بجميـــع بأســـئلتكم املتعلقة بكافة أنــــــواع 
التأمني عىل الربيد اإللكرتونى التاىل.

 samy@goldenwayins.com

هـل التــأمــيـن عىل احلـيـاة
 ضـــــرورة أم رفـــاهـيــه؟

بقـلــــــم
األستاذ/ سـامى بشـاى

خبيـــر تـــأميـــن
خاص جلريدة كاريزما



عن  )مايكروسوفت(  رشكة  أعلنت        
اجليــــل     الثــــــاين من حاسب املحمول  املتحول 
)سريفس بوك Surface Book 2 )2، الــــــذي يأتــــي 
بعدد من املواصفات املحسنة، إضافة إىل قياس جديد 

مل يتوفر مع اجليل األول.
ويأيت حاسب )سريفس بوك 2( ألول مرة بقياس 15 

بوصة، جنبًا إىل جنب مع قياس 13.5 بوصة، إذ سوف 
يتوفر القياس األكرب بسعر 2,499 دوالرًا أمريكيًا، 

فيام سوف يتوفر القياس األصغر بسعر 1,499 دوالرًا 
أمريكيًا.

ويشرتك الطرازان يف عدد من املواصفات، بام يف ذلك 
بطارية تكفي للعمل ملدة تصل إىل 17 ساعة، ومنفذ 

 USB "ومنفذي "يو إس يب ،USB-C "يو إس يب-يس"
التقليدي، ومنفذ لبطاقات الذاكرة SD، وكامريا أمامية 

بدقة 5 ميغابكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميغابكسل
 Dolby Atmos "ودعم تقنية الصوت "دولبي آتومز

ولوحة مفاتيح مضاءة من اخللف.
أما بالنسبة لالختالفات، يقدم طراز 15 بوصة من 

حاسب "سريفس بوك 2" اجلديد شاشة بدقة 
3240×2160 بكساًل، وذاكرة وصول عشوائي "رام" 

بحجم 16 غيغابايت، ومساحة ختزين داخلية 
قدرها 256، أو 512، أو 1024 غيغابايت.

ويضم اجلهاز اجليل الثامن من معاجلات
 إنتل كور آيIntel Core i7 7 رباعي النوى

 الذي يعمل برتدد يصل إىل 4.2 غيغاهرتز، كام
 NVIDIA GeForce يضم بطاقة رسوميات من نوع 

GTX 1060 مع ذاكرة مدجمة قدرها 6 غيغابايت.
وفيام يتعلق بقياس 13 بوصة من "سريفس بوك 2" 

فهو يأيت مع شاشة بدقة 3000×2000 بكسل، وذاكرة 
وصول عشوائي "رام" بحجم 8 أو 16 غيغابايت، ونفس 

مساحة التخزين الداخلية لطراز 15 بوصة.
ويضم هذا الطراز اجليل السابع من معاجلات إنتل كور 

آيIntel Core i5 5 أو الثامن من معاجلات إنتل كور 
آيIntel Core i7 7، كام يضم بطاقة رسوميات من نوع 

NVIDIA GeForce GTX 1050 خاصة فقط بخيار معالج 
.Intel Core i7

وتعتزم )مايكروسوفت( طرح اجليل الثاين من 
حواسب )سريفس بوك" اعتبارًا من يوم 16 نوفمرب

ترشين الثاين املقبل، والطلب املسبق سوف يبدأ 
يوم 9 من ذات الشهر.

ُيشار إىل أن رشكة الربجميات األمريكية كانت 
قد أطلقت اجليل األول من حواسب 

"سريفس بوك" يف نوفمرب/شهر ترشين 
الثاين 2016، والتي توفر بسعر 1,999 

دوالرًا أمريكيًا.

ثان جيل  عن  تعلن  مايكروسوفت 
املتـحـولـة بـوك  سـريفس  حـواســب  من 

جديدة  نظارة 
للواقع االفرتايض من فيسبوك

)رؤية سوفت بنك(
3 رشكات ناشئة  يضخ نصف مليار دوالر ىف 

"فيسبوك" 3D.. جديد  املشاركات ثالثية األبعاد 

أعلنت رشكة فيسبوك استحواذها عىل "يت يب إتش"، وهي شبكة 
اجتامعية شائعة بني املراهقني، وذلك يف ماولة منها جلذب هذه الفئة من 

املستخدمني التي طاملا سعت للحفاظ عليها.
وتتيح شبكة "يت يف إتش"، التي مل يمِض عىل إطالقها سوى بضعة أسابيع، 
إذ أطلقت يف شهر آب/أغسطس املايض، للمستخدمني إرسال جمامالت 

لبعضهم البعض من خالل مسابقات جمهولة املصدر.
وبعد صفقة االستحواذ، التي مل ُيعلن عن تفاصيلها املالية، تعتزم #فيسبوك، 

التي متلك أكرب شبكة للتواصل االجتامعي يف العامل مع أكثر من ملياري 
مستخدم نشط شهريًا، جعل شبكة "يت يب إتش" العمل عىل نحو مستقل، 

وذلك عىل غرار ما فعلت مع رشكات استحوذت عليها يف املايض، مثل 
#إنستغرام وواتسآب.

وقالت شبكة "يت يب إتش"، وهي اختصار لعبارة "برصاحة
" To Be Honest، يف منشور عىل موقعها: 

"حني التقينا مع فيسبوك، أدركنا أننا نتشارك العديد
 من القيم األساسية بشأن ربط الناس 

من خالل التفاعالت اإلجيابية".

شارك إنسان آيل، للمرة األوىل، يف فعالية أممية، أقيمت بمقر املنظمة يف نيويورك، وسط تفاعل 
مع احلضور، املشاركة كانت من الروبوت "صوفيا" يف جلسة حتت عنوان "مستقبل كل يشء - 

التنمية املستدامة يف عرص التطور التكنولوجي الرسيع"، عقدهتا اللجنة االقتصادية واملالية التابعة 
للجمعية العامة لألمم املتحدة، واملجلس االقتصادي واالجتامعي، وفق موقع املنظمة الدولية، 

بحسب ما نقلت وكالة "األناضول لألنباء"، "شكرًا عىل دعويت، يرشفني أن أكون هنا، األمم 
املتحدة هي أحد اإلنجازات اإلنسانية العظيمة التي متثل احتادًا ديمقراطيًا لألمم تعمل جمتمعة 

لفائدة اجلميع، وأنا هنا ملساعدة البرش يف تشكيل مستقبلهم، هكذا رحب الروبوت "صوفيا" 
باحلضور، وهتدف اجللسة إىل حتليل االجتاهات الرئيسية احلديثة يف جمال التكنولوجيا واالبتكار، 

وآثارها املتباينة عىل اجلمهور واالزدهار، واستعراض الطرق التي ينبغي أن تستجيب هبا املؤسسات 
متعددة األطراف، وال سيام األمم املتحدة، آلثار التقدم العلمي والتكنولوجي، وقالت

 نائبة األمني العام أمينة ممد، خالل اجللسة إن استخدام وإدارة 
التطور التكنولوجي بشكل صحيح سيؤدي إىل اإلرساع بالتقدم

 املحرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ودعت نائبة األمني العام إىل جعل 
الذكاء الصناعي قوة للخري وضامن عدم ختلف أحد عن الركب 

بسبب التغري التكنولوجي الرسيع
 وأن ذلك يتطلب منا التعاون.

أعلنت منصة التواصل االجتامعي "فيسبوك"، عن ما أطلقت
 عليه اسم املشاركات ثالثية األبعاد 3D، والتي متكن املستخدم من مشاركة عنارص 

ثالثية األبعاد، يف الواقع ثنائي األبعاد أو ثالثي األبعاد.
إعالن "فيسبوك" جاء ضمن مؤمتر مطوري Oculus Connect يف مركز سان خوسيه للمؤمترات.
وتسمح التقنية اجلديدة للمستخدم بالتحرك داخل وخارج الواقع االفرتايض بسالسة، وإنشاء مشاهد
 ثالثية األبعاد كارتونية تفاعلية ضمن "فيسبوك" من خالل استعامل أدوات إبداعية جديدة ومشاركة 

التجربة من داخل تغذية منصة Facebook Spaces أو Oculus ونرشها ضمن تغذية منصة "فيسبوك".
ويعترب اإلعالن بمثابة وسيلة جديدة للمستخدمني الذين تعبوا من أن تقترص املشاركات عىل النص أو الصور أو 

مقاطع الفيديو فقط عند نرشها ضمن "فيسبوك"، وتعد هذه املشاركات نوع جديد من تغذية آخر األخبار التي 
تتيح للناس إنشاء عنارص ثالثية األبعاد ومن ثم نرشها بشكل مبارش ضمن "فيسبوك."

ويمكن جلميع مستخدمي منصة التواصل االجتامعي عرض تلك العنارص ثالثية األبعاد والتفاعل معها حتى 
دون احلاجة إىل نظارة واقع افرتايض، وعرضت "فيسبوك" ضمن مؤمتر اإلعالن عدة أمثلة من املشاركات 

ثالثية األبعاد.
 Facebook أو ضمن Oculus ويسمح التحديث للمطورين بإنشاء عنارص وكائنات ثالثية األبعاد إما يف بيئة

Spaces ومن ثم مشاركتها يف خالصة األخبار، وعىل سبيل املثال يمكن نرش شاحنة صغرية ثالثية األبعاد
 ومن ثم يمكن للناس تدوير هواتفهم يف اجتاهات خمتلفة لعرضها من مجيع الزوايا، كام يمكن

 التمرير عرب أشياء مثل باب الشاحنة لفتحه.
وتعتمد الطريقة اجلديدة بشكل كبري عىل املطورين من أجل إنشاء أمور قابلة للنرش عىل "فيسبوك"

ويمكن اعتبارها طريقة عمل متعبة من أجل مشاركة واحدة عىل "فيسبوك"، إال أهنا قد تكون
 يف هناية املطاف بمثابة وسيلة أنيقة ملطوري Oculus لعرض األشياء التي يقومون هبا.

كام ان هذا النوع اجلديد من آخر األخبار لديه القدرة عىل زيادة عدد مجهور الواقع
 االفرتايض من خالل السامح لألشخاص بمعاينة بعض من أحدث اإلبداعات

 دون احلاجة إىل نظارة واقع افرتايض.

أعلن صندوق "رؤية سوفت بنك" عن ضخ استثامرات يف ثالث رشكات 
تكنولوجية ناشئة يف الساحل الغريب األمريكي، تتجاوز قيمتها 470 مليون 

دوالر، وأعلن الصندوق عن استثامر 160 مليون دوالر يف رشكة Nauto التي 
تعمل يف جمال تطوير السيارات الذاتية القيادة يف Silicon Valley كام شارك يف 
جولة متويلية بقيمة 200 مليون دوالر باالشرتاك مع مستثمرين كبار آخرين 

لالستثامر يف رشكة Plentyالتي تعمل يف جمال الزراعة األفقية، ويقع مقرها    
يف Silicon Valleyأ يضا.

وضخ الصندوق 114 مليون دوالر يف رشكة Brain Corp التي تعمل يف 
.San Diego جمال  تصنيع الروبوتات، والتي يقع مقرها يف

فيـسـبـوك فعلــت  مـــاذا 
املــــــراهـــقـــيـــن؟ لـــجـــــــذب   
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كشف الرئيس التنفيذي ملوقع التواصل االجتامعي فيسبوك
 مارك زوكربريغ وضمن مؤمتر Oculus Connect 4 يف سان خوسيه

عن نظارة جديدة مستقلة للواقع االفرتايض تسمى Oculus Go، والتي سوف 
جيري إطالقها أوائل عام 2018، ويبلغ سعرها حوايل 200 دوالر أمريكي، وأعلن فيسبوك نيته

 إطالق جمموعة التطوير اخلاصة بالنظارة يف ترشين الثاين/نوفمرب، وتتموضع 
النظارة اجلديدة يف منتصف اخلط بني نظارة Gear VR املحمولة ونظارة Oculus Rift الراقية، وأشار املسؤول 
عن Oculus للواقع االفرتايض، هوغو بارا، أن النظارة اجلديدة مصممة لتكون خفيفة الوزن ومرحية مع غالف 
Oc� ةشبكي جديد عىل الواجهة. كام تتضمن نسخة مدثة من العدسات التي كانت متواجدة عىل النسخة السابق
ulus Rift، بحيث توفر العدسات نفس جمال الرؤية ولكن أقل إزعاجًا للعني البرشية، إضافة إىل شاشة LCD قابلة 
للتبديل الرسيع تعرض بدقة 2560×1440 بيكسل WQHD. كام أوضح فيسبوك أنه سيتم بناء برامج تشغيل الصوت 

بشكل مبارش ضمن نظارة Oculus Go، مما يمكن من استعامهلا دون احلاجة إىل سامعات رأس. كذلك يبلغ 
سعرها أقل من نصف سعر نظارة Oculus Rift األصلية، وتأيت هذه النظارة بعد قيام كل من Oculus وإتش يت 
يس بتخفيض األسعار، حيث تم ختفيض سعر نظارة Oculus Rift مع أجهزة التحكم التي تعمل باللمس بشكل 
مؤقت لتصل إىل سعر 400 دوالر أمريكي، يف حني خفضت رشكة إتش يت يس سعر نظارة Vive بشكل دائم من 

800 دوالر إىل 600 دوالر، يشار إىل أن خطوة ختفيض سعر النظارة من قبل فيسبوك هي من أجل احلصول عىل 
مزيد من الناس ودفعهم لتجريب النظارة، حيث هيدف مارك زوكربريغ للحصول عىل مليار شخص ضمن الواقع 
االفرتايض. وتتوافق نظارة Oculus Go مع مجيع ما يتعلق بنظارة Gear VR بشكل مبارش فيام يعترب خطوة 
أخرى لبناء مكتبة جلذب املزيد من الناس نحو الواقع االفرتايض، ويفرتض أن توفر النظارة إمكانيات االستعامل 

اليومية للواقع االفرتايض
 دون عناء توصيلها إىل اهلاتف أو جهاز احلاسب. وكانت اإلشاعات قد حتدثت 

Oculus Connect عن مثل هذه النظارة قبيل مؤمتر
وأهنا ليست نسخة جتارية من نموذج سانتا كروز ذاته الذي جرى اإلعالن

 عنها يف العام املايض. وال متتلك النظارة أجهزة تعقب من
 الداخل إىل اخلارج أو أجهزة متكاملة لتعقب 

احلركة مما يساعد عىل إبقاء
 سعرها منخفض.
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 اهلــالـويـــن أوعيد مجيع القديسني وأسمه هو إختصار لعبـــارة
 "All Hallows Eve"هى كلمــة قديمــة إنكليــزية جــدًا هلـــذا 
يدعى الليلة املقدسة أو)ليلة مجيع القديسني( أى الليلـة السـابقـة 

لعيد مجيع القديسني ىف التقويم الغريب.
ويرجع أصل كلمة )هالوو( والتي تعني الليلة املقّدسة أو القداسة  
حيث ظهر هذا املصطلح للمرة األوىل يف إسكتلندا يف العام 1556م 

 Day of all Hallows أى )ليــــــلــــــة مجيــــــع القـديســــــني
.)Day of all Saints أى

الواقع  يف  أكتوبـــرهو  من  والثــالثيــن  الواحد  يف  يقـع  الذى 
عيد  مع  اهلالوين  يوم  ويتصادف  باخلريف  لإلحتفال  عيـــــد 
عاملي. إحتفاٍل  يوم  يعترب  لذلك  نفسه  اليوم  ىف  القديسني 
السلتيك  مهــرجـان  إقامة  إىل  وإمتدت  آيرلندا  إىل  جذوره  تعود   
موعد  أن  وصدف  سامهاين  ىف  سامهاين(  اجلاييل  أو)مهرجان 
اهلالووين يأيت مع إحتفال املسيحيني بعيد يوم مجيع القديسني 
القديمــة  الغال  بالد  يف  أتقياء  )كهنة  القدماء  الدرويديون  وكان 
تقوياًم  يعتمـدوا  فرنسـا(  وشامل  املتحـدة  واململكة  وأيرلنــدا 
اعتامد  بعـد  لكن  ثابتـًا  سامهـاين  إهلهم  عيد  يكن  مل  وهلذا  قمريًا 
من  األول  ليلة  يف  ثابتًا  صارعيدهم  الروماين  اليولياين  التقويم 
نوفمرب)ترشين الثاين(أي يف ليلة عيد مجيع القديسني الكاثوليكي.
وكانوا يقيمون عيدا كبريَا لالحتفال باخلريــف يبـــدأ يف منتصف 
ليلة الواحـد و الثالثيــن من أكتوبـــرويمتــد عرباليوم األول مـــن 
نوفمربحيث كانوا حيتفلون بــ Pomona بومونا إهلة الرومان 
للفواكــة واملحــاصيــل الزراعيـّة )رمزله بالتفاح( يف هناية فصـل 
الشتاء حيث كانوا يطلقون عليه  الصيف واحلصاد وبداية فصل 
الفصل املظلم وقد كانوا يعتربون أّن هذا الظالم ينشأ نتيجة اقرتاب 
الفرصة  العامل احلايل والعامل اآلخروبالتايل ستكون  املسافة ما بني 
كبرية النتقال أرواح اجلنّيات إىل هذا العامل حتى تساعد الناس عىل 
الصمود يف فصل الشتاء وكاَن طقسًا من طقوس اإلحتفال بحلول 
اخلريف عند الكهنه )الدرويديون( أن يرضموا النار ويقدمواالطعام 
يلبسون  الناس  وكان  كام  األرواح  هذه  انتقال  لتسهيل  والرشاب 
األموات. لتمثيل  بالرماد  وجوههم  ويغّطون  الغريبة  األزياء 
العظيــم و يســمى سامــان يدعو ىف  إله املوت  وكانوا يؤمنون أن 
التي  و  السنة  خـالل  ماتت  التي  الرشيرة  األرواح  كل  الليلة  هذه 
وبالطبع  حيوانات  أجساد  يف  احلياة  تستأنف  بأن  عقاهبا  كان 
الساذجني  الناس  إلخافة  كافية  كانت  التجمع  هذا  فكرة  جمرد 
لذا كانوا يوقدون شعلة ضخمة حلرق املحاصيل  الزمان   يف ذاك 
بمراقبة  ويلتزمون  السلتية  لآلهلة  كتضحيات  واحليوانات 
شديدة هلـذه األرواح الشـريــــرة والتــى جــردت األشــجـار مـن 
املســتــقبـل  األوراق وإحلاق الرضر باملحاصيل والتنبــــؤات حول 
لنحت  أواليقطيـــــن  العسـىل  القرع  يعترباستخدام  وهلـــــذا 
االشجاراملتناثره  اوراق  مع  له  الشمع  وإضافة  عليــــه  وجوٍه 
األحتفاالت. إثارة  من  وليزيد  القديم  الطقس  هلذا  كمثال 
هلذا من الواضح أنـه يف تلـك الليلــة كان فقط أتبـــاع تـلك الـديـانـة 
جيوبون الشـوارع ويطرقون أبواب البيـــوت مطالبيــن باملقابــل 
املادي يف الوقت الذي يبقى فيه املؤمنــون املســـيحيون يف بيوهتم 
استعداداً لالحتفال بيوم القديســني بطــريقـــة تتصف بالـــــورع 

والتقوى.
 هذا يعنـى أن من يشــــارك يف تلك املامرســـات الشــيطانية سواء 
عن معرفة أوعن جهل بمعانيها يتشّبه بأولئـك الوثنييــن الذيـــن 
كانوا يسخرون من املسيحية ومن أتباعها والزال يوجد أنـاس ىف 

مناطق معزولة مددة من أوروبا يؤمنون بأن هذا صحيح.
أن  يؤكـدون  آخـرون  أكاديمـيــون  علمــاء  هنــــاك  أن  حيـــن  يف 

بشكل  نشأ  اهلـــالويــيــــن  عيـــد 
حيث  جذورمسيحية  وله  مستقل 
الدول  ينترشيف  التقليد  هذا  بدأ 
عرشامليالدي  الثانى  القرن  يف  األوروبّية 
واخلروج  الكنائس  أجراس  قرع  يتّم  حيث 
احتفااًلبأرواح  الكعك  وتوزيع  األسود  باللباس  الشارع  إىل 
مجيع  عىل  الصالوات  تالوة  يتم  بعدها  من  وكان  املسيحيني 
القبوروإضاءة  أوعند  الكنائس  يف  إّما  املوتى  مجيع  أرواح 
التقليد واالحتفال ليصل إىل  الشموع عىل قبورهم وقد امتد هذا 
عرشامليالدي. الثامن  القرن  هناية  يف  املّتحدة  األمريكّية  الواليات 
كفرصة  املناسبة  هذه  إىل  النـــــاس  ينظـــــر  أوروبا  يف  ولكـن 
وإلخــافــــة  األشـــــباح  قصص  ولـــرواية  واإلثـــــارة  للمــــزاح 
للخرافات  مكرسة  مناسبة  وأضحى  البعض  بعضهم 
باخلريف.  لالحتفال  واألساطريواألرواح عوضاعن كونه مكرسا 
أمريكا  عرشغمرت  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  ويف 
خاصه  اجلدد  املهاجرون  هؤالء  ساعد  جددوقد  مهاجرين 
يف  البطاطـــس  جماعة  من  الفارين  األيرلنديني  من  املاليني 
عىل  القديسني  بعيد  لالحتفال  الرتويج  1846عىل  عام  أيرلندا 
األيرلندي  التقليد  من  األمريكيون  وأخذه  الوطني  الصعيد 
واإلنجليزي وبدأوا يرتدي مالبسهم ويذهبون إىل منزهلم لطلب 
تقليد  املطاف  هناية  يف  أصبحت  ممارسة  وهي  املال  أو  الطعام 
أن  يمكن  أهنا  اهلالوين  عيد  يف  أنه  الشابات  واعتقدت  )خدعة( 
طريق  عن  املستقبل  يف  زوجها  اسم  ظهور  يف  اإلهلة  تساعدهم 
. والعرافه  املرايا  أوأمساك  التفاح  وأكل  الغزل  مع  باحليل  القيام 
وبحلول اخلمسينيات من القرن املايض كان قادة البلد قد نجحوا 
يف احلد من التخريب يف االحتفاالت وتطورعيـد اهلــالـويــيـــن إىل 
عطلة موجهة أساسا إىل الشباب و لتوعيتهم وتم تشجيع توزيــــع 
الكعك واحللوي من قبـــل الكنيسة كوسيلة لتحل مل املامرســة 

القديمة من ترك الطعام والنبيذ لألرواح الرشيره.
ويعتربعطلة مليئة الغموض والسحر واخلرافات واحتفاال عامليــا 
تغلق الدوائر الرسمية يف الدول الغربية وغريها أبواهبا لالحتفـال 
به وتشمل األنشطة  لعيد اهلالوين اخلدع وارتداء املالبس الغريبة 

واألقنعة وتروى القصص عن جوالت األشباح والساحرات ىف 
الليل وتعرض التليفزيونات ودور السينام بعـض أفـــــالم الرعب 
عن عامل املوتى وتزين الشوارع والبيوت يف الواليــــات املتحـــــدة 

باليقطني وحتتفل به مجيع الطوائف واألديان والثقافات هناك 
ويكون سبب املالبس الغريبه الذي يرتدهيا اجلميـــع ىف هــذا 

العيد حتى ال يتم التعرف عليهم من قبل األرواح الرشيرة حيث 
تقــول األســـــطوره  بأن يف ليلة العيد تعــود كـــل األرواح 

من العامل السفيل إىل األرض وتبقى فيها حتى طلوع 
Trick-or- الفجرويسود طقس يف العيد يسمى

treating أو )خدعة أم حلوى( بحيث ينتقل فيـه 
الصغـار من بيـت لبيت جيمعـون احللوى ىف أكياس 

أوســالل حيملوهنـــا  ويطلبــون احللـوى وذلك 
بإلقاء السؤال؟؟؟

 "Trick or treat" عىل من يفتـح الباب ومن 

يعـــارض إعطـــاء احللـــوى لألطفال تصيبه لعنة األرواح الرشيرة 
وغضبها !

كام أرتبطت باهلالوين بعض العادات الغريبة حيث يقام بسـرقة 
بوابات وقطع أثاث وإشارات وهلم جرا جلعـــل النـاس يعتقــدون 
أهنا رسقت من قبل األرواح الرشيرة وبالطبـع أصبـــــح ال أحــــد 
يقرتب من املقابر يف اهلالوين ألن األرواح تنهض يف هذه الليــلــة. 

  ومن تقاليد االحتفال هبذا العيد منع تناول اللحـوم بـــأى شــــكل 
حيث يكون االكتفاء بتنـاول الفطائراملحشـوة بالبطـاطس و أكــل 
التفاح حيث أنه يتم االحتفال هبذا العيــد يف أمريكا عىل أساس أن 
االحتفال هو احتفال علامين فقط لبث البهجــة والرسور وليس 

ذو رؤية أو خلفية تتعلق بالدين.
وهلذا تنشــــط مصــــانــــع األلعــــاب و اخلدع واحللويات واملحال 
التجارية حيث حتقق مناسـبة اهلالـوين نشاطا جتاريا وزيـادة ىف 
اإلنتاج وهذا التقليد مشـهور بشكل خـاص يف الواليــات املتحــدة 

األمريكية أكثرمن أوربا نفسها..





 Statue of )باإلنجلـــيــــــزية:  احلـــريـــة  متثـــال 
فرنســا  قـامــت  نحتـي  فني  عمــل  هــو   )Liberty
 28 يف  األمريكيــة  املتحــدة  الواليات  إىل  بــإهدائــه 
هبدف  تــذكارية،  كهـــديـة   1886 عــام  أكتـوبــر 
بمنـــاســبة  البـــلــديـــن  بـــيــن  الصــداقـــة  تـــوثـــيــق 
.)1775-1783( األمريكية  للثــورة  املئــويــة  الذكري 
عىل  املطل  بموقعه  التمثال  استقر  احلني  ذلك  ومنذ 
يف  ليكون  األمريكية  نيويورك  بوالية  نيويورك  خليج 
أو  سائحيــن  كانوا  سواء  البالد  زائري  كل  استقبال 
مهـاجرين. قام بتصميمه النحات الفرنيس فريدريك 
بارتولدي بينام صمم هيكله اإلنشائي جوستاف إيفل.
الواقعة  احلرية  جزيــرة  علـي  التمثـــال  يســـتــقـر 
 600 مسافة  يبعد  حيث  نيويورك؛  خليج  يف 
نيوجرييس  بوالية  جرييس  مدينة  عن  مرتا 
ماهناتن  من  الغريب  اجلنوب  إيل  كيلومتــرا  و2.5 
مربع. مرت   49,000 بـ  تقدر  إمجالية  بمساحة 
Lib- )باإلنجليزية: هو  التمثال  هلذا  الرسمي   االسم 
يمثــــل  وهو   ،)erty Enlightening the World
احلــــــر  الليـــبـــرايل  الفـــكــــر  أو  الــــديمـــقـــراطيــة 
من  حتررت  سيدة  إىل  ويرمز   ،)Liberal Thought(
قدميها،  إحدي  عند  ألقيت  التي  االستبداد  قيود 
إيل  يرمز  مشعال  اليمني  يدها  يف  السيدة  هذه  متسك 
عليه  نقش  كتابا  اليرسي  يدها  يف  حتمل  بينام  احلرية، 
تاريخ  1776( وهو  يوليو   4( تاريخ  بأحرف رومانية 
فهي  رأسها  عيل  أما  األمريكي،  االستقالل  إعالن 
إىل  ترمز  أشعة  متثل  أسنة   7 من  مكونا  تاجا  ترتدي 
العامل. يف  املوجودة  السبع  القارات  أو  السبع  البحار 
يبلغ  جرانيتية  أسمنتية  قاعدة  عىل  التمثال  يرتكز 
من  طوله  ويبلغ  قدم(،   154( مرتا   47 عرضها 
بينام  قدم(،   151( مرتا   46 املشعل  أعىل  إيل  القدم 
قدم(.   305( مرتًا   93 بالقاعدة  الكيل  الطول  يبلغ 
مثبتة  مم   2.5 بسمك  نحاسية  ألواح  من  ويتكون 
طنا.  125 إمجاليًا  ويزن  احلديدي،  اهليكل  إىل 
حييط بالتمثال ككل حائط ذو شكل نجمي )نجمة ذات 
10 رؤوس(، وقد تم بناؤه يف عام 1812 كجزء من حصن 
للدفاع عن مدينة  استخدم  والذي   )Fort Wood( وود 
.)1861-1865( األمريكية  األهلية  أثناء احلرب  نيويورك 

نبــــذة تــــاريخيــــة:
يوجد قصة تقول يف عام 1869 قام فريدريك بارتولدي 
بتصميم   )Frédéric Auguste Bartholdi )بالفرنسية: 
مشـعال  حتمل  ســـيدة  يمثــــل  لتمثال  ُمصغر  نموذج 
يف  التمثال  وضع  ليتم  اخلديوي إسامعيل  عىل  وعرضه 
نوفمرب   16 يف  حديثا  املفتتحة  السويس  قناة  مدخل 
من ذلك العام، لكن اخلديوي إسامعيل اعتذر عن قبول 
التي يتطلبها  الباهظة  للتكاليف  اقرتاح بارتولدي نظرا 
هذا املرشوع حيث مل يكن لدى مرص السيولة الالزمة 
ثم  القناة  حفر  تكاليف  بعد  خاصة  املرشوع  هذا  ملثل 
حفل افتتاحها. )وهذا مل يتم اثباته ال بالوثائق والباألدلة(.

-والقصة اآلخرى تقول ما هى عالقه متثـال احلريـــــه 
املوجود  بنيويورك مع مرص؟  

وتتباهى  نيويورك  به والية  تفتخر  الذى  متثال احلرية 
عليه  حكمت  كله  االمريكى  والشعب  امريكا  به 
اىل بالد  ان يذهب هدية من مرص  االقدار واملفارقات 
شيده  ان  بعد  الناس  يظن  كام  فرنسا  وليس  سام  العم 
السويس  قناة  مدخل  عند  وضعه  ليتم  فرنسى  مثال 
لكن  السويس،  قناة  افتتاح  ىف  ديليسبس  متثال  مكان 
اخلديوى  اعجاب  ينل  مل  التمثال  نموذج  او  التمثال 
: التفاصيل  واليكم   ، المريكا  هدية  فقدمه  اسامعيل 
- ديليسبس اقنع اخلديوى اسامعيل بان ينتهز مناسبة 
هو ضخم  متثال  القامة  القناة  بافتتاح  االحتفال 
للعامل  احلديثة  املعامل  احد  ليصبح  القناة(  )سيدة   
اصدر  وبالفعل  السبع،  عجائبها  اىل  وليضاف  كله 
لصناعة  الفرنسيني  املثالني  احد  اىل  تعليامته  اخلديوى 
جيسد  ان  له  يرق  مل  الفرنسى  املثال  ان  غري  التمثال 
)البالص(  اجلرة  حتمل  مرصية  سيدة  التمثال 
زيتون  او  اوجبن  عسل  من  اخلري  زاد  هو  فالبالص 
الزاد  هى  والقناة  االن،  وحتى  الفراعنة  عهد  منذ 
املفرتض  من  كان  ولذلك  مرص  ىف  للخري  احلديث 
 : كاآلتى  مواصفاته  القناة  سيدة  متثال  يكون  ان 
نظرة  هلا  البرشة  سمراء  مرصية  لسيدة  )متثال 
يطوق   - مغزاه  له  تعبري  وىف  والكرامة  الكربياء 
بني  املسافة  طول  يمثل  بطوق  السيدة  رقبة 
صنع  بكردان  صدرها  اتشح  بينام  والغرب  الرشق 
: عبارة  حتمل  متشابكة  بالفرنسية  حروف  من 
تعرتض  البحرية  السويس  لقناة  العاملية  الرشكة   
السيدة  بينام  املسافة  اختصار  عن  تعبريا  الطوق 
وقد  البالص  وحنان  بزهو  يدها  ىف  حتمل  املرصية 
جلبابا  وارتدت  الزواج  وخاتم  بأساور  يدها  ىف  تزينت 

وتطويرها،  األمنية  اإلجراءات  ملراجعة  اجلمهور  أمام 
 2001 ديسمرب   20 يف  اخلارجي  اجلزء  افتتاح  أعيد  ثم 
القاعدة  افتتاح  تم  حتي  مغلقة  األجزاء  باقي  وظلت 
بعد  -أي  م   2004 3 أغسطس  للجمهور يف  مرة أخرى 
3 سنوات من اإلغالق- لكن ال يـُسمح بعد بالدخول إليه  
ويتعرض الزائرين لتفتيش أمني مشابه لذلك املعمول 
به يف املطارات ضمن اإلجراءات األمنية اجلديدة- وملا 
منحها  التى  اهلدية  استعادة  بمكان  الصعوبة  من  كان 
والية  عىل  يتوجب  لكنه  لنيويورك  اسامعيل  اخلديوى 
نيويورك ان تسطر القصة احلقيقية عىل لوحة رخامية 
توضع عند قاعدة التمثال وعىل احلكومة الفرنسية اذا 
تعوض  ان  قاعدته  اىل  ديليسبس  متثال  اعادة  ارادت 
شعب بورسعيد عن مشاركتها ىف العدوان الثالثى عىل 
مرص ويتمثل هذا التعويض ىف حتمل تكاليف وتنمية 
ليكون  فؤاد  بور  جنوب  التفريعة  مثلث  وتطوير 
لقناة  بانوراما  عمل  مع  طراز  احدث  عىل  عامليا  مرفأ 
السويس عىل هيئة مبنى قناة السويس التارخيى ولكن 
بخمسة قباب ال ثالث فكل قبة بقاعاهتا الكبرية سوف 
) احلفر - رحلة  القناة  تاريخ  حتكى قصة من قصص 
احلديثة  القناة  رحلة   - -العبور  التأميم   - القديمة  القناة 
( اىل جانب متحف من الشمع لشخصيات القناة من 
اسامعيل  اىل  املرصى  والفالح  باشا  وسعيد  ديليسبس 
تتحمل  كام  القناة  مؤمم  عبدالنارص  ومجال  باشا 
مدخل  عند  القناة  سيدة  متثال  اقامة  تكاليف  فرنسا 
القناة الشامىل تأكيدا ملرصية متثال احلرية ىف نيويورك.
الثالثة  الفرنسية  اجلمهورية  كانت  الوقت،  هذا  يف 
)1940-1870( تتملكها فكرة إهداء هدايا تذكارية لدول 
شقيقة عرب البحار من أجل تأصيل أوارص الصداقة هبا، 
األمريكية  املتحدة  الواليات  إهداء  يف  التفكري  تم  لذلك 
هذا التمثال يف ذكري احتفاهلا بالذكري املئوية إلعالن 
.1876 يوليو   4 يف  موعدها  حيني  والتي  االستقالل، 
وبدأت االستعدادات عيل قدم وساق، حيث تم االتفاق 
يتويل  بينام  التمثال،  تصميم  الفرنسيون  يتوىل  أن  عيل 
التي سوف يستقر عليها.  القاعدة  األمريكيون تصميم 
من أجل ذلك، بدأت محلة ضخمة يف كل من البلدين 
الضخم. املرشوع  هذا  ملثل  الالزم  التمويل  إلجياد 
املعامري  وقام  الالزمة،  األموال  توفرت  وهكذا، 
 Richard Morris( هنت  موريس  ريتشارد  األمرييكي 
أغسطس  يف  منها  وانتهى  القاعدة،  بتصميم   )Hunt

) االصالة املرصية  تعبريًا عن  اللوتس  تتدىل منه زهرة 
- لكن املثال الفرنسى غري من وجه التمثال ونزع البالص 
ووضع مكانه الشعلة والكتاب وانتزع الطوق والكردان 
واالساور وخاتم الزواج واستبدل ذلك كله باكاليل حول 
يستطيع  نوافذ  وضع  من  مايبدو  عىل  ليتمكن  الرأس 
وكان   - القناة  عىل  نظرة  القاء  من  التمثال  زوار  منها 
يمكن للمثال ان يضع نوافذ ىف جسم البالص ومافعل !!
ان  بعد  القناة  سيدة  بجلباب  يقال  واحلق  -واحتفظ 
جرده من زهرة اللوتس وكان ذلك كفيال باثارة غضب 
املخالف  التمثال  استالم  فرفض  اسامعيل  اخلديوى 
للمواصفات التى كلف هبا املثال الفرنسى واقنعوه بان 
امريكية  لوالية  للمواصفات  املخالف  بالتمثال  يتربع 
اهدى  قد  كان  انه  خاصة  نيويورك  والية  هى  فقرية 
وقتها باريس املسلة الفرعونية املرصية والتمثال، الذي 
االستبداد  قيود  من  حتررت  لشابة  هو  طنا،   125 يزن 
وألقتها عند قدميها، ثم امتشقت بيمناها مشعال يرمز 
للحرية، ويف يرساها محلت كتابا، أما رأسها فكلله صانع 
التامثيل الفرنيس، فريديريك أوغست بارتولدي، بتاج 
القارات. أو  للبحار  ترمز  إهنا  يقال  أسنة   7 برزت منه 
 ) الفرنسية  االمريكية  الصداقة   ( مجعية  وتكفلت   -
بتكاليف شحن التمثال وتركيبه عىل قاعدته احلالية ىف 
يظن  هنا  ومن  نيويورك،   مدخل  عند  احلرية  جزيرة 
العامل ان متثال احلرية هو اهداء من الشعب الفرنسى 
املعامري  صممها  التي  والقاعدة  االمريكى  للشعب 
أهم  هي  بنيويورك  هانت  موريس  ريتشارد  األمريكي 
من  ضخمة  وهي  معامري،  كفن  نفسه  التمثال  من 
أطول  أي  مرتًا،   47 وعرضها  واجلرانيت  اإلسمنت 
إىل  قدميه  من  بدءا  التمثال  ارتفاع  من  واحد  بمرت 
أشهر  ارتفاع  يبلغ  لذلك  دائام  املضاءة  الشعلة  أعىل 
أرض  من  مرتًا   93 املتحدة  الواليات  يف  سياحي  معلم 
شكل  عىل  بجدار  املحاط  التمثال  أعىل  إىل  القاعدة 
الدويل"  احلرية  "مزار  ويرتاد  رؤوس،   10 ذات  نجمة 
يف نيويورك أكثر من 3 ماليني و500 ألف سائح بالعام، 
"الليدي  بأن  منهم  يعرف  من  جتد  أن  الصعب  ومن 
) شارلوت  التمثال، هي  ليربيت" كام يسمون صاحبة 
احلقيقة  يف  ليست  نفسه،  بارتولدي  والدة  بيرس(، 
القرص بارتولدي يف مدينة  سوى فالحة مرصية رآها 

قامت   ،2001 سبتمرب  من  عرش  احلادي  أحداث  بعد 
السلطات األمريكية بإغالق التمثال واملتحف واجلزيرة 

اخلامس  يف  األساس  حجر  وضع  ليتم   1885 العام  من 
بنائها  أعامل  اكتملت  بعام  وبعدها  الشهر.  نفس  من 
فكان  اإلنشائي،  اهليكل  عن  أما   .1886 إبريل   22 يف 
Eu- دوك  لو  يوجيني  الفرنيس  املهندس  عليه  )يعمل 
من  االنتهاء  قبل  تويف  لكنه   )gène Viollet-le-Duc
ليقوم  إيفل  جوستاف  الفرنيس  تكليف  فتم  التصميم، 
اهليكل  بتصميم  إيفل  قام  وبالفعل  العمل،  ذلك  بإكامل 
يتم  للتمثال  رئييس  إطار  من  يتكون  بحيث  املعدين 
التمثال. ثبات  لضامن  القاعدة  يف  ثاين  إطار  يف  تثبيته 
يف  مبكرا  فرنسا  يف  التمثال  تصميم  أعامل  انتهت 
الباخرة  عىل  التمثال  شحن  فتم   ،1884 عام  يوليو 
ميناء  إىل  وصلت  حيث   ،)Isere( إيزري  الفرنسية 
إيل  التمثال  تفكيك  وتم   .1885 يونيو   17 يف  نيويورك 
حلني  لتخزينها  صندوق   214 يف  وضعت  قطعة،   350
عليها،  سيوضع  التي  القاعدة  بناء  أعامل  انتهاء 
التمثال. لوصول  الحق  وقت  يف  انتهت  والتي 
– أي بعد انتهاء اكتامل بناء   1886 28 أكتوبر  وهكذا يف 
األمريكي  الرئيس  قام   – أشهر   6 ب  التمثال  قاعدة 
بافتتاح   )Grover Cleveland( كليفالند  جروفر 
السيناتور  فيه  ألقي  وقد  كبري،  احتفال  يف  التمثال 
ويليام   – التربعات  محلة  قاد  الذي  نيويورك  وعمدة 
املناسبة. هبذه  كلمة   –  )William M. Evarts( إيفارتز 

تــــطــــورات عبــــر التــــاريــــخ:
الربونز  من  تذكارية  لوحة  وضع  تم   1903 عام  يف   -
عليها  مكتوبا  الداخلية  الربج  قاعدة  حائط  عيل 
 Emma( الزاروس  إيام  األمرييكية  الشاعرة  كلامت 
.1883 يف  كتابتها  من  عاما   20 بعد   )Lazarus
وقع   – األوىل  العاملية  احلرب  إطار  يف   –  1916 عام  يف   -
بالتمثال  أضارا  أحلق  جرييس  مدينة  يف  انفجار 
مما  أمريكي  دوالر   $  100,000 قيمتها  بلغت 
اإلصالح. تم  حتي  الزائرين  حجم  حتديد  إيل  أدي 
واجلزيرة  التمثال  إعالن  تم   1924 أكتوبر   15 يف   -
احلدائق  إدارة  بإدارهتا  وتقوم  قومي،  كأثر 
تـُعترب  وهي   ،)National Park Service( الوطنية 
اآلثرية  املناطق  إدارة  هبا  املنوط  الفيدرالية  اجلهة 
األمريكية. املتحدة  الواليات  أنحاء  مجيع  يف 
- احرتاق برجي مركز التجارة العاملي 11 سبتمرب 2001.
الذهبي  اليوبيل  وبمناسبة   1936 أكتوبر   28 يف   -
فرانكلني  األمريكي  الرئيس  قام  التمثال،  إلنشاء 
إهداء  بإعادة   )Franklin D. Roosevelt( روزفلت 
األمريكية. األمة  عيل  بفضله  واالعرتاف  التمثال 
التمثال إيل قائمة مواقع  1984، فقد إنضم  - أما يف عام 
الرتاث العاملي التي تقوم بتصنيفها منظمة اليونسكو.
التمثال،  بمئوية  لالحتفال  واستعدادا   1986 عام  يف   -
فقد تم عمل ترميم شامل له وتم تركيب طبقة ذهبية 
جديدة للمشعل تتألأل عليها أضواء مدينة نيويورك ليال.
-  بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب 2001، قامت 
السلطات األمريكية بإغالق التمثال واملتحف واجلزيرة 
وتطويرها،  األمنية  اإلجراءات  ملراجعة  اجلمهور  أمام 
 .2001 ديسمرب   20 يف  اخلارجي  اجلزء  افتتاح  أعيد  ثم 
القاعدة  افتتاح  تم  حتي  مغلقة  األجزاء  باقي  وظلت 
مرة أخرى للجمهور يف 3 أغسطس 2004 م -أي بعد 3 
سنوات من اإلغالق- لكن ال يـُسمح بعد بالدخول إليه. 
ويتعرض الزائرين لتفتيش أمني مشابه لذلك املعمول 
اجلديدة. األمنية  اإلجراءات  ضمن  املطارات  يف  به 

معلــــومــــات بالتــــاريــــــــخ:
- تاريخ وضع حجر األساس: 5 أغسطس 1885.
- تاريخ هناية األعامل اإلنشائية: 22 إبريل 1886.

- تاريخ هناية التصميم يف فرنسا: يوليو 1885.
- تاريخ وصول التمثال إيل نيويورك: 17 يونيو 1885.

- تاريخ االفتتاح الرسمي: 28 أكتوبر 1886.
- تاريخ إعالنه كأثر قومي: 16 أكتوبر 1924.

- تاريخ انضاممه إيل قائمة الرتاث العاملي: 1984.
بــيــــانــات مــختــصــــرة:

- الوزن الكيل: 125 طن.
- عرض القاعدة: 47 مرت )154 قدم(.
- ارتفاع التمثال: 46 مرت )151 قدم(.
- االرتفاع الكيل: 93 مرت )305 قدم(.

- طول  اليد:  5 مرت )16 قدم(.
- طول الذراع األيمن: 12.80 مرت )42 قدم(.

- طول إصبع السبابة: 2.44 مرت )8 قدم(.
-  عرض الوجه من اإلذن لإلذن: 3.05 مرت )10 قدم(.

- طول األنف: 1.37 مرت )4 قدم(.

- طول العني: 0.76 مرت )2 قدم(.
- عرض الفم: 0.91 مرت )3 قدم(.

- عرض الوسط: 10.67 مرت )35 قدم(.
- عدد الزوار السنوي: 3,5 مليون.

هناك مئات من متاثيل احلرية تم نصبها يف أرجاء 
العامل، أشهرها تلك املوجودة يف باريس، النمسا، أملانيا  

إيطاليا، اليابان، الصني، وفيتنام.



إحـــدى   Bodybuilding األجســـام  كامل  رياضة 
تضخيم  مبدأ  عىل  تعتمد  التي  الرياضية  األلعاب 
من  ليتمكن  وإبرازهـــا؛  الالعـب  جسم  عضالت 
وتكون  لــــه؛  املنافســني  مع  ومقارنتها  استعراضها 
املحددة  القواعد  من  ملجموعة  تبعًا  املنافسة 
الكثافـة  وتشـمل:  نسبي؛  حكم  بمثابة  تعترب  التي 
املتنافسون  وُيمنح  اجللد،  ولون  والوضوح،  التحديد، 
مراكز  إىل  ترتيبهم  ليتم  حكام  سبعة  ِقبل  من  نقاطًا 
عدد  أقل  عىل  احلاصل  اللقب  وينال  تنازليًا؛  مرتبة 
األخرى.  الرياضات  من  النقيض  عىل  النقاط؛  من 
من اجلدير بالذكر أن رياضة كامل األجسام ال تقترص 
ذلك  تتعدى  بل  املتنافس؛  صحة  تعزيز  عىل  أمهيتها 
ثقة  مستوى  يرتفع  حيث  األشكال؛  بأفضل  لتظهره 
بمثابة  الرياضة  هذه  كانت  فقد  بمظهره؛  الالعب 
تذكرة ذهبية لكثري من األشخاص نحـو النجـوميــة 
شوارزينجر.  النمساوي  الالعب  بينهم  ومن 
تسمية  تتفاوت  األجسام  كامل  رياضة  تسمية 
عرفها  من  فمنهم  الشعوب؛  بني  الرياضة  هذه 
ويرجع  املصارعني؛  ورياضة  احلديد؛  برياضة 
الفضل إىل املرصينّي بالدرجة األوىل يف تسميتها 
العربية  إىل  ترمجوها  حيث  األجسام؛  بكامل 
يف األربعينيات من القرن العرشين؛ وبدأ االسم 
السبعينيات  عقدي  يف  كبري  بشكل  باالنتشار 
تعرف  العرشين.  القرن  من  والثامنينات 
الثقافة  باسم  أيضًا  األجسام  كامل  رياضة 
وإيطاليا  إسبانيا،  من  كل  يف  البدنية، 

العربية  الدول  يف  أّما  وروسيا،  وبلغاريا،  وفرنسا، 
بينام يطلق  األجسام،  أو كامل  األجسام  ببناء  فتعرف 
عليها يف كِل من البحرين، وتونس اسم الرتبية البدنية. 
التاريخ إىل أن لعبة  تاريخ رياضة كامل األجسام يشري 
ما  الزمنية  الفرتة  خالل  ظهرت  قد  األجسام  كامل 
بني هنايات القرن التاسع عرش امليالدي ومطلع القرن 
عامليًا.  القديمة  الرياضات  من  بذلك  وهي  العرشين؛ 
ُيشار إىل أن األملاين يوجني ساندو كان أول من أوجد 
لعضالته  يقدم عرضًا جسديًا  كان  اللعبة؛ حيث  هذه 
الرابع  يف  لندن  مدينة  يف  اجلمهور  من  مرأى  عىل 
عرش من شهر أكتوبر من عام 1925م، ويذكر بأنه قد 
موجزًا  عرضًا  يقدم  موسيقي  فيلم  إنتاج  عىل  عمل 
حلياة هذا الرجل يف عام 1936م، وحاز هذا الفيلم عىل 
شهر  من  عرش  الرابع  أن  إىل  يشار  األوسكار.  جائزة 
عرض  مسابقات  ألوىل  مولدًا  كان  1901م؛  سنة  أيلول 
العضالت؛ والقت رواجًا واستحسانًا هائلني؛ ويف عام 
جمددًا  العضالت  لعرض  مسابقة  تنظيم  تم  1904م؛ 
هلذه  روادًا  املسابقة  واستضافت  نيويورك؛  مدينة  يف 
االستعراضات من خمتلف مناطق الواليات املتحدرة 
األمريكية. تعترب الفرتة التالية ألعقاب احلرب العاملية 
الثانية هي فرتة رواج رياضة كامل األجسام؛ فاتسعت 
رقعة شعبيتها؛ فظهرت األساطري األمريكية الكثرية 
احلال  هو  كام  اإلعالم؛  عرب  الرياضة  هذه  متثل  التي 
بعدها  وبدأت  وغريها؛  مان  وسبايدر  مان  بسوبر 
ُتنّظم  املتخصصة  والدولية  الوطنية  البطوالت 
تدرجييًا؛ وخاصة بطولة العامل لكامل األجسام للهواة. 

 فوائد كامل األجسام
تساعد الالعب عىل التخلص مـن وجــــع الظهــــر 

ويأيت ذلك نتيجة محله ألوزان متفاوتة. 
متنح اجلسم مظهرًا مجياًل. حتــافظ عىل البشــرة 

وتؤخر ظهور عالمات الشيخوخة. 
حُتّسن املزاج. 

تزيد من مرونة العضالت وتقوهيا.
تّشد اجلسم وختلصه من الدهون الضارة.

ترفع مستويات حرق السكر والسعرات احلرارية 
يف اجلسم. 

كيف أبدأ رياضة كامل األجسام
رياضة كامل األجسام تقوم رياضة كامل األجسام 
عىل رفع األوزان الثقيلة، مع االستمرار يف زيــادة 
األوزان، وذلك من أجل حتسني مظهـــر اجلســـم 
وزيادة الكتلة العضلية، ومن أجل تقوية املفاصل 
لذلك ُتعترب هذه الرياضة مـن أقـــدم الرياضــــات 
وأعظمها، فهــي ال ُتطـــّور من صّحة الشــــخص 
فقط، وإّنام تعمل عىل جعـل اجلســـم يف أفضـــــل 

أشكاله. 
ممارسة كامل األجسام حتديد اهلدف: 

جيب عىل الشخص الذي يرغـب يف ممـارسة هذا 
النوع من الرياضة أن حيّدد اهلدف الـذي يـــرغب 
يف حتقيقه؛ وذلك ألّن اجلميع يستطيعون ممارسة 
هذه الرياضة، ولكن لكّل شخص أسباب ُمــددة 
دفعته إىل ممارسة هذه الرياضة، وبغـّض النظــــر 
عن السبب سواء أكــان من أجل زيـادة الــوزن، أو 
لبناء العضالت، أو لغريه، فيجب عىل الشخص أن 

حيّدد قائمة أهدافه قبل البدء بمشواره.
الصالة  جو  ألّن  املناسبة:  الرياضية  الصالة  إجياد   
نتائجًا  وإعطائه  الشخص،  حتفيز  يف  دورًا  يلعب 
للصالة  الشخص  اختيار  أثناء  واألفضل  أفضل، 
لرياضة  ُمرتفني  عىل  احتواءها  يضمن  أن 
ُمدرب  عىل  حتتوي  أن  أو  األجسام،  كامل 
املنشود. اهلدف  حتقيق  يف  املساعدة  يستطيع 
 العثور عىل صديق: حتتوي رياضة كامل األجسام 
أي  يستطيع  ال  التي  التحّديات  من  جمموعة  عىل 
عدم  بسبب  وذلك  لوحده،  عليها  التغّلب  شخص 
العثور  فإّن  ولذلك  الالزم،  والتحفيز  الدعم،  توّفر 
عىل الصديق املناسب سُيساعد الشخص يف احلصول 
عىل الطاقة الالزمة لتحقيق اهلدف، ومن األفضل 
اهلدف. نفس  يمتلكون  الذين  األصدقاء  اختيار 
 احلصـول عىل املســـــاعدة: جيــــب عىل املبتـــدأ يف 
الرياضة أن يطلب املساعدة من خبـراء الرياضـــة 

اب. لكن املشكلة أن الكثرَي من الشباب يسلك  وجذَّ
طرقًا خاطئًة للوصول إىل عضالٍت قوية، فيبقـــى 
لسنواٍت طويلة دون أن يِصَل إىل ما يريد، فييــأس 
ويستسلم، وُيصــاب باإلحبـــاِط، والســبب يف ذلـك 
أّنه مل َيرِس عىل منهجيــٍة صحيحــــٍة منـذ البدايــة 
واكتفى بأن َسِمَع ُمقرتحًا من صــــديق، أو قــــرأ 
شيئًا عىل الشبكة العنكبوتية، يف بعض املنتـديـــات 

التــــي َيكُثُر فيها اخللط والتدليس. 
الفرق بني بناء العضالت وتقسيم العضالت بعض 
وتضخيمها  العضالت  بناء  بني  خيلطون  الشباب 
اجلســم  تقســيم  وبني  البعض،  إليه  يسعى  ما  وهو 
وترسيمه بشكل مجيل حيُلُم به كثري من الشباب 
أسايس  بشكل  الطعام  زيادة  عىل  يعتمد  فاألول 
واالقتصار  الطعام  من  التقليل  عىل  يعتمد  والثاين 
حرق  لتامرين  بالنسبة  منه.  معينٍة  أنواِع  عىل 
كرة  ولعب  مثال  كاجلري  احلرارية،  السعرات 
عىل  تعمل  الرياضات  فهذه  والسباحة،  القدم 
البناء  العضالت وترسيمها يف اجلسم وليس  تقسيم 
والتضخيم، فالتضخيم يتعارض مع هذه الرياضات 
ال  احلرارية  السعرات  إحراق  عملية  ألّن  عمليًا، 
تستهلك فقط جزءًا من الدهون كام يظن البعض 
وبالتايل  أيضًا،  العضالِت  من  جزءًا  تستهلك  وإنام 
إن  يريد،  ما  متامًا  حيدد  أن  الشاب  عىل  ينبغي 
مقسم  وجسدًا  ورشيقًا،  ممشوقًا  قواما  يريد  كان 
آخر  مبحٌث  له  فهذا  تضخيم،  دون  العضالت 
ومبحثنا اآلن يف كيفية تضخيم العضالت وبناؤها. 

خطوات لبناء العضالت
 ال بّد أن يدرك الشاب أن بنـاء العضــــالت بشــــكل 
ســـليم، دون تراكٍم للدهون، ويف نفس الوقت دون 
حرٍق للعضلة وإضعافها، يعتمد عىل أمرين اثنني: 

الغذاء بشكل سليم ومتوازن.
التامرين الصحيحة التي تعمل عــــىل تضخــــيــــم 

العضالت بشكل صحيح. 

الــــغـــــــــــــــذاء 
عىل  حيتوي  سليٍم  غذاٍء  من  بّد  ال  العضالت  لبناِء 
العنارص  بعض  وجود  مع  الربوتينات،  من  الكثري 
فمخطأٌ  اجلسم،  عنها  يستغني  ال  التي  األخرى 
عن  يستغني  أن  يستطيع  اجلسم  بأن  يظن  من 
عنارص  ألهنا  الدهون،  وحتى  الكربوهيدرات 
منها،  التقليل  مراعاة  مع  للجسم  مهمة  غذائية 
التايل: النحو  عىل  األمر  َص  نلخِّ أن  ونستطيع 
 ال بّد من زيادة نسبة الربوتني يف الطعام، فينبغي 

وأن يقوم باستشارة الطبيب عن النظـــام الغذائـــي 
املناسب لرياضته. 

التي  اخلطوات  أهّم  من  املعلومات:  تقيّص 
عن  البحث  هو  هبا  القيام  املبتدئ  عىل  جيب 
قـــــدر  أكبـــــر  ومجع  الصحيحــــــة،  املعلومة 
األجسام  كامل  رياضة  حــــــول  املعلومات  من 
هدفه.  تطوير  يف  سُتساعده  املعلومات  هذه  ألّن 
تصحيح النظـــرة: أي التوضيـــح للمبتدئيـــن بـــأن 
احلصـــول عىل النتائـــج سيحتـــــاج إىل فتــرة قـــد 
تستغرق بضع شـهور، أو ســنيـن، وإذا رغــــب يف 
احلصول عىل هــذه النتائج جيب عليه أن يتحــــىّل 

بالصرب. 
الشعور باألمل: إّن إضافة نشاط جديد عىل اجلســـم 
سُيؤّدي إىل إضافة اإلرهاق عليه، ولكن هذا التعب 

رسعان ما سيزول بعد فرتة من التدريب.
 الغذاء: إن الغذاء من أهــم العناصــــر التي تؤّثـــــر 
عىل الشخص، لذلك يـجـب عىل املبتدأ أن ُيغيـر يف 
طريقة تناوله للطعام؛ ألّن الغذاء الــذي حيتاجــــه 
الشخص العادي يكون أقّل من الغذاء الذي حيتاج 

إليه العب كامل األجسام.
 إمكانية التعرض إىل اإلصابــــات: هذا النـــــوع من 
اإلصابات يتعّرض له مجيـع اللعبيــن، ولكن تزداد 
عند العبي كامل األجسام، وذلــــك بســــبب اجلهد 

الزائد عىل اجلسم.
 املكّمالت الغذائية واملنشطات: جيب عىل املبتدئ 
االمتناع عن تنــــاول األدويــــة التــــي سُتســــاعده 
يف احلصول عىل النتائج بســـرعة؛ وذلك ألّن هـــذه 

املنشطات سُتلحق الرضر بجسمه فيام بعد.
 .

أمهّية بناء العضالت 
إن بنـــاء اجلســـم بنــــاًء صحيحــًا، أمٌر مهٌم جدًا 
ويؤثر عىل حياة اإلنسان بشكل كامل، وال بــّد أن 
حيرص الشباب عىل أن يكون هلم جســٌد قـوي 
وقد أمرنا ديننا هبذا، فقـال النبي صىل اهلل عليــه 
وسـلم: )املؤمن القـوي خيــر وأحـب إىل اهلل مـن 
املؤمن الضعيف(، فينبـغي احلرُص عىل تقـوية 
اجلسد بشكل مستمر، وبناء العضالت له أمهيٌة 

كربى لدى الشباب، فيســـعى كثرٌي من الشــباب 
لبناء عضــــالهتـم ليتقـــووا ولُيســـاعدهم ذلــك يف 
ممارسة بعض أنواع األنشطة الرياضية، وخاصة 
الرياضات القتالية التي حتتاج إىل عضالٍت قويـــٍة 
ورياضاٌت أخرى مثــل الســـباحة وغريهـا ممـــا 

حيتاج للعضالت، وبعض الشباب يتمنى جســـدًا 
مليئًا بالعضالت، حتى حيصل عىل جسٍم مجيـــٍل 

والبيض  والدجاج  واللحوم  األسامك  تناول  زيادة 
واحلليب واألجبان، وكل ما حيتوي عىل الربوتني، 
 10 عىل  منه  غرام  ال100  حيتوي  مثاًل  فالدجاج 
البيضة  حتتوي  والبيض  تقريبًا،  بروتني  غرامات 
باملعدل  بروتني  غرام   3.5 عىل  منه  الواحدة 
أيضًا حتتوي بنسب متفاوتة واختالٍف  واألسامك 
حتتوي  التي  املعّلبة  التونة  فأبسطها  األنواع،  بني 
بروتني  غرام   25 حوايل  عىل  منها  الواحدة  العلبة 
واحلليب حيتوي يف كل 100 مل منه عىل 6 غرامات 
اللحوم  نسبة  زيادة  فإّن  وهكذا  تقريبًا،  بروتني 
نسبة  من  تزيد  ومشتقاته،  واحلليب  بأنواعها، 
بأّنه  الشاب  يعلم  أن  ويكفي  اجلسم،  يف  الربوتني 
حيتاج إىل ضعف وزنه من عدد جرامات الربوتني 
فكل كيلو يف جسمه حيتاج إىل غرامني بروتني، فلو 
كان وزن الشاب مثاًل 75 كيلو غرام، فيحتاج إىل 150 
العضالت  بناء  أراد  ملن  وهذا  يوميًا،  بروتني  غرام 
وتضخيمها، أما يف األحوال العادية فيحتاج لنصف 
أن  يعني  الربوتني، مما  بالكيلو من غرامات  وزنه 
غرام  نصف  إىل  حيتاج  جسمه  من  الواحد  الكيلو 
يزن  الذي  صاحب  الشاب  وبالتايل  فقط،  بروتني 
75 كيلو غرام، حيتاج إىل 37.5 غرام بروتني فقط.
 مع زيادة نسبة الربوتني يف الغذاء، ال بّد أيضًا من 
مراعاة أن اجلسم حيتاج إىل العنارص الغذائية األخرى 
كالكربوهيدرات، والتي تعطي الطاقة للجسم ليبدأ 
فيهــا  الزيادة  عدم  مراعاة  ينبغي  ولكن  التمرين، 
تتحول  احلاجة  عن  احلرارية  السعرات  زيادة  ألن 
إىل دهون، فحني يتناول الشاب قطعة دجاج مثاًل 
ال ينبغي أن يكون معها طبٌق كامٌل من األرز، لكن 
يكفي يشٌء قليٌل جدا ما حيفز الطاقة لديه فقط.
قليُلها  ُيفيُد  الكربوهيدرات،  شأن  شأهنا  الدهون   
وَيرُضُّ كثريها، ال بّد من نسبة بسيطة من الدهون 
عن  زادت  لو  لكن  هلا،  اجلسم  حلاجة  الطعام،  يف 
يبني  ملن  مشكلة  إىل  ستتحول  قلياًل  ولو  احلد 
معًا  والدهون  العضالت  سيبني  ألنه  عضالته، 
إما  يكون  أن  بّد  ال  احلليب،  الشاب  يرشب  فحني 
الدســـم  قليل  األقل  عىل  أو  الدسم،  خايل  حليب 
وهذا األمر ينسحب عىل األطعمة األخرى احلاوية 
النحو  عىل  الطعام  كمية  زيادة  من  بّد  ال  للدهون، 
العضلة  ضخامة  لزيادة  وذلك  آنفًا،  ذكرناه  الذي 
الطعام  من  التقليل  أن  ظاٌن  يُظنُّ  فال  وحجمها، 
وإنام  العضالت،  سيبني  ذلك  وغري  والرجييم 
التقليل والرجييم هذا يكون ملن أراد أن خيفف من 
وزنه، وبناء العضالت هو زيادة يف الوزن، ألن وزن 
العضلة. حجم  زيادة  عىل  دلَّ  زاد  كلام  العضالت 

 فـوائـــد كمـــال األجســـام
كيف أبدأ رياضة كامل األجسام

أهـمـيــة بنـاء العضالت 
خطوات لبنـاء العضالت



التمـاريـــــــــــن:
جلسم  والوصول  العضالت  تضخيم  أجل  من   
مددة  متارين  من  بّد  ال  كبريٍة،  وعضالٍت  قوي 
من  بّد  وال  حدة،  عىل  اجلسم  يف  عضلة  كل  تقوي 
اختيار  يستلزُم  يوٍم  فكلُّ  منظم،  بشكل  ترتيبها 
الصحيح،  بالشكل  وتعمل  مترينها،  ليتم  عضلٍة 
فمثاًل لو وضعنا جدواًل مبسطًا هو أقرب للعناوين 
له  الشاب  العريضة يستطيع من خالهلا أن خيتار 
ل فيها كام يشاء، دون  ما يناسبه منها، ويغريِّ ويبدِّ
كالتايل:  اجلدول  وهذا  الرئيسية،  للقواعد  تغيرٍي 
فـــي الـــيـــوم األول: متارين عضالت الصدر 
مع  واملستوي،  املائل  بالبار  والسفلية،  العلوية 
ثالثة  عىل  التجميع،  ومتارين  الفراشة،  مترين 
رفعة  تقليلها  أو  رفعات،   10 جلسة  كل  جلسات 
الوزن.  يف  التدرج  مع  القدرة،  بحسب  رفعتني  أو 
فــي اليــوم الثــاين: متارين عضالت الذراعني 
ثم  التبادل  مترين  بالباي  يبدأ  والرتاي(،  )الباي 
التبادل  الرتاي  ذلك  وبعد  اهلمر،  ثم  اهلورس 
العقلة وبقية متارين الرتاي املعهودة. العكيس ثم 
يف اليـوم الثـالث: متارين عضالت الظهر، مثل 

مترين املنشار ومترين الزرافة واهلورس والبار 
اخللفي غريها.

فـي اليــوم الــرابــع: متارين عضالت األكتاف 
الكتف  متـــــارين  وتشــمل  التـربــــاس،  مـــــع 
وغريها،  وأمامي  خلفي  املائل  البار  مثل  املختلفة 
واألمامي. واخللفي  اجلانبي  الرتباس  ومتارين 
يف اليوم اخلامس متارين عضالت القدمني، وتشمل 
وثامنية  سبعة  شكل  السامنة  عضالت  متارين 
وتشمل  الكريس،  عىل  أو  واقفًا  عرش،  واحد 
الدفع  مترين  طريق  عن  الفخذين  عضالت 
املعروف. بار  السميث  لتمرين  إضافة  لألعىل، 
اليــوم السـادس: ال بــــد مـــن متريــــن عــــــام 
لعضــــــالت البطــــن، مـــع القليـــل من الركـــض 
حلـــرق الـــزائـــد من الدهون، فهذا يفيُد كثيــــــرًا 
ويعمــل علـــى بنــاء العضــالت بشــــكل مقـــــسم 

وسليم.

 متارين املعدة إلزالة الكرش:
إزالة الكرش

 يعاين العديد من األشخاص من وجود كميٍة كبريٍة 
من الّدهون املرتاكمة يف منطقة البطن والفخذين 
الكثري  الّدهون  هذه  فتشكل  اجلنسني،  كال  من 
وصعوبة  واخلجل  اجلسم  صّحة  عىل  اخلطر  من 
اتباع  بسبب  الّدهون  هذه  تظهر  وقد  احلركة، 
غري  األطعمة  كتناول  اخلاطئِة  األمور  من  العديد 
الصحية واملليئة بالّدهون، وعدم ممارسة الّتامرين 
بذكر  سنقوم  املقال  هذا  ويف  بانتظام،  الّرياضية 
ممارستها  يمكن  الّتي  الّرياضية  الّتامرين  بعض 
للتخلص من دهون البطن )الكرش( بكل سهولة. 

متارين املعدة إلزالة الكرش
اليدين  ووضِع  مستقيمٍة  أرض  عىل  االستلقاء 
بزاوية  األعىل  إىل  القدمني  ورفع  الّرأس  حتت 
مع  الّصدر  إىل  اليرسى  القدم  وضّم  درجًة،   30
جمددًا  القدم  ومّد  األيمن،  بالكوع  القدم  ملس 
بالكوع  ومالمستها  الّصدر  إىل  اليمنى  القدم  وضم 
عرشين  ملدة  برسعة  الّتمرين  ويامرس  األيرس، 
هذا  فيساعد  البطن،  عضالت  شد  مع  دقيقة 
الكرش  مشكلة  من  الّتخلص  عىل  الّتمرين 
والقدمني. األرداف  دهوِن  وحرِق  فّعاٍل  بشكٍل 
الّركبتني  رفع  مع  مستقيمة  أرض  عىل  االستلقاء 
ومّد  األرض،  عىل  القدمني  وتثبيت  األرض  عن 
اليدين إىل أعىل الّرأس بشكٍل مستقيٍم، ورفع اجلزء 
اإلمكان،  قدر  الّركبتني  باجتاه  اجلسد  من  العلوي 
استقامة  عىل  واملحافظة  البطن  عضالت  شد  مع 
الّظهــــر، ويمــارس الّتمــــرين ملدة عرشين دقيقة.
كبريٍة  تدريب  كرة  إىل  الّتمرين  هذا  حيتاج 
الكرة  ومترير  مستقيمٍة،  أرض  عىل  واالستلقاء 
البطن  عضالت  شّد  مع  والقدمني  اليدين  بني 
ملدة  الّتمرين  ويامرس  أعىل،  إىل  اجلسد  ورفع 
الّتخلص  عىل  الّتمرين  هذا  فيساعد  دقائق،  عرش 

مـــــن دهــــون البطــــن والّصــــدر وشد عضالت 
رسيعٍة. بطريقٍة  والّسفلية  العلوّية  البطن 

االســـتلقــاء عىل أرض مســـــتقيمــة 
وتثبيت كرة الّتــدريب حتــــت 

القدمني، ورفع اجلزء السفيل 
من اجلسد باستخدام الكرِة 

إىل أعىل قدر اإلمكان، مع 
وضع اليدين عىل اجلانبني، 
ويامرس الّتمرين ملـــــــــدة 

عشــــريــــــن دقيقــــة.
االستناد باليدين عىل 

جهاز رفع األرجل 
وضم القدمني 
إىل الّصدر قدر 

اإلمـكـــــــان 
وإنزاهلمــــا 
إىل األرض، 

يامرس هذا 
الّتمرين ملدة 

عرش دقائق
 أو إلــــــــــى 

حني الّشـــــــــعور 
بـــــالــــتـــعــــــــــــب.

االستلقاء عىل أرض مستقيمٍة وضم اليدين 
وتثبيتهام حتــــت الّرأس وضم القدمني إىل 

بعضهام ورفعهام إىل منطقة الّصدر قدر 
اإلمكـــــان، ويامرس الّتمرين ملـــــدة عرشين 

دقيقة مع أخذ اسـرتاحة كل عشــــــــر دقائق.
االستلقاء عىل أرض مستقيمة ورفع اجلســـــــد 

بواسطة طرف اليدين والقدمني، ورفع اليـــــــد 
اليمنى إىل األعىل مع القدم اليرسى، ثم عكـــــــس 
األيدي والقدمني، ويامرس الّتمرين برسعٍة ملدة 

عرش دقائق أو إىل حني الّشعور بالّتعب. 
ويستطيع الشاب أن يأخذ اليــوم 

السـابع إجازة للراحـة، ويـــــراعي 
خالل يوم الراحة عــدم اإلكثــــار من الطعام مثل 

األيام الستة املاضية، ألّن هذا اليــوم لن يكون هناك 
حاجة لزيادة السعرات احلراريــــة يف اجلسم.

فيه  املبالغ  اإلهتامم  لكن  جيٌد،  أمٌر  العضالت  بناء 
فلو  عقباها،  حتمد  ال  مشاكل  إىل  يؤدي  باألمر، 
تضخيم  يف  رسيٍع  بشكٍل  ينجح  ومل  الشاب  تأخر 
أن  بّد  فال  واإلكتئاب،  احلزن  أصابه  العضالت، 
يعمل بشكل مستمر، ويتمهل يف انتظار النتائج وال 
يتعجل، فمن يزرع البذرة ال بّد أن يصرب عىل الثمر.

 
أمهية الرياضة وأثرها عىل املسنني:

اجلسم  أصبح  كّلام  بالعمر  تقّدم  كّلام  اإلنسان  إّن 
ما  يتـــــم خســـــارة  ضعيفًا، وكّل عرش ســــنوات 
يقارب )5-2.5( كـــــغ مـــــــن الكتـــلة العضلّية مع 
خالل  من  عليها  احلفاظ  يتم  مل  إذا  العظام  ضعف 
ُمفيدٌة  هي  الرياضة  لذلك  الرياضّية،  التامرين 
لُكّل األعامر والّسالُح الرضوري الالزم لكبار الّسن 
مُمارسة  هي  واألمراض  الّشيُخوخة  ملُحاربة 
عىل  بالتعـــّرف  سنُقوُم  لذلك  الرياضّية،  التامرين 
أفضـــل الـــريــــــاضـــات للمســـنني وأهـــمّيـــتها.

الرياضة األفضل للُمسنني: 
من املعــروف أّن الطاقــــة عنــــد املســــنني تكون 

أقل بكثري من طاقة الشباب، لـــذلك هنــــاك بعض 
التامرين املناسبة مثل: 

الرياضة  هي  امليش  رياضة  تعترب  امليش:  رياضة 
فوائد  وهلا  هبا  القيام  سهلة  ألهّنا  للمسنني،  املثىل 
القدرات  عىل  احلفاظ  أمّهها  من  وعديدة  كثرية 
عىل  واحلفاظ  الطاقة،  عىل  احلفاظ  الذهنّية، 
مستوى أداء وظائف األجهزة اجلسمّية املختلفة، 
باحلياة. والتمّتع  لالستمتاع  فرصة  هي  وأيضًا 
بشكل  واحلركة  حركي  بمجهوٍد  القيام  إّن   
عور  الشُّ ويمنُح  الصحة  حفاظ  عىل  ُتساعُد  عام 
عىل  القضاء  جيُب  وبالتايل  واحليوّية،  بالتفاؤل 

الكســـل واخُلمـــول يف حيـــاة املُســـنني حتديـــدًا. 

أمهية الرياضة للُمسنني: 
إّن مُمارسة الرياضة بشكٍل ُمنتطم يساعُد املسنني 

عىل:
 تقليل اإلصابة بأمراض الرشايني والقلب واملُخ 

والرّسطان.
 يقّلل من مشاكل النوم واألرق، وبالتايل مُمارسة 

الرياضة تساعُد عىل النوم الصحي.
استهالك  من   30% يفقُد  املُسن  اإلنسان  إّن   
للرياضة،  الغري مُمارس  املُسن  األكسجني يف حالة 
بينام املُسن الذي يُقوُم بُمامرسة الرياضة يستهلُك 
شخٌص  يستهلُكها  التي  األكسجني  كمّية  نفس 
وبالتايل  البدنّية،  الرياضة  ُيامرس  ال  الثالين  بُعمر 
من  باالستفادة  اجلسم  حتسني  عىل  تُقوُم  الرياضة 
األكسجني وتوزيُعها عىل مجيع اخلاليا واألعضاء.

 تقوية العضالت واملفاصل واألربطة، وبالتايل 
هذا األمُر ُيساعُد املُسن باالعتامد عىل نفسه ُدون 

احلاجة إىل اآلخرين.
 التقليل من اإلصابة هبشاشة العظام.

 إّن ممارسة الرياضة عند املُسنني يمنُع من 
ُحدوث األزمات القلبّية أو السكتات الدماغّية أو 

األمراض املُزمنة.

آثار الرياضة عىل حياة املسنني 
يزيُد من كفاءة الرتكيـــز الذهنـــي واالنخراط مع 
املُجتمع املُحيط فيه وعدم االنسحاب من احليـــــاة 
واإلنطواء والعيش بُعزلة، وذلك ألّن الريــــاضـــــــة 
ُتعطي هُلم الثقة بالنفس التـــي ُتكتسُب عنــــد أداء 

التامرين الرياضّية.
 املُحافظة عىل قوام ورشاقة اجلسم ألطول فتــــرة 
مُمكنة، وبالتايل ُشعور املسن بروح الشباب يطّول 

من ُعمره ويستمتع بحياته أكثر.
 متنع من ُحدوث الكآبة احلاّدة خصيصًا عند املسنني 
بسبب الفراغ وامللل، وتقّلل أيضًا من حّدة التــــوّتــر.

 إّن الرياضة ُتساعُد املُسن بتقليل الشـــّد العصبــــي 
)العصبّية( وهذا األمُر يف غاية األمهّية فُهو ُيوّلـــــد 
االنتعاش وحُتّسن من احلالة النفسّية والُقدرة عىل 

حتّمل الكروب ونوائب الّزمن وأعباءه.

 فوائد الرياضة للصّحة
ساعات  إىل  حتتاج  البعض  يعتقد  كام  الرياضة  إّن 
للتخصيص يف اليــــوم، بـــــل ُيمكن ممارســـتها يف 
احليــــاة اليــــومّية من خــــالل التغييــــر يف الروتني 
اليومي وإضافِة احلركة، وهـــذه الفوائـــــــد التــــي 
ستمنحَك عند ممارسة التمــــاريــــن الريــــاضــــة 
واحلــــركــــة كمــــا أثبتت الــــدراســــات احلديثة : 
التقليل من احتاملّية اإلصابة ملــــــرِض الســـــّكري 

بنوعيِه األّول والثاين.
يقّلل من خماطر اإلصابِة بأمراض القلب والرشايني 

والكولسرتول، التخّلـــص مـــن الـــدهـــون 
املتـراكمة يف اجلســـم وبالتايل هي طريقة للحفاِظ 

عىل وزِن اجلسم. 
من  يزيد  نشيطة.  والذاكرة  أفضل  العقل  جيعل 
الثقة يف النفس ألّن الرياضة تعّلم صاحبها التحّمل 
والصرب عند أداء التامرين ليكون اجلسم أكثر لياقة 
ومرونة وبالتايل هو معّلم نفيس يعّلم الثقة والصرب. 
التوّتر  مثل  احلياة  ضغوطاِت  مجيع  من  التخّلص 
والعصبّية وإفراغ الطاقة الزائدة املوجودة يف اجلسم. 
احتامل  وتقليل  العظام،  صّحة  عىل  حيافظ 
املفاصل.  صّحِة  عىل  وحيافظ  باهلشاشة،  اإلصابة 
والرجاِل.  النساء  عند  اجلنسّية  القدرة  من  يزيد 
التخّلص من مرض الكآبة الذي قد يصيب اإلنسان 
أّن  ذكرت  التي  احلديثة  الدراسات  أثبتتُه  ما  وهذا 
التمـــارين  بمامرسِة  يقومون  الذين  األشخاص 
مجيع  من  يتخّلصون  حيـــاهتم  يف  الـــريـــاضيـــّة 
الكـــآبة. ومنـــها  النفســـّية  االعتالالت  أعراض 
مـن  املــــــخ  عمـــل  حتســـني  علـــى  يســـاعد 
األندورفينس  مثل  كيميائّية  مواد  إفراز  خالل 
الـــــــــذي جيعـــــــــل شـــــــــعور اإلنســـان أفضل.



For years I have been annoyed by those who reject 
conspiracy theories outright, especially when you 
counter that the region is on the brink of premedi-
tated or proxy wars and on the verge of partition and 
fragmentation. We call them the “marines” because 
they are very angered by any criticism of US policies 
in the region, including attempts to advance radical 
Political Islam currents to the forefront of the politi-
cal scene. These “marines” claim they were “liberals” 
before the majority of them shifted from centre-left 
and extreme left in a wave of transformation from 
East to West. Some did so out of conviction while 
others were trying to jump on the bandwagon of 
power that turned its political compass towards the 
West.
Our political reality and absence of real develop-
ment, good governance and this fake elite led the 
region to today’s collapse and failure, priming it for 
division according to the interests of regional and 
international powers who are waiting for an oppor-
tunity to pounce on the region’s wealth and people 
who for many years have tried to recover from dec-
ades of colonisation, wars of independence and lib-
eration.
It is clear to any objective observer who is neutral 
from right and leftist ideology that the region will 
endure a phase of attrition that began with attempts 
to foil efforts at national independence from the 
remnants of colonisation, national initiatives to 
build sovereign entities, independent national de-
cision-making, sovereignty over territories, borders 
and wealth — all the foundations of a modern na-
tional state — by depleting them through wars and 
siege. These were followed by attempts to instigate 
civil, ethnic and sectarian wars, as well as border 
conflicts left behind by colonialists as a thorn in the 

side of all Arab countries. Meanwhile, support for 
authoritarian regimes continued despite grooming 
alternatives from the Political Islam current in the 
corridors of Western intelligence agencies, in order 
to create a bargaining chip against those rulers and 
authoritarian regimes at the time. Simultaneously, 
working to undermine all other political currents, 
ideologies and solutions proposed by those outside 
loyal Political Islam currents, so that “Islam is the 
solution” is championed as the alternative and solu-
tion for all regimes and ideologies which would then 
rise on the ruins of states and people.
Then came the phase of advancing Political Islam 
currents in what is known in the media as the Arab 
Spring, when they became empowered in Tunisia, 
Libya, Egypt, Jordan, Yemen, Sudan, Algeria, Mo-
rocco and Syria, followed by other countries. This 
formed a Sunni crescent led by Turkey versus the 
Shia crescent led by Iran, while continuing to sup-
port and assist the Zionist “Jewish” state. The dom-
ination of sectarianism fuelled religious and eth-
nic strife because these fanatic religious currents 
inherently discriminate against the Other, causing 
problems for religious and ethnic minorities to sur-
face. Oriental Christians of all stripes are subjected 
to discrimination, death, and displacement, while 
ethnic minorities such as Yazidis are sacrificed in 
armed conflict. The battle of existence, destiny and 
wealth escalates in the absence of a strong central 
state that is respected, and this wealth is once again 
divided along tribal lines which gives rise to a return 
to the protection of the tribe, ethnic group and sect. 
Meanwhile, pressure, psychological and profession-
al propaganda activities continue, resulting in what 
we are living today.
The strategy of partition and fragmentation pro-
ceeded in two directions. First, to destroy countries 
confronting Israel, or what is known as the core 
countries, by forcefully overthrowing the regimes 
there through popular revolutions by taking advan-
tage of the feelings of anger and absence of justice 
and development. By nature, revolutions destroy 
everything around them because of the absence of 
the state and its institutions for a long time until 
stability is restored or reconstruction begins. In the 
absence of the state, the focus is on orchestrating the 
scene and advancing those who serve their interests, 
while introducing key concepts to serve an overall 

plan to carve up regions and areas into entities that 
are the seedlings for a state or under the control 
and protection of an allied force. Second, making 
countries surrounding core states tense to prevent 
them from providing any assistance or support. In 
fact, some of these countries — depending on their 
importance and wealth — will comply with the plot 
to geopolitically redraw the map of the region, as 
we see in Gulf states. Meanwhile, some features are 
being introduced to pave the way for outcomes that 
will soon be apparent.
This explains what is occurring in the Kurdistan 
Region in northern Iraq; distribution of regions of 
influence in Syria; allocating control zones in north-
west Iraq; silence over the tragedy in Yemen; the 
practices of the Muslim Brotherhood regime in Su-
dan; flagrant and obvious interference in Libya; and 
support for terrorism and its leaders by sheltering, 
funding, securing their movement around the world 
and their key capital, London. It also explains what 
is being plotted against Egypt in North Sinai and on 
the western borders. Accordingly, Egypt’s position 
on the Kurdistan referendum for independence and 
its outcome is based on its view of developments 
in the region after the Arab Spring. From the UN 
podium, President Abdel-Fattah Al-Sisi called for 
championing the value and importance of a strong 
cohesive modern national state in the face of radical 
groups and armed violence that are supported from 
abroad. Also, clearly warning about intervening in 
Libya’s affairs; asserting there can be no solution in 
Syria except a political one; and that the security of 
Gulf countries is a key component of Egypt’s nation-
al security.
This has been the position since day one of restoring 
the Egyptian state. It is connected to striking a bal-
ance in international relations, advanced armament 
and training of the Armed Forces, and once and for 
all removing pressure and constraints that hinder its 
modernisation and advancement. It did it by finding 
funds for this, diversifying its arms pool and acquir-
ing the most modern weapons in the world’s arsenal. 
The most important lesson of what we are living 
today is that the beginning of breakdown starts by 
targeting national armies, followed by the collapse 
of all state institutions and loss of control, leaving 
it vulnerable to slicing and dicing by anyone who is 
so inclined.                                                    al ahram weekly

GALAL NASSAR

In-Focus: Egypt and regional partition
Strong and cohesive modern national states are the only defence Arab countries 
have against schemes to destroy them, writes Galal Nassar

OPINION

A recent issue of Pediatrics includes a new report detailing the need for doctors to im-
prove patient teaching about fever and fever-reducing drugs.Many parents fear their 
child getting a fever or have “fever phobia.” I certainly can understand why. Kids can do 
crazy things when they get fevers. They don’t sleep well, eat poorly, and behave strangely. 
Some children can even have seizures due to a quick spike in body temperature. So it 
isn’t surprising that beginning as early as the prenatal consultation, parents ask ques-
tions about what to do when their child gets a fever.Concern about childhood fevers is 
long-standing in our history. Fever superstitions and ancient feverremedies are ribboned 
throughout all cultures. For example, Romans would trim the fingernails of those af-
fected with fever. Using wax to attach the fingernail clippings to a neighbor’s front door 
was thought to transmit the fever to that household. Note: Do not have ancient Romans 
as neighbors. And, even today, I will occasionally see children whose elders have used 
a method called cupping toliterally suck the fever out of them.So, here are five fabulous 
facts about fever. Some of these statements may be exactly opposite what our mothers 
have said about fever. The goal of this post is not to discredit grandma, but to decrease fe-
ver phobia and treat fever correctly. And with the right information, maybe the next time 
our pink-cheeked kiddos come to us with warm foreheads, we might not be so eager to 
jump to our medicine cabinets.Please note: The following facts are NOT true for infants 
under the age of 3 months. Please talk to your pediatrician about newborns with fever.1. 
There is no “number” on a thermometer that requires a trip to the Emergency Depart-
ment. Nope, not even 104F degrees. With very specific exceptions, kids do not have to 
maintain a “normal”temperature during times of illness. Fever is a normal, healthy way 
for the body to fight common infections. Bacteria and viruses that attack our bodies love 
normal body temperature but cannot successfully replicate in hotter conditions. Fever, 

therefore, reflects a robust immune system’s defense against these pathogenic attackers. 
The bacteria and viruses are the enemies, not the feverthey cause.So remember: fever is a 
symptom of illness, not a disease. Seeing a high number on the thermometer means your 
child’s body is doing its job to fight an infection.2. The severity of fever does not always 
correspond with the severity of illness. So, what does that mean? A fever is generally 
defined as over 100F degrees. However, with few exceptions, the degree “number” over 
100F really doesn’t matter. In fact, a fever of 101F degrees does not make more difference 
to me than a fever of 103F degrees.I have kids running and playing in my office with high 
fevers. I have other children who look sluggish and sad with a reasonably mild fever. 
Every kiddo reacts to a fever differently. So regardless of the actual numerical value, look 
for signs of serious illness in your child. Observe his level of discomfort, level of activity, 
and ability to maintain adequate hydration. If you are concerned, call your pediatrician 
to discuss the next steps.3. Fevers do not have to be treated with medication. Fevers help 
the body fight infection. Treating a fever is only necessary when you think your child 
is uncomfortable. The goal of administering antipyretic (anti-fever) medications is not 
to get a high temperature back to “normal.” They are simply medications to make your 
child feel better.Fevers can make kids feel pretty lousy. Children can have altered sleep, 
unusual behavior, and poororal intake. If these symptoms are upsetting to your child, 
please give a fever-reducing medication. Treating the fever does provide comfort and 
may decrease the risk of dehydration.As an aside, if you are coming to the pediatrician’s 
office because your child has a fever, and her or she is uncomfortable, please give your 
child a fever-reducing medication prior to coming to the office. You do not have to wait 
until the doctor “sees them with a fever.” A comfortable child is much easier to exam-
ine. And a good exam will often determine the cause of the fever, allowing for accurate 
treatment.4. Half of you are dosing fever medications incorrectly. As many as one-half of 
parents do not administer the correct dose of fever-reducing medication to their child. 
This includes both under-dosing and over-dosing. Medications should be dosed accord-
ing to your child’s weight, not age. Always use the measuring device that comes with the 
medication. If you lose the dosing device, use
only a standard measuring instrument (syringe, medicine cup) as a replacement. House-
hold spoons and measuring spoons are not always accurate.I often hear parents deliber-
ately under-dosing their child. They say, “I didn’t really want to give him medication, so 
I just gave him a half-dose.”A “half-dose” will do nothing. Don’t bother.If you feel that 
your child needs medication, give the correct dose. If you have questions about your 
child’s dosage or the proper measuring device to use, call your pediatrician.5. Fever does 
not cause brain damage. In a person with a normal functioning brain and the ability to 
cool oneself, fever is a normal response to infection. Every normal brain has an internal 
“thermostat” that will prevent a person’s temperature from getting high enough to cause 
brain damage. It is only when hyperthermia, or heat stroke, occurs when damage to the 
brain and other organs will occur. Hyperthermia happens in the rare instances when an 
individual’s brain cannot regulate temperature well (as in a rare case of brain injury) or 
when an individual is not able to cool oneself (as in a closed car on a summer day.) Fever 
due to illness in a normal child will not cause organ damage.

Fever in children: 5 facts you must know NATASHA BURGERT, 
MD   | CONDITIONS 



We did it
On Sunday, Inas Mazhar was in Borg Al-Arab Stadium, scene of one of Egypt’s 
greatest sports achievements — garnering a place in the World Cup

Twenty-eight years ago this 
writer, as a young fan, took to 
the streets of Cairo with friends 
to celebrate Egypt’s qualifica-
tion to the 1990 World Cup in 
Italy. What a day it was. Then, 
Egypt had beaten Algeria to 
qualify to the World Cup for 
the country’s second appear-
ance after 56 years. It was an 
unforgettable night for a whole 
nation which had finally real-
ised a long-awaited dream.
Unfortunately, that day re-
mained just a memory for 
that generation for 28 long 
years. Egypt never went to 
the World Cup again, missing 
the next six editions. During 
those years, reaching the fi-
nals of the World Cup had be-
come a dream never to come 
true. With every qualification, 
Egypt would struggle and ul-
timately fail to reach the final 
stage. Until last Sunday, that 
is, when the motto changed. 
It’s no longer every time “we 
can do it”. Now it’s “we did 
it”. Egypt had advanced to the 
2018 World Cup in Russia af-
ter defeating Congo 2-1 in the 
Egyptian coastal city of Alex-
andria in a nail biter.
So once again, this writer cele-
brates, not as a fan but as a pro-
fessional. And this time it was 
different, more emotional and 
impressive. It was being there. 
At the stadium. A precious 
moment and a bird’s-eye view 
to witness how the nation’s 
dream almost slipped away be-
fore it was reclaimed with the 
last touch of the game.
It was a full house at Borg 
Al-Arab Stadium. Though 
60,000 tickets were put on sale 
for the 80,000-seat stadium, 
the eventual figure could reach 
90,000 or even 100,000. Peo-
ple were everywhere, sitting 
and standing, on seats, stands 
and aisles. Some were even 
seen sitting atop the electron-
ic boards and light posts. They 
were all loudly supporting the 
team and urging on the players 
to win. “World Cup”, “World 
Cup” was the biggest chant of 
the evening.
At half time the score was 0-0. 
People started to get worried 
and the players started to get 
tense. The crowds’ roars and 
moans grew louder as the 
Pharaohs continued squan-
dering chances to score, un-
til superstar Mohamed Salah 
netted the opener of the game 
early in the second half, seiz-
ing on a misplayed header by 
Badila. The fans went wild as 
the players celebrated.
Egypt then started to play de-
fence, in no hurry to go up-
field. Egypt’s Argentinian head 
coach Hector Cuper made 
some changes to secure the 
one-goal lead when suddenly 
and with only two minutes to 
go in the game, Congo stole 
the Egyptians’ joy and almost 
destroyed their dream. It was 
Arnold Bouka Moutou who 

silenced the cheerful, enthu-
siastic celebrating spectators 
in the 88th minute. Moutou 
had somehow slipped unno-
ticed to rifle a first-time volley 
from close range which gave 
goalkeeper Essam Al-Hadari 
no chance. It was a shock. The 
whole stadium went dead si-
lent. Not a word. Not even a 
breath. As the Egyptian saying 
goes “Drop a needle and you’ll 
hear it click”. That was the case. 
All the happy, smiley, cheerful 
faces turned black. There were 
only silent tears rolling down 
distraught faces. Weeping was 
evident everywhere, the play-
ers on the bench, officials, even 
the ball boys and security of-
ficers and, of course, the fans. 
The stadium’s giant screen 
showed a young man weeping 
in agony. The picture, seen the 
world over, broke hearts and 
went viral. The young man, 
who became an overnight 
social media star and who 
turned out to be a vendor and 
a Zamalek fan, represented 
all Egyptians. They might not 
have been filmed but they felt 
just like him.
No one watching will ever for-
get those crucial moments. 
Time was running out and 
only seconds were remaining. 
Man of the match Salah fell 
to the ground in dismay but 

then stood up to plead to the 
fans to maintain their support. 
Only when the fourth referee 
gave the signal announcing 
five minutes of injury time did 
the fans start breathing again. 
There was still hope.
The crowd roared with 
every move until substitute 
Mahmoud Hassan Trezeguet 
was brought down in the box 
by Beranger Itoua and the 
Gambian referee pointed to 
the spot kick. That was when 
everybody went berserk, but 
then silent as a cool and confi-
dent Salah sent home the win-
ning goal that took Egypt to its 
third appearance at the World 
Cup. The coolness of Salah 
drove BBC’s John Bennett to 
describe Salah in his tweet 
saying, “Imagine taking a pen-

alty in the 95th minute which 
could end 28 year wait for your 
football mad nation? Salah has 
nerves of steel.”
The images of the last minutes 
will remain unforgettable for 
this generation. And after the 
referee’s final whistle, the sta-
dium turned into a circus of 
celebrations as fans and media 
invaded the pitch to join the 
party.
The victory gave Egypt an un-
catchable four-point lead over 
Uganda in Group E with one 
meaningless round of fixtures 
remaining. Uganda were held 
0-0 by Ghana in Kampala Sat-
urday.
Egypt also beat Congo away 
and Ghana and Uganda at 
home to accumulate 12 points, 
with the only loss away to 
Uganda.
And while the party went on 
at Borg Al-Arab, Cairo and all 
other Egyptian cities and vil-
lages celebrated all night until 
the early hours of the follow-
ing day. Though Monday is a 
normal business and school 
day, on Sunday night and up 
until dawn, in the streets and 
main squares, it looked like 
the daily rush hour.
The players remained awake 
as they continued their cele-
brations back at the hotel and 
also because they had to leave 

Borg Al-Arab early the next 
morning to meet President 
Abdel-Fattah Al-Sisi in Cai-
ro. Al-Sisi had, immediately 
after the victory, tweeted a 
congratulatory message to the 
Pharaohs. Reports then flew of 
the president allocating LE1.5 
million as prize money to each 
player for qualifying. 
Simultaneously, Governor 
of Gharbiya Ahmed Sakr 
changed the name of the Bas-
sioun Industrial Secondary 
School after Salah who grad-
uated from the school in his 
home town Bassioun.
The following day, a proud 
Salah was there to see the un-
veiling of the new name, the 
Mohamed Salah Industrial 
School.
In the meeting, the president 
congratulated the team for 
making Egyptians “happy and 
proud.” The president espe-
cially thanked coach Cuper 
and the team’s biggest star Sa-
lah (“thanks Mohamed”) and 
everyone else involved in the 
victory.
Egypt made its first World 
Cup appearance in 1934 in 
Uruguay and it took the Phar-
aohs 56 years to make the sec-
ond visit, in Italy 1990 with 
the record seven-time African 
champions suffering numer-
ous heart-breaking failures 
since.
But on Monday, FIFA Pres-
ident Gianni Infantino sent 
EFA President Hani Abu Rida 
a message of congratulations.
“Dear Hani, after a 2-1 vic-
tory over Congo on Sunday 
evening in the Borg Al-Arab 
Stadium in Alexandria, Egypt 
became the second team from 
Africa to qualify for the 2018 
FIFA World Cup, after Nigeria.
“I would like herewith to con-
gratulate you and your nation-
al team on this qualification 
for the biggest single-event 
sporting competition in the 
world.
“This is the third qualifica-
tion to the FIFA World Cup 
for Egypt, their first appear-
ance at the tournament for 28 
years. This achievement is the 
result of the determination of 
everyone involved. My sin-
cere congratulations go to the 
Pharaohs, the coach Hector 
Cuper, the entire technical and 
medical staff and the fans,” In-
fantino wrote.
On the other hand, FIFA.
com looked at five factors that 
proved critical to Egypt’s suc-
cessful qualification campaign 
for Russia 2018: the coaching 
stability; the four main pil-
lars Essam Al-Hadari, Mo-
hamed Abdel-Shafi, Mohamed 
Al-Nenni and Mohamed Salah 
whom have not missed a sin-
gle minute of the third-round 
qualifying games, showing just 
how influential they have been 
in the triumphant journey; 
the in-form Salah; Al-Hadari’s 
comeback and the fortress 
Borg Al-Arab.
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يف حني ليس هناك وصفة لرتبية األطفال بطــريقة 
ناجحة، أشـــارت ابحاث علم النفـــس اىل عـدد من 
العوامل التي تساعد عىل التنبؤ بالنجــاح. والكثيـــر 
من هذه العوامل التي تعمل عىل زيادة ذكاء الطفل 

تعود اىل الوالدين.

وهذه هي االمور املشرتكة بني االبـــاء واالمهــــات 
الناجحني:

1. مشاركة االطفال باألعامل املنزلية
يعني  فهذا  األطباق،  ينظفون  ال  األطفال  كان  إذا 
فاهنم  وهنا  عنهم.  بالعمل  يقوم  شخص  هنالك  ان 
من  بل  فقط،  بالعمل  القيام  من  حيرمون  ال 
ان  جيب  اجلميع  ان  ومن  املسؤولية  محل  تعلم 
اجلميع. مصلحة  اجل  من  وذلك  باعامهلم  يقوموا 
القيام  عىل  ينشاؤن  الذين  األطفال  ان  ويعتقد 
تعاونا وتعاطفا مع زمالء  اكثر  باألعامل يصبحون 
ويكونون  العمل،  معنى  يعرفون  ألهنم  العمل، 
مستقل. بشكل  باملهام  القيام  عىل  قادرين 
من خالل  القيام باألعامل املنزلية - اخراج القاممة، 
الفراش  وترتيب  هبم،  اخلاصة  املالبس  وغسل 
أجل  من  املسؤولية  حتمل  كيفية  سيدركون   -
احلياة. من  خامال  وليس  فاعال  جزءا  يكونوا  أن 

2. يعلمون اطفاهلم املهارات االجتامعية
باحثون من جامعة والية بنسلفانيا و جامعة دوك 
تتبعو اكثر من 700 طفل من مجيع انحاء الواليات 
املتحدة من  عمر الروضة اىل 25 سنة، حيث ووجدو 
عالقة بني املهارات االجتامعية يف الروضة  وتاثريها 
علـى الكبـــار بعـــــد مـــــــرور عقديــــن من الزمن.
االجتامعيني  االطفال  ان  حديثة  دراسة  اظهرت 
االخرين،  يساعدون  نظرائهم،  مع  املتعاونني 
املشاكل  وحيلون  مشاعرهم،  ويتفهمون 
عىل  احلصول  يف  اكرب  فرصتهم  بمفردهم، 
من  عاما   25 عمر  يف  وظيفة  او  جامعية  درجة 
مدودى  االجتامعية،  املهارات  مدودي 
عىل  اتكاهلم  احتاملية  تزداد  االجتامعية  املهارات 
عليهم،  والقبض  للقانون  وخرقهم  االخرين، 
العامة. االسكانات  يف  والسكن  اخلمر،  رشب 
هذه الدراسة تظهر ان مساعدة االطفال عىل تنمية 
االشياء  اهم  من  والعاطفية  االجتامعية  املهارات 
ىف  واعد  مستقبل  ملواجهة  هبا  القيام  جيب  التى 
حتدد  ان  يمكن  املهارات  هذه  وان  مبكرة،  سن 
السجن  او  اجلامعة  اىل  سيذهب  الطفل  كان  اذا  ما 
اومدمن. العمل  عن  عاطال  احلال  به  ينتهي  ان  او 

3.  لدهيم توقعات عالية
استقصائية  دراســـــة  من  بيانــــــــات  باســـتخدام 
وعددهم   2001 عـــــــام  ىف  املولـــــودين  لالطفال 
االباء  توقعات  ان  اىل  التوصل  تم  6600  طفال، 
العلمى.  التحصيل  عىل  كبري  اثر  هلا  اطفاهلم  من 
عملوا  االساس  هي  الدراسة  ان  رأوا  الذين  االباء 
اىل  للوصول  االجتاه  هذا  يف  ابنائهم  توجيه  عىل 
اخر. يشء  اي  عن  النظر  بغض  اجلامعي  التعليم 
اماهلم  عىل  حيافظوا  ان  االباء  عىل  جيب 
اخرى:  نفسية  نظرية  مع  متامشية  الكبرية 
اخر  شخص  من  شخص  يتوقعه  ما  ان 
التطبيق. قابلة  نبوءة  يصبح  ان  ممكن 

4  حتقيق مستويات تعليمية عالية
جامعة  يف  داخلية  دراسة  وجدت   2014 عام  ىف 
الدراسة  اهنني  الاليت  االمهات  ان  ميتشيجان 
الثانوية او اجلامعية عىل االرجح ان يربني اطفاهلن 

حتقيقه. يف  نجحن  الذي  اليشء  نفس  فعل  عىل 
اكثر  من  جمموعة  شملت  دراسة  وجدت  وقد 
عام  من  حضانة  دار  دخلوا  طفل  الف   14 من 
يولدون  الذين  االطفال  ان   2007 عام  اىل   1998
لدهيم  اقل(  او  سنة   18( مراهقات  المهات 
الكلية. اىل  الذهاب  او  الثانوية  الهناء  اقل  فرصة 
 856 شملت  دراسة  وجدت   2009 عام  ىف 
يؤثر  بشكل  لالباء  التعليمى  املستوى  ان  شخصا، 
للطفل. واملهني  التعليمي  النجاح  عىل  كبري 

5. تدريس االطفال الرياضيات ىف وقت مبكر
عىل  اجري  عام  2007  شامل  حتليل   اظهر 
مجيع  ىف  املدرسة  قبل  ما  سن  ىف  طفل   35000
ان  وانجلرتا  وكندا  املتحدة  الواليــــــات  انحــــــاء 
ىف  واحلساب  الريـــــاضيات  مهــــارات  تطويـــــر 
كبرية. ميزة  اىل  يتحول  ان  يمكن  مبكر  وقت 
وقت  ىف  الرياضيات  ملهارات  القصوى  االمهية 
من  وغريها  وترتيبها  االرقام  معرفة  مبكر، 
االلغاز  احد  هو   - البســيطة  الرياضيات  مفاهيم 
احلساب  مهارات  اتقان  ان  حيث  هلذه  الدراسة، 
فقط  يتنبا  ال  مبكر  وقت  يف  والرياضيات 
املستقبل. ىف  بالقراءة  بل  الرياضيات  بتحصيل 

6. تطوير العالقة مع أطفاهلم
وجدت دراسة يف عام 2014 عىل 243 شخصا ولدوا 
الرعاية  عىل،  حصلوا  الذين  األطفال  أن  فقراء 
يكونو  مل  األوىل  الثالث  سنواهتم  يف  احلساسة، 

مرحلة  يف  األكاديمية  االختبارات  يف  فقط  أفضل 
وكان  صحية  عالقاهتم  كانت  ولكن  الطفولة، 
.30 عمر  يف  الدرايس  التحصيل  يف  زيادة  لدهيم 
اآلباء الذين يقدمون، الرعاية احلساسة، يستجيبون 
وبشكل  الرسعة  وجه  عىل  أطفاهلم  إلشارات 
مناسب و يوفرون قاعدة آمنة لألطفال الستكشاف 
العامل. وهذا يشري إىل أن االستثامر يف العالقات بني 
الوالدين والطفل يف وقت مبكر قد يؤدي إىل نتائج 
األفراد. حياة  عرب  ترتاكم  األجل  طويلة  وعادات 

7. اهنم أقل توترا
الساعات  عدد  ،فان  مؤخرا  أجري  لبحث  وفقا 
يرتاوح  الذين  االطفال  مع  االمهات  تقضيها  التي 
بالتنبؤ  كبري  بشكل  يساعد  مل   11 و   3 بني  أعامرهم 
اإلنجاز. أو  السعادة،  مستوى  أو  الطفل،  بسلوك 
املتشددة  بنتائج  االمومة  تايت  ان  املمكن  ومن 
مع  وخصوصا  األمـهـــــات،  فـــارهاق  عكســــية. 
مع  الوقت  وماولة  اجياد  العمل  ضغوطات 
سيئة. بطريقة  أطفاهلن  عىل  يؤثر  االطفال،  قد 
حيث  نفســـــية  ظاهــرة  العاطفيـــة  العــــدوى 
عىل  تســـــاعد  البعض  ببعضهم  الناس  يشعر 
صديقك  كان  إذا  أنه  األبحــــــاث  تظهر  الفهم. 
اذا  بحالته.  تتاثر  فسـوف  حزين  او  سعيد، 
يشعراإلحباط،  أو  متعب  الوالدين  احد  كان 
لألطفال. تنقل  أن  يمكن  العاطفية  احلالة  فان 

8. عمل األمهات خارج املنزل

وفقا لبحث من كلية هارفارد لألعامل، هناك فوائد 
كبرية تتأتى لالطفال اذا كانت االم تعمل خارج املنزل.
العامالت  األمهات  بنات  بان  الدراسة  ووجدت 
فرصة  ولدهين  أطول،  لفرتة  املدرسة  إىل  يذهبن 
ارشايف  عمل  يف  وظيفة  عىل  للحصول  اكرب 
وكسب املزيد من املال بنسبة %23 أكثر مقارنة مع 
املنزل. يف  أمهاهتن  مع  يرتبني  اللوايت  نظرائهن 
املشاركة  اىل  أيضا  يميلون  العامالت  األمهات  أبناء 
وجدت  األطفال،  ورعاية  املنزلية  باألعامل 
الدراسة  اهنم يقضون سبعة ساعات ونصف أكثر 
أكثر  دقيقة   25 و  األطفال  رعاية  يف  األسبوع  يف 
وسيلة  هي  قدوة  تكوين  ان  املنزلية،  األعامل  يف 
الترصف،  بكيفية  يتعلق  بام  اإلشارات  الرسال 
املشاركة  جيب  التي  والنشاطات  فعله،  جيب  وما 
من  جدا  قليل  عدد  هناك  تعتقدين.  وماذا  هبا، 
عىل  الواضح  التأثري  هذا  حول  نعرفها  االمورالتي 
العاملة. األم  قبل  من  اجلنسني  بني  االختالف 

9. وضعهم االجتامعي واالقتصادي ممتاز
من املؤسف أن مخس األطفال األمريكيني يرتبون 
إمكانياهتم.  من  بشدة  حيد  الذي  األمر  الفقر،  يف 
شون  ســــــتانفورد  جامعة  يف  للبـــاحث  ووفقا 
الذين  لالطفال  االنجاز  يف  الفجوة  فان  ريردون، 
الذين  باولئك  مقارنة  الدخل  عالية  عائالت  من  هم 
واضح. تأثري  ذات  ايضا  منخفضة  عائالت  من  هم 

 كلام ارتفع الدخل بالنسبة للوالدين، ارتفعت 
عالمات األطفال الدراسية.

10.  تعليم الصفة الذاتية
داكويرث  أنجيال  النفس  عاملة  فازت   ،2013 عام  يف 
آرثر)العبقرية(  ماك  بمنحة  بنسلفانيا  جامعة  من 
للنجاح. مفزة  قوية  شخصية  سمة  لكشفها 
الرتكيز  عىل  للحفاظ  )امليل  بأهنا  السمة  تعرفهذه 
املدى(،  طويلة  أهداف  حتقيق  نحو  واجلهد 
املعدل  العلمي،  بالتحصيل  بحثها  ارتبط  وقد 
الوطنية  املسابقة  يف  والرتتيب  احلفظ،  الرتاكمي، 
االطفال  تعلم  السمة  هذه  للتهجئة.  االمريكية 
يريدونه. الذي  وااللتزام  باملستقبل  التخيل 

11. اعطاء أطفاهلم أسامء ال حتيز فيها
تؤثراالسامء  أن  يمكن  كم  مدى  تظهر  األبحاث 
مهنية،  ناحية  مـــــن  حياتـــك.  يف  النجاح  عىل 
وسهلة  الشعبية  االســــامء  اصحـــــــاب  االطفال 
النجاح. من  املزيد  لدهيم  املثال،  سبيل  عىل  النطق 

12. ادراك أمهية التغذية اجليدة وعادات 
األكل

يدرك االناس الناجحون أن عادات األكل اجليدة 
واالنتاجية  الرتكيز  عىل  تساعدك  أن  يمكن 
شـــــتاينر  كاثرين  الدكتورة  اليوم،  طوال 
للعائــــــلة  الرسيري  النفس  عاملة  أديــــــر، 
مثــــــــــــل كتــــب  ومؤلفــــــة  واألطفــــــــال 
بيـن  العالقات  محـــاية  الكبـــيــــر:،  )االنقطاع 
الرقمـــــــــي(. العصـــــر  يف  والعائلــة  الطفولة 

لـــدى  الغذائيـــة  العـــادات  تطويــــر  أن  ترى 
من  املشاركة  يتطلب  وجسديا  عقليا  األطفال 

األمور. أولياء 
و  اجلسم،  تقبل  شعور  تنمية  أطفاهلم  ملساعدة 
اآلبـاء  فان  الذات،  عن  اإلجيابية  اجلسم  صورة 
النفســـهـــم  اجليدة  القدوة  يكونوا  ان  بحاجة 
هبـــم  اخلاصــة  الصحية  والعادات  واالخرين، 

الطعام. جتاه  اجيايب  موقف  واختاذ  لالكل، 

هل ترغبني فى �لعمل من �ملنزل؟ تعرفى �إىل �إيجابياته و�سلبياته..
ألسباب  املنزل  من  العمل  النساء  من  الكثري  تفضل 
ومنازهلّن  عائالهتن  بشؤون  االهتامم  يف  رغبتهن  منها 
الوقت  يف  املهنية  وأهدافهن  طموحاهتن  حتقيق  مع 
نفسه. ويعترب هذا النوع من العمل مرحيًا جدًا بالنسبة 
أيضًا. السلبيات  بعض  عىل  ينطوي  لكنه  الكثريات.  إىل 

 
اإليـجـــابيـــات

- أثناء العمل من املنــزل يمكن التمتـــــع باحلرية بعيــدًا 
عن الرقابة والضغط النفسيني. ففي هذه احلالة أنــــت 

مديرة نفسك.
 - يعني هذا العمل أنه ليس عليك أن تنتقيل يوميًا مــــن 
منزلك إىل مكان عملك. وهذا يشري أيضًا إىل أنه يمكنك 

توفري بعض اجلهود والنفقات.
 - يف منزلك يمكنك ارتـــداء مالبـــــس مرحية واجللوس 
بالطريقة التــي حتبيــــن ويف املكان الـــذي ختتاريــــــن.
- يناسبك هذا العمل يف حــال كـان عليــــك االهتمــــام يف 
الوقت نفسه بشؤون منزلك وزوجــك وأوالدك. ففــي 

هذه احلالة يمكنك تنظيم وقتك بالطريقة التي تناسبك.
الســلبـيـــات 

- أثناء العمل من املنزل متضني الوقت بمفردك خالل 
ساعات طويلة من النهار. وهذا قد يشعرك بالوحـــدة 

وامللل.

- حتتاجني إىل بذل اجلهود من أجل الشعور باالندفاع 
نحو متابعة العمل من دون رقابة.

- ال تشعرين بذلك االرتياح النفيس الذي ينتج عن ترك 
مكان العمل والوصول إىل املنزل يوميًا. لذا خُيشــى أن 

يسيطر الروتني عىل حياتك.
- يف حال العمل من املنزل قد تفتقرين إىل التفاعل مع 

الزميالت وقد تفوتك بعض الفرص املهنية.
- لن تتمكن مديرتك من االنتباه إىل أنك تعملني بجـد أو 

لساعات إضافية إذا كنت تقومني بذلك فعاًل. فهي تقّيم 
عملك من خالل النتيجة التي يؤدي إليها فقط.

نصائح مفيدة
يف حال العمل من املنزل من املهم تذكر ضورة االلتزام 

هبذه التعليامت:
- زيارة املكتب الرئييس بني احلني واآلخـــــر واحلفـــاظ 
عىل التواصل مع الزميالت واملسؤولني من أجل إثبـات 

احلضور.
- توفري أجواء عمل مناســـبة يف املنـــزل مثل اجللـــوس 
يف غرفة خاصة جمهزة بمكتب متامـــًا كام يف مكـــــان 

العمل.
- االلتزام بدوام عمل مدد وعدم جتاوزه.

- اختيار مالبس مناسبة للعمل والتخيل عن مالبس 
النوم. فهذا يساعد عىل الشعور باجلدية ويعزز القدرة 

عىل العطاء.
    



بقلم: رهيام القايض
األمهات،  من  لكثري  بالنسبة  خميفون.  املراهقون 
املشاعر  من  الكثري  لدهيم  موقوتة،  قنابل  هم 
الغضب  من  ينفجروا  أن  املمكن  من  املضطربة، 
ال  عبارة  أو  كلمة  سامعهم  ملجرد  حلظة  أي  يف 
حتدثت  أن  بعد  وتستفزهم.  هواهم  عىل  تسري 
القائمة  هذه  إليِك  املراهقة،  صديقتي  ملك،  مع 
تتجنبيها: كي  غضبهم  تثري  التي  العبارات  من 
أسباب  املراهقني  لرتبية  نصائح   10 اقرأ:أهم 
املراهقني لدى  بالنفس  الثقة  ضعف  وعالج 
أسوأ  من  واحدة  هذه  وخالص(  كده  )هو   -١
العبارات عىل اإلطالق. فهي غري منطقية ومبطة 
ذي  طفل  من  تصدر  عبارات  كبري  حد  إىل  وتشبه 
أن  املراهق  من  تريدين  كنت  إذا  سنوات.  أربع 
يترصف بمسئولية كالبالغني عليك أن تعامليه عىل 
أنه بالغ، ولذلك عليك أن تقدمي إليه األسباب وليس 
عقل  يف  ترتجم  عبارة  ألهنا  وخالص(  كده  )هو 
عليك(. بخنق  فأنا  سبب  )معنديش  هكذا:  املراهق 
أن تفعل  أن تكون قد عرفت ماذا تريد  ٢- )جيب 
بحياتك( املراهق يف هذه املرحلة يف منتهى احلرية. 
ويغري  لإلفطار،  خيتار  ماذا  حتى  يعرف  ال  فهو 
زي  عىل  االستقرار  قبل  مرات  مخسة  مالبسه 
معني. كيف يمكن إذا أن تتوقعي منه أن حيدد ماذا 
مثال؟ قادمة  عاما   60 ملدة  حياته  يف  يفعل  أن  يريد 
به  متر  بام  مررت  سنك،  مثل  يف  كنت  )عندما   -٣
أنت اآلن( ال طبعا. فزمن مراهقتك يعترب يف العرص 
احلجري بالنسبة لزمن مراهقة ابنك. مل يكن لديِك 
إنرتنت وال هاتف ممول وال فيس بوك. أي خطأ 
ارتكبِته مل يكن لديه الفرصة لالنتشار عىل اإلنرتنت 
حيدث  أن  املمكن  من  مثلام  دقائق   10 خالل  يف 
هو  تفعليه،  أن  يمكنك  الذي  الوحيد  الشىء  اآلن. 
التعبري عن تعاطفك وتفهمك وليس خطابا مفصال 
خمتلف. زمن  يف  كمراهقة  حياتك  تفاصيل  عن 
٤- )عندما كنت يف سنك، كنت أسري 15 كيلومرتات 
وأذاكر  يوميا  واحدة  مرة  وأكل  للمدرسة  للذهاب 
كأنه  سيبدو  تقولينه  مما  شىء  ال  جاز(  ملبة  عىل 
بالنسبة  فالعامل  وإثارة.  وحتدي  معاناة  قصة 
للمراهق يدور حوله وليس حولك. هو املهم ليس إال.
املراهق  ابنك  أن  يبدو  ربام  كسول(  )أنت   -٥
أصبحت  وحجرته  بوك  فيس  عىل  يومه  يقيض 
ولكن  متدنية.  البدنية  ولياقته  مظورة  منطقة 
أنه  يرى  بل  كسول.  أنه  له  بالنسبة  يعني  ال  هذا 
صاحب  مثل  األيام  من  يوم  يف  يصبح  عندما 
املليارات  زوكربرج(ويمتلك  بوك)مارك  فيس 
كسول. كونه  عىل  تشكرينه  سوف  األموال  من 
األصغر؟( أخيك  مثل  تكون  ال  )ملاذا   -٦
مؤدبا  يصبح  أن  املراهق  ابنك  من  تطلبي  هل 
هذا  سنوات؟  ثالثة  العمر  من  البالغ  أخيه  مثل 
مكان  كل  يف  وراءك  جيري  الذي  الصغري  الطفل 
تطلبي  ال  املراهق.  ابنك  سيفكر  هكذا  كالبهلوان؟ 
الكبري.  أخيه  الصغري، وال حتى  أخيه  يقلد  أن  منه 
بحاجة  وليس  ومميزا  مستقال  نفسه  يرى  فهو 
آخر. رضا  ليحوز  أحد  يقلد  أو  بأحد  يتشبه  أن 
نقول  كام  أو  )إياها(  النظرة  له  تنظري  أن   -٧
املراهقة   - املرحلة  هذه  يف  له(  )تزغري  بالعامية 
بدرجة  مستفزة  هي  تربط،  وال  حتل  ال  النظرة   -
عنها. الطرف  ويغض  ابنك  ليتجاهلها  كافية 
الطريق  يف  ونحن  القميص  هذا  سرتتدي  )هل   -٨
جلدتك؟( أو )ألن تغسل شعرك؟( املراهقون يرتدون 
أن  حيب  فال  وعليه،  حيبون.  ما  وقت  حيبون  ما 
تنتقدي مالبس ابنك أو تأمريه أن يبدهلا إذا كان ذاهبا 
يف مشوار معك. هو حتى يرفض أن تشعري باخلجل 
من مظهره الذي يرى أنه يعرب عنه متاما ويناسبه.
بدال  البيت  يف  أصدقاءك  تستضيف  ال  )ملاذا   -٩
العزيزة،  ماما  يا  مهمة  ملحوظة  اخلروج؟(  من 
املدينة  يف  فحياته  للخروج.  دائام  يتوق  املراهق 
السيربات  أو  النوادي  أو  الكافيهات  تتمحور حول 
لو  حتى  املوالت.  أو  ستيشن  البالي  أماكن  أو 
مع  ليأكل  املجاور  الشارع  يف  )اخلروجة(  كانت 
الناصية.  عىل  الكشك  من  كريم  أيس  أصحابه 
البيت.  يف  اجللوس  من  له  بالنسبة  أفضل  فهي 
تراقبي  أن  تريدين  هذا  بسؤالك  أنك  يعلم  املراهق 
كان  إذا  ما  وتكتشفى  وأصحابه  هو  ترصفاته 
اهلل. قدر  ال  أسوأ  هو  ما  يرتكب  أو  سجائر  يرشب 
ولكن  صحيحا،  هذا  كان  ربام  صعبة(  )احلياة   -١٠
صعبة  احلياة  أن  له  تقويل  أن  كأم  دورك  ليس 
عامال  تكوين  أن  وإنام  وشه(  يف  و)تسودهيا 
إلبنك. بالنسبة  احلياة  هذه  حتسني  يف  مسامها 

العاطفيــة العالقــة  من  )يفــر(  الرجــل  جتعـل  أسـباب  عشـرة 
اخليانة والبخل ونقص االهتامم من أهم األسباب التي جتعل املرأة تقرر إهناء عالقة 

عاطفية، فامذا عن الرجل؟ وما هي األسباب التي تدفعه للفرار؟ دراسة رصدت أهم 
األسباب التي تقتل العاطفة لدى الرجل جتعله هيرب إىل حضن امرأة أخرى.

حاول باحثون من خالل دراسة أجريت عىل عرشة آالف شخص، عمل قائمة 
بأهم األسباب التي جتعل الرجل يقرر إهناء عالقة عاطفية. وتعارضت نتيجة 

الدراسة مع االعتقاد السائد بأن اجلنس السيئ هو أهم أسباب إهناء الرجل للعالقات 
العاطفية، إذ رصدت الدراسة التي نرشها موقع )غوفيمني( األملاين، العديد من 

األسباب األخرى.
١- اخليانة املتكررة: احتل هذا السبب املركز األول يف فشل العالقات العاطفية بالنسبة 

لـ %72 من الرجال.
٢- الكذب: أعرب %71 من الرجال املشاركني يف الدراسة عن غضبهم الشديد من ماولة 

رشيكة احلياة إخفاء بعض األمور عنهم والكذب املستمر.
٣- الروتني: قال نصف الرجال املشاركني يف الدراسة إن الروتني يؤدي إىل ضعف مشاعر 

احلب وجيعلهم يفكرون يف إهناء العالقة.
٤- اجلدل: تكرار اخلالفات واجلدل املستمر حول نفس املواضيع يدفع %50 من 

الرجال للـ )فرار(.
٥- إمهال مشاعر الرجل: يشعر الرجل باإلحباط عىل املدى الطويل بسبب 

عدم إبداء رشيكة احلياة التفهم ملشاعره ورغباته وخماوفه، كام أن عدم 
دعم املرأة لزوجها يف مشكالت احلياة اليومية جيعله يعيد التفكري يف 

جدوى العالقة.
٦- كبت حرية الرجل: حيب الرجل احلفاظ عىل حريته ويبدأ 
يف التفكري يف التخلص من العالقة العاطفية إذا شعر أن حريته 

مهددة.
٧- اختالف األهداف: ال يميل الرجل الذي يفضل السفر عىل 

اإلنجاب، لقضاء حياته مع امرأة تضع اإلنجاب عىل رأس أولوياهتا، 
فالرجل يميل يف العالقة العاطفية المرأة هلا نفس أهدافه وخططه يف 

احلياة.
٨- الربود العاطفي: الرجل أيضا حيتاج للكلمة الطيبة والتعبري عن احلب 
ولذلك فإن %28 من الرجال قالوا إهنم يشعرون باالستياء من املرأة التي ال 

تعرب عن مشاعر احلب بالقدر الكايف.
٩- احلياة اجلنسية اململة: عدم التناغم يف العالقة اجلنسية يمثل سببا 

لالنفصال بالنسبة لـ %19 من الرجال املشاركني يف الدراسة.
١٠- االهتامم الزائد بالعائلة: احذري من تكرار زيارات أمك لك وتواجد 

أبناء أشقائك يف منزلك بشكل مستمر، فهذا قد يزعج زوجك السيام 
إن زاد اهتاممك بعائلتك عىل اهتاممك به، وهو ما قد يشكل سببا 

لالنفصال.

بالنظافة  واالهتامم  والفم  اجلسد  رائحة  تعد 
أمورًا  التناسلية  باألعضاء  والعناية  الشخصية 
ضورية للغاية لنجاح العالقة اجلنسية، لذلك من 
املهم تفريش أسنانك واالستحامم بانتظام وارتداء 
مالبس نظيفة ولكن قبل املبالغة يف إخفاء رائحة 
فرد  لكل  أن  تعرف/ي  أن  عليك/ي  اجلسد 
رائحة طبيعية، وهي يف احلقيقة مهمة يف احلياة 
الزوجية. والعالقات  احلب  وعامل  االجتامعية، 

مصممة  روائح  ننتج  مجيعًا  بأننا  تعلم)ين(  هل 
كيميائية  إشارات  إهنا  الرشيك)ة(؟  الجتذاب 
دومًا،  رائحتها  نالحظ  ال  فرييمونات،  تسمى 
كثريًا  لآلخرين.  انجذابنا  مدى  عىل  تؤثر  لكنها 
يف  شيئًا  ألن  جاذبيًة،  أكثر  ما  شخصًا  نجد  ما 
داخلنا قد أنجذب هلم وأحبهم، فرائحة جسمنا 
وربام  نوعها،  من  وخاصة  مميزة  الطبيعية 
سيحبها الرشيك كام هي، ويف نفس الوقت من 
منعشة! نظيفة  برائحة  نتحىل  أن  الرضوري 

هذه بعض النصائح للرجال والنساء:
بنظافة  يتعلق  فيام  أما  باإلبطني:  والعناية  العرق   
أو  االستحامم  عىل  احلرص  يمكنك  اإلبط، 
وارتداء  دافئة،  بفوطة  املنطقة  تلك  تنظيف 
مزيل  استخدام  أحيانًا  ويساعد  نظيفة،  مالبس 
اخلاص  النوع  استخدام  وحاول  العرق،  لرائحة 
باجللد احلساس الذي ال حيتوي عىل نسبة كحول 
واحلكة. احلساسية  أحيانًا  تسبب  ألهنا  عالية 

واألسنان  الفم  بصحة  االهتامم  عليك  األسنان: 
واملعجون  واللسان  األسنان  فرشاة  باستخدام 

الكرهية  الروائح  عىل  للقضاء  الفم  وغسول 
الشعر إزالة  الطعام.  بقايا  تسببها  التي 

أحيانًا  اجللد  تصيب  التي  احلمراء  الصغرية  احلبوب 
هي  أخرى  وسائل  أو  بأمواس  احلالقة  بعد 
نتيجة التهاب حول ساق الشعرة املوجود حتت 
اجللد، خاصة لو الشعريات مدفونة حتت اجللد 
حتدث  الظاهرة  هذه  داخله،  يف  ملتوية  وتنمو 
الرجال  من  املجّعد  القوي  الشعر  لذوي  أكثر 
من  الشعر  إزالة  يمكن  احلالة  هذه  يف  النساء.  أو 
التقليدية  الطريقة  أو  الشمع  باستخدام  اجلذور 
يمكن  فقط،  الشعر  تقصري  تفضل  كنت  وإذا 
كهربائية  ماكينة  أو  خاص  مقص  استخدام 
ظاهرًا،  الشعرة  من  مم   ٢ حوايل  ترتك  بحيث 
خمفف  بصابون  اجللد  تغسل  أن  تنَس  وال 
وترش األدوات بالكحول قبل وبعد االستعامل.

بني  املنطقة  تنظيف  التناسلية:  األعضاء  غسل 
ألن  هام  أمر  بفوطة  والرشج  القضيب/املهبل 
كرهية،  رائحة  يسبب  بعناية  تنظيفها  عدم 
هبا،  والفطريات  البكترييا  جتمع  بسبب  وهذا 
أيضا  بعدها  جتفف  أن  جدا  الرضوري  ومن 
غسلها  ويتم  غريك  يستعملها  ال  نظيفة  بفوطة 
أسبوع  كل  مئوية   ٦٠ فوق  حرارة  درجة  عىل 
كرهية،  رائحة  من  تعاين  كنت  إذا  باألكثر. 
مياه  بمحلول  التناسلية  املنطقة  شطف  يمكنك 
من  أبيض  خل  وفنجان  مياه  )لرت  أبيض  وخل 
استمرت  وإذا  جيد.  تنشيف  يتبعها  ملل(،   ١٠٠
أمراض جلدية  الرائحة فعليك مراجعة طبيب 
وتناسلية، اهتم أيضا بتغذيتك ألن األكل الصحي 

سينعكس عىل صحة املنطقة التناسلية باإلجياب.

املهبل عضو قادر عىل تنظيف نفسه تلقائيًا، ولكن 
لنعرتف برصاحة أحيانًا ال نشعر بأن تلك املنطقة 
احلساسة أصبحت نظيفة فعاًل إال بعد االغتسال. 
إذا كنت راغبة باستخدام الصابون، ننصح فقط 
ال  التي  الطبيعية،  أو  اخلفيفة  األنواع  باستخدام 
روائح  أو  معطرة  مواد  أو  كحول  عىل  حتتوي 
وتفادي  فقط،  اخلارجية  املنطقة  نظفي  قوية، 
بالصابون.  املهبل  من  الداخلية  املنطقة  فرك 
ال  وااللتهابات.  احلكة  ذلك  يسبب  أن  يمكن 
يمكن  ألهنا  وقوية  عطرة  كريامت  تستخدمي 
التناسلية. املنطقة  يف  التهيج  أو  احلكة  تسبب  أن 

ولذلك  املنطقة،  تلك  رطوبة  بتجنب  أيضًا  عليك 
ينصح بارتداء املالبس الداخلية القطنية النظيفة 
اإلخراج،  والتعرق، وبعد  الرياضة  بعد ممارسة 
ُينصح بتنظيف تلك املنطقة ومسحها من األمام 
إىل اخللف، وهذا لتفادي االصابة ببكترييا مؤذية 
يمكن أن تنتقل من املنطقة اخللفية حيث البكترييا 
أكثر إىل منطقة املهبل احلساسة واملسالك البولية.

التناسلية،  املنطقة  يف  الدوش  تفادي  سيديت، 
إيذاء  عىل  القوي  الدوش  يعمل  أن  ويمكن 
احلكة  يف  والتسبب  مهبلك  منطقة  يف  التوازن 
وااللتهابات. ينطبق األمر عىل الرجل، فاستخدم 
أن  وحاول  الصابون،  من  وقليال  املاء  من  كثريا 
هناك  الذكري،  العضو  أجزاء  خمتلف  تنظف 
قضيبك  حول  اجللدية  الطبقات  من  الكثري 
فائقة. بعناية  مجيعًا  تنظفها  أن  حاول   -

اليومية  احلياة  وضغوط  الرتابة  تكون  ربام 
الرئيسية  األسباب  من  اجلنس  بأمور  واجلهل 
العالقة  ممارسة  عن  األزواج  من  كثرٍي  لعزوف 
ثقيل. كواجٍب  اليها  النظر  أو  احلميمة، 
التي  الوصايا،  من  جمموعة  اخلرباء  لك  يقدم  وهنا 
وتكون  املتع  من  كثريًا  الزوجية  للحياة  تضيف 
يكون  أن  بأس  وال  األكل،  ُتّطيب  التي  التوابل  مثل 
بعضها: بتنفيذ  للبدء  الذهبية  فرصتك  العيد 
بني  احلميمة  العالقة  إن  والزمان:  املكان  تغيري   .1
األزواج عرضة للصعود واهلبوط، كام هو احلال مع 
كل العالقات اإلنسانية بني البرش. وإن ممارسة هذه 
الوقت  نفس  ويف  التقليدي  املكان  نفس  يف  العالقة 
األزواج  عىل  لذا  امللل.  إىل  يقود  أن  يمكن  اليوم  من 
اإلمكان،  قدر  واألوقات  األماكن  هذه  من  يغريوا  أن 
وإذا مل يتوافر مكان آخر، يكون عىل الزوجة مهمة 
الستائر والرشاشف  الديكور واإلضاءة وألوان  تغيري 
يكون  ال  التغيري  من  قلياًل  وإن  آخر،  إىل  وقت  من 
أو  أزرق  أو  أمحر  مصباٍح  رشاء  مثل  دائاًم،  مكلفًا 
التكاليف. بأقل  واألمزجة  األجواء  يغري  أخرض 
2. التعرف عىل النقاط الساخنة يف خارطة الرشيك:
حسية  أعصابًا  اإلنسان  جسد  يف  اخلالق  وضع  لقد 
أن  والزوجة  الزوج  وعىل  اجلنسية،  رغبته  حترك 
يتعرفا عىل ما اليقل عن عرش نقاط حيوية وحساسة 
مزاياها  من  التأكد  وأيضًا  احلياة،  رشيك  جسم  يف 
واالطمئنان  الرضا  مرحلة  إىل  توصله  التي  اخلاصة 
النفيس واإلشباع، ومن جيهل هذه النقاط هو كمن 
أو  ألوانًا  يملك  ال  وهو  طبيعيًا  منظرًا  يرسم  أن  يريد 
فرشاة. والوصفة البسيطة للتعرف عىل أرسار هذه 

برفٍق  ولكن  اللمس،  حاسة  استخدام  يف  هو  املناطق 
أن  عليه  الذي  الشاطر  التلميذ  مثل  وذكاء  وبطء 
جيتهد يف بداية األمر كي تسهل عليه األمور فيام بعد.
الدراسات  تشري  الطرفني:  رغبة  بني  التوقيت   .3
عند  وتربد  تفرت  اجلنسية  والشهوة  الرغبة  أن  إىل 
النصف.  إىل  تصل  حتى  السنني  بمرور  الزوجني 
يف  الفشل  إىل  التناقص  هذا  يف  األسباب  ويعزون 
إىل  الوصول  وعدم  الطرفني  رغبة  بني  التوقيت 
التوافق بينهام، حيث يظن بعض الرجال أن زوجاهتم 
مثل الفرن الذي يسخن، ويصبح جاهزًا للطبخ ما إن 
تشعل قربه عود الثقاب، لكنهم ُيصدمون عادة بعدم 
باإلحباط  يشعرهم  ما  وهذا  معهم،  املرأة  جتاوب 
أخرى.  مرة  التجربة  تكرار  يف  والرتدد  واحلرج 
هي  للرجل  االختصاصيون  يقدمها  التي  والوصفة 
يف فتح احلوار مع املرأة والتسلل شيئًا فشيئًا للحديث 
للتجاوب. ويوصلها  املشاعر  حيرك  الذي  احلميمي، 
أن  يمكن  اجلديد:  عن  وابحثا  الرتابة  من  ختلصا   .4
تستمر الرغبة اجلنسية للزوج عىل نفس املنوال، لكن 
هذا األمر خيتلف عند أغلب النساء العربيات الالئي 
هبن  ويؤدي  املسؤولية،  وثقل  البيتي  العمل  يتعبهن 
احلميمة.  املامرسة  هذه  عن  تدرجييًا  العزوف  إىل 
ولكن مركب احلياة احلميمة بني الزوجني ال يمكن أن 
يسري إال هبام معًا، وأن سعادة أحد الطرفني مرهونة 
بعالمات الرضا التي يراها يف عيون الطرف اآلخر. لذا 
فإن التغيري والعمل عىل جذب رشيك احلياة وإمتاعه 
هي ليست مهمة املرأة فقط كام يظن البعض، ويمكن 
للرجل أن يكون مبادرًا يف رمي احلجر يف ماء العالقة 
الطرفني  أحد  يفكر  أن  ومجيل  الراكد،  احلميمة 

قارورة  أو  رقيقٍة  غزٍل  بكلمة  رشيكه  مفاجأة  يف 
ُتذهب  أن  يمكن  أو هديٍة بسيطة  باقة ورٍد  أو  عطٍر 
العطاء. عىل  الطرفني  وحُتفز  والضجر  بالرتابة 
ينظر  التي  الطريقة  إن  واإلطراء:  املديح  كيل   .5
مدى  عىل  كثريًا  تعتمد  نفسه،  إىل  الزوجني  كال  هبا 
فإن  لذا  احلياة،  رشيك  مع  احلميمة  عالقته  نجاح 
السحر  مفعول  هلا  واإلعجاب  اإلطراء  كلامت 
الرشيك  وعىل  الزوجني.  بني  املحبة  ديمومة  يف 
وأن  رشيكه،  يف  اجلامل  مواطن  عن  يبحث  أن 
املستطاع؛  قدر  العيوب  عن  ويتغاضى  عليها  يؤكد 
عىل  ويشجعه  رشيكه  نفس  يف  الثقة  يبني  كي 
احلميمة.  عالقتهام  خالل  عطاًء  أكثر  يكون  أن 
ويتبّعن  الرشاقة  متارين  ويامرسن  يتجملن  فالنساء 
من  وإعجاب  رضا  كلمة  عىل  حيصلن  كي  احلمية 
وسعهم  يف  ما  كل  يفعلون  الرجال  أن  كام  الزوج، 
الزوجة. نظر  يف  ومقبولني  ناجحني  يكونوا  كي 
العالقة  نجاح  إن  احلياة:  لرشيك  قلبك  افتحي   .6
احلميمة بني الزوجني يعتمد بشكل كبري عىل مدى 
رصاحتهام، وانفتاح أحدمها عىل اآلخر. وليس عيبًا 
أن يقول الرشيك إنه حيب هذا وال حيب هذا، وإنه 
يرتاح هلذه املامرسة يف عالقتهام احلميمة وال يرتاح 
بام  القبول  من  كثريًا  أفضل  الرصاحة  إن  لألخرى. 
يؤثر سلبًا عىل عالقتكام  تريده عىل مضض، مما  ال 
زوجته  بيد  الرجل  يأخذ  أن  بأس  وال  ببعض. 
بداًل  دليلها،  ويكون  بخطوة  خطوة  معها  ويسري 
يريد. الذي  والوقت  وبالطريقة  يريد  ما  فرض  من 

احلــمــيــمــة الــعـــــالقــة  نــجـــــــاح  أســـــــرار    





املايسرتو هذا لقبه، أثر بشكل كبري ىف تغيري الثقافة الفنية للمجتمع املهجرى ىف أمريكا بلوس أنجلوس ىف وقتًا 
ى األصيل  ي وإمتاعهم بالفن الراق ى األمريك قصري وبشكالً كبري بإضافته للون له صبغة لياىل زمان عىل املجتمع العرب

ى أصيل  ى بفنه وإحرتامه هلذا الفن والبقاء عليه وتطوره وعمل مزيج عرب املحرتم هذه الشخصية أثرت بشكل فعال وراق
بني فنانني اجلاليه العربية بعضهم البعض ىف تناسق وتألف من الوحده العربية األصيلة عن طريق الفن وصنع وحدة فنية عربيه 

ى عادل إسكندر سنتبحر معه ىف قصة نجاح، قصة  ُتكمل بعضها البعض من خالل سفري الفن ىف بالد الفرنجة املايسرتو الراق
حفرها بكل طاقاته وقدراته الفنية والشخصية من نجاحات وإخفاقات وإحباطات وأمل وتفوق عىل نفسة أحيانا وأحياناً اخرى اليأس إىل 

ُيمتع البرش بفنة األصيل اجلميل وموهبته املميزة القوية. أن وصل إىل أعىل درجات الفن وأفضل األحاسيس اإلنسانية والنجاحات العظيمة ل
من هو عادل إسكندر؟  

عادل إسكندر إنسان مثل أي إنسان له آماله وطموحاته ىف هذه الدنيا. 
أين ولد ومن أى مافظة ؟ 

أنا ولدت ىف مرص أم الدنيا ىف مافظة القاهرة.
أين درس ومن أى كلية خترج؟  

أمتمت دراستى اإلبتدائية واإلعدادية ثم التحقت ىف ثانوى باملعهد العاىل 
للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون باهلرم وحتى خترجت ببكالوريوس 

املعهد العاىل للموسيقي العربية سنة ١٩٨٤.
هل أنت متزوج؟ 

متزوج نشكر ربنا .. ثمنها يفوق الآللئ.
هل لديك أوالد وكم عمرهم؟ 

عندي ولدين وبنت آخر العنقود. 
ماذا تعنى كلمة مايسرتو بالنسبة لك ؟

حد  آي  وإىل  ىل  بالنسبة  جدًا  كبرية  حاجه  دي  مايسرتو  كلمة 
كل  وتقود  املوسيقني  من  كبري  عدد  تقود  يعني  قيادة  يعنى  مايسرتو 
والتوقيت  فيه  يعزف  متاجه  إلىل  املكان  ىف  املوسيقية  وآلته  عازف 
عني  بربع  املوسيقية  النوتة  ويقرأوا  يعزفوا  العازفني  وكل  املناسب 
األوركسرتا.  بيقود  وهو  املايسرتو  عىل  الباقية  العني  أربع  وثالثة 

 ما هي اآلالت التى تتقنها وحترتف العزف عليها؟ 
طبعا آلة الكامن والبيانو.

متى إحرتفت العزف عيل الكامن؟ 
إحرتفت العزف عيل الكامن بعد ثالث سنوات من الدراسة ىف املعهد 

بدأت الدراسة سنة ١٩٧٧ تقدر تقول سنه ١٩٨٠
كم كان عمرك وقتها عند إحرتافك وعملك بالسوق فعليًا؟ 

عمرى كان تقريبا 18 سنة عندما بدأت اإلحرتاف.
من هم كبار الفنانني الذي تعاملت معهم املرصيني منهم والعرب ؟ 

أنا تعاملت تقريبًا مع كل نجوم العامل العربى والبداية كانت فرقة أم كلثوم 
للموسيقي العربية وإحنا طلبة ىف املعهد الهنا فرقة املعهد دى طلعت أجيال 
والفنانة  اجلزائرية  وردة  الفنانة  مع  عزفت  واملوسيقيني،  املطربني  من 
نجاة الصغرية وشادية وصباح وسعاد ممد وأنغام وأصالة وهانى شاكر 
ووليد توفيق وممد العزبى وممد رشدى وممد احللو وعىل احلجار 
ومطربني من اخلليج وكل العامل العريب وتعاملت مع املوسيقار ممد عبد 
الوهاب سنة 1984 كّنا راحيني اململكة املغربية وكان عبد الوهاب عامل حلن 
إىل ملك املغرب وكنا بنعمل معاه بروفات علشان يسمع اللحن ويقول رأيه يف 
الربوفات وطبعا كان ىل الرشف أن أكون مع الفرقة املاسية بقيادة املايسرتو 
أمحد فؤاد حسن ىف تكريم ممد عبد الوهاب ىف قاعة ألربت هول ىف لندن. 

كم دولة سافرت للعزف فيها ؟
أنا سافرت تقريبًا ثالث أربع العامل بطبيعة شغىل كله سفر مجيع الدول 

العربية ماعدا )السودان( واليمن وأوروبا وأمريكا وأسرتاليا وأمريكا 
اجلنوبية نشكر ربنا مجيع القارات سافرت إليها.

من أثر ىف شخصيتك و أضاف اليك فنيًا وانسانيًا من الفنانني؟
كل الفنانني هلم طبع خمتلف بس كلهم يتفقوا عىل أن كلهم عندهم 

أحاسيس وكلهم إنسانية طبعًا.
ما الفرق بني التعامل والعزف مع فنانني كبار وفنانني مبتدئني ؟

التعامل مع الفنانني الكبار طبعًا حاجه صعبه ألن كل واحد منهم عايز 
يعمل شغلة بمنتهى الدقة علشان أسمه وسمعته، أما املبتدئني أنت تتعامل 

معهم عىل إنك تعلمهم وترشح هلم ما مل يعرفوه.
هل لك أعامل خاصة غري أدائك املحرتف لعزف أغانى الطرب األصيل وما 

هى؟
أنا شغلتى هى املوسيقى فقط  الغري وىل الرشف.

ملاذا سافرت إىل أمريكا، متى وما اهلدف من السفر واإلقامة؟ 
سافرت إىل أمريكا سنه 2010 اهلدف ربنا ليه حكمة ىف ذلك وعلشان 

أوالدى. 
هل السفر واإلقامة بأمريكا أثر عىل تارخيك الفنى بالسلب أم أضاف إليك 

خربة جديدة وجمتمع آخر إىل فنك ؟ 
اإلقامة يف أمريكا طبعا أثرت عليا ىف الفن ألن الفن العربى هنا ىف أمريكا 

ميت مش زى مرص طبعا بس قدرنا نعمل حاجه للجاليات العربية 
هانتكلم عليها بعدين.

ما نوعية اجلمهور ىف دول املهجر )أمريكا(؟
نوعية اجلمهور يف دول املهجر نوعني جيل قديم ترك مرص أو أي بلد 

عربى أخرى وكان من الصعب عليه أن يتعايش مع الفن عندما ترك
 مرص وسافر ومن وقت بعيد وطبعا وقتها كان ال يوجد تواصل

 مثل األن والتكنولوجيا احلديثة هذا اجلمهور هو إليل عطشان إيل 
الفن العربى املرصى وبيفكره بالزمن اجلميل إلىل كان عايش فيه.
النوع اآلخر من اجلمهور هم األجيال اجلديدة وطبعًا كلهم ميوهلم 

حسب املجتمع إلىل عايش فيه ومنهم كثـــر بيحبــوا املوســيقي
 العربية وده يرجع إىل األرسة لو بيسمعوا ىف البيت أغانى مرصية 

هاحيبوا املوسيقى العربية ىف الغالب. 
هل اجلمهور متجاوب مع فنك ليذكرهم باملاضى أم ال يتواصل معك بشكل 

ُمرضى لك نسبتًا للحياة العملية املٌرهقة بالغرب ؟ 
بكل تأكيد اجلمهور متجاوب مع الفن املرصى جدًا إلىل واحشهم جدًا 

وبيفكرهم ببلدهم احلبيبه مرص وأهلهم. 

ىف رأيك ما هو العرص الذهبى للموسيقى العربية ؟ 
العرص الذهبى للموسيقى طبعًا عرص سيد درويش وممد عبد الوهاب 

وأم كلثوم وعبد احلليم ونجاة وشادية ووردة و فايزة وعبد 
املطلب وكثريين جدًا. 

ما هى املهرجانات التى شاركت هبا ؟
املهرجانات إلىل شاركت فيها كانت 

كثرية مهرجان قرطاج تونس 
ومهرجان جرش ومهرجانات 

ىف اجلرائر ولبنان واملغرب والدول 
اخلليجية.  

كيف ننهض بواقع موسيقانا من وجهة 
نظرك ؟

ننهض بموسيقانا بإننا نقدم فن راقى ومرتم 
اجلمهور كله حيبه ويقدره وحيرتمة.

ما هو رأيك يف الكليبات واألغانى الرسيعة التى تغزو 
امليديا األن ؟

الكليبات الرسيعة هو ده زمنها األغانى كلها أصبحت 
رسيعة بس احلاجه الرسيعة بتتنسى برسعة برده 

هو ده حال الدنيا الناس معندهاش وقت تسمع أغنية 
ساعة. 

ما هواهلدف من تكوينك لفرقة لياىل زمان ؟ 
فكرة تكوين فرقة لياىل زمان كانت من أصدقائى ومجعنا 
الفرقة واحلمد هلل نجحت الننا أصدقاء من زمن وأصبحنا 

أرسة واحدة نلتقى ىف مرشوع واحد وهو فرقة ليايل زمان.
ما هى كانت رشوطك إلختيار الفنانني والعازفني املكون منهم 

الفرقة؟
رشوط إختيار العازفني أو املطربني: أوال املوهبة املوسيقية 

وطبعًا لو دارسني موسيقى طبعًا يبقى أحسن كثريًا ألن العازف 
الدارس بيقرأ ُنوته موسيقية وده بيخدم العمل جدًا. 

 ما هو نشاط الفرقة وما املقابل هلذا النشاط الفنى العظيم املبهج ؟ 
نشاط الفرقة هو عمل حفالت للجاليات العربية إلسعادهم فنيًا

املقابل هو فرحة اجلمهور ونحن نسعد أيضًا معهم ألن نجاحك ورد فعل 
جمهوداتنا تشاهده ىف احلال وهو ده مجال املرسح. 

هل فرقة ليايل زمان هلا هدف مدد تسعى له أو رسالة معينة ؟ 
هدف فرقة لياىل زمان هو تقديم فن راقى يسعد كل اجلامهري. 

متى تقام حفالتكم وأين نصل إليها ونتابعها لنستمتع بفنكم 
اجلميل األصيل؟ 

إحنا تقريبًا بنقدم ثالث حفالت ىف السنة التواصل عن طريق
الفيس بوك والدعاية ىف جريدة كاريزما قريبًا إنشاء اهلل. 

ما هى طمحاتك ىف املستقبل وما تريد أن حتققه من إنجازات
 فنية لفرقة لياىل زمان وطموحاتك شخصية ؟ 

إن شاء اهلل سنقوم بعمل حاجات كثرة جدًا عن طريق 
لياىل زمان وقريبًا سوف نقوم بحفالت ىف واليات أخرى

 داخل أمريكا. 
ماذا تريد أن تقول جلمهورك وما هو اجلديد املقدم له من 

خاللكم الفرته القادمة ؟
أقول جلمهورى احلبيب بحبكم جدًا إحنا من غريكم 

وال حاجه أنتم إلىل برتفعونا إىل فوق وإن شاء اهلل 
سنقدم لكم فن راقى يليق بيكم كام عودناكم 

وإنتظروا وكل جديد. 

كلــمـــــــة أخيـــــــــــرة ؟
أحــــب أوجــــه شــــــكـرى إلــــى

 األستاذ وائل لطف اهلل الناشـــر 
و رئيس حترير جريدة 

كاريزما وأمتنى لـــــــه 
كل النجــــــــــــاح 

والتوفيق. 

أجرى احلوار: وائـل لطف اهلل




