




A festive reception held at the residence of
Robert and Taline Saad

The reception was held at the open air setting of 
the back yard of their residence, a perfect venue 
for the occasion.
The guests were received and greeted by The Saads 
and directed towards a meet and greet area where 
everyone was granted the opportunity to mingle 
one on one with the highly respected and admired 
honorable diplomat of the Republic Of Egypt.
As visitors were served their refreshments, the air 
was filled with the joy of friends meeting friends 
and making new acquaintances.
The honored guest of the evening, Her Excellen-
cy Ambassador Lamia Mkheimar was personally 
introduced to the roaming guests and received all 
of the attendants with a beautiful smile ensuring 
that she addressed everyone she encountered by 
their first name. 
Soon everyone was invited to take their seat at the 
exquisitely set up tables as the Hostess greeted the 
seated guests thanking them for being there to 
honor the eloquent Ambassador of Egypt at this 
auspecious occassion who was then invited to join 
the hostess at the microphone. 
The esteemed Ambassador humbly thanked Rob-
ert & Taline for hosting this reception and greet-
ed the guests and thanked them for being there 
noting the presence of Consul General of Kuwait, 
Consul General of Iraq along with Chief of Proto-
col of Los Angeles County. Many other distinctive 
guests had joined this event celebrating a great in-
dividual’s extraordinary tenure. 
Ms. Lamia was presented with numerous resolu-
tions  from various organizations especially from 
Mayor Garcetti of the  City of Los Angeles for all 
that she has done and accomplished during her 
tenure as the Ambassador for Egypt to the United 
States.
The evening under the stars became festive as the 
DJ filled the air with music enticing the guests  to 
find their way to the dance floor  and further en-
joy the evening dancing and singing.
It was definitely a memorable evening where old 
friends met and new acquaintances were forged 
creating an unforgettable night.

By: Mr. Peter Darakjian
Photographer Ayman Saad







دموية معارك  ..و  اهلية  حروب  خيوض 
صفات   .. السكاكني  او  النبوت  سالحه 
ممزوجة بالشهامة و النزعة الدموية ..هو 
"الفــتــوة" أحد أوجه تطبيق القانون يف احلارة  
لكل حارة فتوهتا اخلاص هبا الذي يدافع عن حقوق اهلها، 
واقامة دكتاتوريات هم رؤساؤها..لتلك احلكومات قوانني 
جائرة غري ثابتة وال مدونة، يتبعه انصار و اعوان يدعون 
ىف عرف الفتوات " مشاديد". الفتوة ليس عاطاًل او مترشدًا
جزار  او  قهوة  صاحب  يكون  قد  نشيط   عامل  هو  انام 
حيه  عن  مسئول  بأنه  نفسه  عىل  عهد  يقطع  اومسمط، 
جترأ  اذا  الويل  كل  الويل  و  كرامتهم  عن  و  ساكنيه  عن  و 
يتفاخر  ..و  عليه  االعتداء  او  احلى  سكان  اهانة  عىل  أحد 
حترر  التى  املحارض  و  "السوابق"  بقلة  االصيل  الفتوة 
نقطة  دخول  من  خيجل  ..كام  الرشطة  اقسام  ىف  ضده 
حمرتمًا  يعيش  ..الفتوة  االسعاف  اىل  االلتجاء  و  البوليس 
السنون احرتمته فتوات اجليل اجلديد  به  و كلام تقدمت 
يموت. ان  اىل  مسموعة  مشورته  و  نافذة  كلمته  تظل  و 
"عامل  الجواء  يؤسس  ان  حمفوظ  نجيب  استطاع   
أشهر  و  املرصية  احلارة  ىف  "األسطورية  الفتونة 
خالل  من  "الدينارى"  و  الناجى"  "عاشور  فتواته 
و  والنبوت"  و"التوت  "احلرافيش"  رواياته: 
"الفتونة". زمن  عن  و  عنهم،  للحديث   .. "الفتوة" 

كام دفعت مآثر الفتوات الشاعر شفيق سلوم 
لينظم كلامته ليقول :

اهو دا تارخيك يا ولد ... اهو دول فتوات البلد 
بدروا بذور املجدعة ... من غريمياصة و شخلعة 

قالوا هلا قوله بس ايه ... ما تشدى حيلك يا بلد  
مواقف وطنية ... لفتوات البلد  

مكارم  و  حمامد  ذلك  جانب  اىل  الفتوات  هلؤالء  كان  و 
و  فيهم  احتمى  اذا  الضعيف  جيريون  كانوا  جتحد،  ال 
الولئك  جعل  ما  ..هذا  اليهم  التجأ  اذا  للمظلوم  ينتصفون 
من  كثري  ىف  شاركوا  قد  ..و  املجتمع  ىف  مكانة  الفتوات 
سيد  العامة...أرخ  عن  املظامل  دفع  ىف  و  الوطنية  املواقف 
و   ... مرص  فتوات  تاريخ   " كتابه  ىف  الفتاح  عبد  صديق 
معاركهم الدامية" الكثري عن مواقفهم الوطنية و اعامهلم و 
حياهتم .ذكر انه عندما جاءت احلملة الفرنسية لالستيالء 
عىل مرص و ختاذل املامليك ىف مقاومة الفرنسيني ..هنضت 
طوائف الشعب تدافع عن البالد و استقالهلا ..و شارك 
القاهرة  ثورات  ىف  مرموق  دور  هلم  كان  و  الفتوات 
الفرنسيني و طردهم  التى تكررت  للتخلص من 
..و كان نابيليون يضيق كثريًا بالشغب الذى يثريه 
هؤالء الفتوات و كان يسميهم بـ" احلشاشني 
منشوراته  يصدر  دائاًم  كان  ،و   " البطالني 
اياكم  قائال:"  املرصى  الشعب  طوائف  اىل 
البطالني". احلشاشني  كالم  وسامع  مرصيني،  يا 



جاء االحتالل الربيطانى .. و قامت الثورة الوطنية 
ىف عام 1919كان االنجليز ىف يقظه اىل هؤالء الفتوات 
من  لالفالت  وسائل  هلم  مهدوا  و  باملال  فأغروهم 
فمنحوا  جرائمهم  عىل  والعقوبة  القانون  طائلة 
حتى  املرصية  غري  جنسيات  منهم  الكثريين 
فكانوا  االجنبية،  االمتيازات  بحصانة  يتمتعوا 
للحكومة  سلطان  ال  ينهبون  و  يفجرون  و  يقتلون 
للقانون حق عليه ومن ثم حتول هؤالء  عليهم، وال 
حتتمل  ال  نقمة  صاروا  "و  "بطلجية  اىل  الفتوات 
والتسلط  البالد  بأبناء  النكاية  للمستعمر عىل  وعونًا 
عىل افراد الشعب. ففى ظل االستعامر الربيطانى 
 .. املوروثة  مكارمهم  فقدوا  و  "الفتوات"  فسد 
العيش  ىف  االستعامر  هلم  هيأها  التى  السعة  وكانت 
سببا ىف وضع حد لنهايتهم .. فدفع هبم اىل اهلاوية 
املحتومة .. بعد التخلص من االستعامر، أخذ رجال 
اىل  حتولوا  الذين  الفتوات  هؤالء  يتعقبون  السلطة 
انفاسهم  .. حتى ذهبت رحيهم و مخدت  بلطجة 
و  احلني  بني  ترتاىء  اشباح  منهم  بقيت  ..وان 
الشعبية. باالحياء  واحلارات  االزقة  ىف  االخر 
 جولة مع أشهر فتوات مرص "ابو طاجن " و "امحد 
منصور " و "حسن  االسود" ثالثة يتنازعوا احلكم ىف 
حى النارصية ،أما "عبده اجلياشى " و "فرج الزينى 
" و "مرجان السقا" كانوا يتنازعوا عىل النفوذ ىف باب 
جاموس"  "حسن  احلاج  لكن  ..و  البالقسة  و  اللوق 
عىل  السيطرة  توىل  احلنفى   حى  ىف  حيكم  فكان 
و  خليفته  و  عطية"  "ابراعيم  املعلم  احلسينية 
نازعهام احلاج "حممد الطباخة".و كان حاكم بوالق 
"عفيفى القرد" و صاحبه امللعم "امحد اخلشاب" ..
عىل  تربعن  سيدات  من  الفتونة  دنيا  ختل  مل  و   
عرشها سنوات طويلة و كانت هلم اساليب ختتلف 
عن الرجال ىف عامل "املجدعة"  ففى املغربلني الست 
"عزيزة الفحلة " و ابنها حممد  و "سكسكة "فتوة 
اجليزة و ام حسن املشهورة بـ"ام جاموسة " ىف حى 
السيدة ..كان لكل واحد من هؤالء حوادث و معارك .

مرص الفتوات  حكم  عندما 
قصص  اشهر  ..من  بالقاهرة  الفدائية  القبة  قصة 
لكن  و  مسجدًا  لتكون  الوزارء  أحد  .بناها  الفتوات 
فيها  يعقدون  اخذوا  و  عليها  استولوا  الفتوات 
اسامها  هلذا  مرص  منها  حيكمون   ،و  اجتامعاهتم 
يستغلون  كانوا  هؤالء   " الفداوية  "القبة  املرصيون 
االرض  و يمالؤن  باالمن  ،ويعبثون  الضعفاء  امللوك 
تستطع  مل  و  احلسينية  حى  ىف  اقاموا  و   ، فسادًا 
احلكومات املتعاقبة ان تكرس شوكتهم اال عندما توىل 
حممد عىل الكبري ملك مرص و طردهم و رشدهم 
البوليس. اىل  مشاكلهم  ىف  يلجأون  الناس  بدا  و 

 
املعارك  أشهر   .. النرص  باب  معركة 

عداوة  القبيسى  حى  و  احلسينية  حى  بني  كان 
بينهم  ..دارت  السنني  عرشات  اىل  ترجع  قديمة 
بني  بعدها  الصلح  يستتب  مل  و   1909 سنة  معركة 
اهاىل احليني ..فقد مات أحد فتوات حى القبيسى 
الذى كانت له جوالت رهيبة ىف املعارك ..فأحتشد 
بجنازته  احتفلوا  و  جثته  لتشييع  احلى  فتوات 
احتفاال مهيبًا . و لكن فتوات حى احلسينية مل يكن 
ان  زعيمهم  اقسم  .و  هادئة  بجنازة  ينعم  ان  بنيتهم 
الدار  اىل  يرافقه  ان  ،بل البد  لن يدفن وحده  امليت 
االخرة اكرب فريق ممكن من اعوانه .زفلم وصلت 
فتوات  هامجتها  النرص  باب  منقطقة  اىل  اجلنازة 
حى احلسينية و دار القتال و سالت الدماء و تناثرت 
حى  شمل  حتى  املعركة  نطاق  اتسع  و  االشالء 
السكاكني و الظاهر ..و اردوا فتوات حى القبيسى 

مجوعهم  فحشدوا  ذلك  بعد  النفسهم  يثأروا  ان 
و  النباببت  و  بالعصى  تسلحوا  و  معدودة  ايام  بعد 
هامجوا رءوس الفتوات و الصبوات و كثر اجلرحى 
و القتىل ..و كانت معركة خالدة ىف تاريخ الفتوات .

االتـقـيــاء فـتــوة 
معاركه  اوىل  بدأت  كرومر"  "ابراهيم  احلاج 
قام  .و   1942 سنة  توبته  اعلن  ..و   1926 سنة 
االخوان  اىل  انضم  و  مرتني  احلج  فريضة   باداء 
مجاعة  مؤسس  البنا  حسن  عنه  قال  و  املسلمني 
فتوة  كرومر  ابراهيم  احلاج  كان  ،لقد  االخوان  
. االتقياء  فتوة  فتوة  االن  فأصبح  االشقياء 

فتوة  املشهور..اصبح  الدوىل  الالعب 
واحد  فتوة  سوى  زينب  السيدة  حى  ىف  يكن  مل 
 افندى ..يلبس البدلة و الطربوش ..استطاع ان ينال 
بطوالت عديدة ىف اجلرى و شد احلبل .وكان كابتن 
الالعب   " احلسنى  "عىل  انه    1928 سنة  ىف  مرص 
عام  ففى   . انفه  رغم  فتوة  املشهور،أصبح  الدوىل 
1914 اقتحم بعض فتوات املدبح املقهى الذى جيلس 
فيه و اشتبك معهم و اخذ يطاردهم حتى ساقهم اىل 
املدبح و أغلق عليهم الباب . و عندما الصلح بينه و بني 
اجلزارين ،أنشأ هلم ناديًا بحارة عىل احلسنى ىف البغالة 
و حببهم ىف كرة القدم حتى اصبحت هوايتهم ..هو 
الفتوة الوحيد الذى مل حيرر ضده حمرض أو مذكرة 
دائام. للضيوف  مفتوح  زينب  السيدة  ىف  بيته  و   ،

عزيزة الفحلة توقف ركب اخلديو
"عزيزة  أوقفت  السيدات..فقد  جدعنة  عن   اما 
من  هلا  كان  ،بام  عباس  اخلديو  ركب   " الفحلة 
،فتطلعت  القسم  مأمور  ..ظلمها  سلطان  و  قوة 
جتد  فلم  شيئًا  يفعال  ،فلم  املحافظ  ثم  احلكمدار  اىل 
خترج  و  اخلديوى  لركب  تتصدى  ن  غري  طريقة 
أفندينا  يا  :"مظلومة  قائلة  تصيح  هى  و  عليه 
افندينا  جعلت  احلادثة  هذه  أفندينا".ان  يا  مظلومة 
..حتى  املغربلني  فتواية  مشكلة  بحل  فورًا  يأمر 
 . اخرى  مرة  الطريق  ىف  برجاهلا  به  تتعرض  ال 
اما "جليلة " فتواية اجليزة املشهورة ..كانت معلمة 
تركت  و  معروفة  قهوة  صاحبة  و   1958 عام  ىف 
تطلع  و  الشيشة  لتحمل  املشاجرات  و  اخلناق 
باملظبوط .و كان سكان اجليزة ال يصدقونان فتواية 
قد  جدع  اختن  ترضب  كانت  التى  قبىل  اجليزة 
العرق و اجلهد.و  القرش بطريق  بدأت تبحث عن 
كثري  كان  و  االحد  سوق  ىف  موجودة  جليلة  قهوة 
التى  صاحبتها  لرؤية  القهوة  اىل  يأتون  الغرباء  من 
كانت تتمتع بالشهرة ىف مجيع البالد ..لقد كرهت 
احلادثة  بعد  خاصة  و  الفتونة  امور  كل   " "جليلة 
الثالثة  ابناؤها  دخل  و  اخوها  ضحيتها  راح  التى 
عن  يتحدثون  الناس  كان  هذا  بجانب   . السجن 
" و عن رجولتله و سيطرته  "جليلة  " زوج  "عباس 
القصوى عليها و يتحدثون ايضا عن حب و احرتام 
"جليلة "له لقصة زواجه منها حكاية غريبة ..فقد 
كادت  التى  بالقوة  أعجب  و  معركة  ىف  شاهدها 
تتمتع هبا .زفذهب اىل اخيها "قرنى" ليطلب يدها 
و  قوته  يثبت  ان  بعد  اال  منه  الزواج  فرفضت 
ان  منه  طلبت  و  مشاجرة  اىل  اخذته  .و  شجاعته 
خيرج لفضها .زو اذا استطاع ان يفضها فستكون 
زوجته ..و دخل "عباس " و استطاع بقوته البدنية 
ان يفضها و تزوج "جليلة " و اصبحا اسعد زوجني 
حارهتا  ىف  الطالق  نسبة  ان  منطقتها  اهل  يروى 
تذهب  كانت  الهنا  ذلك  النادر  ىف  اال  حتدث  ال 
..كام  احلال  ىف  زوجته  مع  يتشاجر  زوج  اى  اىل  

البوليس  اىل  احلى  مشاجرات  تصل  ان  النادر  من 
الظامل. تعاقب  و  تدخله  قبل  تنهيها  دائام  الهنا 

1950سنة جليلة و انتخابات 
من امجل ذكريات "جليلة " هى دوها ىف انتخابات 
قام  قد  احلى  ابناء  أحد  ان  هى  ..و  املشهورة   1950
احلزب  من  معروف  مرشح  امام  نفسه  برتشيح 
الوفد ،فتعصبت البن حتتها ،و بدأت تقوم بحملة 
دعاية واسعة و تطوف ىف الشوارع مع جرياهنا و هى 
تصفق و هتتف بحياة ابن حيها.فارسل املنافس اليها 
.لكنها  صفهم  اىل  لالنضامم  ملساومتها  اتباعه  بعض 
رفضت كل تلك العروض املغرية ..و هامجته ىف كل 
مكان يذهب اليه حتى ان العضو ىف يوم االنتخابات 
اضطر  و  البوليس  ىف  منها  احلامية  بنفسه  طلب 
"جليلة"  التى تقوم هبا  ليؤلف جلنة ملحاربة الدعاية 
هى  اللجنة  تلك  اشاعات  اول  كانت  ..و  اعواهنا  و 
اطالق كلمة "سكسكة" عليها و كان يؤلفون الشعر 
ىف مهامجتها ،و كان من هذه االشعار الت القوها"
و  مهلكة  حرب  يوم  ىف  "سكسكة"  أهلك  يارب 
و  قهوهتا  تكرب  ان  "حتلم  "جليلة  كانت  اخريًا 
بأن  حتلم   . مكان  كل  من  الرواد  ملتقى  تصبح 
املعارك  يرتكوا  و  سالم  و  وئام  ىف  الناس  يعيش 
قبل. من  هى  تركتها  ..كام  املشاجرات  و 

املعلمة توحة ترضب 5 رجال
املطرية  فتوة   " "توحة  املعلمة  عىل  البوليس  قبض 
أغلقت  و  معركة  ىف  سيدتني  و  رجال   5 رضبت 
جترى  ..كانت  بأكمله  شارع  ىف  الدكاكني  و  املنازل 
جيرؤ  ،مل  املربد  و  السكني  يدها  فىل  و  الشارع  ىف 
البوليس  حرض  عندما  .و  هلا  التعرض  عىل  أحد 
التى  املعارك  كل  سبب  و   .. مقاومة  بال  استسلمت 
" هو زوجها ..اهنا ال تطيق ان تراه  "توحة  دخلتها 
ستذبح  اهنا  اعلنت   ، نجدته  اىل  ترسع  خطرو  ىف 
كل من حياول اهانة زوجها، و تنترص "توحة " ىف 
معاركها دائام ..لقد رضبت توحة قبل ذلك 20 رجال 
بـ"توحة  الشهرية  سامل  حممد  فاطمة  تزوجت 
الستارعىل   عبد  زوجها  ..ودرهبا   مرات  "ثالث 
السكني..و  استعامل  و  الروسية   رضب  و  الفتونة 
,,اكتشفت  احلداد  بنار  اكتوى  الستار  عبد  لكن 
عشيقاته  ترضب  و  تضبطه  كانت  و  خياناته 
اىل  استعمت  و  السينام  ىف  كومبارس  عملت  وثم 
بني  و  بينها  نفسها  ووجدت   " "توحة  متثيلية 
تطلق  ان  فقررت  كبريًا  شبهًا  االذاعية  الشخصية 
. توحة  حياة  كانت  ..هكذا  االسم  هذا  نفسها  عىل 
ام ان يسمع الناس عن امرأة تقهر الرجال و جتبى 
او  خرافة  حديث  القول  هذا  ..ليس  االموال  منهم 
خيال .." زكية" فتواية سوق اخلضار وحى املنارصة  
مفتولة  العينيني  واسعة  امراة  رمح   و  سن  عىل 
..جبارة  اللسان  ،سليطة  القامة  قصرية  العضالت 
. يقدم هلا  ان يقف ىف سبيلها  عاتية ال يقوى رجل 
العربجية و البياعون عىل اختالف طبقاهتم رضيبة 
ينتظره. واهلالك  له  فالويل  اال  و  صاغرًا  يدفعها 
اىل  ,,فمعذرة  ضاع  فقد  سبيلها  ىف  يقف  زمن 
اجلنس اللطيف و الف معذرة ،كان هذا سنة 1929 .

عـرف دكتــور حســيــن مؤنـــــس ىف كتـــابه
البطولــة  ..عصـــر  الـفـتـــونـــــة(  )عـصــــر 
و  الوزراء  و  االحتالل  ايام  للمرصيني 
مرص  عرفته  عمل  الفتونة  "ان  الباشوات 
والفتوة   .. الرتكى  العرص  منتصف  من 
باسال. شجاعا  رجال  يكون  ان  البد  االصيل 



وأما  اجلميلة.  مرُص  فهو  "الوطن"،  أما 
لُف"، فهم سلُفنا املرصي القديم، أجداُدنا  "السَّ
عّلموا  ألهنم  صاحلون؟  هم  وملاذا  املرصيون. 
الرساالت  الرفيعة واألخالق، قبل  القيَم  العامَل 
الدينية بآالف السنني. علَّموا أبناءهم التحرّض 
عّلموا  املطامع.  أمام  االنبطاح  وعدَم  مّو  والسُّ
أبناءهم الرمحة والعدل والرتّفع عن الصغائر. 
عّلموهم أن اإلنساَن ال يستحقُّ البعَث واخللود 
يف الفردوس األبدّي، إن فقط تسبب يف دموع 
إن  نباٍت  شقاء  أو  حيوان،  تعذيب  أو  إنسان، 
نيس أن يسقَيه. علَّمونا أن نكون عيًنا لألعمى

لليتيم.  وأًبا  للمشلول،  ويًدا  للكسيح،  وساًقا 
أو  الوطن  خيانَة  أو  القانون  احرتام  عدم  وأن 
من  اإلنساَن  حَترُم  أموٌر  العمل،  يف  اإلمهال 
البعث واخللود، فُيلقى به يف سّلة العدم ليأكله 
"عمعوت”. عّلمنا أسالُفنا العظاُم  أن الكذَب 
الناس بالشائعات، من أحّط اخلطايا،  وتشويه 
أخرى  حياًة  موته  بعد  يستحقُّ  ال  وفاعُلها 
الصالُح   املرصيُّ  السلُف  عّلمنا  الصاحلني.  مع 
التعّبد وإرضاء اهلل  ألوان  العمل من أسمى  أن 
الصالُح املرصيُّ  سلُفنا  كان  هكذا  عليائه.  يف 
الذي لو مشينا عىل درهبم؛ لعلونا فوق العامل.

الصالح  لف  السَّ عند  الوطن(  )قيمُة  تبدأ 
العبارة: من  نحتوه  الوطن.  اسم  من 

املرصية  باللغة  وتعني  بتاح(،   – كا  )ها- 
وهي   ،) بتاح  اإلله  روح  )منزل  القديمة: 
اللسان  تعاقب  ومع  العظيمة.  مرص  أرُض 
تطورت  مرَص؛  عىل  البيزنطي  ثم  اإلغريقي 
مع  وصارت  بتو(،  جي-  )هي-  إىل:  العبارة 
"هيجبتو  ومن   .Egypt إجيبت،  الوقت 
أوما  املرصيون.   ) َقَبط   َ( كلمة  جاءت   "
)كاهي – رع( فهي أرُض )رع(. إله الشمس. 
احلالية.  "القاهرة"  وهي  )كاهريا(،  وُتنطق: 
البالد( )أسامَء  األرَض  أجداُدنا  ربَط  وإذن، 

)منزل  )مرص(:  اآلهلة(.  )أسامِء  بالسامِء 
عىل  نادى  الذي  احلياة  واهب  اإلله  بتاح(، 
رع( )أرض  )القاهرة(:  للوجود.  الدنيا 

سلَفنا  أن  عىل  يدلُّ  وهذا  الشمس.  إله   
السامء.  قداسة  يف  )الوطَن(  وضع  الصالح 
الوطَن املرصيُّ  قّدس  كيف  نفهم  هنا 
األبدّي.   وخالصه  فردوسه  متيمَة  وجعله 
املهجور املنيسُّ  ِعرُقنا  هي  إذن  القبطيُة 

واهُلوية التي حافظ عليها أشقاؤنا املسيحيون 
وامتّد  فيها.  ُيفّرطوا  أن  رافضني  األقباُط، 
باللغة  بالتمّسك   املرصية  هُلويتنا  حفُظهم 
لنا  عليها  فحافظوا  صلواهتم.  يف  "القبطية" 
املرحلُة  هي  القبطيُة  واللغة  االندثار.  من 
القديمة  املرصية  اللغة  تطور  من  األخرية 
آالف  قبل  الصالح،  سلُفنا  هبا  تكلم  التي 
اهلوية  عىل  حفاُظهم  يتجىّل  ثم  السنني. 
أطفاهلم:  أسامء  اختيار  يف  كذلك  املرصية 
حورس أوزوريس-  )إيزيس-  فرعونية:  إما 

)بشاي  قبطية:  أو  الخ(،  نفرتاري-  رمسيس- 

)اللهب( بسادة  )النرس(،  باخوم  )العيد(، 
)اخلالد( أثانيسيوس  )الشهد(،  بيجول 
أليس  )مالك(،  إنجي  )السالم(،  إيريني 
)أبو  أبانوب  )الصخرة(،  بطرس  )النبيلة(، 
الخ(.  ) اهلل  )عطيُة  توارضوس  الذهب(، 
لف  السَّ لدى  الوطن  قيمُة  تتوقُف  وال 
والعباد البالد  أسامء  نحت  عند  الصالح 
املرصيُّ  لف  فالسَّ املوت.  بعد  ملا  امتدت  بل 
من  اإلنسان  واختفاء  املوت،  ظاهرَة  تأمل 
وعّمَر  فيه  فشّيد  أحّبه  الذي  )الوطن( 
عليه  فكان  وأّلَف،  واخرتَع  ونحَت  ورسَم 
فابتكر  الوطن(.  )فقَد  يعالُج   حالًّ  يبتكر  أن 
بعد  احلياة  إىل  العودة  أجل  من  "البعث"؛ 
"الوطن"  ذلك  إىل  الرجوع  َثم  ومن  املوت، 
واملسالّت  املعابد  فيه  وترَك  عشقه  الذي 
والرتسانات  واحلصون  والقالع  والقصور 
احلضارة  جتليات  وبقية  واألساطيل، 
عمقها  يف  البرشية  دّوخت  التي  العظيمة 
والفني.  واملعامري  والطبي  والفلكي  العلمي 
الصالح  السلف  عند  الوطن  قيمُة  وتتجىل 
الشكل  ذلك  )عنخ(.  احلياة"  "مفتاح  يف  كذلك 
فجعله  والبعث.  للحياة  الرامز  التجريدّي 
يرمز  الرأيس  اخلط  مرص.  خلريطة  جتريًدا 
لنهر النيل. يعلوه مثلٌث بيضاويٌّ يرمز للدلتا. 
وغرهبا.  مرص  لرشق  األفقي  اخلط  ويرمُز 
باحلياة  جديد  من  )الوطُن(  يرتبط  هكذا 
أن  والبد  الصالح.  لف  السَّ ذهن  يف  والبعث 
ويف  يٍد،  يف  )عنخ(  الفرعوين  امللُك  حيمل 
األخرى يمسك )صوجلان واس( الذي حيمله 
القديم الفرعوين  امللك  أو  اجلداريات  يف  اإلله 
الشعب. ورعاية  والثبات  السلطة  إىل  ويرمز 
أنا رمسيس  الثاين قائال:  امللُك رمسيُس  يقُف 
أعظَم  ملك  أنا  العظيم.  مرَص  ابُن  أنا  الثاين. 
الوجود  من  سأحمو  األرض.  وجه  عيل  أمٍة 
أو  مرَص،  عىل  االعتداء  يف  يفكر  من  كلَّ 
وأعداء  أعدائي  ُل  سأذِّ العظيم.  شعبي  إيذاء 
واألقوى  األعىل  مرُص  لتظلَّ  ومملكتي.  بلدي 
األرض.  وجه  عىل  مما  واألعظم،  واألغنى 
قلُتها يف )صالون  التي  الكلمة  كانت هذه هي 
قداسة  الكبري:  الرشف  ضيف  أمام  يونيو( 
البابا املعّظم توارضوس الثاين، الذي استضافنا 
خيَؤ  بنا  واحتفى  الباباوي،  املقّر  يف  مشكوًرا 
من  ثمينة  هديًة  للصالون  وقّدم  اختفاء، 
عىل  مؤكًدا  الكريامت،  الراهبات  يد  صنع 
العريقة  الوطنية  املرصية  الكنيسة  اهتامم 
ينهُض  الذي  بالتنوير،  الثقافية  احلياة  بإثراء 
املرصية  الكنيسَة  أشكُر  باملجتمعات. 
عىل  البابا  قداسة  املستنري  ورئيَسها  الراقية 
ُحفرت  التي  املفرحه  التارخيية  الليلة  تلك 
الصالون  ذاكرة  ويف  اجلميع،  ذاكرة  يف 
الطيبة. ورسالته  ورّواده  بضيوفه  الثرّي 
“الديُن هلل، والوطُن ملن حيبُّ الوطن.                           املرصى اليوم

خــــــاصــــــة  ظـــروف 
الكنيسة  فيها  تعترب  التي  الوحيدة  احلالة 
إرادي  ليس  اإلجهاض  أن  املقدسة 
أن  هي  رسمي(،  غري  اإلعتبار  )وهذا 
تسمح  ال  الصحية  األم  حالة  تكون 
األم  إصابة  حال  يف  كام  بالوالدة،  هلا 
للعالج  إخضاعها  وتوجب  بالرسطان 
أخرى،  مرضية  حاالت  أو  الكيميائي، 
احلاالت  هذِه  مثل  يف  األم  عالج  يكون  إذ 
اجلنني. عىل  خطرًا  يشكل  ذاته  بحد 
أيضًا الكنيسة املقدسة مع علمها وإدراكها 
الشديد بحساسية املسألة وتعقيدها "تأخذ 
مثل هذه احلاالت بمفردها"، وترى أنه لو 
سّبب العالج الذي ختضع له األم إىل وفاة 
"إجهاضًا  يعترب  ال  فهذا  وإجهاضه  اجلنني 
إنقاذ  باألساس  كان  اهلدف  ألن  مقصودًا" 
التخلص  أو  الطفل  قتل  وليس  األم  حياة 
نتيجة  كانت  اجلنني  وفاة  وأن  منه، 
حتمية إلنقاذ حياة األم. ويف حاالت كهذه 
للصالة  بشدة  يلجأ  أن  واألب  األم  عىل 
وإستشارة األسقف واألب الروحي، لكي 
األكثر صوابًا. ولكن رغم  القرار  يتم إختاذ 
واإلسثنائية  جدًا  اخلاصة  احلاالت  هذه 
هو  اإلجهاض  أن  تؤكد  الكنيسة  أنه  إىل 
والكنيسة  األوىل.  بالدرجة  للرب  حزن 
الثقة  نفقد  ال  أن  جيب  أنه  ُتذّكر  املقدسة 
ونتذكر  هذه  مثل  صعوبات  رغم  اهلل  يف 
املعجزات. عىل  وقدرته  اهلل  دور  دائاًم 
تتفّهم  نادرة  حاالت  كلها  هذه  أحبائي، 

الليمون  مرارة  مر  طعمها  كلمة  الغربة 
قد  صعبة  وجتربة  قاسية  كلمة  أشد  أو 
خمتلفة  باشكال  لكن  منا  الكثري  عاشها 
ووجد  ولد  من  فمنا  متعددة  وألسباب 
األهل  إليه  هاجر  قد  بلد  يف  نفسه 
من  ومنا  أفضل  عمل  فرصة  عن  بحثا 
الدافئ  البيت  لرتك  جمربا  نفسه  جيد 
لعله  للعلم  طلبا  به  وترعرع  نشأ  الذي 
والنجاح بالشهادة  عودته  عند  يضيف 
لتحسني  أفضل  فرصة  عن  يبحث  وبعضنا 
مستواه يف بلد غري موطنه األصيل ومنا من 
يكون يف بلده ومع أهله ولكنه يشعر بغربة 
احلياة  جوانب  كل  من  حارصته  قد  قاتلة 
للحقوق  وهضم  وظلم  ومشاكل  مهوم  من 
يستحقها.  التي  الفرصة  منحه  وعدم 
حني  شهور  لعدة  ممتعة  تكون  قد  الغربة 
جديدة  حياة  بدء  و  السفر  يف  املك  حتقق 
بالوحدة  تشعر  حتي  هبا  حلمت  طاملا 
تسري  واالحبه،  واالصدقاء  االهل  دون 
الغربة  تتذوق  حتى  طبيعي  بشكل  حياتك 
حياتك  فيه  تتغري  الذي  املنعطف  وهنا 
حتى  وأحساسيك  مشاعرك  تغرتب 
شعور  غريبة،  تصبح  القديمة  أنطباعاتك 
تكره  مغرتب  اال  حيسه  ال  مضطرب 
ظامله  ايل  املظلوم  كره  من  أشد  الغربة 
الغربة. لتلك  اشتقت  لبلدك  عدت  إذا  حتى 
ولكن  االول  الطراز  من  مدرسة  الغربة 
واحد  تعليمي  أسلوب  إال  لدهيا  ليس 

مهجتي تداوي  الشكوى  كانت  إن  غربتي 
تــوجــعــــًا  الــهــمــوم  تـســــاوره  قــلبــــي 
بظلمتي" خلوت  إن  مهي  ويزيد 
الذي  وطني  للوطن  االشتياق  عن  اما 
استطع  ومل  فيه  احالمي  بتنفيذ  حلمت 
حيبني  ال  ولكنه  احبه  الذي  وطني 
احقق  ومل  عمري  نصف  فيه  امضيت 
ذكريات  سوا  يل  يرتك  ومل  متنيت  مما  يش 
الوطن  ان  اعلم  اكن  مل  لكنني  واشخاص 
يل  احللم  وان  طلبايت  يلبي  ِملكي  ليس 
عيل  الوطن  جيربين  ملا  حتقيقة  عليه  وهو 
فيه  للمكوث  مكان  يل  يرتك  مل  وملا  الرحيل 
وعرفت  الغربة  من  الكثري  أستفدت  وقد 
فيه  ما  رغم  الوطن  وأرض  الوطن  معزة 
بكثري  أهون  أهنا  إال  وصعوبات  مشاكل  من 
الرحيل  ساعة  دقت  وملا  األغرتاب.  من 
العامل  صوب  واجتهنا  أمتعتنا  وحزمنا 
تودع  وراءها  تلتفت  قلوبنا  بقيت  األخر 
وروابيه  وهضابه  وسهوله  الوطن  شمس 

كل  اشتياقك  قسوة   .. القسوة  وهو 
احلنان  جلرعة  الداىف  امك  حلضن  يوم 
لقسوة  صباح  كل  يف  عليها  تعوت  التي 
الفقري  عمودك  اخيك  عن  ابتعادك 
مل  التي  اصدقائك  جتمع  عن  الثاين 
شوارع  عن  الغربة،  سوا  بينكم  يفرق 
الذكريات من  الكثري  هبا  تركت  قد 
تفضفض  أن  حتاول  ال  تغرتب  وحني 
التي  واحلنني  الشوق  مشاعر  كل  لصاحبك 
رفقًا  تعاين  ما  مثل  يعاين  فهو  هبا  تشعر 
تشكي نفسك  لك  ويتبقي  صاحبك  بقلب 
ان  هلا  وتعرتف  تريد  ما  هلا  تفضفض  و 
ارض  عن  البعد  ليس  الغربة  يف  ما  اقيس 
بعيدة  بالد  يف  االعياد  تعيش  وان  الوطن 
ووحيدا .. اصعب ما يف الغربة هو الشعور 
قد  انك  عيل  احساسك  االحبة  بفراق 
اصبحت اقوي عيل الصرب والتحمل ولكنك 
االحبه. فراق  يتعود  أن  قلبك  عيل  ختاف 
أشكو  زمان  يا  الشاعر."بك  قول  أتذكر 

حينها  والقلب  الدموع  تلو  الدموع  ونذرف 
واألشتياق  احلب  بحبال  تعلق  أيام  معلق 
هي  فهذه  واجلريان  والصحبة  األهل  اىل 
وال  وساحاته  أسواره  خارج  الرحلة  بداية 
اخري. مرة  اللقاء  سيأيت  متي  نعرف 
اليمنحه  ما  تعطيك  لكنها  صعبة  الغربة 
عظيمة  جتارب  ومتنحك  وطنك  لك 
والبالد الناس  عىل  وتعرفك  سفرك  يف 
يمنحك  ال  لكنه  القلب  عىل  غاٍل  الوطن 
أحالمك  بتبديد  ويأخذ  يومك  قوت  األ 
النهوض. عىل  تقوى  فال  فيقعدها 
سنوات  بعد  تالقي  أن  أصعب  األمرين  وأي 
خطوة  تتقدم  ومل  تغادره  مل  مكاهنا  نفسك 
تسمن  وال  تغني  ال  خطوات  سوى  األمام  اىل 
وطلب  ديارك  عن  األبتعاد  أم  جوع  من 
والثمر. باخلري  ما  يوما  والعودة  الرزق 

ليس  ما  حيتضن  غريب  وطن  عيل  عجبي 
حتقيق  عيل  يساعدك  ما  فيه  وجتد  منه 
لتدرك  واحلب  بالوالء  له  وتدين  احالمك 
ان  تسطيع  كيف  علمك  قد  وطنك  ان 
حتي  غريب  وطن  ىف  لكن  تريده  ما  حتقق 
توازن  أن  تستطيع  وكيف  تريد  ما  حتقق 
وجتنب  الغربة  من  غايتك  حتقيق  بني 
أن  جيب  صعب  سؤال  هلا  السلبية  اآلثار 
نفسك  وتسأل  تقف  أن  جيب  فيه  تفكر 
لغربتك  ثمنًا  ستدفعها  التى  الرضيبة  ما 
أجله  من  الذى  للحد  ستصل  ومتى 
صائبا؟!.ً العودة  قرار  يكون  ومتى  تغربت 

أودت  التي  الظروف  الكنيسة  فيها 
كام  إجهاضهم،  إىل  وأدت  األجنة  بحياة 
الكنيسة  لكن  أعاله،  املذكورة  احلالة  يف 
كوسيلة  باإلجهاض  تقبل  أن  هلا  يمكن  ال 
غري  بطفل  احلبل  عند  النسل  لتحديد 
معوق. طفل  لوالدة  تفاديًا  أو  متوقع، 
بسبب  الطفل  إنزال  بخصوص  أما  
تكون  أنزلته  فإذا  املادية،  الظروف 
اهلل  هلا  يريد  نفس  فاجلنني  نفس.  قاتل 
احلياة. من  متنعها  بإنزاله  وأنت  احلياة، 
يف  ما  إعاقة  إكتشاف  موضوع  حول  أما 
نقتل  أن  أبدًا  حقنا  من  فليس  اجلنني: 
ليس  أنه  كام  مشوهة  كانت  مهام  نفس 
أنه  كون  أما  أنفسنا،  نقتل  أن  حقنا  من 
أن  نستطيع  نحن  فهل  ُمعاق.  أو  مشوه 
بالطبع  العامل؟!  يف  املشوهني  كل  نقتل 
أو  فاملشوه  حقنا.  من  هذا  ليس  هذا  ال، 
نتحكم  أن  لنا  ليس  احلياة.  حق  له  املعاق 
أما  املشوهني.  ونقتل  الناس  أرواح  يف 
األوىل الشهور  يف  األم  أن  ناحية  من 
ليس  واحد  يوم  كانت حامل يف  لو  فحتى 
اجلنني... بقتل  هلا  َح  ُنرَصِّ أن  حقنا  من 
يـتـبـع... 



تبًا لكم! ملاذا تطاردونني أهيا الدواعش؟ ماذا فعلت ؟ ما هي هتمتي؟ 
هل ألنني أختلف معكم؟ هل ألنني أعارضكم و غري راض عن ما 
تفعلونه ببلدي احلبيبة؟ كيف جترؤون أن تنهوا حيايت هكذا أهيا 
احون؟ أال أستحق عىل األقل حماكمة عادلة؟ فليشهد العامل  فَّ السَّ
أن هذا خمالف لكل الدساتري و الرشائع و القوانني! ثم انني ال اعلم 
ما هو اخلطر الذي يمثله شخص ضعيف مثيل عىل وحوش بال 
َواد؟! قلب مثلكم؟ من أين أتيتم بكل هذه القسوة؟ ما كل هذا السَّ
يا إهلي! إن حيايت ستنتهي بعد قليل. أعلم ذلك يقينًا. فلقد رأيتكم 
بنفس  قتلتموها  زوجتي  فردًا.  فردًا  عائلتي  مع  هذا  تفعلون 
والدي  حتى  أيام،  ستة  منذ  تي  َعمَّ و  املايض  األسبوع  الطريقة 
توسالته.  إىل  تستمعوا  مل  شيخوخته،  يف  ترمحوه  مل  الكهل 
سيموت  حتاًم  كان  نعم،  هدوء.  يف  يموت  أن  عليه  إستكثرتم 
بدون أي تدخل منكم. كم كان هزياًل بعد أن رفض أن يتناول أي 
يشء منذ ستة أيام بعدما قتلتم أخته الوحيدة! واآلن حان دوري!
اهلروب.  حماواًل  واألزقة  الشوارع  عرب  هدف  بال  أجري  أنا  ها 
كئيبًا.  يبدو  يشء  فكل  قباًل،  كانت  كام  ليست  الشوارع  لكن، 
بعد  يل  سيحدث  ما  عىل  يبكي  يبكي!  وذاك  حزين.  املبنى  هذا 
لصاحلكم حتاًم  ستنتهي  املطاردة  هذه  أن  جيدًا  أعلم  قليل! 
الغاشمة.   قبضتكم  من  يفلت  أن  إستطاع  قط  أحدًا  أقابل  مل  فأنا 

إىل   ... املدينة  منتصف  صوب  سأجري  فكرة.  لدي  إن  حسنًا، 
األبد.   إىل  رحل  زمن  إىل  اجلميلة.  الذكرايات  حيث  البحرية. 
قبل  ننام  كنا  ما  نادرًا  أننا  حتي  جدًا  آمنة  املدينة  كانت  حينام 
البحرية  تلك  حول  نجتمع  كنا  كيف  أتذكر  الليل.  منتصف 
ال  و  كبرية  واحدة  عائلة  كنا  نتسامر.  و  املدينة  سط  و  الصغرية 
ألول  حمبوبتي  رأيت  البحرية  هذه  عىل  قيمة.  للوقت  نعرف 
مرة و هناك تعاهدنا عىل الزواج. هناك تركنا أوالدنا ليلعبوا عىل 
كان  احلياة.  هي  هذه  كانت  قلق.  أدنى  دون  براءة  يف  الشاطئ 

الشاق.  بالعمل  أنفسنا  نرهق  أن  نحتاج  نكن  مل  و  فريًا  و  اخلري 
حتى الطقس كان رطبًا مجياًل و ليس حارًا خانقًا كام هو اآلن. 
اللعنة عليكم  هنا.  إىل  تأتوا  أن  قبل  يرام  ما  عىل  يشء  كل  كان 
لقد دمرتم كل يشء من ساعة ما أتيتم بمالبسكم السوداء و شعوركم 
الطويلة. ساعة أهنيتم يف دقائق معدودة عىل قواتنا اهلزيلة التي 
خرجت للتصدي لكم. يومها إنقلب كل يشء رأسًا عىل عقب. فلم 
نعد نسهر، و مل نعد نفرح بل إختبأنا يف بيوتنا كالفئران املذعورة و 
مل نعد نجرؤ حتى عىل اخلروج. أنا شخصيًا مل أخرج منذ أسبوع 
ماذا  اجلوعى  أطفايل  لكن،  التجول.  حظر  فرضتم  بعدما  كامل 
الظروف  هذه  ملثل  خزنته  الذي  الطعام  كل  نفذ  لقد  هبم؟  أفعل 
و وجدت نفيس مضطرًا للخروج. لكن أحد جنودكم املنترشين 
كم  السامء،  بحق  هذا  ما  يطاردين.  هو  ها  و  رآين  قد  املدينة  يف 
ماذا سيحدث حينام يمسك يب. أن أختيل  أجرؤ  ال  هو ضخم؟ 
إىل البحرية إذن. سأنعطف يمينا ثم يسارًا و سأجدها أمامي. ها 
البحرية؟! ماذا فعلتم هبا؟! هل جففتموها؟ إين  أين  هي. مهاًل 
ال أري هلا أثرًا! يا هؤالء، كان هنا بحرية قبل ان تأتوا بأجسامكم 
الضخمة و وجوهكم املتجهمة! إنني متأكد. قال ىل أحد اقاريب 
شخص  أي  تريدون  ال  ألنكم  البحرية  جففتم  قد  أنكم  أمس  أول 
إشاعة  إهنا  قلت  أصدقه.  مل  لكنني  يشء  بأي  يستمتع  أن 
صحيحًا.   كان  هذا  أن  يبدو  لكن  عنكم.  ُتَقال  التي  كاإلشاعات 
حسنا لقد تعبت. مل يعد يف قوة بعد. إنني أستسلم، إهنوا حيايت، فلم 
يعد هناك معنى هلا. لكن، لَِتُمت نفيس موت األبطال، سأستدير 
ألواجه خصمي و ليكن ما يكون. و هنا ُسِمع صوت دهس ناتج 
يشء. كل  إنتهي  و   ..... و  ما؟  بيشء  صلب  جسم  إرتطام  عن 
نفضت املرأة حذاءها يف إشمئزاز فوقع رصصور عىل األرض. 
أتت كل هذه  أين  أعلم من  ال  أم صربي،  يا  اهلل  "و  قالت جلارهتا: 
الرصاصري، إنني أنظف كل يوم، ولكم طلبت من زوجي حلمى 
أفندي أن يرش املبيد لكنه دائاًم مشغول" و ..... و إنتهي كل يشء.

كل  العامل  فيها  يستحم  التي  الشارقة،  الشمس  أنظروا 
به! ونبتهج  النور،  نرى  كيــف  تعلمنــا  اهنا  يــوم.. 
املنترشة  اخلضــراء  البساتني  األرض،  أشــكــال  أنظــروا 
املقفرة  واهلضاب  املرتامية،  السمر  احلقول  بني  بتناسق 
يف  امللتوية  الطويلة  واجلداول  املنحدرات،  من  الطالعة 
والتصفيق االعجاب،  عىل  حتضنا  التي  األودية،  قعر 
الروعة! الفائق  مجاهلا  نعانق  كي  مشاعرنا  وبسط 
أنظروا إىل العصافري التي حتط عىل األشجار، كأهنا ملكات األمجة 
يماًل حياهتا ينم عن مرح  السعيدة، وهي ترسل ضحكًا صاخبًا 
اهنا تدعوكم إىل إيقاظ عواطفكم الصادقة، والتناغم معها بفرح!
المعة  ضخمة  كربتقالة  تبدو  وهي  الغاربة،  الشمس  إىل  أنظروا 
بلون الذهب، وتغوص شيئًا فشيئًا يف األفق البعيد خلف السحب
وبينام هي ختتفي تتحّول أطراف السحب إىل بحّر من الذهب 
من  حافة  للسحب  رسم  قد  قدير  فنان  كان  لو  كام  السائل، 
إليكم يف مثل تلك االمسيات  اللجني األصفر، ان السامء تتحدث 
بكلمة! تنطق  ال  كانت  وان  املبدع  العظيم  اخلالق  اهلل  عن  بالكثري 
باستهتار  نرميها   التي  املائتة،  البذرة  إىل  أنظروا 
عنـــــدما  نندهش  كيف  تعلمنــــا  اهنــا  عنــا،  بعيــدًا 
جديد! من  بقلبنــــا  وتفوز  بيــوتنــا،  أمــام  تـنــبــت 
تذّكرنا  فهي  نور؛  بعد  نورًا  تنطفيء  وهي  األنوار  أنظروا 
كل  نحب  أن  نحاول  أن  وعلينا  قصري،  لوقت  هنا  بأننا 
ونسعد! هبا  ونبتهج  احلياة،  نعانق  وأن  نعيشه،  يوم 
والتقدير!  االنتباه،  تستحق  غنية  أمور  من  هلا  يا 
فيفوته  نــائـمـــًا؛  احليـــاة  يف  يميش  معظمنا  ولكن 
الســـاحــرة! مفــاتـنــهــا  من  الكثيـــر  بجمــال  االستمتــاع 

مستوى  عن  بحثا  وطنها  هاجرت  كثريه  شخصيات 
هبا  يطمح  كثريه  وطموحات  افضل  تعليم  او  خمتلف 
من  وهناك  ينحج  من  هناك  حتقيقها  حماوال  االنسان 
الحبائه اخلري  حامال   وطنه   ايل  يعود  من  وهناك  يندم 
اخلارج  ىف  تعلموه  ما  لتطبيق  وعادوا  ذهبوا  كثريين   
االجيابيه  املسامهه  خالل  من  الوطن  خدمه  اجل  من 
والدفاع  الوطن  اجل   من  التضحية  و  الفعليه   واملشاركه 
والنفيس بالغاىل  وافتدائه  واالفعال  باالقوال  عنه 
 تربية األبناء عىل حب الوطن وغرس قيم الصالح واألخالق احلسنة 
يف نفوسهم واملتمثلة باالنتامء وحب األوطان وحب فعل اخلريات 
الوطن هنضة  ختدم  التي  واألخالقيات  الواجبات  من  وغريها 
من  بلدهم  مساعدة  يف  اخلارج  يف  املرصيني  دور  تربز  خطوة  ىف 
ابراهيم  جوزيف  د.  افتتح   . جديدة  استثامرات  ضخ  خالل 
الفقرى بمرص  الطبي لعالج األمل والعمود  مركز سان جوزيف 
واالنبا  العام  األسقف  بطرس  االنبا  االفتتاح  حرض   . اجلديدة 
الربازيل  أسقف  اغاثون  واالنبا  الزقازيق  أسقف  تيموثاوس 
يف  توارضوس.شارك  البابا  قداسة  سكرتري  انجيلوس  واالب 
اخلارجية  وزير  مساعد  فاروق  أمحد  السفري  االفتتاح  حفل 
والسيدة  هنرى  نادية  والنائبة  األطباء  مشاهري  من  وحشد 
النادى  من  كريم  عادلة  والدكتورة  نيوجريس  من  سليامن  لندا 
شكرى نادر  واالعالمى  فواد  راندا  والدكتورة  األمريكى  الثقايف 
يف  امريكى  مركز  أحدث  هو  جوزيف  د.  مركز 
اخلربة  نقل  يف  املركز  يساهم  حيث  األمل  لعالج  مرص 
العامل يف  األمل  عالج  طرق  أحدث  طرح  يف  األمريكية 
اثروا  الذين  االشخاص  هؤالء  عن  نتحدث  حينام 
القلب  صاحب  اذهاننا  اىل  ياتى  بعلمهم  العلميه  احلياه 
احلب  حتمل  قلوب  حامال  وطنه  اىل  عاد  الذى  الذهبى 
بالقلوب  هيتم  فقط  يقال  بام  هيتم  ال  اخللف  اىل  ينظر  ال 
السري جمدي حبيب يعقوب جراح قلب، درس الطب بجامعة 
 1962 عام  يف  بريطانيا  إىل  انتقل  ثم  شيكاغو  يف  وتعلم  القاهرة 
جراحات  أخصائي  أصبح  ثم  بلندن  الصدر  بمستشفى  ليعمل 
األبحاث  قسم  ومدير  هارفيلد   مستشفى  يف  والرئتني  القلب 
والرئة  للقلب  القومي  املعهد  يف  استاذا  عني  والتعليم  العلمية 
قلب  نقل  بعملية  قام  نقل  جراحات  تقنيات  بتطوير  واهتم 
قلب  نقل  مريض  أطول  أصبح  والذي  موريس  دريك  للمريض 
بني  من   .2005 يوليو  يف  موته  حتى  احلياة  قيد  عىل  أورويب 
الربيطاين  الكوميدي  كان  عمليات  هلم  أجرى  الذين  املشاهري 
إريك موركامب. ومنحته امللكة إليزابيث الثانية لقب الفارس يف 
القلوب. ملك  لقب  الربيطاين  اإلعالم  يف  عليه  ويطلق   1966 عام 
اجلراحية  العمليات  إجراء  اعتزل  سنة   65 عمره  أصبح  حني 
عام  يف  األعضاء.  نقل  لعمليات  وُمنظر  كاستشاري  واستمر 
ليقود  العمليات  اعتزاله  يعقوب  جمدي  الدكتور  قطع   2006
شفاء  بعد  مريضة  يف  مزروع  قلب  إزالة  تتطلب  معقدة  عملية 

املريضة  للطفلة  الطبيعي  القلب  يزل  مل  حيث  الطبيعي.  قلبها 
خالل عملية الزرع السابقة والتي قام هبا السري جمدي يعقوب
ماكافرتى  جون  يدعى  انجليزى  لرجل  قلب  زرع  بعمليه  قام 
الذى يعد كاطول شخص يعيش بقلب منقول وذلك ملده 33 عام 
هذه  بسبب  يعقوب  جمدى  السري  ليدخل   2016 ىف  توىف  حتى 
يف  بريطانيا  فخر  جائزة  منحه  تم  جينيس  موسوعه  العمليه 
الربيطانى  االستحقاق  وسام  عىل  حصل   2014 عام  ىف  أكتوبر   11
عىل  وحصل  بلندن  امللكية  اجلراحني  كلية  زمالة  عىل  حصل 
وجامعة  برونيل  جامعة  من  كال  من  رشفية  ودرجات  القاب 
)جامعات  ميدلسكس  وجامعة  لوفربا  وجامعة  كارديف 
كراس  وله  بالسويد  لوند  جامعة  من  وكذلك  بريطانية( 
بإيطاليا. سيينا  وجامعة  بباكستان  الهور  جامعة  يف  رشفية 
ملرص  بزيارة  فرتة  كل  يعقوب  جمدي  الدكتور  يقوم 
باملجان.  املفتوح  القلب  عمليات  من  العديد  خالهلا  جيري 
لعمليات  مركز  بإنشاء  يعقوب  جمدي  الدكتور  وقام 
.2009 عام  ذلك  و  مرص  بصعيد  أسوان  مدينة  يف  القلب 

من الشخصيات التى عادت بالتغيري للوطن املهندس هانى عازر 
مهندس  مرص(.  طنطا،  يف   1948 سنة  )ولد  عازر  حلمى  هاين 
وهو  برلني  قطارات  حمطة  بناء  عىل  أرشف  أملانى  مرصي 
مستشار رئيس مجهورية مرص العربية للمرشوعات اهلندسية.
العامة  الثانوية  لدراسة  للقاهرة  ذهب  و  طنطا  عازر  هاين  غادر 
درجة  عىل  وحصوله  خترجه  بعد   ،1973 سنة  واجلامعة، 
البكالوريوس يف اهلندسة املدنية من كلية اهلندسة بجامعة عني 
بوخوم. يف  املدنية  اهلندسة  ليدرس  املانيا   إىل  سافر  شمس،  
سنة  برلني  حتت  تريجارتن  نفق  بناء  فريق  عازر  هاين  ترأس 
يف  قطارات  حمطة  ألكرب  املهندسني  كبري  أصبح  بعدها   .1994
املرصي  الرئيس  من  واختري  برلني،  يف  باهنوف  لريتر  أوروبا 
لالرشاف  مرص  علامء  بمجلس  عضوًا  السييس  الفتاح  عبد 
للطرق. القومي  املرشوع  وأمهها  املرشوعات  من  عدد  عىل 
مايو   26 يوم  مريكل  أنغيال  األملانية  املستشارة  كرمته 
ملجهوده  للقطارات  برلني  حمطة  افتتاح  يف   2006

األملانية. اجلمهورية  بوسام  األملــانــيــة  الــدولــة  وخــدمــة 
شيد  بعدما  املانيا  يف  شخصية   50 أشهر  ضمن  اختري 
آنذاك  حصلت  التي   ،2006 عام  برلني  حديد   سكك  حمطة 
األسبق  الرئيس  كرمه  العام،  حمطة  جائزة  عىل 
.2006 عام  أكتوبر   1 يف  مرص  يف  مبارك  حسني 
االستحقاق  وسام  عىل   2019 يونيو   14 يف  حصل 
االحتادية. أملانيا  جلمهورية  األوىل  الطبقة  من 

بمدينة   1946 فرباير   26 يف  زويل  حسن  أمحد  ولد  زويل  امحد 
انتقل مع أرسته  4 سنوات  البحرية ويف سن  دمنهور حمافظة 
وتلقى  نشأ  حيث  الشيخ  التابعة ملحافظة كفر  دسوق  مدينة  إيل 
اإلسكندرية  جامعة  العلوم  بكلية  التحق  هناك.  األسايس  تعليمه 
بعد حصوله عيل الثانوية العامة، وحصل عىل بكالوريوس العلوم 
معيًدا  وعمل  الكيمياء،  يف   1967 عام  الرشف  مرتبة  مع  بإمتياز 
بالكلية، ثم حصل عىل درجة املاجستري عن بحث يف علم الضوء.
دراسية  منحة  يف  دراسته  ملواصلة  املتحدة  الواليات  إيل  سافر 
علوم  يف  بنسلفانيا  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  عىل  وحصل 
الليزر. ثم عمل باحثا يف جامعة كاليفورنيا، بركيل )1974-1976(. 
1976 منذ  للتكنولوجيا  كاليفورنيا  معهد  يف  للعمل  انتقل  ثم 
العلمية يف الواليات املتحدة األمريكية.  وهي من أكرب اجلامعات 
املناصب  يف  تدرج   .1982 عام  األمريكية  اجلنسية  عيل  حصل 
استاذا   أصبح  أن  إيل  كالتك  جامعة  داخل  الدراسية  العلمية 
يف  جامعي  علمي  منصب  أعيل  وهو  هبا،  الكيمياء  لعلم  رئيسيا 
الواليات املتحدة األمريكية خلًفا للينوس باولنغ الذي حصل عيل 
العاملي السالم  والثانية يف  الكيمياء  األويل يف  نوبل مرتني؛  جائزة 
اجل  من  وطاقاهتم  علمهم  من  اعطوا  كثريون  وغريهم  هؤالء 
اخلربات  بني  وصل  مهزه  تعد  مؤسسسه  ىف  نطمع  كنا  الوطن 
مؤسسه  كان  وقد  مرص  ووطنهم  باخلارج  املتواجده  املرصية 
مرص  ووطنهم  باخلارج  املتواجده  املرصيه  احلربات  بني 
واخلرباء  العلامء  بني  الوصل  مهزة  مؤسسه  تستطيع  مرص 
الدكتور  اختيار  بعد  وذلك  االم  ووطنهم  باخلارج  املرصيني 
املهندس هاين عازر رئيسا رشفيا مدى احلياة للمؤسسةواختيار 
للمؤمترات احلياة  مدى  رشفيا  رئيسا  يعقوب  جمدي  الدكتور 
خالله  من  يتم  هلم  داخيل  مرصي  كيان  إنشاء  املؤسسة  هدف 
وأبحاثهم  خرباهتم  عن  املزيد  ومعرفة  بياناهتم  تسجيل 
عن  فضال  هبا  يعيشون  التي  املجتمعات  يف  ومسامهاهتم 
باخلارج  وبعض  بينهم  املرصيني  واخلرباء  العلامء  بني  التواصل 
العامل. يف  والبحثي  العلمي  باخلارج  املرصيني  دور  لتعميق 
وغرس  الوطن  حب  عىل  االبناء  تربية  الرضورى   من 
واملتمثلة  نفوسهم  يف  احلسنة  واالخالق  اإلصالح  قيم 
وغريها  اخلريات  فعل  وحب  االوطان  وحب  باالنتامء 
الوطن. هنضة  ختدم  التي  واالخالقيات  الواجبات  من 



قارهتا   يربط  الذي  املتميز  اجلغرايف  بموقعها  مرص  تنفرد 
صارت  ولذلك  واألوروبية،  األسيوية  بالقارتني  أفريقيا 
بداية  التاريخ  فجر  منذ  العظمى  لألمرباطوريات  مطمعا 
وصوال  والرومان  باليونانيني  مرورا  والفرس  باهلكسوس  
وفرنسا.  العظمى  بريطانيا  وأخريا  والعثامنيني  للامليك 
وموقعها  خرياهتا  يف  طمعا  مرص  احتل  من  فمنهم 
فانسحب. يستطع  مل  من  ومنهم  العاملية  للتجارة  كمركز 
واألديب  والثقايف  الفكري  اإلشعاع  منارة  مرص  ولكون 
عىل  أبنائها  من  أربعة  حصول  بدليل  منطقتها،   يف  والفني 
لألفكار  هدفا  صارت  خمتلفة،  فروع  يف  نوبل  جائزة 
بغية  جمتمعها  عىل  الغريبة  واأليدولوجيات  املتطرفة 
أعامق  يف  جذورها  ترضب  التي  الثقافية  هويتها  تغيري 
بسبب  املجاورة  البالد  إىل  األفكار  تلك  تنتقل  وبالتايل  التاريخ 
معها. يتواصل  من  عىل  الثقايف  مرص  تأثري  من  أسلفنا  ما 

كثري،  وهم  عباءهتم،  من  خرج  ومن  األخوان  ظهور  ومنذ 
بدوية  بيئة  من  مستنبطة  شاذة  أفكار  نرش  عىل  دأبوا 
الديني عىل  النفط واهلوس  أموال  وفتاوى وهابية ساعدت 

مؤخرا  هلا  انتبهت  والتي  اهلشيم  يف  النار  كانتشار  انتشارها 
تباعا. املعتدلة والواعية فبدأت يف نبذها  املنطقة  بعض دول 

ميليشيات  اجلهات  مجيع  من  مرص  حتارص  وحديثا 
وأفعال  أفكار  لتربير  ستارا  الدين  من  تتخذ  مسلحة 
من  وكل  اآلخر  ونبذ   والتكفري  الكراهية  عىل  حتض 
يتعاملون. وهكذا  يقولون  هكذا  عليهم،  فهو  معهم  ليس 

يأيت  والتي  محاس  حركة  توجد  غزة  ويف  مرص  شامل  يف 
عدوها  تقاوم  ال  وهي  إسالمية  مقاومة  حركة  من  إسمها 

طرف  عىل  هلا  تدوس  وال  هتادهنا  وإنام  إرسائيل  األول 
اجلوار  دول  عىل  املؤامرات  عىل  ينصب  محاسها  كل  بل 
سفك  وعىل  الدولية  املحافل  يف  وأيدهتا  ساعدهتا  طاملا  التي 
الدماء داخليا وخارجيا وممارسة جتارة غري مرشوعة من 
ما  كثريا  التي  مرص  وببن  بينها  حفرهتا  التي  األنفاق  خالل 
تتغاضى مرص عن بعض جتاوزاهتا رغم علم خمابراهتا هبا.

تناهض  التي  اإلخوان  فلول  ليبيا  يف  توجد  الغرب  إىل 
أصال. الدولة  وجود  وعدم  الفوضى  مستغلة  الليبية  الدولة 

جنوبا أضف عصابات اإلخوان املوجودة بكثافة واايت أيدها 
وموهلا الغري مأسوف عليه اإلخواين األصيل البشري بالشؤم.  

الفكر  مرص  تقاوم  أن  يف  الكثريين،  رأي  يف  احلل،  ويكمن 
املتطرف بالفكر املستنري وأن تقيم الندوات وتطلق املفكرين 
إاىل  باإلضافة  الظالمية  األفكار  لدحض  ربوعها  كل  يف 
املحبة والتسامح والتعايش  بقيم  الطفولة  النشء منذ  توعية 
السلمي بني مجيع أطراف املجتمع عىل اختالف اطيافهم.











هرمون التستوستريون
الذي  الرئيس،  الذكورة  هرمون   )Testosterone )باإلنجليزية:  التستوستريون  هرمون  ُيعّد   
اهلرمون  هذا  ويعترب  اإلناث،  عند  قليلة  بكميات  ويوجد  واملبيضني،  اخلصيتني  يف  إنتاجه  يتم 
وتغرّي  العضالت،  كزيادة  الذكور،  بلوغ  فرتة  خالل  اجلسدية  للتغيريات  الرئيسة  املحركات  أحد 
الصوت، ونمو الشعر، كام يعترب وجوده باملستويات الطبيعية خالل مرحلة البلوغ والشيخوخة 
اجلدير  ومن  اجلنسية،  والوظائف  اجلسم،  وتركيب  العاّمة،  الصحة  عىل  للمحافظة  رضوريًا 
عمر  من  طبيعي  بشكٍل  الرجال  لدى  باالنخفاض  تبدأ  التستوستريون  مستويات  أّن  بالذكر 
املبكرة. والوفاة  باألمراض،  اإلصابة  خطر  وزيادة  بالبدانة،  انخفاضه  يرتبط  كام  سنة،   25-30

أطعمة تزيد هرمون التستوستريون
طبيعي بشكٍل  التستوستريون  مستويات  تزيد  قد  التي  األغذية  بتناول  األطباء  ُيويص  ما  غالبًا 

العنارص  ببعض  الغنّية  األطعمة  بعض  عىل  الرتكيز  ويمكن  الشديد،  انخفاضه  من  والوقاية 
األطعمة هذه  ومن  التستوستريون،  هرمون  مستويات  لرفع  املهمني  والزنك  د،  كفيتامني 

يرتبط  الذي  د  بفيتامني  الغنّية  املصادر  من  والسلمون  والرسدين،  التونا،  تعترب  حيث  األسامك: 
بالربوتني. وغنيًا  للقلب،  صحيًا  غذاء  تعترب  كام  التستوستريون،  هرمون  إنتاج  بزيادة 

والكالسيوم  بالربوتني،  غنّيًا  مصدرًا  احلليب  يعترب  إذ  د:  بفيتامني  م  املدعَّ الدسم  قليل  احلليب 
عىل  للحفاظ  اجلّيدة  املصادر  من  د  بفيتامني  م  املدعَّ احلليب  ويعترب  العظام،  لصحة  الرضوري 

التستوستريون. هرمون  مستويات 

ومن  الغذائية،  العنارص  من  ملجموعة  جّيدًا  مصدرًا  البيض  صفار  يعترب  حيث  البيض:  صفار 
التستوستريون،  هرمون  إلنتاج  رضوريني  يعدان  قد  اللذان  والكوليسرتول  د،  فيتامني  أمهها 

يوميًا. واحدة  بيضة  تناول  يمكن  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن 

من  وغريها  د،  بفيتامني  اإلفطار  حبوب  بتدعيم  الرشكات  بعض  تقوم  إذ  مة:  املدعَّ احلبوب 
األخرى. الغذائية  العنارص 

أثناء  الذكورة  هرمونات  لتكوين  الرضوري  الزنك  عىل  املحاريات  حُتتوي  حيث  املحاريات: 
التستوستريون،  مستويات  حتسني  عىل  بالزنك  الغنّية  املصادر  تناول  ويساعد  البلوغ،  فرتة 

والكركند. والسلطعون،  املحار،  أمّهها؛  ومن 

اللحوم  من  املفرط  االستهالك  بشأن  حقيقية  صحّية  خماوف  توجد  إذ  البقر:  حلم 
مستويات  حيسن  أن  يمكن  باعتدال  الدهون  من  اخلايل  اللحم  تناول  فإنَّ  ذلك  ومع  احلمراء، 

بالزنك.  غنّيًا  مصدرًا  باعتباره  التستوستريون 

التي  الصحّية  األغذية  من  واحلمراء  والبيضاء،  السوداء،  الفاصولياء  تعترب  حيث  الفاصولياء: 
د. وفيتامني  للزنك  جّيدًا  مصدرًا  ُتعّد 

عىل  الحتوائه  الصحية؛  الدهون  من  الزيوت  من  النوع  هذا  يعترب  إذ  البكر:  الزيتون  زيت 
اإلنجابية  الذكور  صحة  حيّسن  أن  لتناوله  ويمكن  هـ،  وفيتامني  املشبعة،  غري  األحادية  الدهون 

إنتاجه. عىل  اخلصيتني  خاليا  وحتفيز  التستوستريون،  مستويات  تعزيز  طريق  عن 

املنخفضة. التستوستريون  مستويات  رفع  عىل  البصل  يساعد  أن  يمكن  حيث  البصل: 

والنساء. الرجال  لدى  التستوستريون  مستويات  الرمان  يعزز  أن  يمكن  إذ  الرمان: 

واللفت،  كالسبانخ،  باملغنيسيوم  الغنّية  للمصادر  يمكن  حيث  اخلرضاء:  الورقية  اخلضار 
مستويات  زيادة  عىل  تساعد  أن  الكاملة  واحلبوب  والبذور،  واملكرسات،  والعدس، 

اجلسم. يف  التستوستريون 

أطعمة تقلل هرمون التستوستريون
 

واستهالك  التستوستريون  مستويات  ختفض  التي  األطعمة  بعض  تناول  عن  االستغناء  يمكن 
مستويات  تقلل  أن  يمكن  التي  األطعمة  ومن  عنه،  عوضًا  كاملة  صحية  غذائية  بدائل 

التستوستريون:

أن  يمكن  بانتظام  الصويا  منتجات  تناول  أنَّ  األبحاث  بعض  نت  بيَّ فقد  ومنتجاته:  الصويا  فول 
حتاكي  نباتية  مركبات  عىل  الحتوائها  وذلك  التستوستريون؛  مستويات  يف  انخفاضًا  يسبب 

اهلرمونات،  مستويات  تغيري  طريق  عن   )Estrogen )باإلنجليزية:  اإلسرتوجني  هرمون  تأثري 
عىل  الصويا  فول  منتجات  تأثري  كيفية  لفهم  األبحاث  من  مزيد  إىل  حاجة  توجد  ولكن 

البرش. عند  التستوستريون 

يف  انخفاضًا  يسبب  يومي  بشكل  النعناع  شاي  رشب  أنَّ  األبحاث  بعض  نت  بيَّ فقد  النعناع: 
التستوستريون  عىل  النعناع  تأثري  بحوث  معظم  فإنَّ  ذلك  ومع  التستوستريون،  مستويات 

تأثريه  ملعرفة  الدراسات  مزيد  إىل  حاجة  هناك  زالت  ما  لذلك  واحليوانات؛  النساء،  عىل  ركزت 
الرجال. عىل 

أن يؤدي إىل  السوس يمكن  أنَّ عرق  الدراسات  العديد من  السوس: حيث وجدت  عرق 
والنساء. الرجال  لدى  الوقت  مرور  مع  التستوستريون  مستويات  يف  كبري  انخفاٍض 

الزيت  يف  املوجودة  املشبعة  غري  املتعّددة  الدهون  أنَّ  األبحاث  بعض  تعتقد  إذ  النبايت:  الزيت 
التستوستريون. مستويات  تقلل  أن  يمكن  النبايت 

مستويات  انخفاض  يف  يتسبب  قد  الكتان  بذر  أنَّ  األبحاث  بعض  أظهرت  فقد  الكتان:  بذور 
 )Lignans )باإلنجليزية:  الليغنان  بمركبات  غنيًا  مصدرًا  باعتباره  وذلك  التستوستريون؛ 

مع  التأثري  هذا  يرتبط  ما  وغالبًا  اجلسم،  خارج  طرحه  وتسبب  بالتستوستريون  ترتبط  التي 
العلمية. الدراسات  من  املزيد  إىل  حاجة  هناك  زالت  ما  ولكن  الكتان،  بذور  مكّمالت 

من  بانتظام  املتحولة  الدهون  تناول  أنَّ  الدراسات  بعض  وجدت  حيث  املُعاجَلة:  األطعمة 
التستوستريون. مستويات  يقلل  أن  يمكن  املعاجلة  األطعمة 

يسبب  أن  يمكن  كبرية  بكمياٍت  الكحول  رشب  أنَّ  الدراسات  بعض  نت  بيَّ فقد  الكحول: 
حاجة  هنالك  زالت  ما  ولكن  رسيع،  بشكٍل  الرجال  لدى  التستوستريون  مستويات  يف  انخفاضًا 

األبحاث. إىل مزيد من 

املتعددة  بالدهون  الغنية  املكرسات  من  معينة  أنواع  أنَّ  الدراسات  إحدى  تشري  إذ  املكرسات: 
من  ملزيد  حاجة  هناك  ولكن  التستوستريون،  مستويات  تقلل  قد  واللوز  كاجلوز  املشبعة؛  غري 

التستوستريون.  مستويات  عىل  املكرسات  من  معينة  أنواع  تأثري  كيفية  لتحديد  األبحاث 

التستوستريون  هرمون  لزيادة  نصائح 
تبنّي  اآلتية  والنقاط  التستوستريون،  مستويات  حتسني  عىل  الصحي  احلياة  نمط  اتباع  يساعد 

طبيعي: بشكل  التستوستريون  مستويات  لزيادة  النصائح  أهم 

الرياضية: التامرين  ممارسة 
قد  كام  احلياة،  بنمط  املرتبطة  األمراض  من  للوقاية  فعاليًة  الطرق  أكثر  من  الرياضة  تعترب  إذ 
التامرين  أنواع  أفضل  األثقال  كرفع  املقاومة  متارين  وتعترب  التستوستريون،  مستويات  تعزز 

والطويل.  القصري  املدى  عىل  التستوستريون  مستويات  لتعزيز 

والتوّتر: اإلجهاد  مستويات  تقليل 
قد  والذي   ،)Cortisol )باإلنجليزية:  الكورتيزول  مستويات  ارتفاع  التوتر  يسبب  حيث 

وارتفاع  اإلجهاد  يسبب  أن  يمكن  كام  رسيع،  بشكٍل  التستوستريون  هرمون  انخفاض  يسبب 
تؤثر  قد  عوامل  وهي  الدهون،  وختزين  والوزن،  املتناول،  الطعام  كمية  يف  زيادًة  الكورتيزول 

ونمط  والنجاح،  والضحك،  السعادة،  تساعد  قد  بينام  التستوستريون،  مستويات  عىل  سلبًا 
مستوياته.  حتسني  عىل  املتوازن  احلياة 

د: فيتامني  عىل  احلصول 
بنقص  املصابني  األشخاص  عند  د  فيتامني  مكمالت  تناول  أو  للشمس،  بالتعرض  ينصح  إذ 

يف  الزنك  مكّمالت  تناول  يساعد  أن  يمكن  كام  التستوستريون،  مستويات  لتعزيز  د  فيتامني 
التستوستريون.  مستويات  حتسني  عىل  النقص  وجود  حال 

اجلّيد: والنوم  الراحة  من  قسط  أخذ 
النوم  مقدار  وخيتلف  التستوستريون،  مستويات  عىل  كبري  بشكٍل  النوم  يؤثر  أن  يمكن  حيث 
الليلة  النوم خلمس ساعات فقط يف  أنَّ  الدراسات  املثايل من شخص آلخر، وقد وجدت إحدى 

النوم  أنَّ  األبحاث  بعض  تعتقد  كام   ،15% بنسبة  اهلرمون  هذا  مستويات  بانخفاض  يرتبط 
املدى  عىل  التستوستريون  ومستويات  اجلسم،  لصحة  األفضل  هو  الليلة  يف  ساعات   7-10 من 

الطويل. 

الكيميائية: املركبات  لبعض  التعرض  جتنب 
مستويات  عىل  باإلسرتوجني  الشبيهة  الكيميائية  للمواد  العايل  التعرض  يؤثر  فقد 

واملواد  والبارابني،  أ،  البيسفينول  للامدة  اليومي  التعرض  بتقليل  ينصح  لذا  التستوستريون، 
واملخ الكحول  عن  باالبتعاد  ينصح  كام  البالستيك،  أنواع  بعض  يف  املوجودة  األخرى  الكيميائية 
درات.                                                                                                                                      موضوع





كام ذكرت ىف اجلزء األول: يقرر املشرتى أن يشرتى بيت األحالم 
مناسب  عقارى  وكيل  أختيار  يتطلب  وهذا  مايتخيله  حسب 
املناسب  البيت  املشرتى  جيد  وبعدما  حقيقة،  إىل  احللم  لتحويل 
يقوم الوكيل بتقديم عقد إبتدائى للبائع به املستندات اهلامه وهى.
من  املشرتى  لدى  ما  عن  البنـك  تقــريــر  أوال: 
عليه. املتفق  املقدم  لدفع  يكفى  ما  به  مال 
شيكني  أخر  شكل  ىف  العمل  من  الدخل  أثبات  ثانيا: 
الثانويه. الرضائب  وثيقه  أو  املشرتى  حساب  ىف  وضعو 

القروض،  بنك  أو  رشكه  من  مبدئيه  موافقه  ثالثا: 
املطلوب. البيت  لسعر  املناسب  القرض  ألعطاء 
خيتارك  أن  البائع  يقرر  بعدما  أمكن،  لو  سكور  الكريدت  رابعا: 
بأرسال )كاونرت أوفر( وهو عرض توضيحى  بيته، يقوم  لرشاء 
أضاىف له قوة العقد األصىل وفيه حيدد بعض األمور مثل السعر 
وغريها  الثالجه  مثل  األجهزه  بعض  اليشمل  البيع  وأن  النهائى 
القرض. من  واإلنتهاء  الفحص  من  لإلنتهاء  الوقت  وحيدد 
كتابه  وإعاده  اإلعرتاض  أو  املوافقه  املشرتى  عىل  واملفروض 
الطرفان  يوافق  املطاف  هنايه  ىف  املهم  أخر،  أوفر  كاونرت 
امللكيه.)األسكرو(. حتويل  مكتب  إىل  األوراق  البائع  ويرسل 
يصبح  األسكرو،  إىل  العقد  حتويل  بعد  األنسبكتور(:  الفاحص) 
تزيد  أيام   7 وللمشرتى  العقار،  فحص  هو  املشرتى  مهام  أول 
هيتم  وهو  للمكان.  فاحص  لتعيني  األتفاق  حسب  تنقص  أو 
احلوائط  داخل  بام  دخل  له  وليس  الظاهر  من  البيت  بفحص 
الكهرباء ) األضاءه  املثال يقوم بفحص  واألساسات، فعىل سبيل 
والفيش( والسباكه ) سالسه املاء وسالمه احلنفيات ألخ( واألساس 
ألخ. وأجهزته  السباحه  ومحام  والرووف  البيت(  )أسفل 
للعيش  ومناسبته  األساسيه،  البيت  سالمه  من  التأكد  وبعد 
حالته  ىف  البيت  قبول  عىل  املشرتى  يوقع  عندئذ  فيه 
ألمهيته( البـيــوت  لفحــص  مفســر  خــاص  مقــال  )أعــد 
عندئذ تأتى اخلطوه الثانيه وهى املثمن  وهو يعني من رشكه القرض 
للتأكد من أن سعر البيت مناسب للقرض، وهو حيصل عىل اجرته 
للقرض  مناسب  البيت  سعر  أن  من  التأكد  وبعد  املشرتى.  من 
يوقع املشرتى عىل املوافقه عىل ثمن البيت، ويأتى بعد ذلك دور 
رشكه القرض وهى تقريبا هنايه املشوار قبل احلصول عىل البيت.
أن  البنك  أو  القروض  لرشكة  هدف  أهم  يكون  القرض:  رشكه 
صحيحه معلومات  هى  املشرتى  عن  معلومات  من  مالدهيا 
وهلذا تقوم الرشكة باألتصال برب العمل أو الرشكة التى يعمل هبا 
املشرتى وسؤال املسئولني هل املشرتى يعمل ىف الرشكة او املحل 
البيانات  صدق  من  التأكد  أجل  من  أخرى  أسئلة  وأى  ال،  أم  فعال 
املطروحه للحصول عىل القرض. ثم تقوم الرشكه بدراسه اإليداع 
مقدم  دفع  عىل  القدره  لديه  وهل  املشرتى  بنك  من  والسحب 

البيت ودفع القرض الشهرى؟ وهل يوجد ىف حركه اإليداع اى 
حتركات مريبه )مثال لذلك( ىف حساب البنك مبلغ  25000 دوالر 
حساب  فيصبح  دوالر   4000 الشهرى  الشيك  أن  املفروض  ومن 
البنك 29000 دوالر لكن فجئه أصبح احلساب 79000 دوالر بمعنى 
يسمى  ما  هذا  هذا؟  لك  أين  فمن  ذياده!!  دوالر   50000 دخول 
بالتحركات املاليه املريبه!!  وىف هذه احلاله سرتسل رشكة القرض 
بطلب أستفسار عن أى حركات ماليه مريبه والبد من اإلجيابه 
بوضوح وأقناع للحصول عىل القرض. مثال اإلجيابه هلذه الزياده 
البد  احلاله  هذه  وىف  قريب  من  هديه  أو  سلفه  شيك  عن  نامجه 
وحتليل  دراسه  وأخريا  منه.   واملرسل  الشيك  صوره  أظهار  من 
كان  املاضى  ىف  انه  أذكر  أن  وهيمنى  السنوى.  الرضيبى  األقرار 
البعض يتالعب ىف أقراره الرضيبى وهذه جريمه يعاقب عليها 
أتصال  قنوات  يوجد  اليوم  أن  أيضا  أذكر  أن  وهيمنى  القانون، 
فيمكن  الرضائب،  مصلحه  و  البنوك  أو  التسليف  رشكات  بني 
والتعرض  القرض  ألغاء  يعنى  وهذا  بسهوله،  املتالعبني  كشف 
ملواقف قانونيه صعبه. وأخريا بعد الفحص الدقيق تقرر رشكة 
خالل  من  البائع  لصالح  القرض  رصف  عىل  باملوافقه  القروض 
رشكه األسكرو. وخالل هذه الرحله للحصول عىل البيت توجد 
رحله أخرى وهى رحله الكشف عىل البيت من خالل املشرتى 
املشرتى  تأكد  منه  واملقصود  البيت.  عىل  كشف  أخر  وتسمى 
بنفسه وبحضوره،  أن البائع مل خيرب البيت قبل ذهابه عىل سبيل 
املثال لو ىف العقد أن البائع سيرتك الثالجه بعينها للمشرتى وهى 
ثالجه قيمه ثم أكتشف املشرتى أن البائع مل يرتك الثالجه أو ترك 
ثالجه قديمه سيئه أو أن البائع قام بنزع بعض ديكورات البيت 
مما تسبب ىف أصابات وخسائر للحوائط أو البيبان أو الشبابيك أو 
أن هناك كرس ىف زجاج الشبابيك أو غري ذلك من أسباب فا ىف هذه 
احلاله يمكن للمشرتى أن يوقف عمليه حتويل امللكيه والطلب من 
البائع بتصليح التخريب أو إعاده األجهزه املتفق عليها ىف الكاونرت 
حق  من  احلاله  هذه  وىف  الرفض  أو  التنفيذ  حق  وللبائع  أووفر. 
املشرتى ألغاء عمليه نقل امللكيه ومقضاه البائع وطلب التعويض 
أو يقبل املشرتى بحاله العقار اجلديد ويتحمل مصاريف التصليح 
خاصه لو كان العقار فرصه ال تعوض للمشرتى. وعىل نفس احلال 
يقوم وكيل البائع واملشرتى بمراجعه حال البيت للمره األخريه 
ويزكران  كل مايراه ىف تقرير خاص هبم، وهذا التقريرعام غري 
متخصص مثل تقرير الفاحص.  ويشمل عىل أى عيوب واضحه 
بدون الدخول ىف تفاصيل ألن هذا عمل الفاحص وليس الوكيل. 
مثال يذكر الوكيل أن احلوائط ىف املطبخ هبا أتساخ أو أن األرض هبا 
كسور ىف األرضية أو أن الباب مكسور أو أكره فتح الباب مقفوده
أو أن احلامم متسخ أو ملبه األضاءه التعمل وليس للوكيل احلق ىف 
البيت اليوجد  أن  اليكتب  البحث عن خسائر غري واضحه مثال 
ولكن  املطلوب  بالشكل  يعمل  ال  الكهرباء  مفتاح  أن  أو  غاز  به 
ألخ. ألخ  مكسور!  الكهرباء  مفتاح  غطاء  بأن  يقول  أن  احلق  له 
يتم تسديد وأستكامل  امللكيه  النهائيه من حتويل  وخالل املرحله 

كثريه  وهى  امللكيه،  لنقل  املطلوبه  واألوراق  املستندات  مجيع 
توقع  وكلها  واملشرتى  البائع  عن  الوكيل  ومسئوليه  ومتنوعه 
البيت  موقع  ختص  مستندات  مثال  واملشرتى،  البائع  من 
معرضه  أو  زالزل،  هبا  منطقه  ىف  العقار  بأن  املشرتى  ومعرفه 
قانونيه  أوراق  وكذلك  خاصه،  طبيعه  ذات  األرض  أو  للفيضان، 
البيت  لسالمه  وأوراق  إليه،  املنتمى  باحلى  العقار  عالقه  ختص 
الغاز يغلق عند أى زلزال  من حيث وجود جهاز حتكم ىف عداد 
أكسيد  أول  غاز  أو  احلريق  أنذار إلستشعار  قوى ووجود أجهزه 
الكربون املنبعث من املدفأه وهو غاز قاتل. ثم مستندات ختص 
ذلك  وغري  واملشرتى،  البائع  من  كل  سيدفعها  اللتى  املرصوفات 
واملشرتى. البائع  من  كل  عليها  يوقع  أن  يلزم  مستندات  من 

املـــلــــكــــيـــــه: تـحـــــويــــــل 
بنك  أو  رشكة  من  والتدقيق  والبحث  املستندات  أستكامل  بعد 
باملوافقه  األسكرو  لرشكة  األخرض  الضوء  أعطاء  يتم  القرض، 
مرحلة  أخر  بأستكامل  األسكرو  لرشكة  وترصيح  القرض  عىل 
عدل(  )كاتب  أمام  للمشرتى  باألصبع  والبصم  التوقيع  وهى 
أمامه.  املاثل  نفسه  هو  املشرتى  أن  من  شخصيا  يتأكد  الذى 
بأن  البنك  أو  القرض  رشكة  بأبالغ  األسكرو  يقوم  التوقيع  بعد 
أو  البنك  يقوم  عندئذ  املطلوبه،  املستندات  كل  وقع  قد  املشرتى 
أيضا  ويرسل  للقرض،  املطلوب  باملبلغ  بتحويل  القرض  رشكة 
كمقدم املطلوب  املبلغ  باقى  هبا  لألسكرو  بنكيه  حواله  املشرتى 
 5% سيدفع  املشرتى  به  والعقد  دوالر   500000 ب  البيت  مثال 
العقد  تقديم  وعند  دوالر   25000 سيدفع  املشرتى  أن  يعنى  فهذا 
األسكرو  غلق  فعند  دوالر   10000 بــ  شيك  البائع  قدم  لألسكرو 
15000 دوالر يقوم املشرتى بدفعهم بحواله بنكيه.  يصبح الباقى 
وماتبقى  القرض  رشكة  أو  البنك  من  املدفوعات  أكتامل  بعد 
أشرتك  من  كل  عىل  املبلغ  بتوزيع  األسكرو  يقوم  املشرتى،  عىل 
ىف األسكرو. مثال دفع عموله وكيل البائع و املشرتى، مصاريف 
فتحول  البائع  عىل  عقاريه  رضائب  من  ماتبقى  األسكرو، 
شهر  حتى  الرضائب  بدفع  البائع  قام  مثال  ليدفعها  للمشرتى 
فيكون  سبتمرب  من  املشرتى  بأسم  البيت  حتول  ولكن  ديسمرب 
أكتوبر  من  املشرتى  من  للرضائب  مادفعه  أخذ  ىف  احلق  للبائع 
العقار  التأمني عىل  يتم دفع أشرتاك رشكة  أيضا  حتى ديسمرب. 
للبائع  ويمكن  وحمدده  مكتوبه  وكلها  أخرى  مدفوعات  وأى 
هبا.  القبول  أو  تصحيحها  ويمكن  عليها  األعرتاض  املشرتى  أو 

الـــنــــهــــايـــــــــه ...
واجلهات  احلكوميه  اجلهات  مجيع  ىف  امللكيه  نقل  يتم  وأخريا    
اخلاصه بأن للعقار مالك جديد. ويقوم وكيل املشرتى باحلصول عىل 
مفتاح البيت ومفتاح اجلراج لو وجد ويسلمهم بفرحه وسعاده ال 
اجلديد.  للملك  مربوك  وألف  األمور.  هذه  خاض  من  إال  يعرفها 

 
ألى أستفسار أو سؤال يمكنكم األتصال عن طريق الربيد اإللكرتونى

 mellekateam@gmail.com



تكوينه:  يف  حيمل  الذي  باسمه  اجلميــل،  الـزمـن  من  قلبـك  إىل  يأتـي 
الطيبة. والعرشة  والوفاء  الشهامة،  عبري  فيه  فتشتم  الصداقة«،  »عطر 
حاماًل مرياثًا ثمينًا من حروف الكلمة، التي تيضء باإلنسانية بني الناس.
الشـاشــة.  تثقــب  التي  والصــورة،  وبــالـصــوت  بالقلم،  ومنــاضـال 
باآلخر،  وتلتقي  الديني..  التعصب  وعمـــالقة..تنبذ  حمايـــدة،  حمبتــه 
ملـــــع  وأكثـــــــــر..  ذلـــك،  كـــــــل   .. والــوطــن  اهلل،  حــب  عـلــى 
لــقــائـــــــه.. إىل  طـــريـقــي  يف  كنـــــت  بينمــــا  عقــلــي،  يف 

تعــارف؟ بطـاقـة   •
واسمي  اخلمييس،  الرمحن  عبد  الفتح  أبو  أمحد  هو  بالكامل  اسمي     
الوثيقة  الفتح« اسم مركب، أطلقه عيل والدي نظرًا للصداقة  أبو  »أمحد 
ثورة  قبل  املرصي  جريدة  حترير  رئيس  الفتح  أبو  بأمحد  ربطته  التي 
1948، وانتقلنا بعد ذلك إيل  28 يناير  1952. ولدت يف حي املنرية يف  يوليو 
قضيت  وهناك  زينب  السيدة  حي  يف  األرسة  استقرت  ثم  أحياء،  عدة 
عبد  الفنان  الراحل  الشاعر  هو  والدي  اجلامعة.  حتى  صباي  سنوات 
الرمحن اخلمييس، الذي تتذكره الغالبية العظمى بصفته مكتشف سعاد 
حسني، وممثاًل يف فيلم األرض . لكن دوره وتأثريه كان أكرب من ذلك يف 
وممثاًل،  وقصاصًا،  مرموقًا،  صحفيًا  كان  فقد   . والفن  والثقافة  الشعر، 
بدأ  أن  منذ  وشاعرًا  مواهب،  ومكتشف  وخمرجًا،  ومذيعًا،  وموسيقيًا، 
حتى رحل. وكان أيضًا مفكرًا إنسانيًا من طراز رفيع. والديت كانت معلمة 
يف مدرسة، وقد عشنا أنا وأخويت طفولة خشنة، وشبابًا قلقًا، إلضطراب 
حياة والدي بسبب مواقفه السياسية والفكرية، وحياته التي كانت أشبه 
ُنرشت  أساسًا،  القصرية  القصة  أكتب  إنني  أقول  نفيس  عن  بعاصفة. 
جملة  يف  إدريس  يوسف  قدمني  ثم   ،1967 عام  زميلني  مع  جمموعة  يل 
الكاتب، وبعدها استمرت رحلتي يف األدب والصحافة املرصية والعربية. 
يل عدد غري قليل من الكتب املرتمجة من الروسية، والكتب املؤلفة، منها 
التي  "كناري"،  باسم  وجمموعة  ليل"،  "قطعة  باسم  قصصية  جمموعة 
األدباء.  كبار  فرع  قصصية  جمموعة  كأفضل  ساويرس  بجائزة  فازت 
وكتاب بعنوان "عيون التحرير يف األدب والسياسة" عن دار "كيان"، وكتاب 
"نجيب حمفوظ يف مرآة االسترشاق"، وكتاب "الباب املغلق بني املسلمني 
واألقباط". وأصدرت مؤخرًا جمموعتي القصصية اجلديدة "ورد اجلليد"
العامل. يف  الفردية  اإلنسان  جتربة  وأصالة  الوجودي،  اإلغرتاب  ُتعالج 

• كيف وجدتم "نفسك"، أديبا؟
يتصل  شيئًا  هناك  أن  أظن  أديبًا.  نفيس  وجدت  كيف  أدري  ال  احلق     
األدب  اجتاه  يف  ويدفعه  اإلنسان،  مسار  حيدد  الداخلية،  اإلنسان  بطبيعة 
النفس وعن  العامل  عن  التعبري  يف  القوية  بالرغبة  يتصل  يشء  غريه.  أو 
لوالدي  املعنوي  الوجود  أن  الشك  املوهبة.  أحيانًا  يسمونه  اليشء  هذا 
كافيًا.  ليس  األثر  ذلك  لكن  نفيس.  يف  أثره  ترك  قد  وأديب،  كشاعر 
فإن  لإلستمرار  إرادة  الدفعة  تلك  تلحق  مل  فإن  األوىل،  الدفعة  يمثل  إنه 
مكتبة  بيتنا  يف  وجدت  عيني،  فتحت  أن  منذ  لكني  تتوقف.  احلركة 
الكتابة يف  جدًا  مبكرة  حماوالت  يل  وكانت  ساعدتني،  بالكتب  حافلة 
من  التاسعة  يف  وأنا   1957 عام  اجلزائر  حترير  عن  مرسحية  منها  أذكر 
عمري )إذا جاز القول بأن ما سودته حينذاك يمكن تسميته مرسحية!(
كتبت  واحدة  مدرسية  كراسة  )هي  جملة  بإصدار  ذلك  بعد  قمت  ثم 
اقاريب  من  يزورنا  ملن  قرائتها  حق  ابيع  وكنت  بنفيس(..  مقاالهتا  كل 
النسخة  ألهنا  منهم؛  الكراسة  أسرتد  ثم  القراءة(،  حق  )فقط  بقرشني 
دفعني  باطنيًا،  داخليًا،  ما،  شيئًا  هناك  أن  البد  املجلة!..  من  الوحيدة 
لذلك الطريق، لكن ذلك اليشء وحده ال يكفي. أحيانًا يتوفر ذلك العامل 
النفيس وتتوفر املوهبة، ثم خيمد كل هذا مامل تغذيه إرادة الكتابة والعمل.

• بصفتكم حاصل عىل دكتوراة في األدب الروسي، لماذا 
اخترتم هذا األدب بالذات؟ 

املوجود  قرأت  صباي  ويف  الرويس.  األدب  أعشق  طفولتي  من  كنت     
اعتقلت  وعندما  وجوركي.  ودستيوفسكي،  تشيخوف  أنطون  من 
عىل  املحتجني  حلوان  عامل  لتأييد  خرجوا  الذين  الطالب  مع   1968 عام 
عامني من  ألكثر  املعتقل  يف  ظللت  النكسة،  قادة  عىل  املخففة  األحكام 
السفر  قررت  ثم  لندن،  يف  بداية  فكرت  السفر.  قررت  خرجت  وحني 
لروسيا حني تذكرت أدباءها العظام، والطابع اإلنساين للثقافة الروسية.

صعبة؟ هي  وهل  وكيف،  الروسية،  اللغة  تعلمتم  هل   •
اللغة  اللغة الروسية. العجيب أين اكتشفت أهنا أسهل من     نعم تعلمت 
العربية. وقد انتبهت لتلك احلقيقة حني كنت مراساًل إلذاعة اإلمارات من 
موسكو، وكنت يف وقت واحد تقريبًا أدرس الروسية وأقرأ هبا، وأدرس 
أيضا العربية؛ لكي أجتنب األخطاء كمراسل لإلذاعة، وكصحفي. خالل 
بالذكر  جدير  العربية.  من  أسهل  الروسية  أن  اكتشفت  اللغتني  دراستي 
عموما،  العرب  أن  التعليمية،  خرباهتم  من  وجدوا  الروس  املعلمني  أن 
روسيا  يف  األجانب،  الدارسني  كل  بني  من  الروسية  يتكلم  من  أرسع  هم 
ترمجة بدون  إياها  يعلموننا  وكانوا  اللغة،  تعلم  يف  كله  األول  العام  قضينا 
الروسية  اللغة  يل  فتحت  وقد  بالروسية.  كانت  كلها  الدروس  أن  أي 
كأين  فرصت  نفيس،  يف  ثانيًا  ضمريآ  نفسه،  الرويس  والشعب  وآداهبا، 
إيل  رحلة  يف  يوم  ذات  كنت  أنني  غرابة،  األكثر  اليشء  بجناحني.  أحلق 
وهناك  فيها..  عضو  وأنا  القبطي،  الرتاث  حمبي  مجعية  مع  الصعيد 
بالروسية!..  حروفًا  الكنيسة  جدران  عىل  فقرأت  الكنائس،  إحدى  زرنا 
الروسية  اللغة  حروف  مثل  مثلها  احلروف  تلك  إن  يل  قيل  سألت،  وملا 
القديمة!  اليونانية  من  مأخوذتان  االثنتني  ألن  وكتابة؛  نطقًا  بالضبط 

• هل يمكن اعتبار األدب الروسي، قد تأثر بشكل أو بآخر 
الدينية. وهل تحت يدكم نماذج أدبية عن ذلك؟ بالثقافة 

   الشك أن األدب الرويس تأثر كثريًا بالثقافة الدينية املسيحية، ويكفي أن 
أعظم كاتبني ومها ليف تولستوي، وفيودور دستيوفسكي، كانا من أشد 
الكنيسة  الذي جعل تولستوي يرفض  الفارق  بالرغم من  إيامنًا،  املتدينني 
املسيحية  كانت  الذي  دستيوفسكي  وبني  والرب،  اإلنسان  بني  كوسيط 
جانب  يف  احلق  أن  "لو  مرة  ذات  قال  إنه  حتى  للتصوف،  أقرب  عنده 
إمجااًل  الرويس  األدب  أيضا  املسيح"!.  مع  لوقفت  جانب  يف  واملسيح 
بالذنب.  والشعور  والشكوك  اإليامن  قضية  تؤرقها  التي  بالنامذج  حافل 
تتحول  مل  الروس  الكتاب  لدي  الدينية  الثقافة  تلك  أن  بالذكر  اجلدير  لكن 
إيل تعصب ضد اآلخر، بالعكس، فقد اتسمت أعامل أولئك األدباء العظام 
ليف  بني  متبادلة  رسائل  عدة  هناك  أن  حتى  اآلخرين،  وتفهم  بالتسامح 
تولستوي مؤلف احلرب والسالم واإلمام حممد عبده، بل وقام تولستوي 
كام  الروسية!  إيل  املختارة  النبوية  األحاديث  من  مجلة  برتمجة  نفسه 
"ليال  بعنوان  قصرية  مرسحية  له  بوشكني،  الروس  الشعراء  أمري  أن 
ذلك.  وغري  فلسطني،  عن  للريمنتوف  قصيدة  هناك  وكذلك  مرصية"، 
وقد ترك األدب الرويس أثرًا قويًا يف األدب املرصي منذ نشأة هذا األدب، 
وغريهم.  حقي،  وحييي  عبيد،  وشحاته  عيسی  األخوان  بالروس  وتأثر 
وعندما كان نجيب حمفوظ يناهز التسعني سألوه عن الرواية التي مازال 
لتولستوي". والسالم  احلرب   " فأجاب:  املتأخرة،  السن  هذه  يف  يذكرها 

الروسي، ثروة طائلة من األدب، والموسيقی،  • يمتلك الشعب 
العنف  بالروحانية والسمو، فماذا تفسرون  ذات طابع يمتاز 

وانتشرت  لينين، وماركس،  يد  انطلقت عىل  التي  والوحشية، 
الشيوعية؟ اثناء حياتهم داخل األسوار  الشعب  بين هذا 

وعاطفيًا..  وفكريًا،  نفسيًا،  العامل  شعوب  أغنى  أحد  الرويس  الشعب     
عام،  ثالثامئة  بنحو  أوروبا  عن  متأخرًا  احلضارية  رحلته  بدأ  أنه  ومع 
لطابعه  نظرًا  العاملية،  الثقافة  يف  بصمته  وترك  فيها،  وأثر  هبا  حلق  أنه  إال 
روسيا،  يف  انطلقت  التي  والوحشية  العنف  عن  أما  العميق.  اإلنساين 
وانتم تقصدون ثورة البالشفة، فإنه من الرضوري عند احلديث عن ذلك 
النظر إيل عنف ووحشية النظام القيرصي، الذي حول الشعب الرويس 
لكن  السجون.  يف  أبنائه  أفضل  ويموت  الصقيع،  يف  تشقي  عبيد،  إيل 
ينطوي  الطباع،  بأرق  يتسم  الذي  العظيم  الشعب  هذا  فإن  عامة،  بصفة 
حياته  خلقته  جانب  وبعدها.  الثورة،  قبل  عنيف  آخر  جانب  عىل 
القومي؛  رمزه  هو  الدب  أن  يعترب  الرويس  الشعب  أن  حتى  القاسية، 
يشء. بكل  وأطاح  توحش  وانتفض  ثار  فإذا  جدًا،  صبور  الدب  ألن 

• هناك من يتعامل مع اآلخر من وجهة نظر إنسانية، وهناك من 
يتعامل معه من وجهة نظر دينية.. لماذا االختالف في التصرف، 

وهل هناك من تعارض بين االنساني والديني، ولماذا؟
   من الناحية املبدئية ال ينبغي أن يكون هناك تعارض بني ما هو إنساين 
وما هو ديني؛ ألن األديان كلها يف جوهرها هي رسالة حمبة. وقد كتبت 
يف كتايب " الباب املغلق بني املسلمني واألقباط"، أن علينا أن نعلم أطفالنا يف 
املدارس أن عبارة "الرمحن الرحيم"، هي بالضبط عبارة "اهلل حمبة". وقد 
كان عظامء األدباء واملوسيقيني، والعلامء، متدينيني. لكن ذلك مل يعطل 
فيهم اجلانب اإلنساين. املشكلة يف كيفية فهم الدين. هل هو رسالة حمبة 
كام أفهمها أنا شخصيًا؟ أم رسالة تعصب؟. وكثريًا ما أقول لزمالئي، حني 
اإلسالم من زواية  أفهم  إنني  األقباط،  التعصب ضد أخويت  أرى مظاهر 
هيودي  جنازة  بأن  القائلة  احلكاية  عيل  تعتمد  التي  الزاوية  هي  واحدة، 
مرت أمام النبي حممد فنهض واقفًا احرتامًا للجنازة، فقالوا له: يا رسول 
أيضًا من زواية  "أليست نفسا؟". أفهم اإلسالم  إنه هيودي؟!، فأجاهبم  اهلل 
احلكاية التي قيلت عن سيدنا حممد حني كان يؤم الصالة وسجد، فلعب 
احلسن واحلسني عىل كتفيه، فرفض أن ينهض، أو يكمل الصالة، حتى 
أهنى االثنان اللعب!.. هذا هو الدين عندي. إذا مل يكن الدين حمبة، فإنه 
يصبح سالحًا مدمرًا للنفس، ولآلخرين. وطاملا كان الدين حمبة؛ فلن جتد 
التعارض بني ما هو ديني، وما هو إنساين. وال أتصور أبدًا أن اهلل سبحانه 
وتعايل، يأمر عباده بكراهية اآلخرين، أو التحريض عليهم، أو مقاطعتهم!.. 
عىل  إال  يدل  ال  والكراهية،  التعصب  كلها.  األديان  جوهر  ينايف  يشء  هذا 
وبعيدة  الشعب املرصي،  أعامق  بعيدة عن  اجلبن واخلسة، وهي خصال 
عن حضارته التي هي ضفرية من إبداع كل أبنائها، ضفرية خلقها جهد: 
وحممد  عوض،  لويس  وجهد  الفكر.  يف  حسني  وطه  موسى،  سالمة 
مندور يف النقد. وجهد خليل مطران، وحافظ إبراهيم يف الشعر. وخلقها 
كل الشهداء، الذين افتدوا مرص بدمائهم يف احلروب، فلم يميز أحد يف الدم 
الذي جرى بني مسيحي ومسلم . وأظل أكرر مع حميي الدين بن عريب
وإيامين"! ديني  فاحلب  ركائبه  توجهت  أين  احلب  بدين  أدين   " قوله: 

• کمسلم مصري، تتميزون بالسماحة والتعاطف الوجداني مع اآلخر، 
حتى انكم اصدرتم کتباً كثيرة في الوحدة الوطنية، مثل كتاب: 
"الباب المغلق بين األقباط والمسلمين" .. هل هذا يعود إىل روح 

شخصية، أم أنكم تعاملتم مع اآلخر، وفهمته، أم لروح التربية االسرية 
التي نشأتم في رحابها، أم لكل هذا معاً؟

   يعود ذلك بالطبع إيل الروح الشخصية، بمعنى أن تربية اإلنسان، ونشأته
وثقافته، جتعله يلفظ التعصب الديني. يعود أيضًا إيل تعاميل مع اآلخرين

 ليس فقط التعامل املبارش، بل والفكري واإلنساين. ويعود كذلك، لروح 
أن  بوضاعة  أشعر  شخصيًا،  يل  بالنسبة  أحاطتني.  التي  األرسية  الرتبية 
حيمل اإلنسان يف قلبه كراهية إلنسان آخر، هذا يشء وضيع جدًا.. وإذا 
انطوت الروح اإلنسانية عىل كراهية، فام من فضائل أخرى بقادرة أيا كانت 
عىل حمو عورة الكراهية املشينة. قادين إيل ذلك، أيضًا، تعاميل الفكري 
أنطون  من  واملشاعر  األفكار  أمجل  استقيت  فقد  واألدب..  الثقافة  مع 
مرسحيات  ومن  األملاين،  بيتهوفن  موسيقى  ومن  الرويس،  تشيخوف 
شكسبري االنجليزي، وقصص فوكنر األمريكي، وروائع أورانيا كريوجا 
التشييل، ومن قصائد ناظم حكمت الرتكي.. وعىل املستوى املرصي كان 
أحد  القصاص  الشاروين  ويوسف  وأستاذي،  معلمي  موسى  سالمة 
ال  القائمة  الكبري..  وفضله  بعلمه  كذلك،  عوض،  لويس  وكان  أساتذيت، 
تنتهي. ومعنى أن أنكر كل ذلك، أنني أبرت نفيس من نفيس، وأقص روحي 
من روح اإلنسان الواحدة، وأضمر، وأحتول إيل جزء ميت اليتفاعل مع 
أن  متامًا  يدرك  األدب  يقرأ  من  العاملي.  اإلنساين  والشعور  الفكر  ثامر 
اإلنسان هو اإلنسان يف كل بقعة يف العامل. أيضًا قام تعاميل املبارش مع أخوة 
يل أقباط بدوره يف ذلك، فقد حباين اهلل بأخوة وأصدقاء أحباء مسيحيني 
يف مرص، ويف اخلارج. والشك أن التعامل املبارش يؤدي دوره أيضًا، ويزيل 
الرتبية األرسية قامت  فإن  اآلخر. أخريًا،  األوهام عن صورة  الكثري من 
بدورها، فقد كان أيب يكرر يل إن اثنني مها من علامه: سالمه موسى يف 
الفكر، ومطران خليل مطران يف الشعر. إنني أستغرب أن تنظر يف عيني 
إنسان، وبداًل من أن تري فيهام الضحكة أوالطيبة، حتاول أن تستنتج ما 
لكني  بالبرش.  يليق  ال  مرعب  يشء  هذا  مسلاًم؟!..  أم  مسيحيًا،  كان  إن 
أعتقد أن الظلمة التي عمت سوف تنقشع، إذ أن العامل ال يمكن أن يواصل 
البغضاء، والتمييز، والتعصب.. هذا ضد قانون احلياة. حياته عىل ضوء 

• هل تلقيتم نقداً الذعاً عىل كتاباتكم في الوحدة الوطنية، من 
اشخاص يرون في اآلخر: "الكفر"، و"الالانتمائية"؟

   أحيانا كانت تأتيني تعليقات سلبية عىل ما أكتبه. لكن املشكلة مل تكن يف 
أن يرضبوه حول  الكثريون  الذي حاول  التجاهل  كانت يف  املشكلة  ذلك، 
ما أكتبه بشأن الوحدة الوطنية. كتبت إن علينا أن نكف عن رؤية الوطن 
بعني واحدة، إذ البد لنا أن نرى مرص بعني الثقافة املسيحية واإلسالمية.. 
بعني الكنيسة واجلامع . والبد أن نعلم أطفالنا أن الكثري من الكلامت التي 
"برسيم" و"أردب"، وغريه هي كلامت قبطية.  اآلن، مثل:  يستخدموهنا 
يف  مشرتكة  دين  حصة  هناك  تكون  أن  مرة،  من  أكثر  واقرتحت  بل، 
املدارس، يدرسون فيها "القيم الدينية املشرتكة.. فكل األديان حتض عىل 
رعاية الوالدين، والصدق، وعدم الرسقة، وغري ذلك. والبد أن يعيد األزهر 
التفكري يف تربية الدعاة، وأئمة اجلوامع، تربية ترسخ يف عقوهلم مفهوم 
خمتلف  عىل  ليشتمل  يتغري؛  أن  التعليم  لنظام  والبد  الوطنية.  الوحدة 
مراحل التاريخ القبطي، والبد لإلعالم أن يفرد املساحات الالئقة لألقباط
إجيابية دائاًم  األفعال  ردود  تكن  مل  وبالطبع   . ذلك  وغري  وطقوسهم، 
آخر طريق  من  ما  ألنه  الطريق؛  نواصل  أن  معا  علينا  أن  أظن  لكني 
أم واحدة هي مرص. أبناء  ألننا مجيعا  أخوة؛  أننا مجيعا  نؤمن  أننا  طاملا 

• ككاتب ومفكر، ما الذي توجهونه إىل األقباط من نقد، 
ونصيحة، وأمنيات؟

   أقول ألخويت األقباط، إن املأساة هي يف الكراهية والتعصب.. فال تقعوا 
يف ذلك، بالرغم من كل العنت والتمييز. فليس احلل يف مواجهة اللصوص
أن تكون لصًا. وال احلل يف مواجهة الكذابني، أن تصبح كذابًا. وليس احلل 
يف مواجهة الكراهية، أن نكره؛ ألننا إن فعلنا ذلك نصبح كغرينا، ونرتكب 
نفس اإلثم. التعصب ليس حاًل إلمخاد التعصب. أن معركة التنوير طويلة
ومعركة غرس التسامح طويلة، وآمل أن يدرك أخويت األقباط، أهنم ليسوا 
باملئة من  أربعني  الذين يصل عددهم لنحو  وحدهم من يعاين، فالفقراء 
يعانون.  الوطنية  الضامئر  أصحاب  الرشفاء  واملثقفون  يعانون.  الشعب 
لقد وحدت املجاعات والغزوات مرص، وما من خطر عىل مرص سوى 
الطائفية. الطائفية وحدها القادرة عىل إهناك الوطن. ليثق اجلميع أن هلم 
اجلميع  ليثق  والتقدير.  باملحبة  مشبعة  نفوسهم  اآلخر،  اجلانب  يف  أخوة 
والتمييز  الظالمية،  ذلك  يف  بام  حمنة  كل  جتاوز  عىل  قادر  الوطن  أن  يف 
كذلك وستصبح   - يومًا  مرص  تصبح  أن  فهي  أمنيايت،  عن  أما  الديني. 
وطنًا للجميع بحق، وأن يسخر أوالدنا وأحفادنا فيام بعد من كل ماجيري
ويقولون عن عرصنا: ختيلوا أن الناس كانوا يكرهون بعضهم البعض ذات 
بعيد جدًا، وبعدها  بعيد،  منذ زمن  لكن ذلك حدث  ثم يضيفون:  يوم؟!، 
غمر النور كل يشء. البد أن يومًا منريا سيحل علينا مجيعًا، ونحن معًا.

• أحد الكتاب المغاربة، قال: "كل النظريات بالية وشجرة الحياة 
خضراء عىل الدوام".. كيف ترى العالقة بين النظرية والحياة؟

النظريات تعميم خلربات شجرة احلياة بالطبع،  بالية  النظريات ليست     
كام  لكن  جدًا،  مهم  أركاهنا  واستيعاب  وفهمها  مهمة،  فإهنا  ثم  ومن 
علينا  أن  أي  تنساها"،  لكي  الفنية  القواعد  تتقن  أن  "عليك  بيكاسو:  قال 
االستفادة من تلك النظريات وما جتده من خربات ابداعية، لكن هبدف 
جتاوز مارصدته. يف كل األحوال من املؤكد أن احلياة تتجاوز ليس فقط 
النظريات، بل والبرش، واألعامل العظيمة، وتتقدم بأشكال مذهلة، بحيث 
كل ما فات كأنه اختفى. احلياة هي القوة الوحيدة احلقيقية، وكل ما يف 
وسعنا أن نخربش، أو نرتك عالمة صغرية عىل جدارها لفرتة حمددة.
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فويض! عامل 
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عـبـيـر حـلـمـى

أفكــــــار شــــائــــكـــة  

أفـتــكــرت حــــاجـــــة

دواء األدويــة!
   أطلقوا عىل الشاعر أبو الطيب الكندي، اسم: "املتنبي".. وذلك ألنه أدعى النبوة!

  
   املدهش، أن أبو نواس مل يدعي، يومًا، النبوة.. مع انه لو فعل ذلك، ملا كّذبناه.. فقد قال 

يف مطلع قصيدة من قصائده: "وداوين بالتي كانت هي الداء"!
    فهذه الكلامت التي تقرتب من النبّوة، حتققت بوضوح، عندما قال يل جار متقدم 

يف السن، وهو ُيريني عددًا من العلب: "هذا دواء أتناوله للنشاط. وهذا إلرتفاع الضغط. 
وهذا للشهية. أما هذا الرابع فآخذه بعد دفع فاتورة العقاقري األخرى"!

عـادل عطيـة

•  اليل بني مرص كان يف األصل حلواين. واليل بني الغرب كان يف األصل مهندس معامري!
•  اإلعالم املرصي هو أمجل األبراج العاجية املوجودة يف بلدنا!

•  بعد إعالن اجلهاز املركزى للتعبئة واإلحصاء أن املرصيني قد استهلكوا »ورق بفرة« 
بمليار جنيه خالل 8 أشهر .. إحنا بتوع املزاج!

•  أطفال اليابان يصنعون الساعات الرقمية التي نلبسها يف حصص الرتبية الفنية. وأطفال 
مرص يرقصون والسكينة يف فمهم، وهذا ما نشاهده يف براجمنا التلفزيونية!

•  ما نستورده: العلم الدواء، القمح، السينام، املالبس. ما نصدره: تارخينا املرشف!
•  ائتالف دعم مرص اتفقوا مجيعًا عيل االسم.. وهذا يكفي!

•  يف بلدنا العزيزة العام املايض محار تاه يف مطار. ويف أوائل هذا العام جاموسة تاهت يف 
مستشفي.. والسؤال ماذا تريد منا احليوانات؟!

•  أديل النائب والكاتب عبد الرحيم عيل ترصحيًا عيل قناة النهار قال فيه ما ييل: "أريد 
تشكيل تيار "معارض" لـ "تأييد النظام". فهل تستطيع أجهزة الدولة، ويستطيع الرئيس 
السييس مساعديت يف ذلك؟.. الذي يفهم هذا الترصيح؛ له مكافأة مالية مني وله األجر 

والثواب!
•  تساءل البعض ملاذا ال نستحدث يف مرص وزارة اسمها: "وزارة السعادة"؟.. أرجو أن 

يكون للتعساء حظًا حتى يف وزارة !
•  أعلنت وزارة الرتبية والتعليم، عن تأجيل الدراسة يف مرص وأبدت السبب "مل شمل 

األرسة". ويف أقل من يومني تم إلغاء القرار.. أكيد السبب يف األرسة!
جرجس نظري

مـصـــر عــن  حــدوتــه 
عــزيــز جمــدى  مهنـدس/  بقلم 

.. طــــــظ   
مرص  يف  املرصد  قاهلا  ما  يوم   

بقلم/يـوسف متــى
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ان  من  التأكد  عليك  فيجب  اوصناعيا  جتاريا  مرشوعا  متتلك  كنت  إذا 
او اخلسائر املحتمل حدوثها  تأمينيه حتميك من املخاطر  لديك تغطيه 
بنود  اغلب  املقال  هذا  يف  وسنتعرض  متوقعه.  الغري  او  املستقبل  يف 
مراعاه  مع  التامني  ملبالغ  مثال  عرض  مع  التجاري  التامني  وثيقه 
نوع  حسب  ألخري  وثيقه  من  ختتلف  التامني  وثيقه  تفاصيل  ان 
اختياريه  البنود  بعض  وهناك  الصناعي،  او  التجاري  املرشوع  نشاط 
عليك  جيب  وكذلك  التأمني،  وثيقه  يف  مشموله  تكون  البنود  وبعض 
التجارية. التأمني  البنود املستبعدة من وثيقه  القارئ مراجعه  عزيزي 

Business insurance coverage
أثناء  حتدث  قد  التي  األحداث  بسبب  اخلسائر  من  الرشكات  حيمي 
بام  للرشكات  التأمني  أنواع  من  العديد  هناك  العادي.  العمل  سري 
القانونية  واملسؤولية  باملمتلكات  تلحق  التي  األرضار  تغطية  ذلك  يف 
النفقات  تغطية  يف  تساعد  أن  يمكن  باملوظفني،  املتعلقة  واملخاطر 
واألرضار  اجلسدية  اإلصابات  عن  الناجتة  املحامي  ورسوم  الطبية 
قانونًيا. عنها  مسؤولة  رشكتك  تكون  قد  والتي  باملمتلكات  تلحق  التي 
التامني  يوفر تغطية لرشكة ما لإلصابة اجلسدية وكذلك تغطي وثيقه 
بسبب  باملمتلكات  تلحق  التي  واألرضار  اإلصابات  الشخصية  التجاري 
التي حتدث يف مقر الرشكة. أو إصابتها  أو منتجاهتا  عمليات الرشكة 

 Liability & Medical Expenses - Each Occurrence
$1,000,000

العامة  املسؤولية  تأمني  بموجب  املشمولة  املطالبات  تشمل 
والنرش  الطبع  حقوق  وانتهاك  ثالث  طرف  من  الشخيص  الرضر 
 ، احلاالت  هذه  يف  عملك  عىل  دعوى  رفع  تم  إذا  املمتلكات.  وتلف 
االستعانة  تكلفة  ذلك  يف  بام   ، القانونية  الرسوم  تغطيتك  فستغطي 
والتسويات. األرضار  تكلفة  وكذلك  املحكمة،  ورسوم  بمحام 

General Aggregate $2,000,000
رشكة  ستدفعه  الذي  للمبلغ  األقصى  احلد  هو  الكيل  املجموع 
ستدفع  هذا،  بموجب   ... وثيقه  التأمني  فرتة  خالل  التأمني 
يشارك  قضائية  دعوى  أو  خسارة  أو  مطالبة  ألي  التغطية 
اإلمجايل. احلد  إىل  يصل  حتى  التأمني،  وثيقة  حامل  فيها 

Personal & Advertising Injury Included
فيام يتعلق بإعالن املؤمن له عن سلعه أو خدماته: التشهري والقذف 

وغزو اخلصوصية وانتهاك حقوق الطبع والنرش وسوء الترصف.

 Products & Completed Operations Aggregate
$2,000,000

يشمل مجيع اإلصابات اجلسدية واألرضار التي حلقت باملمتلكات 
التي حتدث بعيدا عن أماكن العمل التي يملكها الشخص املؤجر أو 
يستأجرها والتي تنشأ عن عمله ، باستثناء: املنتجات التي ال تزال يف 

حوزة عمل ما أو رشكة ما.

Medical Expenses - Each Person $5,000
يسدد لآلخرين ، بغض النظر عن مسؤولية املؤمن عليه ، عن املصاريف 
الطبية أو اجلنازة التي يتحملها هؤالء األشخاص نتيجة لإلصابة اجلسدية 
أو الوفاة النامجة عن حادث بموجب الرشوط املحددة يف وثيقه التامني ..

Employee Benefits Liability
إدارة  يف  السهو  أو  األخطاء  عن  العمل  لصاحب  تغطية  يوفر 
 ، املثال  سبيل  عىل  املوظف.  استحقاقات  لربنامج  العمل  صاحب 
صاحب  خالل  من  الطبي  التأمني  تلقي  جديد  موظف  طلب  إذا 
اخلطة. إىل  اجلديد  املوظف  إضافة  يف  العمل  صاحب  وفشل  العمل 

Employment-related Practices Liability
تغطي EPLI الرشكات ضد مطالبات العامل بانتهاك حقوقهم 

القانونية كموظفني يف الرشكة.
عدد الدعاوى التي رفعها املوظفون ضد أرباب عملهم يف ارتفاع. يف 

حني أن معظم الدعاوى املرفوعة ضد الرشكات الكربى ، ال توجد 
رشكة حمصنة ضد هذه الدعاوى. مع إدراك أن الرشكات األصغر 
حتتاج اآلن إىل هذا النوع من احلامية ، تقدم بعض رشكات التأمني 

هذه التغطية كتأييد لوثيقه  أصحاب األعامل التجارية. 
• التحـرش اجلنســي
• تــمــيـــــيـــــــــــــــز
• إهناء غري مرشوع
• خرق عقد العمــل
• تقـيــيــم اإلهــمــال

• الفشل يف التوظيف أو الرتقية
• االنضباط اخلاطـئ

• احلرمان مــن فــرصــة العمــل
• إحلاق خاطئ بالضيق العاطفي

•  سوء إدارة خطط استحقاقات املوظفني

Business Personal Property Coverage
هو شكل يعّرف جانب بوليصــة التـأمني التجــاري الــذي يؤّمــن ضــد 
التلف العريض للمباين اململـوكـة واملمتـلـكــات الشــخصـيــة لألعمـــال 

التجارية واملمتلكات الشخصية التجارية غري اململوكة.

Money and Securities - Off Premises
أثناء تواجدك خارج املبنى ، تتم تغطية أي خسارة ناجتة عن الرسقة أو 
االختفاء أو التدمري بينام تكون األموال أو األوراق املالية حتت رعايتك 
)كمؤمن عليه( أو يف رعاية وحراسة مراسلة أو سيارة مصفحة ... تأكد 
املالية. واألوراق  النقود  تغطية  تضمني  خالل  من  متاًما  محايتها  من 

Money and Securities - On Premises
عليه  املؤمن  مقر  داخل  من  املالية  واألوراق  املال  فقدان  تغطية  تتوفر 
 ، التأمني  خدمات  مكتب  يف  اآلمن  اإليداع  أو  عليه  املؤمن  بنك  من  أو 
والتدمري. ، والرسقة واالختفاء   C التغطية نموذج   ،  )ISO( ورشكة 

Damage To Premises Rented To You
Limit $50,000

"إتالف  بموجب  توفريها  يتم  التي  احلريق  أرضار  تغطية  تنطبق  ال 
وهذا  الرضر.  عن  قانوًنا  مسؤواًل  كنت  إذا  إال  لك  املستأجرة  املباين" 
يعني أن األرضار التي حلقت بمبانيك املستأجرة جيب أن يكون سببها

 إمهالك.

Appurtenant Structures
Limit $50,000 combined Building/BPP

الرئييس.  املبنى  بخالف  العقارات  من  قطعة  عىل  مبنى  أي 
نفس  عىل  منفصلة  شقة  للمنزل  يكون  قد  املثال،  سبيل  عىل 
الرئييس  املبنى  تغطي  التي  التأمني  بوالص  معظم  العقار.  قطعة 
املعمرة. اهلياكل  أيضا  تغطي  املمتلكات  من  قطعة  عىل 

Business Income & Extra Expense
Limit Actual Loss Sustained up to 12 Months

بام  املستمرة  العادية  التشغيل  ومرصوفات  الدخل  صايف  يعني 
الالزمة  املصاريف  اإلضافية  املصاريف  تعني  الرواتب.  ذلك  يف 
مل  لو  تتكبدها  تكن  مل  التي  االستعادة  فرتة  خالل  تتكبدها  التي 
ملمتلكاتك. مبارشة  مادية  أرضار  أو  مادية  خسارة  هناك  تكن 

Electronic Data Limit $10,000
كافة خماطر التأمني عىل املمتلكات ملعدات املعاجلة اإللكرتونية للبيانات 
عىل  عادًة  يشتمل  والبيانات.  الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر(  )أجهزة 
تغطية للمخاطر التي تكون هذه اخلاصية عرضة هلا بشكل خاص: االهنيار 
امليكانيكي ، واإلصابة الكهربائية ، والتغريات يف درجة احلرارة والرطوبة.

Employee Dishonesty Limit $10,000
تغطية لرسقة املوظف لألموال أو األوراق املالية أو املمتلكات ، مكتوبة 
بحد أقصى للخسارة ، أو لكل موظف ، أو لكل مركــز حــد. تغطــيــة 
خيانة األمانة للموظف هي واحدة من التغطيات الرئيسية املنصوص 

عليها يف سياسة اجلريمة التجارية.

Fire Department Service Charge
Limit $25,000

التغطية يف بوليصة التأمني عىل املمتلكات مقابل الرسوم التي تفرضها 
إدارة اإلطفاء عىل خدماهتا يف مكافحة احلرائق ، وعادة ما ختضع حلد 

منفصل للتأمني ، مثل 1000 دوالر.

Fire Extinguisher Systems Recharge Expense
Limit $5,000

يوفر تغطية لتكلفة إعادة شحن طفايات احلريق أو نظام إطفاء احلريق 
الناتج عن ... دخل األعامل واملرصوفات اإلضافية: يوفر التعويض عن 

اخلسارة الفعلية.

Forgery or Alteration Limit $10,000
أحد أشكال التأمني ضد اجلريمة التجارية الذي حيمي من التـزويــر أو 
التعديالت األخرى التي تتم عىل األدوات املالية املسحوبة عىل حسابات 

املؤمن له.

Fungi, Wet Rot, Dry Rot & Bacteria
)Mold(

Property Limit $15,000
الفطر  تلف  التامني  وثيقه  تغطي   ، املحدودة  الفطريات  تغطية  حتت 
أو  الفطريات  عن  الناتج  التلف  أو  الفقد  يغطي  وإصالحه.  وتنظيفه 
العفن  أو  الفطريات  كانت  إذا  البكترييا  أو  اجلاف  أو  الرطب  العفن 
اجلاف أو غريها ناجتة عن سبب حمدد للخسارة غري احلريق أو الربق.

Business Income/EE Number of Days 30
تغطية خسارة الدخل التي تتعرض هلا رشكة ما عندما يتسبب الرضر 
تعليق  أو  تباطؤ  يف  املغطى  اخلسارة  سبب  بسبب  بمبانيها  حلق  الذي 
عملياهتا. تنطبق التغطية عىل اخلسارة التي تكبدهتا خالل الوقت الالزم 
إلصالح أو استبدال املمتلكات التالفة. يمكن متديده أيًضا للتطبيق عىل 
األيام.  من  حمدد  لعدد  اإلصالحات  من  االنتهاء  بعد  املتكبدة  اخلسارة 

Glass Expense Limit Actual Loss Sustained 
يوفر تغطية للكرس الزجاجي مثل نوافذ املتجر وزجاج اللوحة عىل 

واجهات املكتب.

Loss by Theft of jewelry, watches, watch movements
jewels, pearls, precious and semi-precious stones, bullion
gold, silver, platinum and other precious alloys or metals

Limit $5,000
اخلسارة بسبب رسقة املجوهرات والساعات وحركات الساعة

جواهر ، لؤلؤ ، أحجار كريمة وشبه كريمة ، سبائك ،
الذهب والفضة والبالتني وغريها من السبائك الثمينة أو املعادن.

Loss by Theft of patterns, dies, molds and forms
Limit $2,500

اخلسارة بسبب رسقة األنامط واملوت والعفن واألشكال.

Newly Acquired Or Constructed Property - Buildings
of Building Limit/Not more than 25%

Bldg Limit/$500,000
خيضع لفرتة زمنية حمددة. بشكل عام ، ال يتم تغطية هذه املمتلكات 
إال إذا قمت باإلبالغ عن االستحواذ لشـركــة التــأمــيـن اخلاصـة بــك يف 

غضون عدد حمدد من األيام.

Newly Acquired Or Constructed Property - Business
Personal Property
Limit $250,000

عادة ما يتم اختيار التغطيات وحدود السياسة بناًء عىل العقار الذي 
متلكه الرشكة عند كتابة وثيقه التامني . متتلك العديد من الرشكات 

ممتلكات إضافية بعد تاريخ بدء وثيقه التامني.

Pollutant Clean Up and Removal
Limit $10,000

يف حني أن تغطية إزالة احلطام ستدفع مقابل تنظيف التلوث وإزالة التلوث. 
املباين املغطاة واملمتلكات الشخصية، فإنه ال ينطبق عىل تكلفة استخراج. 
"امللوثات" من األرض أو املاء ، أو إزالة أو استعادة أو استبدال األرايض 
أو املياه امللوثة. تنظيف امللوثات وإزالتها هو تغطية إضافية منفصلة ...

Preservation of  Property
Limit Within 30 Days

من  الغرض  للمبنى.  واخلارجية  الداخلية  عىل  احلفاظ  عملية  هي 
حالة  يف  الوقوع  من   ، الشاغر  أو  املشغول   ، املبنى  منع  هو  احلفظ 
سيئة. حالة  يف  الوقوع  من  املباين  يمنع  املمتلكات  عىل  احلفاظ  سيئة. 

Terrorism
Certified Acts Exclude Coverage

تغطية خسائرهم املحتملة واخلصوم التي قد حتـدث بسـبب األنشطــة 
اإلرهابية. ... لذلك تستبعد معظم رشكات التأمني اإلرهاب من التغطية 
يف التأمني ضد احلوادث واملمتلكات ، أو تتطلـب مــوافــقــــات أخـــرى 

لتوفري التغطية.

Equipment Breakdown Coverage
)HSB(

ُيعرف أيًضا باسم تأمني "الغالية واآلالت"، تغطية اخلسارة النامجة عن 
االهنيار امليكانيكي أو الكهربائي ملا يقرب من أي نوع من املعدات ، بام يف 
ذلك آالت النسخ وأجهزة الكمبيوتر. تنطبق التغطية عىل تكلفة إصالح 
اجلهاز. تعطل  بسبب  تالفة  أخرى  ممتلكات  وأي  املعدات  استبدال  أو 

Outdoor Signs
تغطية إصالح أو استبدال تغطية إصالح أو استبدال عالمات يف اهلواء 

الطلق بعد األرضار النامجة عن حادث يمكن تغطيتها.

Accounts Receivable
Valuable Papers and Records

تشمل تقريبا مجيع أشكال الوثائق املطبوعة أو السجالت باستثناء 
األموال أو األوراق املالية ؛ عادة ما يتم استبعاد برامج معاجلة البيانات 

والبيانات والوسائط.

Water Back-up and Sump Overflow
املنقولة  املواد  بسبب  بك  اخلاصة  املمتلكات  تلف  حالة  يف  تغطية  يوفر 
عن طريق املياه أو مياه الرصف الصحي التي احتفظت هبا من خالل 
مصمم  جهاز  عن  عبارة  احلوض  مضخة   ... املصارف.  أو  املجاري 
السفيل الطابق  أو  األساس  عن  بعيدًا  السطحية  أو  اجلوفية  املياه  إلزالة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتيايت جلميع قراء جريدتنا املحبوبة كاريزما وأمنيايت جلميع القراء 

بدوام الصحه والعافيه، أرحب بجميع أسئلتكم املتعلقة بكافه أنواع 
التامني عيل االيميل التايل.

samy@goldenwayins.com










