




شهد نحو ربع سكان العامل، السبت، حفل الزفاف امللكي الربيطاين وتابعوه عرب التلفزيون واإلنرتنت، بام 
يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي، إىل جانب مئات املدعوين وعرشات اآلالف من الناس الذي انترشوا عىل 

الطرقات يف ويندسور وحوهلا، باإلضافة إىل قرابة 5 آالف صحفي قاموا بالتغطية اإلعالمية للحفل.
وأتم األمري هاري واملمثلة األمريكية السابقة، ميغان ماركل، زواجهام رسميا، يف حفل مهيب حرضه نخبة 

من نجوم بريطانيا والعامل، باإلضافة إىل مئات آالف األشخاص، الذين احتشدوا يف بلدة ويندسور لتهنئة 
العروسني، وحرضت امللكة إليزابيث احلفل برفقة زوجها األمري فيليب، وقام األمري تشارلز، والد هاري، 
بتسليم ميغان إىل عريسها، يف ظل غياب والدها وعدم متكنه من احلضور من الواليات املتحدة، فيام بقيت 

والدهتا عىل مقربة منها طيلة احلفل.
وحرض احلفل بقية أفراد العائلة املالكة، فيام شارك شقيقه األمري وليام يف مراسم االحتفال بصفته "اإلشبني".

عىل أي حال، فإن أكثر ما يلفت االنتباه واالهتامم يف موضوع الزفاف، إىل جانب املشاهري من نجوم الكرة 
والفن، هو تكلفة الزواج امللكي.

وتشري التقديرات األولية إىل أن تكلفة العرس امللكي اإلمجالية وصلت إىل 32 مليون جنيه اسرتليني، أي ما 
يعادل 43 مليون دوالر، وهو مبلغ يفوق ما أنفق عىل زفاف شقيقه وليام من زوجته كايت عام 2011، والتي 

بلغت 34 مليون دوالر، وبحسب خرباء يف رشكة "برايدبوك" فإن اجلزء األكرب من تكاليف الزواج امللكي 
أنفقت عىل اإلجراءات األمنية، بينام بالكاد جتاوزت تكاليف ثوب زفاف ميغان والزهور والطعام والرشاب 

املليون جنيه اسرتليني.
وعىل الرغم من أن حفل زواج وليام وكايت كان أكرب ومتت إجراءاته يف ويستمنسرت آيب، فإن اإلجراءات 

األمنية لزفاف هاري وميغان كانت أكثر تكلفة بسبب مستوى التهديدات األمنية املتزايدة حاليا.
ووفقا للخرباء، فقد بلغت تكلفة اإلجراءات األمنية حلفل الزفاف حوايل 40 مليون دوالر، أما باقي التكاليف 

فتوزعت عىل النحو التايل: 121000 دوالر للعرشين عازفا للبوق الذين أعلنوا احلدث، و67000 دوالر لكعكة 
الزفاف، و148000 دوالر تكلفة الزهور، و404000 دوالر تكلفة اخليمة الزجاجية، و35000 دوالر تكلفة النقانق 

والشاي، بينام بلغت تكلة ثوب الزفاف حوايل 470000 دوالر.

الرئيس  أن  تويرت  عىل  تغريدة  يف  عاما(   93( األب  بوش  جورج  أرسة  باسم  متحدث  ذكر 
واإلرهاق. الدم  ضغط  هبوط  من  عانى  أن  بعد  مني  والية  يف  مستشفى  إىل  ُنقل  األسبق  األمريكي 
أمضى  بعدما  املستشفى  من  عاما(   93( األب  بوش  جورج  األسبق  األمريكي  الرئيس  خرج 
باسمه. املتحدث  أعلن  ما  بحسب  وإرهاق،  الدم  ضغط  يف  هببوط  إصابته  إثر  أيام  ثامنية  فيه 
يشعر  "الرئيس  إن  املستشفى  من  بوش  خروج  فيه  أعلن  تويرت  عىل  تغريدة  يف  ماكغراث  جيم  وقال 
تلقاها". التي  العاجل  بالشفاء  الكثرية  والتمنيات  عليها  حصل  التي  املمتازة  للرعاية  االمتنان  بعميق 
استدعى  مما  وبإرهاق  الدم  ضغط  يف  هببوط  أصيب  الرئيس  أن  ايار/مايو   27 يف  أعلن  نفسه  املتحدث  وكان 
الصيفية. للعطلة  منزال  بوش  آل  يمتلك  حيث  ماين  والية  يف  كري"  هيلث  ماين  "ساذرن  مستشفى  إدخاله 
مدينة  يف  مستشفى  يف  أسبوع  من  أكثر  األب  بوش  أمضى  أيار/مايو  ومطلع  نيسان/أبريل  هناية  وبني 
مصاب  األب  وبوش  باربرا،  زوجته  دفن  مراسم  انتهاء  بعد  مبارشة  إليه  نقل  تكساس  بوالية  هيوستن 
األسبق  الرئيس  والد  وهو  املستشفى.  إىل  مرارا  املايض  العام  أدخل  وقد  مقعد  وهو  باركنسون  بمرض 
جورج دبليو بوش الذي توىل الرئاسة لواليتني متاليتني بني 2001 و2009، وانُتخب بوش األب رئيسا يف 1988 
كلينتون. بيل  الديموقراطي  املرشح  أمام   1992 يف  االنتخابات  خرس  إذ  فقط  واحدة  لوالية  املنصب  وتوىل 

رد  إىل  تؤدي  قد  خطوة  يف  وذلك  تايوان،  مضيق  عرب  حربية  سفينة  إرسال  تدرس  املتحدة،  الواليات  أن  الثالثاء،  أمريكيون،  مسؤولون  أعلن 
الشاملية. كوريا  يف  النووية  واألزمة  جتارية  نزاعات  بسبب  لضغوط  األمريكية  الصينية  العالقات  فيه  تتعرض  وقت  يف  بكني،  من  حاد  فعل 
ترامب،  دونالد  الرئيس،  جانب  من  الدعم  عىل  جديدة  عالمة  أمريكية،  حربية  سفينة  مرور  حال  تايوان  يف  املسؤولون  ويرى 
منها. جزءا  تايوان  الصني  وتعترب  الذايت.  باحلكم  تتمتع  التي  جزيرهتم،  حول  الصينية  العسكرية  املناورات  من  سلسلة  بعد 
وقال املسؤولون، لرويرتز، إن الواليات املتحدة درست خططا ملرور حاملة طائرات مرة واحدة هذا العام، لكنها مل تنفذها ربام بسبب خماوف من إغضاب الصني.
وكانت آخر مرة عربت فيها حاملة طائرات املضيق يف 2007 خالل إدارة جورج دبليو بوش، ويعتقد بعض املسؤولني العسكريني أن مرور حاملة مرة أخرى تأخر.
البنتاغون  امتنع  فيام   ،2017 يوليو  يف  ذلك  فيها  حدث  مرة  آخر  وكانت  املضيق،  عرب  أمريكية  حربية  سفن  إرسال  استئناف  هو  استفزازا  األقل  اآلخر  واخليار 
عن التعقيب عىل أي عمليات مستقبلية حمتملة، ويف إطار مساعيه لكسب دعم الصني يف املواجهة النووية مع كوريا الشاملية، خفف ترامب من ترصحياته 
عن تايوان يف الشهور األخرية بعد أن خرج عن قواعد الربوتوكول، وهو رئيس منتخب قبل أن يتسلم منصبه واستقبل مكاملة من رئيسة تايوان يف عام 2016.
150 مليار دوالر. إىل  انتقامية عىل سلع تصل قيمتها  الطرفني بفرض رسوم  املتحدة والصني احتواء نزاع جتاري كبري هدد فيه كل من  الواليات  كام حتاول 
األمريكي  املعهد  افتتاح  مراسم  كبارا،  حلضور  مسؤولني  املتحدة  الواليات  ترسل  أن  اآلن  املستبعد  من  يبدو  آخر،  جانب  من 
رسمية. عالقات  بتايبه  واشنطن  تربط  ال  حني  يف  يونيو،   12 يف  وذلك  لواشنطن  سفارة  بمثابة  يعد  الذي  تايوان،  يف  اجلديد، 
عىل  يشجع  ترشيع  بتوقيع  بكني،  وأغضب  لتايوان  دوالر  مليار   1.4 قيمتها  أسلحة  مبيعات  واشنطن  اعتمدت  السلطة،  ترامب  توىل  ومنذ 
القومي. لألمن  مستشارا  لتايوان،  القوي  بتأييده  املعروف  بولتون،  جون  عىل  اختياره  وقع  كام  هلا،  األمريكيني  املسؤولني  كبار  زيارة 
وقال مسؤول أمرييكي لرويرتز إن واشنطن هتدف لتغيري الطريقة، التي تتعامل هبا مع طلبات السالح من تايوان، وذلك بدراسة كل طلب عىل حدة بدال من اجلمع بينها.
دائم. أمني  كرشيك  بمعاملتها  الدفاعية  تايوان  احتياجات  سيناسب  التغيري  هذا  إن  التايوان  األمريكي  األعامل  بمجلس  تشيمربز  هاموند  روبرت  وقال 

املدينة  إىل  األمريكية  السفارة  نقل  أسابيع من  بعد  القدس، وذلك  الوطني يف مدينة  بمناسبة يومها  استقبال  تقيم حفل  أن  يف خطوة غري مسبوقة، قررت روسيا 
الوطني  اليوم  احتفال  عقد  األوىل  للمرة  قررت  إرسائيل  لدى  الروسية  السفارة  فإن  الثالثاء،  اإلرسائيلية،  بوست"  "جريوزامل  صحيفة  أوردت  وحسبام  املقدسة، 
االحتاد  عن  روسيا  مجهورية  استقالل  يوافق  الذي  الوطني،  باليوم  عام  كل  من  يونيو  من   12 الـ  يف  روسيا  وحتتفل  أبيب،  تل  يف  تنظمه  كانت  بعدما  القدس،  يف 
14 يونيو، وكانت روسيا اعرتفت العام املايض بالقدس الغربية عاصمة  1990، لكن السفارة الروسية لدى إرسائيل ستقيم حفل االستقبال يوم  السوفيتي املنهار يف 
يبدو وكأنه  االحتفال  أن  الروسية برفض فلسطيني، ذلك  تقابل اخلطوة  أن  املرجح  لدولة فلسطني، ومن  القدس الرشقية عاصمة  أن  تأكيدها عىل  إلرسائيل، مع 
يتامشى مع قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، االحتفال يف مبنى تارخيي ونقلت الصحيفة اإلرسائيلية عن متحدث باسم السفارة الروسية قوله 
احلقبة  أثناء  أنشأ  قديم  مبنى  وهي  بـ"املسكوبية"،  تعرف  الرويس  الدبلومايس  عن  يتحدث  التي  واملنشأة  القدس،  يف  لروسيا  تابعة  منشأة  يف  سيعقد  االحتفال  إن 
" هو  القرار بالقول إن املبنى "يرمز إىل ثقافتان وتقاليدنا"، مؤكدا  أثناء توجههم إىل األرايض املقدسة، وبرر املتحدث  العثامنية، من أجل استقبال احلجاج الروس 
قطعة روسية حقيقية عىل أرض إرسائيل"، وحرص املتحدث عىل التأكيد بأن املبنى يقع يف الشطر الغريب ملدينة القدس، مضيفا: "نؤكد أن قضايا الوضع النهائي 
إىل  أبيب  تل  من  إرسائيل  يف  سفارهتا  بنقل  احتفلت  األمريكية  املتحدة  الواليات  املبارشة".وكانت  املحادثات  أثناء  النزاع  أطراف  من  حلها  جيب  القدس  فيها  بام 
وإرسائيل. حدود قطاع غزة  عىل  احتجاجا  تظاهروا  فلسطينيا   60 من  أكثر  ضحيتها  راح  جمزرة  اإلرسائييل  اجليش  فيه  ارتكب  يوم  املايض، يف  مايو  القدس يف 
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تستضيف روسيا النسخة رقم 21 من بطولة كأس العامل يف صيف 
عام 2018، وهو احلدث الريايض األكرب عىل وجه الكرة األرضية 

وذلك نظًرا للشعبية اجلارفة التي تتمتع هبا لعبة كرة القدم، ما 
جيذب نسب مشاهدة تلفزيونية أكرب حتى من نسب مشاهدة 

األوملبياد.
بنظامها  األخرية  هي   2018 العامل  كأس  بطولة  وستكون 
كأس  بطولة  قطر  تستضيف  أن  قبل  الصيفي  وتوقيتها  احلايل 
الشتاء  توقيت  يف  البطولة  إقامة  ستشهد  والتي   ،2022 العامل 
الصيف. يف  قطر  دولة  مناخ  من  القلق  بسبب  األورويب 

كام سيزداد عدد الفرق املشاركة يف البطولة إىل 48 منتخًبا 
بدًء من نسخة عام 2026، والتي ُيرجح أن تقام يف 3 بلدان هي 

الواليات املتحدة، كندا واملكسيك.
عىل أي حال، سيشهد املستقبل القريب جتمع أفضل العبي 

ومنتخبات كرة القدم حول العامل يف روسيا عىل أمل الفوز بلقب 
بطولة املونديال، وجول يقدم لكم كل يشء عن كأس العامل 2018.

متى موعد كأس العامل؟
رضبة  وتنطلق  العامل،  كأس  يف  األوىل  املباراة  ستلعب  روسيا 
السادسة  الساعة  متام  يف   ،2018 يونيو   14 اخلميس،  يوم  البداية 
الصيفي(. بريطانيا  بتوقيت   4( املحيل  روسيا  بتوقيت 
التصنيف  يف  فريق  أمام  ستكون  االفتتاحية  املباراة 
لوزنيكي،  ملعب  يف  وستقام  األوىل،  باملجموعة  الثاين 
العامل. كأس  هنائي  مباراة  أيضًا  سيستضيف  والذي 
هذه املباراة هي الوحيدة يف اليوم االفتتاحي، ولكن بعد ذلك سيكون 
هناك ثالث مباريات أو أربع يوميًا طوال فرتة دور املجموعات.

متى موعد هنائي كأس العامل 2018؟
البطولة تنتهي يوم األحد املوافق 15 يوليو، مع آخر انطالق لرضبة 
بداية يف متام السادسة يف موسكو )4 بتوقيت بريطانيا الصيفي(.
النهائي يسبق  الذي  اليوم  يف  تقام  الثالث  املركز  حتديد  مباراة 
يوليو. و11   10 يومي  يف  النهائي  نصف  الدور  ومبارايت 
املباريات األربع األخرية يف كأس العامل سوف تقام إما عىل ملعب 
لوزنيكي يف موسكو، أو ملعب كريستوفسكي يف سانت بطرسربج.

أين تقام بطولة كأس العامل 2018؟
يف  تلعب  سوف  البطولة  العامل،  كأس  تستضيف  روسيا 
أو  داخل  ستكون  املباريات  كل  مدينة،   11 عرب  ملعب   12
السفر. زمن  لتقليل  قليلة  بمسافة  األوروبية  روسيا  خارج 
أو  اإلنشاء  حديثي  هم  ملعب   12 إمجايل  من  مالعب  عرشة 
يف  لوزنيكي  ملعبي  األخرية،  اخلمس  السنوات  يف  تشييدها  تم 
الوحيد  االستثناء  مها  يكاترينربج  يف  املركزي  وامللعب  موسكو 
البطولة. من  أجل  من  واسع  نطاق  عىل  جتديدمها  تم  ألنه 

متى كان موعد قرعة كأس العامل 2018؟
 2017 ديسمرب   1 اجلمعة  يوم  يف   2018 العامل  كأس  قرعة  قامت 
أهم  أحد  ُيعترب  الذي  "الكرملني"  الشهري  روسيا  قرص  يف 
كبري  قرص  وهو  اإلطالق.  عىل  األهم  يكن  مل  إن  العاصمة  رموز 
الشيوعي احلزب  الستقبال  خروتشوف،  نيكيتا  عهد  يف  أسس 
قاعة  إىل  حتول  السوفيتي  االحتاد  أسطورة  انتهاء  بعد  لكن 
املواصفات  أحدث  عىل  قلعة  أو  حُمصن  جممع  حفالت 
مقًرا. يتخذه  بوتني  فالديمري  الرئيس  أن  حتى  العاملية، 
"هذا  للصحفيني  الفيفا  متحدث  قال  ذلك  عىل  وتأكيًدا 
متفرج،   6000 من  أكثر  يستوعب  رائع  من  أكثر  مكان 
يف  واملشاهري  الدوليني  الفنانني  من  العديد  قبل  من  واستضاف 
وأوبرا". بالية  صالة  ُيعترب  أنه  عنه  فضاًل  املايض،  يف  حفالت 

ما هي املنتخبات املتأهلة إىل كأس العامل 2018؟
فيام ييل قائمة الفرق املتأهلة لكأس العامل 2018:

ما هي جمموعات كأس العامل 2018؟
ديسمرب   1 يف   2018 العامل  كأس  جمموعات  قرعة  أجريت 
التي  القوية  الصدامات  من  كثري  عن  وأسفرت   ،2017
القادم. املونديال  يف  الكرة  عشاق  كل  أنظار  حمط  ستكون 
أوقعت القرعة املنتخبني اإلسباين والربتغايل يف املجموعة الثانية، 
اجلغرايف الذي  لتامسهام  الديريب  بمثابة  تعد  بينهام  واللقاءات 
أسفر عن وجود عداء تارخيي بينهام، وكام تعودنا يف كثري من 
وقعتا  حيث  نيجرييا،  األرجنتني  ستواجه  السابقة  املوندياالت 
هذه  يف  املوت  جمموعة  تعد  التي  الرابعة  املجموعة  يف  سويًا 
البطولة، لوجود آيسلندا وكرواتيا فيها رفقة النسور واأللبيثيليثتي.
املجموعة  ففي  العربية،  بمنتخباتنا  رحيمة  القرعة  تكن  مل 
املستضيفة  روسيا  رفقة  والسعودية  مرص  وقعت  األوىل 
املغرب  أما  قبل،  من  مرتني  العامل  كأس  بطلة  وأوروجواي 
إسبانيا  األوروبيتني  جارتيها  رفقة  الثانية  املجموعة  يف  فجاءت 
وقعت  وأخريًا  إيران،  منتخب  اآلسيوي  والقوي  والربتغال، 

وبنام. وبلجيكا  إنجلرتا  رفقة  السابعة  املجموعة  يف  تونس 
جدول جمموعات كأس العامل 2018:

ما هي مواعيد مباريات كأس العامل 2018؟
بني  يونيو   14 يف   2018 العامل  كأس  مباريات  ستنطلق 
جمموعة  وكل  والسعودية،  روسيا  املستضيف  املنتخب 
لتحديد  فيها  املتواجدة  املنتخبات  بني  مباريات   6 ستشهد 
.2018 يونيو   30 يف  سيبدأ  الذي  ال16  لدور  املتأهلني  املنتخبني 
الصدامات  أوىل  املجموعات  دور  من  الثانية  اجلولة  ستشهد 
الربتغال  بني  الصدام  هذا  وسيكون  العامل،  كبار  بني  القوية 
ستواجه  اجلولة  نفس  ويف  سوتيش،  مدينة  يف  وإسبانيا 
مجع  الذي  القارات  كأس  للقاء  إعادة  املكسيك يف  أملانيا 
.)4-1( بنتيجة  املانشافت  بانتصار  انتهى  والذي  بينهام، 
بني  الثقيل  العيار  من  مواجهة  املجموعات  دور  ختام  سيكون 
إنجلرتا وبلجيكا، ومن املمكن أن يكون املنتخبان قد ضمنا التأهل 
وقتها فسيكون اللقاء عىل ترتيب املجموعة، ويف أي حالة أخرى 
غري هذه ستزداد حرارة اللقاء كثريًا وسيكون بمثابة هنائي مبكر.



جدول مواعيد مباريات دور جمموعات
كأس العامل 2018:

ما هي الكرة التي ستلعب هبا مباريات كأس 
العامل 2018؟

تيلستار أديداس  هي   2018 العامل  كأس  ملباريات  الرسمية  الكرة 
كالسيكي  الكرة  هذه  وتصميم   ،"Adidas Telstar 18"  18  
العام. هذا  األملانية  الرشكة  منتجات  معظم  حال  حاله 
العامل  كأس  مباريات  هبا  ُلعبت  التيلستار  من  األوىل  النسخة 
النسخة  كانت  طفيف  وباختالٍف  املكسيك،  يف  كان  الذي   1970
ويذكر  الرسمية،   1974 مونديال  كرة  هي  التيلستار  من  الثانية 
الغربية. أملانيا  احتضنتها  العام  هذا  يف  العامل  يف  األهم  املسابقة  أن 
تم الكشف عن تيلستار 18 يف 9 نوفمرب 2017، وساعد يف الرتويج هلا 
نجم برشلونة واملنتخب األرجنتيني ليونيل مييس الذي قال حينها 
وجتربتها،  الكرة  هذه  عىل  مبكرًا  بالتعرف  حمظوظًا  كنت  "لقد 
شئ".  وكل  ألواهنا  اجلديد،  تصميمها  فيها  شٍئ  كل  أحببت  لقد 

كيف أشرتي تذاكر كأس العامل؟ وما هي أسعارها؟
كأس  طرح تذاكر  "الفيفا"  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  أكد 
FIFA.com/ موقع   عىل  سبتمرب   14 تاريخ  من  بدًء  العامل 
من  فقط  املشجعون  يتمكن  لن  للفيفان  وطبًقا   .  tickets
لعدة  التذاكر  من  جمموعة  كذلك  بل  فردية،  تذاكر  رشاء 
حمددة. مدينة  يف  أو  حمدد  ملنتخب  تذاكر  بينها  من  مباريات 
مقسمة  منهام  وكل   ، بمرحلتني  التذاكر  بيع  وستمر عملية 
األوىل  املرحلة  من   األوىل  الفرتة  ستبدأ  حيث  فرتتني.  إىل 
لن  املرحلة  تلك  وخالل  أكتوبر،   12 يف  وتنتهي  سبتمرب   14 يف 
الطلبات،  تقديم  بمواعيد  يتعلق  فيام  كبرية  فوارق  هناك  تكون 
وسيكون  بالتذاكر،  الفوز  يف  للنجاح  متساوية  فرص  له  فالكل 
نوفمرب.  16 يوم  يف  التذاكر  عىل  احلاصلني  إعالن  موعد 
فيام ستنطلق الفرتة الثانية من املرحلة األوىل يوم 16 نوفمرب وتنتهي يف 28 
نوفمرب، وخالل هذه الفرتة، سيتم تقديم التذاكر وفًقا ألسبقة الوصول.
العامل  كأس  قرعة  بعد  األوىل  بالفرتة  فتبدأ  الثانية  املرحلة  أما 
العشوائي  االختيار  بنظام  يناير  و31  ديسمرب   5 يومي  بني 
الثانية  الفرتة  األوىل. أما  املرلة  من  األوىل  الفرتة  مثل 
الوصول. بأسبقية  أيًضا  أبريل  و3  مارس   13 بني  فستكون 
األخرية  الدقيقة  تذاكر  بيع  مرحلة  هناك  ستكون  أخرًيا، 
العامل. كأس  هنائي  موعد  يوليو،   15 يوم  إىل  أبريل   18 يوم  منذ 

ما هي أسعار تذاكر كأس العامل؟
بينام  فئات،   4 إىل  الفردية  العامل  كأس  تذاكر  أسعار  تنقسم 
فقط. روسيا  يف  للمقيمني  متاحة  املجمعة  التذاكر  ستكون 
: األمريكي  بالدوالر  الفردية  التذاكر  أسعار  ييل  وفيام 

ويتم بيع معظم التذاكر عرب شبكة اإلنرتنت، مع توفر تذاكر 
"اللحظة األخرية" يف منافذ البيع يف روسيا أثناء البطولة وذلك لبيع 

التذاكر املتبقية من السوق االلكرتونية.

القنوات الناقلة لكأس العامل 2018
تستحوذ شبكة قنوات beIN SPORTS عىل حقوق بث كافة 

مباريات كأس العامل 2018 يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

أب رز املرشحني للفوز بكأس العامل
ُتعد حاملة اللقب أملانيا هي أبرز مرشح للفوز بالبطولة لدى أغلب 

مكاتب الرهانات، بعد عبور التصفيات بـ10 انتصارات و43 هدًفا يف 
10 مباريات.

ورغم غياب قائد منتخب 2014 فيليب الم الذي اعتزل كرة القدم، 
وصعوبة تواجد باستيان شفاينشتاجير الذي يلعب حالًيا يف الواليات 
املتحدة، تبقى أسامء كامنويل نوير، ماتس هوملس، توين كروس، 

مسعود أوزيل وتوماس مولر كافية للغاية لدعم حظوظ نسور 
املانشافت للمنافسة بقوة عىل لقب املونديال.

كام ستعول فرنسا  عىل رسعة نضج جيلها الشاب الذي أصبح 
يكون قوة كروية حقيقية حيسب هلا ألف حساب عىل الساحة، 

بعد الوصول إىل هنائي يورو 2016. وسيكون نجوم كأنتوان 
جريزمان، بول بوجبا وكيليان مبايب يف مقدمة فريق الديوك الذي 

يطمح ديدييه ديشان يف قيادته للفوز بالذهب.

مكاتب  يف  فرنسا  عىل  إسبانيا  و  الربازيل  منتخبي  يتفوق  بينام 
شك  وال  التصفيات.  يف  املذهل  مشوارمها  بفضل  املراهنات 
كوتينيو  فيليبي  نيامر،  عىل  هائلة  آمااًل  يعلقون  السيليساو  أن 
املنافسني،  شباك  لتمزيق  الفريق  هجوم  لقيادة  فريمينو  وروبريتو 
باولينيو. برشلونة  العب  يف  متمل  متوقع  غري  بنجم  مدعومني 
فيام تريد إسبانيا إهناء حقبة سوداء بعد اإلقصاء من دور املجموعات 
من كأس العامل 2014 ومن ثمن هنائي يورو 2016. حيث نجح فريق 
يف  مباريات   10 أصل  من  بـ9  الفوز  يف  لوبيتيجي  جولني  املدرب 
إيطاليا. عن  نقاط   5 بفارق  جمموعته  املاتادور  ليتصدر  التصفيات، 
عبوره  رغم  املرشحني  أبرز  األرجنتني  من  منتخب   ويبقى 
إيطاليا  إنجلرتا  و    ، بلجيكا  بجانب   بالغة،  بصعوبة  التصفيات 

)يف حال العبور من امللحق(.

من هو أبرز املرشحني للفوز بجائـــزة الكـــرة 
الذهبية؟

مرشحان  ليونيل  واألرجنتيني  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل 
اجلائزة  هبذه  مييس  فوز  مع  الذهبية،  الكرة  بجائزة  للفوز 
.2014 يف  العامل  كأس  هنائي  األرجنتني  خسارة  من  الرغم  عىل 
األملاين توماس موللر كان وصيف مييس يف هذه اجلائزة، وهو مرشح 
للحصول عليها إذا كررت أملانيا تتوجيها بكأس العامل، مع تواجد توين 
كروس ومانويل نوير اللذين يملكان آمااًل يف حصد هذه اجلائزة أيضًا.
نيامر قدم مستويات مذهلة مع الربازيل يف كأس العامل املايض قبل 
األداء  آخر من نفس  أننا عىل موعد  ويبدو  النهائي،  ربع  اإلصابة يف 
عندما يلعب نيامر يف البطولة القادمة مرتديًا ثوب النجم األول للسامبا.
فرنسا  مواهب  من  االستفادة  من  ديشامب  ديديه  متكن  إذا 
أنطوان  واحدة،  بوتقة  يف  وصهرها  املنتخب  يف  املوجودة  الكبرية 
جريزمان وبول بوجبا يملكان الفرصة للتألق واملنافسة عىل اجلائزة.
واجلدير بالذكر، أنه مل حيصل العب عىل جائزة الكرة الذهبية عقب 
حصد  عندما   ،1994 منذ  العامل  كأس  بلقب  بالده  منتخب  تتويج 
تارخيها. يف  الرابع  باللقب  الربازيل  تتويج  عقب  اجلائزة  روماريو 
ومييس  زيدان  الدين  زين  كان،  أوليفري  رونالدو،  احلني،  ذلك  ومنذ 
كانوا يلعبون يف صفوف وصيف كأس العامل وحصدوا جائزة الكرة 
GOAL أمحد عفيفي

الرسمي  حسابه  عرب  املرصي  النجم  نرشها  صورة  يف  هذا  جاء 
"تويرت". االنتشار  واسع  القصرية  التدوينات  موقع  عىل 
انطالق  قبل  للجامهري  طمأنينة  رسالة  كتب  املرصي  النجم 
جيد". "شعور  كلمتان:  بكتابة  واكتفى  بأيام  املونديال 
صالح كان قد تعرض لإلصابة يف مباراة هنائي دوري أبطال أوروبا 
أمام ريال مدريد بسبب تدخل عنيف من سريخيو راموس، جدير 
بالذكر أن النجم املرصي من املتوقع أن يشارك يف كأس العامل بصورة 
بعد. يتحدد  مل  األوىل  املباراة  يف  الظهور  من  موقفه  لكن  طبيعية 

بعث النجم املرصي حممد صالح برسالة
 طمأنينة جلامهري املنتخب املرصي
 قبل انطالق بطولة كأس العامل املقبلة



بـــصـــمــــــه
قد تكون بلون النور .. وقد تكون بطعم النار .. 

لكنها ) بصمه(

) يتداعي اخليال ويسقط بال حراك حتت أقدام 
احلضاره املرصيه القديمه (

عشقًا  تقطــر  التــي  الذهبيــــه  اجلمـــله  هـــذه 
واحرتامًا وتقديرًا للحضاره املرصيه ، قائلها هو 
اآلثار  كريس  استاذ  شامبليون  فرانسوا  چون 
وأول   college de France يف  املرصيه 
اللوفر،  متحف  يف  املرصيه  للمجموعه  امني 
ذلك   . القبطيه  اللغه  يف  معجاًم  وضع  من  وهو 
العامل الفرنيس هو من فك رموز اللغه املرصيه 
القديمه مستعينًا بحجر رشيد الذي تم اكتشافه 
الفرنسيه ملرص واملوجود  نسخته  احلمله  اثناء 
الربيطاين  املتحف  من  االول  الدور  يف  االصليه 
نسخه  لدينا  موجود  باملناسبه    ١٨٢٨ عام  منذ 
املتوحدين  رئيس  شنوده  االنبا  مركز  يف  منه 
كاليفورنيا انجلوس  بلوس  القبطيه  للدراسات 
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الغريب يف االمر ان يكون هناك متثااًل هلذا العامل 
فوق  باحلذاء  قدمه  واضعًا  وهو  ملرص  العاشق 
رأس فرعون مرصي ، أمر يف منتهي الغرابه لكن 
تعرف  عندما  القارئ  عزيزي  ستنتهي  غرابتك 
مثال  صنعه  الذي  التمثال  ذلك  قصة   ، القصه 
موتور تسيد عليه احلقد فأعمي بصريته ال برصه 
. مثال فرنيس اسمه / فريدريك اوجست  پار 
عمل  اسامعيل  اخلديوي  عيل  عرض  تولدي. 
اجلره  حتمل  مرصيه  المرأه  ضخم  متثال 
االفتتاح حفل  يف  القناه  مدخل  يف  ليضعه 
جعلت  االفتتاح  حلفل  الباهظة  التكاليف  لكن 
اخلديوي يتخيل عن االتفاق ، وهنا كانت خيبة 
بذل  ان  بعد  املثال  اصاب  الذي  والغضب  االمل 
الفني  العمل  بذلك  حلم  ان  وبعد  والعرق  اجلهد 
املادي  واملقابل  اسمه  سيخلد  الذي  العاملي 
العمر  صفقات  من  صفقه  يعترب  الذي  املغري 
الفالحه  مالبس  املرأه    بدلت  هنا    ، فنان  ألي 
وبدلت   ، اليونان    آهلة  احد  بزي  املرصيه 
املدخل  من  وجهتها  غريت  ،كام  بشعله  اجلره 
احلريه  جزيرة  ايل  السويس  لقناة  اجلنويب 
املحيط  مياه  عيل  نيويورك  ميناء  يف  بايليس 
األثريه   املواقع  احد  اليونسكو  اعتربته  ،حيث 
هذا  وقلب  حلق  يف  بقيت  ما  غصة  لكن 
من  االنتقام  يف  ورغبة  منه  وامعانًا  املثال 
سهامه  وسدد  اهلدف  اخطأ  اخلديوي 
مرص  ايل  بداخله  احلقد  مرارة  وكل  املسمومه 
اخلديوي  ان  تنايس  او  ونيس  وحضارهتا 
وهكذا  اصاًل  احلضاره  هلذه  ينتمي  ال  نفسه 
باحلذاء  قدمه  واضعًا  لشامبليون  متثااًل  صنع 
ان  من  بداًل   ، املرصي  الفرعون  رأس  فوق 
مرص  ايل  وجهها  للخديوي  إهانته  يوجه 
قد  هنا  ايل   ، مرص  أهل  وكل  مرص  وحضارة 
وربام  ايضاحًا  اكثر  اصبحت  الصوره  تكون 
.االغرب  ) لكن   (  !! الغرابه   سبب  ضاع 
هو ان تسمح الدوله الفرنسيه ألكرب جامعه هبا 
العلم  نور  حتمل  مناره  اهنا  املفروض  جامعه 
واملعرفه للعامل ، جامعة السوربون هذه اجلامعه 

الدنيا".  يف  أٍب  "أمجل  إىل  ُأهديه  املقال  هذا 
العبارة  هذه  اآلن  يقرأون  ممن  العديد  أن  وأعلُم 
ا أو هيتفون جهًرا: “بابا هو أمجل  هيمسون رسًّ
هؤالء  لكل  ُمهًدى  فهو  وهبذا  الدنيا!”  يف  أب 
أعرفه. الذي  األمجل  لألب  وأيًضا  وأولئك، 
العامل  ثقافات  يف  األدبيات  مجيع  أن  والشاهد 
تاج  عىل  دّرًة  ووضعتها  األمَّ  "دّللت"  قد  كاّفة 
كّرمت  مجيُعها  واألديان  اإلنسانية.  العالقات 
"األم" وأسكنتها املكانة األعىل بني البرش. وقصائد 
واألمثال  واألغنيات،  اد،  ّ الرسُّ وروايات  الشعراء، 
من  وغريها  الدرامية،  واألفالم  الفولكلورية، 
مهسات البرش يف آذان البرش، أوسعت األمَّ كتابًة 
تستحق  شك  دون  وهي  وختليًدا.  وتصويًرا 
السامء  ِقبل  من  منذورٌة  فاألمُّ  وأكثر.  هذا  كل 
حيوية  بيولوچية  مهمة  وأنبل  وأشّق  ألعرس 
يؤدهيا كائٌن حي. أن خَيُلص من جسدها جسٌد، 
زهرة  برعمُة  ُترشق  مثلام  نفٌس،  نفِسها  ومن 
ال  ثم  الولود.  اخلصبة  الطيبة  األرض  طمي  من 
ُتكمل  بل  املعجز،  األسطوري  الدور  هبذا  تكتفي 
حتى  براعمها  إنبات  يف  النبيل  القديس  دورها 
أغصاهنا. الزهوُر فوق  بعدما تستوي  تفنى هي، 
ألن  ربام  ُينسى.  أنه  يتذكُر  وقّلام  األُب.  وُينَسى 
حوله،  من  الساموية  واألوامر  الكونية  األدبيات 
يتواضع يف معرفه مكانه ومكانته. وربام  جتعله 
ه  أمَّ حيبُّ  طفال  كان  منذ  الطويل  ِمراسه  ألن 
ويرمتي يف حضنها إن غاضبه طفٌل مشاكس، أو 
هنره أٌب، أو عّنفه معلم، دّربته أن يعرف أنه سيأيت 
دائاًم رقم )٢( بعد األم، حني يصبح أًبا. وربام ألنه 
صّدق أنه "Money Maker، صانع مال وفقط
ويف  البيت  يف  الكل"  يف  "الكّل  هي  األم  بينام 
ُينسى أنه  تذّكر  كلام  ألنه  وربام  الصغار.  قلوب 
رشيف  حديٌث  التذّكر  وبني  بينه  حائاًل  وقف 
وربام  أبوك.”  ثم  ك،  أمُّ ثم  ك،  أمُّ ثم  ك،  “أمُّ يقول: 
الفرُح  ويكفيه  بالتكريم،  يعبأ  ال  بالفعل  ألنه 
باألبّوة  يشعر  ال  ألنه  وربام  الصغار.  عيون  يف 
صارت  التي  لزوجته  بل  وحسب،  لصغاره 
وبالطبع  وربام.  ربام  وألف  كذلك.  لصغاره  ا  أمًّ
عن  ال  التكريم،  يستحقُّ  الذي  األب  عن  هنا  أتكّلم 
كأي  احليوي  اإلنجاب  بدور  يقومون  الذين  اآلباء 
ينسون.  فيام  صغارهم  ينسون  ثم  حي،  كائن 
أن  فينسى  ُينسى،  الذي  احلقيقي  لألب  وأعود 
بعيد  الفرحني  مع  ويفرح  ُينسى،  أنه  يتذكر 
اجلميلة  بتلك  صغاره  مع  فيه  حيتفل  الذي  األم 
فصارت  صغرية،  صبيًة  بيته  إىل  محلها  التي 

هبذا  حتتفي  بان  الكربي  احلامقه  تلك  ترتكب 
التمثال الوضيع وتضعه يف ساحتها ليمر به ويراه

كل عابر بأرض السوربون. 
هنا جيب ان يكون لنا وقفه كل مرصي غيور عيل 
مرصي  كل  ووطنه،  وتارخيه  حضارته 
وقوميته  املرصيه  هويته  عيل  حريص 
جيب  اخالقيه  مهزله  هذه   .. املرصيه 
عليها  احتجاجنا  نعلن  وان  نوقفها  ان 
املستوي  عيل  حراك  هناك  يكون  ان  جيب 
جاليه   كل   ، الشعبي  واملستوي  الرسمي 
احتجاجها  تعلن  ان  البد  العامل  حول  مرصيه 
الفرنسيه والقنصليات  السفارات  امام 
ان  ،جيب  فرنسا  يف  املرصيه  اجلاليه  خاصة 
عن  مسئوله  عامليه  كمنظمه  اليونسكو  نحرك 
جامعة  من  العنرصي  التمييز  هذا  ضد  الثقافه 
دعوي  نرفع  ان  االمر  احتاج  اذا   ، السوربون 
هذه  ضد   ) الهاي   ( الدولية  العدل  حمكمة  يف 
جامعة  وتتبناها  حضارتنا  ايل  املوجهه  االهانه 
ان  تستحق  حضارتنا   ... الفرنسيه  السوربون 
ندافع عنها بكل ما أوتينا من محيه وغريه وطنيه
وثروه  تليد  وتاريخ  جمد  لنا  َتَرُكوا  اجدادنا 
والعامل   ١٨٢٨ عام  منذ   ، بامل  تقدر  ال  حضاريه 
نفخر  ان  لنا  حيق  اال  املرصيات  عىل  يعتمد 
دعونا   ، االهانه  هبذه  نقبل  فكيف   ، بجذورنا  
املرصيه  اجلاليه  خالل  من  ونبدأ  الُشَعله  نحمل 
كفء  سفريه  لدينا  المريكا  الغريب  الساحل  يف 
ملياء خميمر   / السفريه  وطنيه ونشيطه معايل 
تبدأ  ان  كاريزما  جريدة  خالل  من  ادعوها 
الرشاره االويل  ، نعم نحن نعلم حجم االلتزامات 
نطمع  جتعلنا  هبا  ثقتنا  لكن  كاهلها  عيل  امللقاه 
يف قيادهتا للجاليه املرصيه هنا وان تتضافر من 
املرصيه  االعالم  وسائل  كل  اهلدف  هذا  اجل 
قنواتنا  كل  بالدعوه  واخص   ، الساحه   عيل 
اجل  من  االخري  وصحفنا  التليفزيونية  
االهانه  هذه  ورفض   لشجب  اجلاليه  حتفيز 
املرصيه  حضارتنا  إهانة  أكرر   ، هلا  حد  ووضع 
مرصي  لكل  دعوه  هذه   ، مقبول  غري  امر 
القنصليه  امام  ان نقرر وقفة احتجاجية  غيور 
التمثال  هبذا  حضارتنا  الهانة  شجبًا  الفرنسيه 
الفرنسيه السوربون  جامعة  ساحة  يف  املسخ 
بنا ..فهيا  ملتابعتنا   الباقني  وندعوا  نحن  فلنبدأ 

وحيتفلون  صغاُره،  حوهلا  يلتفُّ  ا  ُأمًّ يديه  عىل 
اللطيفة  اهلدايا  ثمن  منه  يأخذون  بعدما  بعيدها 
قلبها.  عىل  الفرَح  لُيدخلوا  هبا  سيفاجئوهنا  التي 
القرن  أوائل  يف  عاشت  طيبة  أمريكية  صبية  لكن 
ُينسى.  الذي  الطيب  هذا  يف  فّكرت  املايض، 
كانت  دود".  سامرت  لويس  "سونورا  اسمها 
عظة  إىل   ١٩٠٩ عام  من  اآلحاد  أحد  يف  تستمع 
عنها  رحلت  قد  أّمها  وكانت  األم.  عيد  يف  دينية 
سونورا  تكمل  ومل  السادس،  طفلها  تلد  وهي 
املزارع  األُب  فكّرس  عرش.  السادس  عامها 
اخلمسة  أشّقائها  مع  لرتبيتها  حياته  البسيط 
حنان  غري  سونورا  الصبية  تعرف  فلم  الذكور. 
حضًنا حضنه  غري  جتّرب  ومل  حناًنا،  أبيها 
أطفاله عىل  قلبه  وجيب  غري  تسمع  ومل 
مرضها  عىل  سهره  غري  شهدت  وما  وجيًبا، 
سهًرا.  دروسها،  واستذكارها  وصحوها 
مطولة  عريضة  كتبت  أن  إال  منها  كان  فام 
أطفاله حياة  يف  األب  مكانة  عن  فيها  تكلمت 
يوم  بتخصيص  عريضتها  هناية  يف  وأوصت 
اخلالد العاملي  األم  بعيد  أسوًة  باألب،  لالحتفال 

العابر للجغرافيات واألزمان.
العيد.  هذا  ليوافق  والدها  ميالد  عيد  واقرتحت 
احلكومي  لالئتالف  العريضة  الفتاة  قدمت 
الفئات  بعُض  فكرهَتا  فأيدت  سبوكني،  ملدينة 
احتفلت  التايل  العام  ويف  واليتها.  يف  املجتمعية 
عيد  بأول  واشنطن  بوالية  "سبوكني"  مدينة 
عام  جاء  ثم   .١٩١٠ يونيو   ١٩ يوم  العامل  يف  أب 
"ليندون  األمريكي  الرئيس  ليصدر   ١٩٦٦
األحد  يكون  بأن  ا  رئاسيًّ مرسوًما  چونسون" 
الرسمي. األب  عيد  هو  يونيو  شهر  من  الثالث 
خجوال عيًدا  ظّل  سبق،  ما  كل  مع  لكنه، 
استحياء  عىل  الروزنامة  إىل  عام  كل  يتسلل 
به  يشعر  أن  يريد  ال  كأنام  واثقة،  غري  وبُخطى 
أحٌد. وبالفعل، قّلام يشعر به أحد. فثمة أٌب ُيفاجأ 
اهلدايا.  له  ويقدمون  حوله  يتحّلقون  بأطفاله 
التفكري:  يف  غارق  وهو  األغلفة  فّض  يف  فيبدأ 
وتذّكروا؟"  نسيُت  وقد  ميالدي  عيد  اليوم  "هل 
Happy Fa� يقول: من  يسمع  برهة   وبعد 
نسى.  قد  ما  فيتذكر   .ther’s Day, Dad
وثمة آباٌء ال يعرفون شيًئا عن هذا العيد اخلجول. 
املهندس  أعرفه:  الذي  اجلميل  لألب  أقول 
شحاته”:  اللطيف  عبد  "نبيل  املرموق  املعامري 
وعمر،  مازن  ألطفايل  رائًعا  أًبا  فقط  تكن  “مل 
وشقيًقا  حنوًنا،  أًبا   : وستظلُّ يل،  كنَت  بل 
جملة "٧ أيام" 

وضال  جانح  وإعالم  نصنعه،  ال  عداء  خضم  يف 
أن  يعتقد  من  هناك  يزال  ال  العوملة،  عامل  يف 
بعينها،  فضائيات  أو  إذاعات  إىل  اإلستامع 
أدوات  بإعتبارها  اخليانة"؛  "جريمة  إىل:  ترقى 
واالكاذيب! لالراجيف  ومرّوجة  فاسدة، 
القوية ذاكرته  الكثري منا حيمل يف  أن     وال شك 
فيها  والتي  وعناوينها،  باسامئها  تطول  قائمة 
أشخاص  إىل  يشري  ما  هبا  ألن  القلب؛  يدمي  ما 
وأوطاننا! وعشريتنا،  شعبنا،  من  وجهات 
وعينه  احلرص،  يلتزم  منا،  البعض، 
روميل األملاين  القائد  مقولة  عىل  املفتوحة 
الذي  هو  الناجح  القائد  "ان  تؤكد:  والتي 
أبداهنم"! قبل  أعدائه  عقول  عىل  يسيطر 
مرغوب،  ممنوع  كل  باب  من  اآلخر،  والبعض 
اسمح  "قد  وجيزم:  نفسه،  يف  كفاية  يثق 
ولكن  اذين،  حول  تطّن  أن  املريبة  بالفكرة 
رأيس"! يف  تستوطن  بأن  أبدًا،  هلا  أسمح  لن 
التي  املعنّية،  السلطات  فان  األحوال،  كل  ويف 
هذه  إىل  يصغي  من  كل  عىل  فّزاعاهتا  تطلق 
والتشويش  تتبعها  عن  ناهيك  املضادة،  األبواق 
إىل  الوصول  من  ومنعها  واسكاهتا،  عليها، 
ميض  مع  ستدرك،  واملشاهد،  املستمع 
هي    ما  البائسة،  املحاوالت  هذه  أن  الوقت، 
مفادها: إجيابية،  وغري  عكسية،  رسائل  إال 

   اننا ضعفاء يف كينونتنا، ويف وعينا وإعالمنا؛ حتى أننا 
نخشى من احلروف والصور، املتطايرة يف اهلواء! 
ما فشل  أو  خمٍز،  واقع  عىل  نتسرت  اننا  أو 
األيام  حرب  يف  حدث  مثلام  منه،  نستحي 
أن  الناس  اكتشف  عندما   ،1967 عام  الستة 
صوتنا! من  صوتًا  أصدق  كان  العدو  صوت 
األصوات  هذه  إىل  جيدًا  نصغي  أن  املهم  من     
فهمها يف  الكسل  عن  نتوقف  وأن  الضالة، 
املغرضة أهدافها  مع  بجدية   والتفاعل 
سيئة حقائق  عن  يتحدث  البعض  كان  فإذا 
ان  املستهدفة،  احلكومات  فعىل  نامرسها؛ 
إىل  وتسعي  وترصفاهتا،  أحواهلا،  تتدارك 
املُّنحنية! ذاهتا  يف  تقويمه  يمكن  ما  تقويم 
فعلينا  احلقيقة،  غري  عىل  االخبار  كانت  اذا  اما 
وذلك  املضلل،  اإلعالم  وكذايب  املدعني  مواجهة 
بعيدًا  واملنطقية  واملصداقية  والرباهني  باحلجج 
تفيد وجتدي! أكثر مما  التي ترض  املهاترات  عن 
وزالتنا،  أخطائنا،  عن  دائاًم  يبحث  العدو  ان     
وعثراتنا، كي ينفخ فيها ويضّخمها؛ ثم يفضحنا، 
ظنه  خاب  فإذا  الغد،  نور  من  نيأس  وجيعلنا 
أهدافه  يناقض  ما  سوى  جيد  ومل  وبحثه،  
واالفرتاء  الكذب  إىل  يلتجيء  فانه  اخلسيسة؛ 
املشني، وعندما يفعل ذلك، فانه يسقط، واحلقيقة 
ننترص!... وباحلقيقة  وتفضحه،  تكشفه 



 . املرصيني  شخصية  يف  اسايس  مكون  الدين 
يعيشون  من   حتى  كثرية  لفئات  متغلغلة  واثاره 
اللصوص  مثل  تعاليمه  ضد  يعملون  حياهتم 
كل  يرتكبون  الذين  والفاسدون  والعاهرات 
املؤبقات وهم يرددون دعاء مقدس طالبني السرت 
واملعؤنة المتام اعامهلم الرشيرة  حتت محاية اهلل
القدوس ؟!وهذه الظواهر وغريها جعلت البعض 
يطلق عبارات مثل " املرصيني شعب متدين بطبعه 
وعيل غرارها وبدون تعميم او شمولية يمكن ان   "
جهله  ب"  متدين  شعب  منهم  الكثريين  ان  نقول 
بمعاداة  فقط  متعلق  االمر  .وليس  بطبعه  وليس   "
بسهولة  يمكن  والذى  املخزي  االمر  القراءة 
والكتب  الصحف  توزيع  ارقام  خالل  من  معرفته 
مليون   100 ايل  وصل  الذى  املرصيني  بعدد  مقارنة 
التى  السمع  ثقافة  ايل  باالرتكان  ايضا  .ولكن  نسمة 
ادت ايل تكريم عدد من اخلطباء والواعاظ وتقديس 
اقواهلم واتباعهم دون فحص او متحيص . وعندما 
كشف  او  الدعاء  اقوال  مراجعة  احدهم  يطلب 
والسباب  الشتائم  عليه  تنهال  وخطاياهم  اخطاهم 
من كل حدب وصوب .ويمكن مالحظة هذا من 
خالل التقديس الكبري الذى تناله شخصيتى الشيخ 
الضخم  التقديس  .او  شنودة  والبابا  الشعراوي  
البخاري  تقديس  مثل  تقرا  مل  كتابات  تناله  الذى 
والذى يضعه البعض يف مرتبة كبرية بل ويقسمون 
باسمه وشخصه دون ان يكونوا قد قراواء صفحة 
عيل  ذلك  .ويقابل  الضخمة  جملداته  من  واحدة 
السنكسار  كتاب  وتقديس  تكريم  املسيحي  اجلانب 
الذى حيوي قصص وسري القديسني وحيتوي عيل 
باجلهل  املتدين  بني  يظهر  وعندما  كثرية  خرافات 
بني  سقطت  التي  كالقشة  يكون  قاريء  شخص 
الرتاث  كتب  بتنقيح  وطالب  جترا  واذا  نار  كومة 
ابواب  نفسه  عيل  يفتح  والسنكسار  البخاري 
موجعة  لسانية  ولكامت  صفات  وينال  اجلحيم 
وعندما يطالب ان يقرا هوالء هذه الكتب او غريها 
تنقيح  من  حتتاجه  ما  مدي  بانفاسهم  ليكتشفوا 
بل  النفس   عيل  ثقيل  فعل  هلم  بالنسبة  والقراءة 

بداية القول سكة سفر اترسمت عىل الكفوف 
واتشافت ىف فنجان قهوة ملفوف عليه رسمه 
وبارده  قاسية  أراضيها  لبالد  طالعه  لسه  ورده 
عىل  العتب  مشوفتوش  ال  طريقك  شفت 
النظر وال انت حتى مسمعتوش روح واتغرب 
طوف وشوف وترجع تأنى تبص ىف الكفوف 

وعجبى!!! 

احلبيبة  بالده  من  حكاية  ومعاه  جاى 
وبيشم  جديدة  بالد  ىف  أحالمه  يفرد  وهدفه 
بعيدة  بس  قريبة  وبيوت  شوارع  رحيه 
كأنه  دمعه  عىل  حاجزه  عينه  لسه 
مكسور  واحساسه  ماشى  كفيف 
ضيف  فيها  اسمه  بالد  ىف  مهو  ضعيف 
يفرحك  إلىل  شوفت  ال  أوهلا  ىف  لسه  واحلكاية 
بتنبت  خرضاء  ورقة  لساك  حيزنك  إلىل  وال 
ثمر  حتى  وال  ورد  طرحت  ال  الشجر  عىل 
الشتوى  الليل  بطول  طويل  املشوار  ولسه 
اخلفافيش  بني  وتسكن  تنام  ناوى  التقيل 
وريش  جناح  ليك  ويصبح  تعافر  وال 
الريح  عكس  ورفرف   جدع   يا  طري  
ويشتدد  جناحك  يقوى  ما  الجل 
وتتهد  اوهلا  من  هتتعب  انت  وال 
يوم  ىف  تنزل  وال  ربك  سامه  ىف   حلق 
السد  انت  خليك  الطوفان  جه  ولو  لالرض 
عم سام  قال زمان حكمه مكتوبه ىف كل مكان 
دماغك  شغل  جتمع  وازرع  تالقى  اتعب 
يسمع  اسمك  يوم  وهيجى  دراعك  بعده  ومن 
تعرف  عرشات  ىف  عرشات  وشغال  عداد 

هي سؤال املحطات األخرية يف سفر العمر، هي 
املوانئ املتوارية يف ضباب الزمن، حتوم حوهلا 
مراكب األحالم، تأيت بخفة ريشة طائر حوٍم 
نغامت  تضبط  الصول  كمفتاح  أيلول،  يودع 
القلب عىل سّلمها، هي السعادة... نقطة البداية 
 ... احلياة  حكاية  تدور  بينهام  وما  والنهاية 
العطر  مثل  بساطتها،  يف  حتقيقها  صعوبة 
للزهور،  الرسية  باحلياة  يبوح  نسمة  يف  األنيق 
من  اإلنسان  يراها  الوجوه  املتعدد  كاملوشور 
ولكن  مبتغاه...  وحيقق  حيبذه  الذي  اجلانب 
فرص  تتناقص  اإلنسان  رغبات  تزداد  عندما 
عكسا  تتناسب  ألهنا  ليس  السعادة،  امتالك 
أثرها  يفقد  ألنه  بل  وأحالمه،  طموحه  مع 
عن  فيغفل  سعاداته،  اجتاهات  بفوضى 
سعادته  فيها  ختتبئ  قصرية،  زمنية  برهات 
وميناء سالمه من اليأس. مثل ريايض يامرس 
يلحظ  فال  خالبة،  طبيعة  يف  اجلري  رياضة 
معنى  فكره  يستلب  وال  العفوي  مجاهلا 
اهلدف،  إىل  جيري  ألنه  العظيم،  اإلبداع  هذا 
والسعادة  النشوة  ستمنحه  التي  القمة  إىل 
التايل... اهلدف  حتقيق  وجع  أمام  املتالشية 
اإلنسان،  شخصية  يف  إجيايب  مظهر  السعادة 
جمموع  من  تتشكل  املمتنع،  السهل  هي 
بتكوينه، هلا  سعادات يف حياته، فهي جذعية 
خصوصيتها املتأثرة ببصمة مشاعره وجينات 
فكره وألوان بيئته... لذلك ال يمكن مقارنتها أو 
حتقيق متني مبادلتها مع سعادة انسان آخر، 
العكس  عىل  بل  حياته،  مرآة  يف  عكسها  وال 

دراسة عاملية أكدت بأن اإلنسان ُيقضى ثلث حياته 
الفرتات  ىف  ما  حلظة  ذهنى  رشد   .. فقط  النوم  ىف 
الزمنية التى تسبق النوم, تلك التى تعرف بمصطلح 
األرق هوعبارة عن  إضطراب   .. باالرق  ما يسمى 
يف النوم أو تقطعه أو انخفاض جودته، ويمكن أن 
ُيعرف بإنه الشكوى من صعوبة بدء النوم .. ختتلف 
ظَر يف  تلك الفرتات من إنسان آلَخر, ولو أمعنت النَّ
األمر وقمت بتجميع تلك الفرتات, ستجدها تأخذ 
بنسبة  تأتى  إهنا   .. اإلنسان  عمر  من  كبريًا  جزءُا 
عالية بعد منتصف الليل, فيها يرسح العقل والفكر 
ىف عامل آَخر, عامل خيتلف جذريًا عن الذى يظهره 
 .. الطبيعى  يومه  هنار  ىف  جمتمعه  أمام  اإلنسان 
تشعر  كثرية  أوقات  بل  بشدة,  الليل  ينتظرون  هم 
من  ختفف  الظلمة  ألن  ربام  يعشقونه,  بإهنم 
من  إليه  هيربون  املالمح,  يف  احلزن  أثار  وضوح 
رمز  بإنه  الليل  عن  يقولون   .. الصباح  وتعب  عناء 
للهدوء, فيه سكون وىف السكون راحة .. ولكنه ىف 
صوته تسمع  ال  عاليًا  ضجيجًا  حيمل  ذاته  الوقت 
فإختيارات  للقلب,  وُمنهك  للعقل  ُمرهق  ولكنه 
املفروض  بني  ما  والعكس,  القلب  تناقض  العقل 
اإلبتسامة  فيه  تنطفىء  وقت   .. واملرفوض 
 .. املزيفة  الضحكات  صوت  ينقطع  املرسومة, 
به  البوح  يستطع  مل  ما  لنفسه  يتحدث  أحدهم 
يبدأ  نومه,  غرفة  سقف  ىف  عيناه  تتوه  لألخرين, 
أو  ابنه  يتذكر  غريه   .. ذكرياته  كل  مع  احلنني 
تغيريا  احلياة  تغريت  وكيف  فقدها  التى  زوجته 
جذريا بعد هذه اللحظة .. آَخر يتذكر حبيبًا تركه 
يقاسى آالم الفراق وعدم مباالة من أحبه .. أحدهم 
الذى  باملرض  املريضة  طفلته  أمام  ساهرًا  جيلس 
أمامها بالقوة  يتظاهر  اسمه,  سامع  األذن  ختاف 
التى  اللحظات  ىف  فقط  البكاء  من  تنهمرعيناه 
بسبب  الليل  تنام  ال  أرملة   .. النوم  فيها  خيطفها 
لتحسني  الغربة  بالد  ىف  الوحيد  إبنها  عىل  قلقها 
معيشتهام, وتتساءل مع نفسها كيف حاله اآلن؟.. 
املنعقد  إمتحانه  ىف  سيفعل  ماذا  مضطرب  طالب 

ويقتنع البعض اهنا ) تتعب  العني " وجتلب املرض 
فيصاب القاريء بشوية ) فكر ( والفكر هنا مرض 
ان يضم  يمنع  ؟؟! وال  لعني ال شفاء منه يف عرفهم 
ايل هوالء جانب من احلفيظة اي الذيثن حيفظون 
او  فهم  بل   ) واالنجيل  القران    ( املقدسة  الكتب 
مثل مقدسة  ايات  يرددون  وجتدهم  بل  امعان 
) اقرا ( يف االسالم ويقولون بكل فخر ) نحن امة 
فتشوا   ( املسيح  السيد  قول  املسيحية  ويف   ) اقرا 
الكتب ( فال جتد هوالء يقراءون وال هوالء يفتشون 
الكتب . واملحصلة ان نصل ايل الواقع املعاش واملؤمل 
التدين  ايل  ينضمون  الذين  فقط  هم  فيه  .واملرتاح 
ب" اجلهل " باساسيات الدين الذى تنتمي اليه  تصل 
القدسية  االحاديث  معرفة  ايل  االساسيات  هذه 
واملدسوس عليها يف االسالم . ومعني الوحي وهل 
املسيحية   يف  معني   وحي  او  لفظي  وحي  هو 
فيقع  يفهم  او  يقرا  ومن  االساسيات  من  .وغريها 
يقع  او  االمور  وعظام  والثبور  الويل  طائلة  حتت 
نتيجة  وينال  االديان  ازدراء  قانون  طائلة  حتت 
اعامل عقله احلبس او الغرامة او االثنني معا .ويمتد 
لالديان  تنتمي  ال  شخصيات  ايل  ليصل  التقديس 
نعم  بعض  من  عليها  اصبغ  اجلمعي  العقل  ولكن 
املقدسني ومن ذلك شخصية " صالح الدين االيويب 
" التى عندما يبحث اي قاريء عن اعامهلا ودورها 
عند  املقدسة   – الرتاث  كتب  خالل  من  احلقيقي 
العامة  بدون قراءهتا – تتحول رسيعا ايل عدو للدين 
مقعد  حتتل  ولعلك  ماسوين   صهيوين  وعميل 
متقدم يف قيادة حروب اجليل الرابع وحتى اجليل 
العارش . وهكذا يرتاح الكثريون ايل االنتامء للتدين 
واالشخاص  قراءهتا  دون  الكتب  فيقدس  باجلهل 
دون معرفتهم فيتعلم يف مدارس تعتمد عيل احلفظ 
ظل  ويف  انتاج  بال  .ويعمل  االخري  هي  وتقدسه 
قسوة احلياة يلجاء ايل الدعاء املقدس للنجاة من رش 
ينفضون  او  يبحثون  او  يقراءون  والذين  القراءة 
الرتاب عن الكتب الصفراء والشخصيات احلمراء .

هات  قول  االسبوع  واخر  لكام  حتسب 
بعده  وشـــهر  اســــبوع  جيـــــر  واســـبوع 
عمر  فات  كأنه  يوم  منــك  يفوت  شهر 
بتقل  اهى  واحلبايب  يشيب  عامل  والشعر 
الرصيد ىف احلســاب بيزيد  بس انت بقيت ممل 
املحبة  اكلة  فني  طيب  االحبــة  ملة  فني 
حبة  ناقص  القسط  اصـــــل  وتبــــرر  بتعتزر 
ولــــو  االالفات  حوش  هات  مجع 
مات  ده  قوهلم  ابقى  عليك  سأل  حد 
وانت  بيشد  عامل  والسباق  بيعد  اهو  العداد 
اجلد  زى  بقت  ومالحمك  بيتقطع  نفسك 
كل  وأنكر  حبوك  إلىل  وراك  وارمى 
فلوس  بقت  حياتك  دى  ساعودك  إلىل 
ابوك  و  امك  عن  حتى  تبعد  خلوك  وساعات 
ليا  وصفت  هرتاح  امتى  سام  عم  يا  تقوىل  ما 
اهو  ادينى  النجاح  موصفتش  بس  التعب 
صباح  ميطلعليش  وخايف  وراك  مشيت 
فلوس  ايدك  ىف  بقى  والكون  ايه  من  خايف 
من  خسارة  يا  بس  غري  ميملكوش  ورصيد 
نصيبك  ختتار  نسيت  حتى  ده  وسندك  جنبك 

بقت  ايدك  الغيبوبة  من  وفوق  اصحى 
ىف  رساب  ورا  جريت  مسلوبة  احلديد  ىف 
أكذوبة  فيها  ما  اصدق  الدنيا  دى  رساب 
ارجع تانى لبتاع زمان واوعى تنسى انك انسان 
زى ما ربنا خلقلك عقل خلق  فيك مشاعر كامن 

ربك له حق اوفيه واهلك ليهم فضل توفيه اما 
اصحابك واحبابك فدول احلضن إلىل انت مستنيه 

حكاية اجلدع ىف بالد الفرنجه وسط حكاوى 
كتري دور عىل حكايتك واعرف ان الصغري ىف 

يوم هيبقى كبري.

فيذوي  إليها  الساعي  ويرهق  يضعفها،  فهذا 
وهجها. سعادته  وتفقد  الداخيل  سالمه 
مؤقتة  بمثريات  َفز  حُتَ وضعية،  ليست  هي   
أن  النشاطات، وال يمكن  أو  الطعام  كأنواع من 
بل  فكرية...  حمض  أو  فقط،  روحية  تكون 
وفعلها. بمعناها  السعادة  لتكون  تتآلف  كلها 
من  بوجوه  امللونة  الصباحات  يف  علينا  ترشق 
فتستحي  األمهات  بدعاء  ونسمعها  نحب، 
االبن  كان  غائب  بلقاء  نبرصها  األقدار،  منه 
حكمة  امتالك  يف  نتلمسها   .. لالشتياق  الضال 
أحد  مع  اجللسات  دفئ  من  القادم  الزمن 
صديق رس  بمشاركة  هي  كليهام،  أو  الوالدين 
وبتجاوز  املتخاصمني،  بني  حيل  وبسالم 
هي  احلياة.  امتحانات  أحد  يف  األمل  جسور 
كان  مهام  حلم  بتحقيق  نجاح  قفزة  كل  يف 
معطرة  ذكرى  أو  ضحكة  وبكل  بسيط... 
أيامنا  مفكرة  يف  التقيناهم  بمن  باحلنني 
العابرة... هي تربق وترعد حروف يف قصائد 
العشاق، وتزهر مواعيد لتحقيق األمنيات. هذا 
فيكون  ذاكرته،  يف  اإلنسان  خيتزنه  الرصيد 
تكوينه،  املوجودة يف  اجلذعية  للسعادة  املحفز 
مع  املناسب  وزمنها  مكاهنا  يف  تتوالد  التي 
الرصيد. هذا  يف  خمبئ  وحدث  صورة  كل 
السعادة هي ابنة احلب وشقيقة احلرية، نتغنى 
هبا وليس من السهل امتالكها، كقول القديس 
تشاء".  ما  وافعل  "أحبب  أغسطينوس: 
لتتولد  حمفزات  من  منا  كل  رصيد  يف  فكم 
األندروفينات؟؟؟  وأفكارنا  وأروحنا  بأجسادنا 

من  هيرب  من  ومنهم   .. نومه  من  ساعات  بعد 
أو  املخدرة  حبوبه  فيها  يتعاطى  ما  بسهرة  واقعه 
بعض الكحوليات, هو يظن بإهنا ستنسيه مهومه .. 
بعض الوسادات تسمع بكاء إحداهن .. فتاة تضع 
جُيدن  النساء  أن  يومًا  قرأت  فقد  بتمعن,  الكحل 
النسيان بالكحل .. كاتب تأتى ىف عقله فكرة فيرسع 
ويمسك  اخلاص  ملكتبه  والذهاب  اإلضاءة  لتشغيل 
قلمه ليكتب أمجل مقاالته, تلك التى كان حياول أن 
يبحث عنها ىف عقله ويرتمجها عىل ورقة ولكنها 
مع  يتمشى  شاب   .. التوقيت  هذا  ىف  إال  تأتى  مل 
إىل  النهار  ضجيج  حال  تبدل  كيف  يرى  أصدقائه, 
سكون تام, قلة السيارات وندرة املارة, ينظر يمينه 
ويساره يرى أبواب معظم املحال التجارية واملنازل 
مغلقة, وكأن العامل يأخذ أجازة مؤقتة .. وىف الليل 
أيضًا يقوم اللصوص بمامرسة مهنتهم, بينام جتد 
 .. ترضعاهتم  ىف  للعامل  سالًما  يطلبون  اهلل  رجال 
ىف  ما  وأصعب   .. إنسان  لكل  غريبة  حمطة  الليل 
الليل حينام يأتى طيف من نحبهم أو نودهم  سواء 
الوصول  يصعب  من  أصدقاء,  أو  أحباب  كانوا 
املوت أخذهم  من  هؤالء  بعيدون,  فهم  إليهم 
كل  ىف  عليهم  نميس  فنحن  قلوبنا,  عىل  يرتبعون 
وسطور  ملقال  يمكن  ال  صديقى,  يا  عذرًا   .. ليلة 
ىف  له  منا  أحد  فكل  شىء,  كل  تذكر  أن  معدودة 
قصص   .. بعد  حُيكى  مل  ما  منها  حكايات,  الليل 
واحلزن الفرح  بني  ما  متناقضة  بمشاعر  مليئة 
.. احلنني  وضجيج  السكون  والسعادة,  األمل 
ىل  ذكرته  ما  كل  وسط  قائاًل:  صديقى  مازحنى 
ليلهم ىف  أيضًا يقضون  الكثري  أن  سابقًا, وبعيدًا عن 
كل  من  هترب  فئة  هناك  والسعادة,  الفرح  قمة 
الرزق..  كسب  أجل  من  لياًل  تعمل  التى  تلك  هذا, 
أجبته باساًم : وحتى الذين حتدثت عنهم بإمكاهنم 
اهلروب من عناء الليل هذا, أتعرف كيف؟, عليهم 
.. شىء  كل  يعرف  وحده  اهلل,  إىل  باحلديث  فقط 



لنكولن و كيندى
تم انتخاب الرئيس االمريكى ابراهام لنكولن 

لعضوية الكونجرس1846   
وتم انتخاب الرئيس االمريكى جون كيندى 

لعضوية الكونجرس 1946 
تم اختيار الرئيس لنكولن للرئاسة عام 1860 

وتم اختيار الرئيس كيندى للرئاسة عام 1960 
إسم كل منهام حيتوي عىل سبعة حروف

Lincoln � Kennedy
اغتيل لنكولن عىل يد القاتل جون بوث املولود 

سنة 1839 
كام اغتيل كيندى عىل يد القاتل اوزوالد املولود 

سنة 1939 
كالمها أصابته رصاصة يف الرأس

كال القاتلني من جنوب الواليات املتحدة
كال القاتلني قتال بعد جريمتيهام مبارشة 

قاتل لنكولن ارتكب جريمته ىف احد املسارح 
ثم هرب اىل احد بيوت االزياء 

وقاتل كيندى كان وقت جريمتة ىف احد بيوت 
االزياء ثم هرب الحد املسارح 

ورث الرئيسني نائبان من جنوب الواليات 
املتحدة

إسم عائلة النائبني جونسون
أندرو جونسون ورث لينكولن وولد عام ١٨٠٨
ليندون جونسون ورث كيندي وولد عام ١٩٠٨

االيـــام  عنـــه  ســـتجيـــب  صعـــب  ســـؤال 
واملحللني  والكتاب  اخلرباء  حيري  القادمة 
وذلك  العامل  انحاء  مجيع  ىف  السياسيني 
بني مؤخرا  تم  الذى  امللكى  الزواج  بعد 
الشهرية  االمريكية  املمثلة  مريكيل  ميجان 
الربيطانى  العرش  وريث  هارى  واالمري 
ان يزعزع  االمريكى  العمالق  فهل يستطيع 
الوالية  بريطانيا  وجيعل  الربيطانى  العرش 
سيعود  ام  املتحدة  الواليات  ىف   51 رقم 
القديمة املستعمرة  اىل  الربيطانى  الثعلب 
) الواليات املتحدة ( مرة اخرى بعد ان كانت 
الشمس  عنها  تغيب  ال  التى  االمرباطورية 
فهل ستغيب الشمس ام سترشق مرة اخرى
!! حذرا  ترقبا  يرتقب  الكل  ينتظر  الكل 
لقد تسلمت بريطانيا العظمى ادارة العامل بعد 
وجزر  ملناطق  اجلغرافية  االكتشافات  عرص 
العامل  ىف  املحيطات  اكرب  ىف  جديدة  وقارات 
واملحيط  االطلنطى  واملحيط  اهلادى  كامليط 
الرومانية  االمرباطورية  تلت  فهى  اهلندى 
فيه  وتتحكم  العامل  عىل  تسيطر  كانت  التى 
وريثت  العظمى  بريطانيا  اصبحت  حتى 
االمرباطورية الرومانية عقب اهنيارها ومنذ 
الزمن استطاعت بريطانيا حتت قيادة  ذلك 
ان تضع يدها  العسكرية  امللكى والقوة  التاج 
التى  البحرية  االسرتاتيجية  املحاور  عىل 
الدولية  البحرية  التجارة  طرق  ىف  تتحكم 
والعسكرى  التجارى  اسطوهلا  بفضل 
جزر  عىل  عسكرية  قواعد  خالل  من  ايضا 
حتى  واملحيطات  البحار  ىف  اسرتاتيجية 
البحار اسياد  الربيطانيني  عىل  يطلق  اصبح 
ىف  املحور  عىل  احللفاء  انتصار  بعد  ولكن 
الواليات  بقيادة  الثانية  العاملية  احلرب 
ىف  كربى  عسكرية  قوة  كانت  التى  املتحدة 
بدا   1945 عام  املحور  وسقوط  الوقت  ذلك 
خيبو  العامل  ىف  العسكرى  الربيطانى  الدور 
استطاعت  حتى  باقيا  السياسى  الدور  وظل 
من  البساط  تسحب  ان  املتحدة  الواليات 
الدولة  لتظل  احللفاء  باقى  اقدام  حتت 

جون وينكيل قاتل لينكولن ولد عام ١٨٣٩
يل هاريف أوسوالد قاتل ككيندي ولد عام ١٩٣٩
قال لنكولن يوم اغتياله يوم )14 ابريل1865( 
حلارسه :"اشعر ان هناك من يريد قتىل . وال 

يستطيع احد منعه"
وقال كيندى يوم اغتياله يوم )22 نوفمرب1963( 
حلارسه وزوجته :" ما اسهل ان يمسك احدهم 

ببندقية هبا تلسكوب 
ويصوهبا من فوق , وال يستطيع احد ان ينقذ 

الرئيس"
سكرترية لنكولن كان اسمها : مسز كيندى 

وسكرترية كيندى كان اسمها : مسز لنكولن
قامت سكرترية لنكولن بنصحه بعدم الذهاب 

اىل املرسح
كام قامت سكرترية كيندى بنصحه بعدم 

التوجه اىل داالس 
كالمها قتل يوم مجعة .. وكان بصحبتة 

زوجتة 
كالمها كان من انصار حقوق االنسان وضد 

التفرقة العنرصية
لينكولن قتل وهو يف مرسح يدعى كيندي

كيندي قتل يف سيارة من نوع لينكولن
أسبوع قبل قتل لينكولن قضى وقته يف مدينة 

مونرو
أسبوع قبل قتل كيندي قضى وقتا مع مارلني 

مونرو

االحتاد  سقوط  بعد  العامل  ىف  االوىل  العظمى 
ادارة  فتسلمت  وتفككه  السابق  السوفيتى 
العامل كامرباطورية جديدة بديلة عن بريطانيا 
الواليات  فاصبحت  عظمى  كانت  التى 
العامل  ىف  االوىل  العظمى  الدولة  هى  املتحدة 
بفضل قوهتا العسكرية ونفوذها االقتصادى 
العاملى االقتصاد  عىل  املسيطرة  وعملتها 
العامل  قمة  اىل  املتحدة  الواليات  صعود  ومع 
والذى  املؤثر  الربيطانى  الدور  نغفل  فال 
اليزال مؤثرا عىل العقل والوجدان السياسى 
بريطانيا  لعراقة  نظرا  االن  حتى  االمريكى 
بحضارهتا وثقافتها املنفتحة عىل العامل اكثر 
وسيطرهتا  عىل مستعمراهتا السابقة ثقافيا 
بصامت  فيه  تتضح  االن  حتى  واجتامعيا 
ففى  احيانا  ودين  ولغة  ثقافة  الربيطانيني 
والواليات  االوسط  والرشق  واسيا  افريقيا 
وغريها  ونيوزلندة  واسرتاليا  املتحدة 
امللكى  التاج  حكم  حتت  البالد  هذه  فمكثت 
بريطانيا  فكانت  طويلة  لعقود  الربيطانى 
منها  يتعلم  التى  االم  الدولة  بمثابة  العظمى 
اجلميع احلضارة املدنية احلديثة فهى تركت 
مل  ولكن  وسياسيا  عسكريا  مستعمراهتا 
ثقافيا واجتامعيا وتعليميا حتى االن ترتكها 
وهذا هو العنرص االهم ىف سياق احلديث وهذه 
العالقات  ىف  تتحكم  التى  الفاصلة  النقطة 
احلاكمة  السلطة  من  اهم  فالشعب  الدولية 
الشعب  عىل  الثقافية  فالسيطرة  الدولة  ىف 
التيعلمته  للدولة  تابعا  الشعب  هذا  جتعل 
بعيدا وذهبت  البالد  هذه  تركت  وان  حتى 

بتارخيها  بريطانيا  تستطيع  فهل 
ان  العامل  دول  اغلب  ىف  املؤثر  الطويل 
ام  اخرى  مرة  الناعمة  قوهتا  تستخدم 
اشخاص  خالل  من  الدور  هذا  ستلعب 
القادمة الفرتة  ىف  االثر  بالغ  هلم  سيكون 
ام  سيتم التزاوج السياسى بني الواليات املتحدة 
السياسية  واخلربة  الدهاء  بني  اى  وبريطانيا 
العسكرية  والقوة  بريطانيا  املتمثلة  الطويلة 
اهلائلة املتمثلة ىف الواليات املتحدة االمريكية.

املشاعر   ارقي  من  تعترب  لألحباب   العيون  لغة 
من  الكثري  داخلها  حتوي  التي  و  واصدقها 
العيون  نظرة  ألن  الصادقة  والكلامت  العبارات 
نستخدمها  ال  والعيون  الصدق،  إال  تعرف  ال 
إنام  حولنا  التي  األشياء  يف  النظر  أجل  من  فقط 
استخدامها  يمكن  التي  الوسائل  أفضل  من  هي 
وأصول  االحرتام  ومن  اآلخرين،  مع  للتواصل 
آخر  شخص  مع  نتحدث  حينام  أن  االتيكيت 
له. واالنصات  واالنتباه  عيونه  ايل  النظر  من  البد 
تكون  فقد  آلخر  شخص  من  النظرات  ختتلف 
نظرات   .. حمبة  نظرات   .. إعجاب  نظرات 
نظرات   .. استياء  نظرات  النقيض  وعىل  ود  
!!! ننتبه  أن  البد  ولذلك   .. الغضب  نظرات  شامتة  
هي  واملحبة  الود  لنظرات  العالمات  أهم  من 
االستامع واالصغاء ايل حمدثنا واإلهتامم بام يقوله.

شيئا  يقول  اللسان  و  شيئا  تقول  العني  كانت  إن 
األوىل”  لغة  عىل  يعتمد  العميل  فاإلنسان  آخر 
األمريكي  الشاعر  و  للفيلسوف  املقولة  هذه 
أمهية  و  صدق  مدى  توضح  إمرسو  والدو  رالف 
من  تأيت  مل  الروح  بنافذة  فتسميتها  العيون،  لغة 
فراغ، بل من حقائق تفرض وجودها يف خمتلف 
خمتلف  يف  و  للفرد،  اليومية  احلياة  جوانب 
عملية. أو  عاطفية  كانت  سواء  التواصل  أنواع 
إدراك  خالل  من  العيون  لغة  قراء  للشخص  يمكن 
التي  واإلحياءات  اإلشارات  من  جمموعة  معنى 
يف  النظر  من  كالتهرب  العني،  نظرة  تعكسها 
لألعىل،  النظر  مبارشة،  اآلخر  الشخص  عني 
توجيه  بالعني،  وملعة  بريق  تواجد  التحديق، 
التي  اإلشارات  من  وغريها  وشامال  يمينا  العني 
اللسان  يستطيع  ال  ما  وحتكي  القول  تصدق 
خيفيه. ما  أو  قوله،  يتجنب  ما  أو  نطقه، 
التواصل  ضمن  يندرج  علم  العيون  لغة  قراءة 
ستحظى  العلم  هذا  وبإدراك  لفظي،  الغري 
احلقيقية  الروح  نحو  جمانية  بتذكرة 
أفكاره  اهتامماته،  مشاعره،  فيها  بام  للشخص 
واحدة. بكلمة  حتى  يتفوه  أن  دون  وخماوفه، 
عىل  للحصول  الشفرة  نمنحكم  أن  ارتأينا  ليوم  و 
العيون  لغة  عن   15 احلقائق  هذه  مع  التذكرة  هذه 
أكثر  وجتعلكم  التواصل  عملية  ستسهل  والتي 
اآلخر. الطرف  واستيعاب  فهم  يف  ورسعة  ذكاءا 

1-العني ختربكم بمدى صدق أو زيف 
اإلبتسامة.

عىل  ترتسم  التي  السعادة  مظاهر  من  اإلبتسامة 
الوجوه لكن كيف تعرفون اإلبتسامة الصادقة من 
فحسب  العيون  لغة  يف  جتدونه  اجلواب  الزائفة؟ 
عامل النفس بول إيكامن اإلبتسامة الزائفة والومهية 
أو لتغطية مشاعر  للتظاهر بالسعادة  التي تستخدم 
التي  احلقيقية  السعادة  كابتسامة  تكون  ال  أخرى 
تكون فيها نظرة العني ضيقة مع خلق خطوط، عىل 
للعني. اخلارجية  الزوايا  يف  الغراب”  “أقدام  شكل 

2-اتساع بؤبؤ العني دليل عىل اإلعجاب 
واإلهتامم.

بؤبؤ  معني  شخص  أو  بأمر  الشخص  هيتم  عندما 
العني يتسع، ويف أحد الدراسات تم تركيب عدسات 
لعيون سيدة حتى يبدو فيها البؤبؤ متسعا وتم تقييم 
وجاذبية  إثارة  النساء  كأكثر  العيون  هبذه  السيدة 
عادي. بؤبؤ  بمقاس  العيون  صاحبات  النساء  من 

3-النظرة املتبادلة عالمة حب.
واجلاذبية  احلب  عن  والدراسات  األبحاث  تشري 
مطول  ولوقت  طرفني  بني  املتبادلة  النظرة  أن 
مؤرش قوي أهنام واقعني يف احلب، ومن عالمات 
البعض. بعضهم  عيون  يف  التحديق  املحبني 
اتصال  الفرد  يربط  ما  عادة  للدراسات  استنادا 
العني مع من حيب حوايل  ٪60 إىل ٪70 من وقته.

4-النظر إىل اجلبني تعني عدم اإلهتامم.
إىل  النظر  عدم  أو  الشخص  جبني  إىل  النظر 
عدم  إىل  قاطع  بشكل  يشري  إطالقا  وجهه 
املتعرجة  بالعيون  أيضا  هذا  يظهر  وقد  اإلهتامم 
أخرى. أمور  يف  بالتفكري  اإلنشغال  تفيد  التي 

5-تغرغر العيون قليال يعكس عدم ارتياح 
الشخص.

قد  االرتياح،  بعدم  الشخص  يشعر  عندما 
و  األمر  هذا  ولتغطية  قليال،  العينني  تتغرغر 
بفركها  يقوم  العني،  جفاف  استعادة  حماولة 
يف  يشء  وجود  أو  بالتعب  التظاهر  حتى  وربام 
الرأس  لتحويل  فرصة  يعطي  األمر  هذا  العني، 
بإصبع  أو  واحد،  بإصبع  الفرك  يكون  وقد  بعيدا 
التغطية،  زادت  وكلام  يديه  بكلتا  أو  وإهبام 
اليدين. خلف  خيتبئ  أن  الشخص  حاول  كلام 

6-النظر املبالغ يف عني الشخص لإلقناع 
دليل عىل الكذب.

اجلميع يعتقد أن الكاذب لن ينظر يف عني الشخص 
البحوث  لكن  منه،  شجاعة  وعدم  هتربا  له  املقابل 
املرتبطة  اللفظية  غري  اإلشارات  عن  أقيمت  التي 
لغة  عىل  يركز  الكاذب  أن  إىل  تشري  باخلداع؛ 
أن  إىل  راجع  وهذا  احلقيقة،  قائل  من  أكثر  العيون 
من  يقوي  صادقا  يبدو  وحتى  املخادع  الشخص 
الشخص لرتقب  النظر يف عني  العيون ويركز  لغة 
ال. أو  تصديقه  تم  إذا  ما  ولتحسس  الفعل  ردة 

7-النظر لألعىل إشارة للملل أو التفكري.
من اإلشارات التي ترسلها العني عند الشعور بامللل 
هو النظر لألعىل، كام يمكن أن تكون إشارة النظر 
لألعىل تعبريا عن تفكري الشخص يف أمر ما كاستدعاء 
عند  و  الرسمية  اإلجتامعات  يف  خاصة  الذاكرة، 
تقديم عرض يف اجلامعة النظر لألعىل يكون بغرض 
للصورة. اخليايل  والبناء  املعدة  الكلامت  استذكار 

8-النظر لألسفل شعور بالذنب و عالمة 
احرتام عند بعض الشعوب.

انعكاسا لشعور سلبي  النظر لألسفل غالبا ما تكون 
خاصة  والذنب  احلزن  بني  ممزوج  الشخص  لدى 
الشعور،  بذلك  دخل  له  املقابل  الشخص  كان  إن 
تعبري  بمثابة  هي  كالصني  الشعوب  بعض  وعند 
النظر  يف  يرون  حيث  والتقدير،  اإلحرتام  عن 
له. وإهانة  شأنه  من  تقليال  اآلخر  عني  يف  املبارش 

9-إن كانت العني ترمش أكثر من 10 مرات 
يف الدقيقة.

للرمش،  الطبيعية  حاجتنا  عن  النظر  بغض 
إليه  املتحدث  الشخص  جتاه  واملشاعر  العواطف 
يمكن أن تضاعف من عدد مرات الرمش الطبيعية.

حسب علامء النفس أن ترمش العني من 6 إىل 10 
مرات يف الدقيقة دليل كايف عىل شعور اإلنجذاب 

واإلعجاب.

10-النظرة اجلانبية إهلاء، انتباه وانزعاج 
من الشخص املتحدث معه.

األفقي،  املستوى  يف  يكون  ما  كثريا  رؤيتنا  جمال 
تيقن  جانبية،  نظرة  شخص  ينظر  عندما  لذلك 
هو  ما  عن  النظر  لرصف  إما  ذلك  يفعل  أنه 
اهتاممهم. كسب  يشء  نحو  اإللتفات  أو  أمامهم 
يكون  أن  يمكن  اجلانبية  الرسيعة  النظرة 
أمر   ( اإلهلاء  مصدر  من  التحقق  ملجرد  معناها 
يمكن  هتديد(،  يشكل  أمر  أو  لإلهتامم  مثري 
وانزعاج. غضب  عن  للتعبري  ذلك  يتم  أن  أيضا 

11-لغة العيون تساهم يف إنجاح التواصل 
وميله لكفتك

جمرد  كوهنا  تتعدى  بالغة  أمهية  هلا  العيون  لغة 
أن  للمحامي  يمكن  فبها  للتواصل؛  وسيلة 
املالكم  وتساعد  كام  املحلفني،  هيئة  عىل  يفوز 
و  ثقته،  وزعزعة  منافسه  يف  الرعب  دب  عىل 
جدد. ومعجبني  مجهور  املوسيقي  تكسب 
عىل  املوسيقي  تركيز  أن  عىل  الدراسات  أكدت 
من  تزيد  أدائه  أثناء  مجهوره  مع  العيون  لغة 
الكاريزما. من  وتقوي  اجلمهور  عىل  تأثريه 

12-داللة الغمز يف لغة العيون.
أشخاص  مع  واملزح  للدعابة  الغمز  يكون  ما  غالبا 
بعض  مشاركة  عىل  أحيانا  يدل  وقد  مقربني، 
لدول  بالنسبة  هذا  الطريفة،  واملواقف  األرسار 
حتبذ  ال  اآلسيوية  الثقافات  بعض  بينام  الغرب، 
الئقة. غري  وجتدها  التواصل  يف  الطريقة  هذه 

13-ينخفض اتصال العني عند اإلحساس 
باحلرج أو اإلكتئاب.

الشخص  شعور  تعكس  العيون  لغة  جتنب 
عنه،  املتحدث  املوضوع  من  باإلحراج 
عند  أو  احلديث،  يف  الرغبة  وعدم  باإلكتئاب، 
والعواطف. الداخلية  األفكار  يف  اخلوض 

14-النساء يتقن لغة العيون أكثر من 
الرجال.

وجها  املحادثة  اإلناث  ختتار  ما  دائام  العالقات  يف 
بالتحدث  يكتفون  الذين  الذكور  عكس  عىل  لوجه 
إىل  األمر  هذا  يرجع  و  جنب،  إىل  جنبا  وقوفا 
كذلك  وملهارهتن  العيون  لغة  عىل  النساء  تركيز 
الرجال. عكس  معانيها  وحتسس  قرائتها  يف 

15-اتساع العيون مع رفع احلواجب.
يف احلياة اليومية لغة العيون تغني عن إصدار أي 

حكم أو أمر شفهيا، فعند اإلستغراب من كالم 
أحدهم وعدم قبوله، إشارة العيون املتسعة مع رفع 

احلواجب كفيلة بذلك بل وترغم الشخص عىل 
سحب كالمه.

لغة  وخبايا  ألرسار  معرفتك  وبعد  اآلن 
سترتسخ  تكذب”  ال  ”العيون  مقولة  العيون 
ينطق  ملا  اإلستامع  عن  وستغنيك  أكثر،  لديك 
العيون. تنطقه  ما  عىل  والرتكيز  باللسان 



بمناسبة  املسلمني  قـلبية إلخوتنا وأحبائنا  أوجه هتنئة  البداية  ىف 
شهر رمضان .. واملسيحيون أيضًا يصومون ىف هذه األيام صوم 
بالدنا  عىل  وأعادها  مباركة  أصوامًا  اهلل  جعلها   .. الرسل  اآلباء 
مناسباتنا  تتزامن  ما  وكثريًا   .. والسالم  باخلري  مرص  العزيزة 
معًا..  جتمعنا  التى  الصادقة  املحبة  عن  وتعبريًا  رمزًا  معًا 
النموذج  قدمت  الطويل  تارخيها  طوال  مرص  املباركة  وبالدنا 
والسالم. واملحبة  األمان  أرض  أهنا  العامل  شعوب  لكل  والقدوة 

وسط  ىف  العام  هذا  مرص  أرض  املسيح  السيد  دخول  عـيد  يأتى 
رحلة  مسار  وتنمية  تطوير  بمرشوع  الدولة  من  كبري  اهتامم 
العائلة املقدسة، حيث يشهد هذا املرشوع جمهودات متواصلة 
والتنمية  واآلثار  السياحة  وزارات  ومن  الوزراء  جملس  من 
كل  فيه  تتضافر  قوميًا  مرشوعًا  واعتباره  وغريها،  املحلية 
هلذه  وتقديرًا  الدولة.  أجهزة  وكل  واهليئات  الوزارات  جهود 
البيان  مقدمة  ىف  القبطية  للكنيسة  املقدس  املجمع  أورد  اجلهود 
2018م أنه: يقدر ويثمن اجلهود  18 مايو  الصادر عنه يوم اجلمعة 
بام  املقدسة  العائلة  مسار  إلحياء  الدولة  هبا  تقوم  التى  املخلصة 
بمرص. الدينية  السياحة  ىف  املهمة  األثرية  املعامل  أحد  جيعله 

إليها  لكل من جاء  القديم  لقد قدمت مرص احلامية واألمان منذ 
ملبادئ  واحلارسة  احلامية  هى  مرص  زالت  وما  العـصور،  عــرب 
أرضها  وعىل  اآلخر،  وقبول  التسامح  وقيم  السلمى  التعايش 
وتنوعها.  تعددها  رغم  معـًا  واحلضارات  الثقافات  تعايشت 
بالد  من  العصور  عـرب  والسائحون  والزوار  الرحالة  جاء  وإليها 
العائلة  آثار  من  يتباركوا  لكى  متعددة،  جنسيات  ومن  عديدة 
والرحالة  للزائرين  وهدفًا  مقصًدا  جعلها  مما  هبا،  املقدسة 

وأمان  أمن  ىف  فيها  ويتجولون  إليها  يدخلون  والسائحني، 
بلغات  عظياًم  تراثًا  القادمة  ولألجيال  لنا  ويرتكون  واطمئنان، 
ومؤلفاهتم  ومذكراهتم  ومشاهداهتم  كتاباهتم  يشمل  متعددة 
املباركة. مرص  أرض  ىف  وجوالهتم  رحالهتم  عن  وانطباعاهتم 

اإلعداد  ىف  الدولة  أجهزة  مجيع  مع  تشارك  القبطية  والكنيسة 
العائلة  رحلة  مواقع  لزيارة  إليها  القادمني  الستقبال  واالستعداد 
واملؤلفات  الالزمة،  الدراسات  إعداد  ذلك:  ومن  املقدسة، 
والدورات  واملواقع،  املسار  تاريخ  توثق  التى  واملقاالت  والكتب 
وإعداد  السياحيني،  املرشدين  إلعداد  والثقافية  الدراسية 
واملشاركة  الالزمة،  الربامج  وإعداد  الفنية،  واألعامل  االيقونات 
واملعاينات،  امليدانية  والزيارات  العمل،  وورش  اللجان  أعامل  ىف 
العلمية  واللجنة  التخصصية،  واللجان  الوزارية،  اللجان  ومنها 
املقدسة  العائلة  رحلة  ملف  لتقديم  لإلعداد  عملها  تواصل  التى 
. العاملى  اإلنسانى  الرتاث  لليونسكو لالعرتاف هبا ضمن مواقع 

هبا  تتفرد  التى  املهمة  املميزات  من  هى  املقدسة  العائلة  ورحلة 
ووالدته  املسيح  السيد  بزيارة  مرص  تباركت  حيث  مرص  بالدنا 
الرحلة  هذه  خالل  وتنقـلوا  النجار،  يوسف  والبار  مريم  العذراء 
روابى  وفوق  وغرًبا..  ورشًقا  وجنوًبا  شاماًل  مرص،  أرض  ىف 
ووديان أرض مرص الطيبة، وعىل ضفاف نيلها العـظيم، وجدت 
الربكة  املقدسة  العائلة  األمان واحلامية. ومنحت  املقدسة  العائلة 
 ..  )25 :  19 « )إشعياء  ِمرْصُ َشْعِبى  »ُمَباَرٌك  ألرض مرص وشعبها 
الرحلة  آالم ومشقات هذه  اإلرادة اإلهلية أن حتول  واستطاعت 
الطويلة والشاقة إىل بركات روحية ألرض مرص، إهنا قوة العمل 
اإلهلى الذى يستطيع حتويل الضيقات واملشقات إىل خري وبركة 
البرشي. التفكري  فوق  يعلو  اإلهلى  التدبري  أن  نتعلم  ذلك  ومن 

أنفسنا  ىف  وترسخ  تغرس  مرص  ألرض  املقدسة  العائلة  ورحلة 
قيام روحية وإنسانية واجتامعية، منها قيم إضافة الغرباء وإكرام 
الضيف وقبول اآلخر، كام توجه أنظارنا نحو املتأملني والالجئني 
بال  الذين  ونحو  والنزاعات،  احلروب  خماطر  من  والنازحني 

واالهتامم  مأوى.  بال  الذين  األطفال  ومنهم  مأوي،  وال  سكن 
بمساعدة ومساندة كل املتعـبني واملحتاجني وكل الذين ليس هلم 
أحد يذكرهم، وكل الذين يتعرضون لقسوة اجلوع أو العطش أو 
للظروف املناخية القاسية أو الذين يعيشون ىف العـراء أو اخلالء، 
أو للكوارث بأنواعها. أو للجفاف  الذين يتعرضون للمجاعات  أو 
مرص  لبالدنا  بركة  سبب  هى  الرحلة  هذه  كانت  لقد 
املاضى  ىف  بركة  كانت  واملستقبل،  واحلارض  املاضى  ىف 
تسقط  واألوثان  األصنام  كانت  الرحلة  هذه  خالل  ألنه 
سقطت،  قد  معبوداهتم  هيبة  بأن  الوثنيون  وشعر  وتتحطم. 
ومعبوداهتم. أوثاهنم  من  أقوى  إهلية  قوة  هناك  وأن 

نحتفل  زلنا  ما  ألننا  احلارض  ىف  بركة  الرحلة  هذه  زالت  وما 
يونيو   1( سنويًا  مرص  إىل  املقدسة  العائلة  دخول  بعيد 
حملية  أخرى  واحتفاالت  تذكارات  مع  بشنس(،   24  /
بزيارة  نتبارك  زلنا  وما  املسار،  مواقع  من  موقع  بكل  تقام 
املقدسة. العائلة  رحلة  مسار  ىف  تقع  التى  املقدسة  األماكن 

وهى أيضًا بركة للمستقبل ألن العمل عىل االهتامم بمسار العائلة 
املقدسة هو من عوامل اجلذب للسياحة الدينية ىف مرص. كام أن زيارة 
هذه األماكن املقدسة تساعد روحيًا عىل تقوية اإليامن لدى كل إنسان.

والكثري من املرصيني يشعرون بربكة وجود العائلة املقدسة معهم 
ىف كل يوم ألن بعضهم يسكن ىف املناطق أو البالد التى زارهتا العائلة 
ىف  والتسابيح  الصلوات  عىل  يواظب  اآلخر  وبعضهم  املقدسة، 
األديرة والكنائس التى أِقيمت ىف مواقع مسار هذه الرحلة املقدسة .

واالجتامعية  واإلنسانية  الروحية  القيم  من  منظومة  إهنا 
املباركة.  مرص  أرض  ىف  املقدسة  العائلة  رحلة  من  نستمدها 
أوائل  ىف  املقدسة  للعائلة  واألمان  احلامية  قدمت  التى  ومرص 
كنف  ىف  وستظل  كانت  أهنا  نؤمن  امليالدي،  األول  القرن 
كل  من  ورئيسها  وشعبها  مرص  اهلل  محى  اإلهلية،  احلامية 
وسالم. خري  بكل  املرصيني  وكل  ومرص  عام  وكل  رش، 

رحلة العائلة املقدسة.. عيًدا قوميًّا مرص  تاريخ  من  مهيًبا  يوًما  نتذّكُر  عام،  كل  من  يونيو  أوَل 
املسيح  السيُد  وصل  اليوم،  ذاك  ىف  عام.  ألفى  قبل  وقع  الثرّى، 
أرضنا  إىل  السالم،  عليهام  العذراء،  مريم  أمه  مع  طفاًل، 
فلسطني. ملك  هريودس  بطش  من  هبا  حيتميان  الطيبة؛ 
اختارهتا  الشاسعات،  اهلل  أراضى  بني  من  مرَص،  أرُض  فقط 
استقبال  الدافئُة  أرُضنا  فأحسنْت  وسكًنا،  ملجًأ  املقدسة  العائلُة 
ا قدسيًّ طفاًل  قلبها  شغاف  بني  وضّمت  الكريم،  الوفد  ذلك 
لتحميه من قاتل األطفال. وكرب الطفُل ليغدو رسوَل السالم الذى 
ُولِد  اهلُل بالسالم: »وسالٌم عليه يوَم  »جيوُل يصنُع خرًيا«، فطّوبه 
العائلة  لتلك  الطيبة  أرُضنا  كانت  حّيا«.  ُيبعُث  ويم  يموُت  ويوَم 
فتفّجرْت  الفضيلة  سيدُة  فيها  جالت  ومعني.  قرار  ذات  ربوًة 
زهوُر  وطئتها  بقعة  بكل  وشقشقت  املاء،  عيوُن  قدميها  حتت 
البيلسان، فامتألت أرُضنا بخصب ال يبور، وإن بارت بقاُع الدنيا.
طافت العائلُة املطّوبة من رشق مرص إىل غرهبا إىل جنوهبا ثم عادت 
من حيث أتت. هجروا فلسطني ودخلوا مرَص من باب »رفح«، 
ثم »العريش«. ومن سيناء الرشيفة، دخلوا »تل بسطا« بالزقازيق. 
وظمأ الطفُل ومل ينجدهم أحٌد برشبة ماء، وبكت األمُّ الصغريُة، 
واستأنفوا  وارتووا.  الشجرة،  قدمى  حتت  ماء  بئر  فتفّجرت 
الرحلة إىل »مسطرد« ثم »بلبيس« ثم شامال نحو »سمّنود« ثم غرًبا 
دخلوا  بعدها  النطرون«.  »وادى  ثم  »سخا«،  ثم  لس«  »الرُبّ نحو 
»الفسطاط« إىل  ارحتلوا  ثم  شمس«.  و»عني  »املطرية«  منطقة 
كنيسة  اآلن  حمّلها  مغارة  ىف  فاختبأوا  القديمة  بمرص  بابليون، 
جنوًبا  سافروا  ثم  »املعادى«،  دخلوا  بعدها  األثرية.  »أبورسجة« 
بعدها  »البهنسا«. ومن  نحو صعيد مرص ومكثوا برهة ىف قرية 
عربت  ومنها  »ساملوط«  نحو  جنوًبا  املقدسة  العائلة  ارحتلت 
ثم عربوا  العذراء.  السيدة  الطري« ودير  النيل رشًقا حيث »جبل 

من جديد من رشق النيل إىل غربه إىل حيث بلدة »األشمونيني« 
جنوًبا  ساروا  ثم  املسيح.  للسيد  عديدة  معجزات  شهدت  التى 
أن  إىل  »مري«.  قرية  حيث  غرًبا  ثم  »القوصية«  ثم  »ديروط«  نحو 
الطيبة منطقة »دير املحّرق«، وهى أهم حمّطات  العائلة  دخلت 
عام نصف  قرابة  األرسُة  هبا  استقّرت  حيث  املقدسة،  الرحلة 
املسيح  طفولة  شهدت  ألهنا  التاريخ  ىف  كنيسة  أقدم  تلك  وتعدُّ 
»جبل  ىف  بمغارة  األخرية  حمطّتهم  كانت  بعدها  السالم.  عليه 
فلسطني. أرض  إىل  العودة  رحلة  بعدها  لتبدأ  بأسيوط،  درنكة« 
رمحًة  تذوُب  أرُضنا  كانت  القاسية،  الشاقة  الرحلة  تلك  طوال 
حتت قدمى الفتاة التى اصطفاها اهلُل لتحمَل ىف ِخرصها الرسوَل 
الصحراء  ىف  املاء  عيوُن  تفجرت  آيًة.  ه  وأمُّ فكان  املُّطوب؛ 
فوق  وتساقط  الصخور،  طّيات  بني  زهوٌر  ونبتت  القواحل، 
الناظرين.  يرُسُّ  شهّى  رطٌب  النخيل،  جاّف  من  البتول،  كتفى 
استقبلت  التى  الكريمة  أرَضنا  املقدس  الكتاُب  بارك  هلذا 
املُصطفاَة، وبارك ابُنها شعَبنا الطيَب قائال: »مبارٌك شعبى مرص«.
عيًدا  يونيو(  )أول  جتعل  أن  املرصية  للدولة  مناشدتى  ُأكرُر 
ا، حيتفل فيه املرصيون كافة، بذلك احلدث  ا وشعبيًّ ا رسميًّ قوميًّ
أنادى به منذ عام ٢٠٠٣، بأن تنظم  الذى  االستثنائى. وأكرر طلبى 
وزارة السياحة رحالت رسمية للسياح وللمرصيني يقطعون فيها 
حمّطات تلك الرحلة. فيكون هلا مردٌّ هائل عىل إنعاش السياحة
عقول  ىف  العريقة  مرص  عن  التارخيية  املعرفة  انتعاش  واألهم، 
النشء اجلديد. ولقاؤنا اجلمعة القادم ىف املتحف القبطى لالحتفال.

فاطمة ناعوت تناشد وزارة السياحة
 االهتامم ببحرية »نبع احلمرا«: جزء من رحلة العائلة املقدسة

وزارة  ناعوت،  ،فاطمة  الصحفية  والكاتبة  األديبة  ناشدت 
يف  الواقعة  احلمرا«  »نبع  بحرية  بمنطقة  باالهتامم  السياحة، 
املؤدية  الطرق  ومتهيد  تطويرها  عىل  والعمل  النطرون،  وادي 
وتارخيية  سياحية  أمهية  من  املنطقة  هذه  حتمل  ملا  نظرا  إليها 
الحتوائها عىل النبع الذي رشبت منه السيدة مريم العذراء أثناء 
املاحلة. البحرية  وسط  العذب  املاء  فتدفق  مرص،  إىل  رحلتها 

وأوضحت الكاتبة التي زارت البحرية وصورت مشاهد اإلمهال 
املنطقة  بتلك  لالهتامم  رضورة  هناك  أن  بالبحرية،  حلق  الذي 
برحلة  الدولة  اهتامم  ظل  يف  السياحية  اخلريطة  عىل  ووضعها 
املنطقة هلا أمهية حقيقية يف  لعائلة املقدسة، ولفتت إىل أن تلك 
السياحة الدينية والسياحة العالجية ملا حتويه البحرية من أمالح 
الروماتزمية. واألمراض  اجللدية  األمراض  من  تشفي  معدنية 

البيئية  للسياحة  مالئم  مناخ  هبا  املنطقة  تلك  أن  إىل  وأشارت 
كام  الطبيعية،  والفطرة  البسيطة  السهلة  احلياة  توفر  حيث 
املدينة،  صخب  عن  بعيدا  النفيس  اهلدوء  للزائر  توفر  أهنا 
الستقبال  مهيأة  املنطقة  أن  مؤكدة  احليوية،  استعادة  عن  فضال 
منتجع  وهو  أيكولودج  منتجع  وجود  ظل  يف  خاصة  السياح 
أديرة  من  والقريب  العاملية،  البيئية  املنتجعات  يشبه  بيئى 
والعامل. مرص  يف  األديرة  أقدم  من  تعد  التي  النطرون  وادي 
املرصى اليوم

بقلم/ فاطمة ناعوت



  "مدفع إفطار ارضب "
الصداح  البلبل  بصوت  املغرب  وأذان 
أهــــل  ..ملـــــــة  رفعت  حممــــد  الشيخ 
كنافة  اإلفطار..  مائدة  حول  وأصدقاء 
ابتهاالت  املفطرين..  تداعب  قطايف  و 
موالى   " القلوب  بـــ  تطرب  النقشبندى 
يغنون  أطفال   ..  " يدى  بسطت  قد  إنى 
 " وحوى  يا  وحوى   " امللونة  بفوانيسهم 
من  الطيبات  أنواع  بكل  عامرة  أسواق 
و  مزينة  ..مآذن  ومكرسات  ياميش 
رمضانية  وخيام  مقاهى  مضاءة.. 
اهلزيع  ىف  ..و  الصباح  حتى  ساهرة 
يطوف  مسحراتى  الليل  من  األخري 
موقظًا  ينادى  أزقة   و  حوارى  و  شوارع 
".. مباهج  اهلل  يا عباد اهلل وحدوا   ": النيام 
إال  جتدها  لن  رمضانية  تقاليد  و  وعادات 
ىف املحروسة ،هلا مذاق خاص ىف األحياء 
و  رحاب  احلسني  ىف  خاصًة  و  الشعبية 
جذبت  .أجواء  زينب  والسيدة  الرفاعى 
املؤرخني  و  املسترشقني  من  كثريين 
مرص  ىف  عشقًا  ذابوا  الذين  والرحالة 
املحروسة بكل ما فيها وما هبا من عادات 
بجذورها  ضاربة  طقوس  و  وتقاليد 
نبحرسويًا  أن   أمجل  ما  .و  التاريخ  ىف 
اجلميل.   الزمن  اجواء  لنعايش  فيها 

 
"إصحى يا نايم "

من  تأتينا  ذكرى  جمرد  املسحرايت  أضحى 
الزمن اجلميل .. ترى ماذا كان حيدث ىف املايض 
.  أسهب  أحد  التسحري؟  مهنة  بدأت  كيف  و 
املسترشقني   اإلنجليز وأسمه " ادوارد وليم لني " 
،سمى نفسه " منصور أفندي "  ــ وهو أحد الذين 
ـ يف كتابه "عادات  سحرهتم املحروسة و املرصينيـ 
املسحراتى  "عن  تقاليدهم  و  املحدثني  املرصيني 
احلارات  و  األزقة  و  الشوارع  يطوف  قائاًل:  " 
عصا  وبيمينه   " "بازًا  تسمى  التقليدية  بطبلته 
صغرية أو " سريا"  من اجللد ينقر عليها متطوعا 
: قائاًل  رمضان  شهر  طوال  لياًل  النيام  إليقاظ 

سحور   "  .." الدايم  وحد  نايم  يا  "اصحي 
يف  و   ، خاصة  أحلانا  ينشد  كام    ،  " صايم  يا 
يودع  نسمعه  رمضان  من  األخرية  األيام 
فراقه. عىل  حزنًا  رمضان  بأحلان  مبكية 

حيمل  صبى  جوالته  ىف  املسحراتى  يرافق 
وقت  أن  علم  ضوئهام  أنطفأ  إذا  قنديلني 
قارعًا  املنزل  أمام  يتوقف  و  فات  قد  السحور 
أسم  يسمى  و  فالن  يا  لياليك  أسعد  قائاًل:  الباب 
بازة  يرضب  و  سكانه  كل  حييى  و  املنزل  سيد 
كانت  املرأة  أن  الطرائف  ومن   ، حتية  كل  بعد 
املتوسطة  الطبقة  منازل  من  العديد  ىف  تضع 
لفافة  ىف  صغرية  معدنية  نقود  قطعة  بالقاهرة 
املسحراتى  النافذة  إىل  من  تلقيها  و  الورق  من 
وقوعها  مكان  يرى  حتى  فيها  النار  إرضام  بعد 

فيتلو املسحراتى حسب رغبتها صورة الفاحتة 
القافية  موزونة  غري  قصرية  قصة  خيربها  أو 
. شجارمها"  و  الرضتني   " قصة  مثل  ليسليها 
واىل  إسحاق  بن  عنبسة  بالتسحري  ناد  من  أول 
238 هجرية  مرص أول إليقاظ أهلها وذلك سنة 
، فكان يتحمل مشقة السري من مدينة العسكر 
فإن  تسحروا  اهلل  "عباد   : مناديًا  الفسطاط  إىل 
السحور بركة " ، ثم ظهرت وظيفة املسحراتى 
اهلل  بأمر  احلاكم  أمر  حيث  الفاطمى  العرص  ىف 
الرتاويح  صالة  بعد  مبكرين  الناس  ينام  بأن 
األبواب  يدقون  و  البيوت  عىل  اجلنود  يمر  ثم 
األمر  أولو  عني  األيام  مع  و   ، النائمني  إليقاظ 
وكانت   ، املسحراتى  بمهمة  للقيام  رجاًل 
املسحراتى  . شخصية  من  جزء  الطرافة 
وصف  ىف  املؤرخني  من  الكثري  استفاض  ولقد 
وخاصة  املسحرايت  شخصية  من  اجلانب  هذا 
الناس  فيها  يعرف  التى  القديمة  األحياء  ىف 
للسحور  دعوته  يقرن  فكان   ، البعض  بعضهم 
اخلاصة  املعطيات  وفق  طريفة  بعبارات 
..   فعىل  األشخاص  بعض  أو  حى  كل  بأهل 
أن  املسحراتى   يعرف  عندما  املثال  سبيل 
وقتًا  نافذته  حتت  يقف   ، نومه  ثقيل  فالنًا 
يرد  حتى  للنهوض  يستفزه  لقب  إضافة  مع 
ال  و  يعلمه  أنه  استفاق  و  الشخص  هذا  عليه 
داعي  لإلحلاح  . مهنة املسحراتى ىف املحروسة 
هناك  كانت  فقد  الرجال  عىل  مقصورة  تكن  مل 
هبذا  العمل   يقمن  الفاتنات  املسحراتية  بعض 
الدين بن  الشاعر زين  حتى  تغزل  ىف  إحداهن 
وقت  ىف  تطلع  شمس  بأهنا  ووصفها  الوردي 
السحور فكيف يأكل الناس و الشمس طالعة "..
سامت  املسحرايت   اكتسبت  شخصية 
يدي  الشاعر  ألخر،  فعىل  زمن  من  خمتلفة 
مكاوى  سيد  واملوسيقار  حجاج  فؤاد  الشعبى 
عام  ىف  ،  و  فنيًا  بعدًا  اخلمسينيات  اختذت  ىف 
أعتاد  الذى  و  اإلذاعة  1964  أنطلق  مسحراتى 
التليفزيون  انتشار  مع  ،  و  سامعه  الساهرون 
بالوعظ  التسحري  مزج  ىف  مكاوى  سيد  أبدع 
فؤاد  أضاف  ثم   ، الوطن  حب  ىف  واإلنشاد 
 : قال  حينام  واجتامعيًا  سياسيًا  بعدًا  حجاج 
من  حتة  كبدى  من  حتة  بلدى  من  حتة  كل   "
يعيش  حيا  املسحراتى  كائنا  ..ويبقى   " موال 
. طويلة  قرونًا  عاش  كرتاث  الوجدان  ىف 

الفانوس ..و بنت السلطان
شهر  مظاهر  أمجل  من  الفانوس  يبقى    و 
رمضان , ففي صدر اإلسالم استخدم ىف اإلضاءة 
الصائمني ىف وقت  لتنبيه  ، واستعمل كذلك  لياًل 
السحور حيث كان يعلق باملآذن مضاءًا وهاجًا ، 
فإذا غاب نوره كان ذلك إيذانا بوجوب اإلمساك 
و الكف عن الطعام.وجدير بالذكر أن املرصيني 
رمضان  من  اخلامس  يف  رمضان  فانوس  عرفوا 
عبد  مصطفى  أكده  ما  هو  هجرية  و   362 عام 
ذكرنصًا  حيث  "رمضانيات"  كتابه  يف  الرمحن 
اهلل  لدين  املعز  فيه  دخل  الذي  اليوم  هو  انه 

لياًل  إليها  قدومه  كان  و  القاهرة  الفاطمي 
املشاعل  حاملني  بالغة  بحفاوة  أهلها  فأستقبله 
و الفوانيس مرددين هتافات الرتحيب ، و منذ 
ذلك التاريخ بدأت فكرة الفوانيس ترتبط بشهر 
األطفال  لعبة  أصبحت  الفوانيس  و   ، رمضان 
باهلدايا  مطالبني  واألزقة  الشوارع  هبا  يطوفون 
"وحوي  أغنية  يرددون  هم  و  احللوى  أنواع  من 
املرصيون  توارثها  التي   و  ..اياحه"  وحوي  يا 
جياًل بعد جيل حتى وقتنا هذا. ظهرت صناعة 
يف  نشطت  و  الفاطمي  العرص  ىف  الفوانيس 
وبركة  األمحر،  الدرب  مثل  القاهرة  أحياء 
القريبة  الربع  وحتت   ، زينب  بالسيدة  الفيل 
يف  ختصصت  التي  والغورية  األزهر،  حي  من 
أن  باجلملة .أال  وبيعها  رمضان  فوانيس  تصنيع 
حتديًا  حاليًا  تواجه  اليدوية  الفوانيس  صناعة 
األسواق. غزا  الذى  الصيني  الفانوس  من  كبريًا 
الشعراء  خيال  رمضان  فانوس  داعب  لقد 
: التونيس  العامي بريم  الشعر  إمام  حيث كتب 

يا قمر  طالع ايوحا
بفانوس والع ايوحا
أنت حبيب ايوحا

امالىل جيبي ايوحا
سكر امحر ايوحا

و زبيب اسمر ايوحا
و أنا ادعيلك يف يوم عيدك امتى أجيلك.

 

الكنافة و القطايف
  ال ختلوموائد الصائمني من الكنافة و القطايف 
بن  معاوية  هو  له  قدمت  من  أول  أن  يقال  و   ،
للسحور. كطعام  للشام  واليته  زمن  سفيان 
واختلفت الروايات التارخيية حول ذلك التاريخ 
اإلسالمي  التاريخ  أساتذة  بعض  يذهب  ،حيث 
الكنافة يعود إىل العرص الفاطمي ،  إىل أن تاريخ 
شهر رمضان   " أال أن  خليل طاهريدلنا ىف كتابه 
أن  احلديث"   العرص  إىل  اإلسالم  فجر  منذ 
مرص  ىف  صناعتها  ادخلوا  من  أول  هم  املامليك 
كام   ، املحرومني  و  الصائمني  عن  للرتفيه 
مساجلة  موضع  القطايف  و  الكنافة  كانت 
بقوله  الكنافة  أحدهم  فداعب  الشعراء  بني 
لنا  حببها  فالصوم  هنا..  ىل  القطايف  هات   "

احلسني.. "  احلي الالتيني "
 حالة فريدة هى  ليايل القاهرة يف شهر رمضان 
حيث جتذب عشاق السهر هلا ، فاملآذن مضاءة 
ليال ىف مجيع انحاء املحروسة  ، وقيل  ان عمر 
املساجد  إنارة  ىف  فكر  من  أول  هو  اخلطاب  بن 
صالة  إقامة  من  الناس  ليتمكن  رمضان  لياىل  ىف 
مظاهر  نجد  هلذا  و   ، الدين  شعائر  و  الرتاويح 
و  الشعبية  األحياء  ىف  صورها  بأجيل  الفرح 
خاصًة ىف حى احلسني ، و الذى أطلق عليه بعض 
زميله  يشبه  ألنه     " الالتينى  احلى   " الظرفاء 
الفرنسى لكونه  حى عامر . وعىل الرغم من أن 
الزمان غري كثريًا من صور هذا احلى وبفعل يد 
التى حولت عىل تعاقب العصور  املحو و اهلدم 
إىل  التصوف  خلوات  و  العلم  مدارس  و  أبنيته 
مقاهي بلدية و حوانيت لصناعات بدائية ، فأنه 
ال يزل رغم ذلك كله األثر الباقي من القاهرة األوىل 
التي بناها املعز لدين اهلل الفاطمي ..و يزدان هذا 
احلسني  الرسول  حفيد  برضيح  الوطنى  احلي 
ايضًا  احلى  يفخر  و   ، عنهام  اهلل  ريض  عىل  بن 
بجامع األزهر ..و هكذا تتجىل امجل الصور عن 
الدنيوية  و  الروحية  بمظاهرها  رمضان  شهر 
التارخيية  . احيائها  و  املحروسة  مرص  ىف 
الضاربة  و  الرمضانية  اجلولة  انتهاء  قرب 
 ، بفرحته  الفطر  عيد  يأيت  جهاد  و  صيام  بعد 
الزاخرة  موائده  إعداد  ىف  املرصيون  تفنن  و 
اىل  البسكويت  و  الغربية  و  الكعك  بأنواع 
عادة  هى  ..و  احللوى  و  املكرسات  جانب 
تناوهلا  ثم  الفاطميني  من  موروثة  قديمة 
و   ، التحسن  و  بالتجديد  العثامنيون  و  املامليك 
تتوارثها  عادة  العيد  كعك  أصبح  األيام  بمرور 
برتاوحيه  رمضان  هكذا  يمضى  ..و  األجيال 
يبقى  و  اجلميلة  تقاليده  و  عاداته  و  جمالسه  و 
املرصيون ىف انتظاره ليهل علينا ىف عام جديد.. 









تـــرك لنــــا ابائنــــا و اجــــدادنــــــا الكثــيــــــر من 
هبا  نقوم  وأصبحنا  املوروثة  املرصية  العادات 
او  وعي  دون  و  هلا  تفسري  عن  نبحث  أن  دون 
أم  صحيحه  كانت  سواء  و  ملحتواها  معرفه 
حمتوي  و  مفاهيم  طياهتا  يف  حتمل  أو  خاطئة 
الكثري من  األجيال  تناقلها  او تفاؤيل و  تشاؤمي 
ومؤمنني  اتباعها  عىل  حريصني  مازالنا  أننا  إال 
بالكثري منها ونتعامل معها دون وعي  باعتبارها 
.. مناقشتها  أو  هبا  املساس  جيب  ال  حقائق  
 و فيام ييل نرصد عدد من هذه اخلرافات التى 
طويلة  سنوات  مدار  عىل  املرصيون  هبا  اعتقد 
 ... هبا  القيام  عن  البعد  رضوره  و  بتشاؤمتها 

 • رؤيه القط األسود:
يعترب القط األسود من أكثر األشياء التى جتعل 
القطط  أن  من  الرغم  فعىل  متشائم  يراها  من 
عموما ً حمببة لدى الكثريين إال أن القط األسود 
كثريين  لدي  واخلوف  للرعب  مصدر  حتديدا 
التى  اخلرافات  من  الكثري  هناك  أن  وخصوصًا 
جن  أو  شيطانيه  روح  األساس  ىف  أنه  تشري 
يراه  من  جيعل  ما  وهو  قط  شكل  ىف  متجسد 
يتعامل معه بطريقة منفره و قاسية للغاية كام 
أهنم خيشون النظر إليه لفرتة طويلة و أهنم بذلك 
ىف خطر أو سيتلقون أخباًرا سيئة   وعمومًا  يعترب 
.. ونكد  شؤم  نذير  كثريين  عند  األسود  القط 

 • احلــــذاء املقلــــوب:
من املؤكد أنك سمعت مجلة 

"اعدل اجلذمة من فضلك أو أعدل فرده الشبشب 
مئات  تكن  مل  إذا  املرات  عرشات   " لوسمحت 
فبعض املرصيني إذا مل يكن معظمهم يتعاملون 
والنكد  الشؤم  سيجلب  أنه  عىل  األمر  هذا  مع 
تفسريا  البعض  ويفرسه  املنزل   ىف  واخلالفات 
إىل  املالئكة  دخول  يمنع  املقلوب  النعل  أن  آخر 
إىل  متجه  يكون  فيه  متسخ  اجلزء  ألن  املنزل 
السامء وهو ما جيعله سبب قوى ملنع املالئكة من 
دخول هذا املنزل وهو من أكثر األشياء املتداولة 
والنكد.  اهلم  جتلب  أهنا  عىل  املرصيني  بني 

 • عادة الكنس ليال:
وتعترب عادة الكنس ليال من العادات املشؤمة لدى 
دائام  فنسمع  األجيال  توارثتها  والتى  املرصيني 
كبار السن يمنعون الكنس ليال معتقدين ىف ذلك 
أنه يطرد املالئكة من املنزل وجيلب الشياطني .

 • استمرار التقليب املزعج يف أكواب 
املرشوبات الساخنه:

حني ال جتد ملعقة حترك هبا كوب الشاي 
املوضوع امامك فانك قد تسعى اىل حتريكها 

بسكني او شوكة او حتى قلم ..
وينصحوا  العاده  هذه  من  الكثريين  يتشاؤم 
اردت  اذا  إال  القادمة  املرة  يف  ذلك  تفعل  ال  بان 
فهذه  القادمات  سنوات  السبع  يف  تتزوج  اال 
فاعل  يتلقاها  التي  العقوبة  هي  هلم  بالنسبه 
املستمر  التقليب  يتم  عندما  او  احلركة  هذه 
.. الكوب  داخل  بامللعقه  ضجه  إصدار  مع 

 • املرور أو التخطيه فوق األرجل 
املفروده:

ال يستحسن املرور من فوق جسد شخص نائم 
او من فوق رجيل شخص ممدودتني سواء 

كان نائاًم او ال. ..
صغريًا  طفال  الشخص  هذا  كان  اذا  خصوصًا 
نموه.  توقف  اىل  يؤدي  الفعل  هذا  فان 
والعرب يكرهون هذه احلركة ايضًا وينصح الكبار 
منهم الصغار بأن ال يمروا  من فوق شخص نائم. 
ويذكر ان األمهات كانت حتذر من املرور هكذا 
فقط  األموات  ان  والسبب  النائمني.  فوق  من 
هم من يمر املرء فوقهم هبذه الطريقة واملرور 
فوق شخص انام يمثل رمزيا املرور فوق ميت.

 • كســــر املــــــــرآة:
تعترب كرس املرأه فأل سئ جيلب التشاؤم و يرجع 
ذلك ايل ان عىل املرآة تنطبع صورة املرء وانكسار 
الصور  او  الصورة  انكسار  يعني  قد  اذن  املرآة 
ليس  البيت  يف  مرآة  عليهاوحتطم  تنطبع  التي 
املجتمعات  بعض  عرف  يف  االجيابية  بالعالمة 
مكروه. حدوث  عىل  تدل  اهنا  و  حولنا  من 
املنجمون  و  السحره  ان  باالعتبار  وأخذوا 
او  اللعنة  انزال  اىل  يسعوا  كان  القديم  يف 
رسم  بواسطة  املطلوب  الشخص  يف  األذية 
هذا  وان  الصورة  هذه  متزيق  ثم  صورته 
وإماتته. العدو  تقطيع  رمزيًا  يعني  الفعل 

 • دخول احلليق عيل الرضيع و أمه 
قبل السبوع :

مقوله  تسمع  و  ذلك  من  الكثريين  يتشأم 
..متدخلش عىل ابنك قبل ما يسبع وأنت حالق 
يتناوهلا  تراثية  مقولة  طبيعي"،  يرضع  عشان 
وذلك  املولود،  ألبو  جدة  كل  تقوهلا  األجيال، 
عىل  شعره  حالقا  األب  دخول  أن  العتقادهم 

الرضيع  يصيب  السبع  أيامه  يتم  أن  قبل  طفله 
لألسف  و  والدته  صدر  التقام  من  بنفور 
يتداوهلا  اآلخر  والبعض  البعض،  هبا  اقتنع 
األوهام  يضع  الكثري  أن  هباو  التصديق  دون 
عالقة  فام  هبا،  التفكري  دون  عليها  ويصدق 
من  تأيت  فالرضاعة  األم،  بلبن  احلليق  الرجل 
 . الوالده  تغذية واعتناء األم لنفسها وقبل وبعد 

 • قص األظافر لياًل :
املرصيني  بني  منترشة  التشاؤمية   العادة  هذه 
األمر  يعلل  و  مرص  قرى  بعض  ىف  خصوصًا 
االخر   البعض  أما  مستحب  غري  أنه  للبعض 
يري أن قص األظافر ليال يؤثر بشكل سيئ عىل 
وكذلك  منحوسًا  وجيعله  الشخص  هذا  حظ 
األظافر  بقايا  إلقاء  املفضل  غري  من  أنه  متداول 
يستغلها  أن  املمكن  من  ألنه  القاممة  سلة  ىف 
شخص آخر ىف عمل سحر يرض هذا الشخص. 

 • فتح و إغالق املقص تكراًرا :
فريى  باملقص  املرتبطة  اخلرافات  من  كثري 
البعض أن ترك املقص مفتوح جيلب املشكالت 
كاىف  سبب  فهو  داعى  دون  وإغالقه  فتحه  أما 
تم  الذى  املكان  ىف  شؤم  فأل  و  مشاكل  حلدوث 
البعض  يتعامل  النقيض  عىل  الفعل  هذا  فيه 
األمور  من  للحامية  مصدر  أنه  عىل  معه 
هبذه  املقتنعني  يدفع  مما  والكوابيس  السيئة 
النوم.  أثناء  الوسادة  أسفل  وضعه  إىل  اخلرافة 

 • رمي بقايا و فتات اخلبز: 
منها  يتشاؤم   سيئة  عادة  هو  اخلبز  إلقاء  ان 
الفقربرأهيم.  اىل  تؤدي  وهي  العرب 
ربنا  نعم  و  الرزق   ايل  يرمز  اخلبز  ان  ذلك  و 
النعمة. يرفس  انام  اخلبز  يرمي  ومن  ايضًا 
العريب  الشعبي  الفكر  يف  اخلبز  يتحّول  وهكذا 
.. ربنا  بنعمه  وأحرتام  قداسة  فيه  يشء  اىل 

 • رفة العني :
الكثري  بني  املتداولة  اخلرافات  أكثر  من  واحدة 
شخص  شعر  وأن  حدث  فإذا  املرصيني  من 
هناك  أن  عىل  يدل  فهذا  الشامل  العني  "برفة" 
وعىل  إليه  طريقها  ىف  كارثة  أو  شىء  أمر 
اليمني  العني  مع  األمر  هذا  حدث  فإذا  العكس 
يلجأ  و  سيحدث   كثري  خري  عىل  يدل  فهذا 
و  أيدهيم  تقبيل  ايل  العاده  هذه  من  املتشأؤمون 
مسح اعينهم و قول "خري اللهم اجعله خري "  و 
لكن طبيًا يرجح األطباء ان رفع العني قد ترجع 

.. العني  َعّصب   اجهاد  منها  متعدده  ألسباب 

 • سكب املاء الساخن ىف احلامم:
يعد سكب املاء الساخن ىف احلامم من أكثر األشياء 
يعتقدون  أهنم  و  املرصيني  منها  يتشاؤم  التى 
والشياطني  اجلن  لغضب  طريقًا  ستكون  أن 
أن  املمكن  من  والذى  احلامم   يف  يسكن  الذي 
أمر  أنه  البعض  ويرى  لإلنسان  أذى  عنه  ينتج 
غري حمبب عىل اإلطالق و لكن ينصح احلكامء 
االعتقادات  هذه  عن  للبعد  الدين   رجال  و 
 . وذهبوا   وجدوا  أينام  اهلل  اسم  ذكر  و  املخيفة 

 • رؤيه وسامع  الغراب األسود :
عىل الرغم من أنه طائر ذكى  إال أن البعض يتعامل 
معه عىل أنه مصدر للشؤم والنكد وهذا ىف عدد 
يقال  و  اجنبيه   او  عربيه  سواء  كثرية  دول  من 
.. أسباب  لعده  فتعود  الغراب  كره   سبب  ان  
من  يعتربونه  ألهنم  الغراب   املرصيني  يكره  و 
املشاركني ىف جريمة قتل قايني هلابيل ألنه أرشد 
قايني عىل طريقة دفن أخيه بشكل غري مبارش 
ويرمز   قايني  وقلده  أخيه  الغراب  دفن  عندما 
ملعرفه  نوح  سيدنا  ارسله  الذي  للُغراب  كذلك 
عندما  و  ال  أم  الطوفان  بعد  االرض  ماجفت  اذا 
أطلقه مل يعد مره اخره فأصبح  الغراب النوحي 
.. ألكثريين  عند  السئ  للفال  يرمز  األسود 
يفضل  ال  التى  الطيور  من  الغراب 
.. صوهتا   سامع  حتي  وال  رؤيتها  املرصيون 

 • رؤيه ألبومه أو القوقه "أم قويق"  :
نذير  طائر  العربيه  املجتمعات  يف  ألبومه  متثل 
شؤم و فقر اذا شاهدها احد لياًل و حيذر البعض 
البرص  تسحب  ال  حتي  اليها  النظر  عدم  من 
 .. األعني  يف  حتديقها  نظرًالقوه   العني  من 
و  للحكمه  ترمز  طيور  احلقيقه  يف  ولكنها 
استخدمتها  و  الروحيه   البصريه  و  لالستنارة 
الكثري من شعوب البحر املتوسط و البالد األجنبيه 
لرموز معينه يف حضارهتا القديمة و رموز لقوه 
ايل  يرمز  أعينها  حتديق  و  البصريه  و  احلكمه 
.. املعرفه   ومتتعهابوفره  احلياه  عيل  انفتاحها 

و عيل الصعيد العام فإن  اتباع مثل هذه العادات 
... املوروث  اجلهل  نوع من  اال  التشاؤمية ماهو 
ان  فعل  باي  القيام  قبل  شخص  كل  ياليت 
هذا  فعل  عيل  مقدم  انا  ملاذا   .. نفسه  يسال 
كثريه  اجابات  سيجد  املؤكد  فمن   .. الشئ 
 !!! فعل  بأي  القيام  قبل  بخاطره  يدور  ما  عيل 



شغلنى سؤال عن مغزى املقال الذى وافق رئيس حتريرصحيفة 
بعنوان  صباح(  آل  )فوزية  كويتية  ألمرية  نرشه،  عىل  األهرام 
مليىء  املقال  أّن  من  بالرغم  الشيعة(  هم  بالقرآن  )املؤمنون 
حيث  املعلوماتية(  )من  األدنى  احلد  ويفتقرإىل  باملغالطات 
اعتمدْت الكاتبة عىل الصيغ االنشائية. واألهم هوالدفاع عن إيران 
احلزب.   هواسم  ليكون  اهلل  اسم  رسق  الذى  اللبنانى  احلزب  وعن 
املحمومة،  الشيعية  ميوهلا  بسبب  الكويتية  والشيخة 
فتساءلْت:  املرصى،  الشأن  ىف  التدخل  لنفسها  سمحْت 
الشيعى؟  أوالوهم  الشيعى؟  املد  عىل  السكوت  ملاذا 
قّسـمتم  ألستم  املُـخاطب:  حتديد  سؤاالدون  وطرحْت 
األمريكى؟ املرشوع  من  ختلصتم  وهل  املرصى؟  الشعب 
عن  احلديث  إىل  انتقلْت  ثـّم  اإلسالمية؟  الرشيعة  طبقتم  وهل 
عن  احلديث  وفقرلدرجة  جوع  من  املرصيني(  )مشاكل 
العشوائيات. واألخطرأهنا أشعلْت الناربني السنة والشيعة فقالت: 
لبعضهم  )اخلوازيق(  بتصميم  مشغولون  ُمـشتتون  العرب  السنة 
البعض ))وهم كالذئاب ينهشون بعضهم عىل تويرت(( بينام التوجد 
الفتنة.  شيوخ  يفعل  والتكفريكام  واللعن  للسب  شيعية  قنوات 
)أكذوبة  عن  قالته  ما  وأركــّـزعىل  األسئلة  تلك  كل  وسأجتاهل 
يـُـرّوج هلا شيوخ السنة. وأود توضيح أننى  التى  سب الصحابة( 
بينهام  أفّرق  ال  كام  التكفري،  مسألة  ىف  وسنة  شيعة  بني  أفّرق  ال 
الدينية  مرجعيتهم  من  املُـستمدة  بامليتافيزيقا  متسكهام  ىف 
البرش. مشاكل  حلل  للطبيعة  اخلارقة  القوى  عىل  واالعتامد 
لغة  أّن  يعلم  اإلسالمية  اخلالفة  تاريخ  ىف  أصغرباحث  أّن  أعتقد 
عائشة  قالت  عندما  بدأْت  والشيعة  السنة  بني  التكفرياملُـتبادلة 
الذروة  كانت  ثم  كفر((  فقد  نعثال  ))اقتلوا  عثامن  اخلليفة  عن 
اخلوارج.   وظهورمجاعة  القرآن  إىل  االحتكام  واقعة  بعد 
)مسألة  ىف  خاصة  عديدة  فرق  إىل  انقسموا  الشيعة  أّن  كام 
أبى  بن  عىل  موىل  )كيسان(  أصحاب  هم  الكيسانية  مثل  اإلمامة( 

حتى  يموت  والجيوزأْن  اليموت  اإلمام  أّن  رأهيم  ومن  طالب. 
وكان  عبيد  املختاربن  أتباع  )املختارية(  الفرق  ومن  يرجع. 
يدعى علمه باألحداث قبل وقوعها، ويوحى إليه )امللل والنحل- 
الشهرستانى- هيئة قصورالثقافة- عام-2014 من ص-279 286(  
بن  حممد  بن  هاشم  أبى  أتباع  اهلاشمية  الفرق  ومن 
اتصال  بحق  تكون  اخلالفة  أّن  رأهيم  من  وكان  احلنفية. 
ونشأْت  بالوراثة.  أوىل  النبى(  )عم  العباس  إّن  وقالوا  النسب، 
بخراسان  اإلمام  مات  وملا  بالعراق.  و)املزدكية(  )اخلرمية( 
فإهنم  )احلارثية(  فرقة  أما  وسريجع.  يمت  ومل  حى  إنه  قالوا 
حول  الفرق  بني  شديد  خالف  وحدث  املحرمات.  يـُـبيحون 
)ص294(   هاشم  أبى  عن  الوصية  يدعى  واحد  فكل  اإلمامة، 
من  فإهنم  التميمى  سمعان  بن  بيان  أتباع  )البيانية(  فرقة  أما 
ألــّـهوا اإلمام عىل ألّن به جزًءا إهليـًـا احتد بجسده.  الذين  الغالة 
أْن  استحق  ولذلك  إليه  انتقل  اإلهلى  اجلزء  أّن  )بيان(  ادعى  ثم 
احلسني  بن  عىل  بن  حممد  إىل  وكتب  واخلليفة.  اإلمام  يكون 
النبوة... اهلل  جيعل  حيث  التدرى  فإنك  تسلم  الباقر))اسلم 

ومن   )297 ص-295  )من  أحرقه  وقيل  عبداهلل  بن  خالد  فقتله 
اإلله  روح  حلول  ادعوا  رزم(  بن  )رزام  أتباع  )الرزامية(  الفرق 
 )299( خصومهم  من  أبيهم  بكرة  عن  إبادهتم  فتمت  إمامهم.  ىف 
أبى جعفر.  النعامن  بن  )النعامنية( أصحاب حممد  الفرق  ومن 
وهذه الفرقة انقسمْت إىل أربع مجاعات شيعية أشهرها القدرية 
)ص406( والذين قالوا بإمامة احلسن بن اإلمام عىل، انقسموا بعد 
وفاته إىل11)إحدى عرش( فرقة. والفرقة األوىل قالت إّن احلسن مل 
يمت. والفرقة الثانية قالت ))جيب أْن حييا بعد املوت(( وبعض 
الفرق أقّرْت بأنه مات وبعضها قالت الندرى )من ص-347 358(  
صحابة  يـُـكفروا  مل  الشيعة  أّن  الكويتية  الشيخة  قالت  وبينام 
)أبى  أصحاب  )الكاملية(  فرقة  عن  ذكرالشهرستانى  الرسول، 
كامل( أهنم كفــّـروا مجيع الصحابة ألهنم مل يقفوا مع عىل. بل إهنم 
كفــّـروا اإلمام عىل ألنه )من وجهة نظرهم( ترك البيعة. أما فرقة 
)العلبائية( أتباع )العلباء بن ذراع الدوسى( الذى كان ))يفضل عليـًـا 
عىل النبى وزعم أّن الدعوة لإلسالم كانت موجهة لعىل، ووصل به 
الشطط لدرجة )ذم النبى الذى دعا لنفسه( وفرقة )املغريية( أتباع 
نزل قرآن ىف حق  أنه: قد  قال  الذى  البعجىل(  بن سعيد  )املغرية 

عمربن اخلطاب ىف آية ))كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفرفلام 
)الشهرستانى ص376(   إنى بريىء منك(( )احلرش/16(   كفرقال 
أّن  النظامية(  فرقة  )صاحب  سيارالنظام  بن  وذكرإبراهيم 
مل  إظهاًرا  وأظهره  موضع،  أكثرمن  ىف  عىل  أشارإىل  النبى 
وهوالذى  ذلك  كتم  اخلطاب  عمربن  أّن  إالّ  اجلامعة،  عىل  يشتبه 
ص82(  )مصدرسابق-  السقيفة  بكريوم  أبى  بيعة  توىل 
بن  عىل  بن  احلسني  بن  عىل  بن  )زيد  ذكره  ما  سبق  ما  يؤكد 
الرسول  إّن  قال  حيث  الزيدية(  )فرقة  صاحب  طالب(  أبى 
اخلطاب،  األمرلعمربن  تقليد  أشارإىل  املوت،  مرض  ىف 
فكان  غليظــًـا((  فظــًـا  علينا  وليَت  قد  وقالوا:  الناس  فزعق 
بأمرياملؤمنني  يرضون  كانوا  ))فام  الشهرستانى  تعقيب 
أسكتهم  حتى  وفظاظته  وصالبته  لشدته  اخلطاب  عمربن 
 )305( خريهم  عليهم  وليت  لقلُت:  ربى  لوسألنى  أبوبكربقوله: 
وذكرواصل بن عطاء )صاحب فرقة الواصلية( أّن رسالة حسن 
البرصى التى كتبها إىل عبدامللك بن مروان عن اجلربوالقدرأّن أتباع 
هذه الفرقة ىف منزلة بني منزلتنْي، فقال واصل: أنا ال أقول إّن صاحب 
الكبرية مؤمن مطلقــًـا والكافرثم قام واعتزل فُسمى هووأصحابه 
قال: املتالعنني(  )عن  سئل  عندما  ذلك  من  وبالرغم  )معتزلة( 
وطلحة  عىل  الجتوزشهادة  ذلك  وعىل  املتالعنني،  شهادة  التقبل 
رئيس  واصل  قول  ))هذا  الشهرستانى  تعقيب  فكان  والزبري، 
ىف  وزاد  عبيد.  عمربن  ووافقه  الصحابة.  أعالم  ىف  املعتزلة 
من  ورجل  عىل  مثل  أحد(  )غزوة  من  رجالن  لوشهد  قوله: 
أهل  من  لكوهنام  شهادهتام  تقبل  والزبريمل  أوطلحة  عسكره 
اختذته  املوقف  ونفس   )70 ص-64  من  النار)مصدرسابق- 
والزبريوعائشة  وطلحة  عثامن  كفــّـروا  حيث  األزارقة(  )فرقة 
النار)ص210(  ىف  وختليدهم  وسائراملسلمني  عباس  بن  وعبداهلل 
الصاحلية  )فرقة  أما  السليامنية(  )فرقة  موقف  وهونفس 
والبرتية(  فناقشوا املوقف من عثامن: أهومؤمن أم كافر؟ وقالوا:
باجلنة،  املبرشين  العرشة  من  أنه  حقه  ىف  األخبارالواردة  إّن 
اجلنة؟  أهل  من  أنه  ملجرد  وإيامنه،  إسالمه  بصحة  نحكم  فهل 
استهتاره  ))من  أحدثها  التى  األحداث  أّن  عىل  رأهيم  وانتهى 
بكفره(( قلنا  واستبداده،  مروان،  وبنى  أمية  بنى  برتبية 

)من -316 320( 

ىف البداية كل عام وأنتم بخري بمناسبة شهر رمضان الكريم 
ولكن ما دفعنى لكتابة هذا املقال هو طرح عدة أسئلة حتتاج 
اىل تفكري عميق وأعتقد من وجهة نظرى أهنا تتعلق باألمن 

القومى املرصى وحتديدا تستهدف االقتصاد املرصى وأموال 
املرصيني وأنة أن األوان لفتح هذا امللف وطرحة نصب أعني 

اجلميع و صناع القرار جديرا بالذكر أن احلكمة من الصيام 
اإلمساك أى أن الصيام مدرسة الصرب والتقوى ويقصد هبا 

اخلوف من اهلل سبحانة وتعاىل واالستعداد ليوم الرحيل 
واحلكمة هنا الرتشيد .

عىل العكس متاما ما يطرأ عىل السطح من مشاهد تدعونا 
مجيعا لطرح بعض التساؤالت ولعل من أبرزها من أين تأتى 

املستشفيات واملؤسسات اخلريية بكل هذه املبالغ املالية الكبرية 
والتى يتم انفاقها عىل االعالنات هبدف مجع التربعات من 

املرصيني وغريهم والتى أصبحت ال تقترص عىل شهر رمضان 
فقط بل وأصبحت منترشة بشكل مبالغ فيه وخميف عىل 

مجيع القنوات وطوال السنة ال سيام أهنا أصبحت تنافس 
احلمالت االعالنية لكبار املستثمرين والرشكات وكأهنا 

أصبحت سبوبة للجميع وهنا السؤال يطرح نفسة هل 
مجهورية مرص العربية ال يوجد هبا اال نحو ثالثة مؤسسات 

وأربع مستشفيات فقط هم من عىل الساحة ؟
تنطلق من أجلهم كل هذه الربوباغندا االعالنية والثورة 

التلفزيونية بداية من شاشات القمر الصناعى النيل سات 
مرورا بمواقع السوشيال ميديا قد يكون الطرح غري مالئم 

للبعض ولكن نتناولة من أجل االرصار عىل حق املواطن 
ىف املعرفة وأن اهلدف األول واألخري هو تعزيز الشفافية 

والوضوح اىل جانب أننا نقدر ونثمن أعامل اخلري ألن املجتمع 
ىف حاجة ماسة اىل التكافل االجتامعى ونؤكد عىل أن الدول 

املتقدمة اعتلت النهضة ىف كافة املناحى وعىل كافة األصعدة 
نتيجة االعتامد عىل املجتمع املدنى و اجلامعات العلمية 

واألبحاث، واملدهش ىف األمر أن سعر الدقيقة االعالنية يصل 
اىل أكثر من 60 الف جنية وكام تعرفون فان مدة االعالن ال 

تقل عن ثالثة دقائق ان مل تكن أكثر، جديرا بالذكر أنة يمكن 
اختزال االعالن ىف دقيقة واحدة عىل سبيل املثال ال احلرص اىل 

جانب تكرار عرضة ىف اليوم الواحد بام يزيد عن عرشة مرات 

األمر الذى يؤكد أن ميزانية تلك االعالنات تقدر باملليارات، 
فليس من حقنا عىل األقل أن نعرف مصدر هذه املليارات 

الكفيلة بسداد ديون مرص أو توفريها عىل األقل ملرشوعات 
تنموية حتد من البطالة أو متكني املرأة املرصية اقتصاديا الخ 

ولكن أيضا هناك بعض عالمات االستفام التى تشري بأصابع 
الدهشة واالستغراب نعم فنحن نعيش عرص الكوميديا 

السوداء !
مما ال شك فيه أن هذه االعالنات املتوحشة التى تنادى بالتربع 

وحتارص القنوات واملشاهد املرصى كل دقيقة  تقدر باملليارات 
اذن كم حتصد تلك املؤسسات واملستشفيات من أموال وفيام 

تنفق ومن املراقب ؟ ولن أزيد !!
بقلم: املستشار واالعالمى/ أسامة صابر 
مذيـع برامج فضائية - كاتب سياسى 

رئيس مجعية ادارة األزمات والتنمية  - استشارى دعم واختاذ 
القرار - باحث ىف شئون االمن القومى املرصى

خريج اكاديمية نارص العسكرية العليا - رئيس جلنة املتابعة عىل 
االنتخابات باملنظمة الوطنية الدولية حلقوق االنسان 



١- زيادة رأس املال يف أقل وقت.
٢ - املنطقة اآلمنة ) راس املال جبان (.

٣ - املسئولية املجتمعية للمستثمر ) فتح فرص عمل (
طبقا للامدة الثانية.

) تذكر ان 30 الف دوالر كافية لفتح بيت مرصي ألرسة 
مرصية مّدا احلياه مبارش - و بيت مرصي غري مبارش (.

التفاصيل  بعض  حلرضاتكم  أوضح  ان  أوّد  األعزاء  أحبائي 
مرصي  احلبيبة  يف  باالستثامر  اخلاص   ٢٠١٧ لسنة   ٧٢ لقانون 
ندرسه سويا  فهلام  واضحة  تفاصيله  و  جدا  كبري  القانون 

ما هي األنشطة املتاحة االن يف مرص ؟
اإلجابة: طبقا للقانون يوجد ١٣ قطاع: 1 -الصناعة، 2 -الزراعة  

3 -التجارة، 4 -الصحة،  5 -النقل، 6 - السياحة، 7  -التعليم
 8 -إلسكان و التشيد، 9 - الرياضة ، 10 -الكهرباء و الطاقة

 11  -البرتول و الثروات الطبيعية، 12 - املياه، 13 -االالتصاالت و 
تكنولوجيا املعلومات 

أواًل: قطاع الصناعة، ويشمل اآليت :
١_ األنشطة الصناعية التي من شاهنا حتويل املواد واخلامات 
وتغيري هيئتها بمزجها او خلطها او معاجلتها او تشكيلها او 

تعبئتها، وجتميع األجزاء واملكونات وتركيبها النتاج منتجات 
وسيطة او هنائية وال يشمل ذلك صناعة الدخان والتنمباك 

والتبغ واملعسل والسعوط )النشوق(، واملرشوبات الكحولية 
واخلمور بانواعها.

٢_ تصمبم او تصنيع االالت واملعدات الصناعية واخلطوط 
النتاج وادارة التنفيذ او اعادة اهليكلة للمصانع، ويشمل ذلك: 

اـ اعامل التصميامت اهلندسة للمعدات وخطوت االنتاج 
واملصانع.

)ب( إعداد النامزج والقوالب لالالت واملنتجاتوتصنيعها 
والرتويج هلا.

)ج(انتاج املعدات وخطوت االنتاج.
)د( اعامل إدارة التنفذ للمرشوعات الصناعية ومرشوعات 

اخلدمات واملرافق عيل اختالف أنشطتها واعادة اهليكلة الفنية 
واإلدارية للمصانع.

٣_ نشاط صناعة السنيام ومنا اقامة او استئجار استديوهات 
او معامل االنتاج السنيامئ او دو العرض او تشغيلها،بام يف 
ذلك من تصوير وحتميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.

٤-التنمية الصناعية املتكاملة للمناطق الصناعية او استكامل 
التنمية او تسويق او إدارة املناطق الصناعيةويشمل ذلك 

مايايت:
)ا( اعادة الدراسات االقتصاديةوالتخطيطية للمنطقة 

الصناعية.
)ب( اعادة الدراسات االقتصادية واهلندسية والتكنلوجيا 

للمرشوعات.
)ج( إنشاد البنية االساسية ومصادر البنية االساسية اخلارجية 

للمنطقة الصناعية.
)د( التسويق والرتويج الرايض املنطقة الصناعية جلذب 
رؤوس االموالواملرشوعات الصناعية للمناطقالصناعية.
)هـ( انشاء مبانيمصانع باملنطقةالصامعية تقدم جاهزة 

للمرشوعات.
)و( إدارة املنطقة الصناعية وصيانة املرافق واملنشات بداخلها.

وجيوز مزاولة هذة األنشطة جمتمعة او منفصلة.

ثانيًا:قطاع الزراعة واإلنتاج احليواين والداجني والسمكي، 
ويشمل االيت:

١- إستصالح واستزراع االرايض البور او الصحراوية، ومنها:
)ا( استصالح وجتهيز االرايض باملرافق االساسية التي جتعلها 

قابالة لالستزراع.
)ب( استزراع االرايض املستصلحة،

ويشرتط يف احلالتني ان تكون االرايض خمصصة ألغراض 
االستصالح واالستزراع،

وان تستخدم طرق الري احلديثة يف االستزراع وليس الري 
بطريق الغمر.

٢- االنتاج احليواين والداجني والسمكي ومنة.
)ا( تربية مجيع انواع احليوانات، سواء كان ذلك النتاج 

السالالت او االلبان او التسمني او اللحوم.
)ب( تربية مجيع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

النتاج السالالت او التفريغ او انتاج البيض او التسمني او 
اللحوم.

)ج( تربية اخليول.
)د( املزارع السمكية

٣- اهلندسة الوراثية يف املجاالت النباتيةواحليوانية.

ثالثا: قطاع التجارة، ويشمل االيت:
املرشوعات التي تستثمر يف جمال تنمية التجارة 

الداخلية والتي تعمل عيل حتفيز وتشجيع االستثامر يف 
األنشطة التجارية، واملتمثلة يف: املراكز التجاريةـتجارة 

اجلملةـتجارةالتجزئةـسالسل االمداد، برشط ان تتخذ أيا منها 
شكل رشكة مسامهة مرصية،

ويستثني من هذا الرشط الرشكات واملنشات العاملة يف 
املناطق النائية واملجتمعات العمرانية اجلديدة.

رابعا: قطاع التعليم َاي كان نوعة او مستواة، ويشمل االيت:
١- انشاء او ادارة او تشغيل املدارس.

٢- انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.
٣- انشاء اجلامعات.

خامسًا: قطاع الصحة ويشمل االيت:
اقامة املستشفيات واملراكز الطبية والعالجية، ويشمل االيت:
)ا( املستشفيات املتخصصة او املتكاملة او العامة، وما تضمنه 

من انشطة داخلية عالجية او طبية.
)ب( املراكز الطبية التشخيصيةاو العالجية.

برشط ان تقدم )١٠٪( سنويا باملجان من عدد االرسة التي 
يتم شغلها بالنسبة للمستشفي او من احلاالت التي يتم تقديم 

اخلدمة الطبية او العالجية او التشخيصية هلا بالنسبةللمركز.

سادسًا: قطاع النقل، ويشمل االيت:
١- النقل اجلامعي داخل ومن وايل املدن واملجتمعات 

العمرانية، بالضوابط االتية:
اال يقل احلد االدين للطاقة النقلية عن )٣٠٠( مفعل للمرشوع.
ان تكون السيارات املستخدمة جديدة، ومَل يسبق ترخيصها 

او استعامهلا.
ان يتم تيسريالسيارات بالغاز الطبيعي، وال جيوز استرياد 

سيارات تعمل بالديزل هلذا الغرض،
توفري جراحات وورش صيانة للرشكات داخل املدن اجلديدة 

ان يكون موقع ادارة النشاط داخل املجتمعالعمراين اجلديد.
التزام الرشكات بتحديد خطوط ومواعيدالسري لسيارهتا عيل 

ان تعتمد من ادارةاملرور املتخصصة.
وضع لوحات ارشادية عيل مقدمة السيارة موضحا هبا خط 

السري.
االلتزام برشوط. ضوابط وزارة النقل من حيث األمحال 

واالطوال والرشوط ولضوابط االخري.
االلتزام برشوط املحافظة عيل البيئة ومنع التلوث.

٢- النقل النهري والبحري والساحلية التي تعمل حتت العلم 
املرصي، والعايل البحار، ويشمل االيت:

• النقل النهري ويشمل نقل الركاب او البضائع او املهامت 
او املواد بكافة أنواعها او احلاويات باستخدام وسائل النقل 

النهري املختلفة.
• النقل البحري و الساحيل ويشمل نقالخلامات و البضائع و 

الركاب للسفن التي حتت العلم املرصي.
• النقل البحري ألعايل البحار و يشمل نقل اخلامات و البضائع 

و الركاب خارج املياه اإلقليمية باستخدام السفن ووسائل 
النقل البحري املختلفة كالناقالت و البواخر و العبارات.
٣ - النقل اجلوي و اخلدمات املرتبطة به بطريق مبارش :
• النقل اجلوي للركاب و البضائع ٫ سواء كان منتظاًم او 

عارضًا.
• انشاء و إعداد و تشغيل و ادارة  والصيانة واستغالل املطارات 

وا رايض  النزول أو جزء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة 
واستغالل املطارات القائمة وارايض  النزول هبا،  وغري ذلك 

مما يرتبط  مبارش بالنقل بالنقل اجلوي من خدمات كالصيانة 
 واإلصالح والتموين والتدريب

٤ -  النقل الربي للبضائع بام يف ذلك النقل  العابر  للحدود و 

 النقل  عن طريق السكة احلديدية.
٥ -    النقل املربد  البضائع والثالجات  اخلاصة بحفظ، 

احلاصالت الزراعية واليكم االن ٢مثال لنموذج دراسة جدوي 
داخل العزيزة مرص 2018

أمــــثــــــــــلــــة:
} 1 { لسهم قيمته $50

تطوير و اضافة منشآت و اقامة النشاط ل 5 سنوات)حتويل 
منشات من نشاط ايل اخر حسب احتياجات املكان(

السنة األويل $50
االرض و املنشآت القديمة $25 التطوير و اضافة منشآت $20 

سيولة $5 لتشغيل املرشوع ارتفاع سعر العقارات السنوي 30٪ 
طبقا حلرص صندوق النقد الدويل يف آخر 10 سنوات

السنة الثانية. = $115
االرض و املنشآت بعد التطوير25+20=45*1,5= $70 + 30٪ = $90
اجيار االرض و املنشآت بعد التطوير للمرشوع ٪1 شهري $15

أرباح املرشوع َاي كان املرشوع 20٪ = $10
السنة الثالثة = $165

االرض و املنشآت بعد التطوير 90$ + ٪30 = 120$ اجيار االرض 
و املنشآت بعد التطوير للمرشوع ٪1 شهري $15 15+ =$30 

أرباح املرشوع َاي كان املرشوع 20٪ = $15
السنة الرابعة = $215

االرض و املنشآت بعد التطوير $120 + 30٪ = $155
اجيار االرض و املنشآت بعد التطوير للمرشوع ٪1 شهري $15 

$45= $30 +
أرباح املرشوع َاي كان املرشوع 20٪ = $15

السنة اخلامسة = $275
االرض و املنشآت بعد التطوير $155 + 30٪ = $200

اجيار االرض و املنشآت بعد التطوير للمرشوع ٪1 شهري $15 
$60 = $45 +

أرباح املرشوع َاي كان املرشوع 20٪ = $15
يف حالة حتقيق خسائر للمرشوع القدر اهلل و عدم دفع 

االجيار 
يكون ارتفاع قيمة السهم لألرض و املنشآت بعد التطوير عيل 

األقل $200

أمثلة 2 لسهم قيمته 50$. )انشاء مرشوع جديد من العدم(
السنة األويل$50

االرض من املالك األصيل + حق الدولة = $10
اعامل بنية حتتية $5

سيولة $35
ارتفاع سعر العقارات السنوي ٪30 طبقا حلرص صندوق النقد 

الدويل يف آخر 10 سنوات
السنة الثانية. = $100

االرض + البنيا التحتية 10+5=15*3= $45 + 30٪ = $60
اضافة منشات $10

سيولة 25$ 5+$ فوائد بنكية+ $30
السنة الثالثة= $125

االرض+ البنيا التحتية+ املنشآت = $60 + $10 + ٪ 30 =$90
اضافة منشات $10

سيولة 20$ 5+$ فوائد بنكية+ $25
السنة الرابعة = $160

االرض+ البنيا التحتية+ املنشآت = $90 + $10 + 30٪ =$130
ضافة منشات $10

سيولة 15$ 5+$ فوائد بنكية+ 20
السنة اخلامسة = 380$ بداية تشغيل املرشوع 

االرض+ البنيا التحتية+ املنشآت = $130 + $10 + 30٪ =$180 * 
القيمة املُضافة 2=$360

سيولة 20$ للتشغيل 
يف حالة حتقيق خسائر للمرشوع القدر اهلل)اخلسائر تنحرص 

يف تعطيل الوقت فقط(
يكون ارتفاع قيمة السهم لألرض و املنشآت بعد االنشاء عيل 

األقل$200
يف املقال القادم نستعرض باقي تفاصيل األنشطة 

االن يمكنك احلصول عيل نص القانون كامل و اإلجابة عيل َاي 
سؤال.

فقط اطلب من م غاندي سمعان .
gsgglasswork@gmail.com



التعاون  إتفاقيات  ضمن  بان  اإلعالم  ىف   طرح   -
هذه  وقعت  التى  السوفيتى  اإلحتاد  مع 
املستوى  رفيع  سوفيتى  وفد  زيارة  عند  األيام 
حمطة  أول  السوفيت  تشييد  إتفاقية  للسودان 
بإعالن  املسئوليني  وذهب   ، بالسودان  نووية 
حمددة  بالسودان  مناسبة  مواقع  تسعة  بأن 
النووية  املحطة  لتشيد  أحدهم  إختيار  يمكن 
ترصحيات  االعالم  ونرش   ، الكهرباء  لتوليد 
بعض  ببعث  الطاقة  وزارة  عن  ملسئولني 
املهندسني للتدريب عىل تشغيل املحطة النووية .                                                                                                                    

- ببساطة شديدة لدى حتفظ كبري لتشييد هذه 
املحطة النووية .                                                       

- حمطة توليد الكهرباء النووية تتكون من ثالثة 
أجزاء النووى عليه تسخني املاء اىل درجة بخار 
التفاعل  من  تأخذها  حرارهتا   ، غالية  داخل 
الثانية   املرحلة  يدخل  املنتج  البخار   . النووى 
                                                                                           . املنتج  بالبخار  تدار  حرارية  تربية  تشغيل  عليه 
الثالثة الرتبينة املدارة بالبخار حركتها  -  املرحلة 
الكهرباء  ينتج  هبا  مرتبط  كهربائى  مولد  تدير 
البخار  إنتاج  عليه  النووى  اجلزء  أى   . املطلوبة 
الرتبينة  وهذه   ، لتدور  الرتبينة  لتشغيل  الآلزم 
مرتبطة بمولد الكهرباء املنتج للكهرباء هيمنا هنا 
الرتبينة  لتشغيل  املاء  بخار  بإنتاج  اخلاص  اجلزء 
املحركة ملولد الكهرباء . هذا البخار املائى املطلوب 

يمكن إنتاجه من غاليات تعمل بنووى أو بالفحم 
احلجرى أو الغاز أو املنتجات و املخلفات البرتولية 
بخار  إلنتاج  الشمسية  الغاليات  دخلت  وأخريًا 
                                                                                                                     . كبري   بنجاح  الكهرباء  لتوليد  املطلوب  املاء 
- السودان به طاقة شمسية قوية حسب موقعه 
اجلغراىف ، يمكن أن ينتج البخار املطلوب لوحدات 
بديل   . عالية  بكفاءة  الكهربائية  احلرارية  التوليد 
للوحدة النووية املقرتحة . عىل املختصني دراسة 
السودان.                                                                                         به  يذخر  الذى  القومى  البديل   هذا 
- تطبيقات املحطات احلرارية بالطاقة الشمسية 
مطبقة ىف بعض الدول بنجاح مثاًل مملكة املغرب 
كهرباء  حمطة  اآلن  تشيد  أفريقيا  شامل  عىل 
مرايات  بواسطة   ، الشمسية  بالطاقة  حرارية 
املياه  أنابيب  عىل  الشمس  وحرارة  ضوء  تعكس 
التوربني  وحدة  لتشغيل  الآلزم  البخار  لتوجد 
                                                                                                                . احلرارى البخارى واملولد الكهربائى املرتبط به 
املغربية  الشمسية  احلرارية  التوليد  حمطة   -
2000MW نفذت اآلن  مصممة بطاقة إمجالية 
حتى  وتكتمل   180MW بطاقة  األوىل  املرحلة 
أيضًا   . ونجاحها  كفاءهتا  أثبتت   ، 2020م  عام 
تونس تطبق نفس املرشوع وغريها من الدول  . 
-  نحن ىف السودان ىف وضع جغراىف أفضل من 
عىل  الشمسية  الطاقة  ووفرة  قوة  ىف  املغرب 
اجلزء  يبدل  أن  أقرتح  لذلك   ، والعام   اليوم  مدار 

البخاراملطلوب  لتجهيز  النووية  بالوحدة  اخلاص 
ىف  عمليا  مطبق  هو  كام  الشمسية  الطاقة  من 
املغرب . مدعوم بوحدة حرارية غازية  داعمة  . 
يلزمها  البخار  لتجهيز  النووية  الوحدة    -
من  يستورد  وأخرى  فرتة  بني  نووى  وقود 
بعد  خملفاته  ىف  املشكلة  أيضًا   ، مكلف  اخلارج 
واملالبس  االجهزة  وإستخدام  إستخدامه 
منها  التخلص  يلزم  النووية  الوحدة  داخل 
ىف  للدفن  تأخذه  أن  السوفيت  سيقبل  هل    .
وهنا  ؟؟؟  السودان  ىف  يدفن  سوف  أم   ، بالدهم 
املخاطر عىل األنسان واحليوان وابيئة السودانية.  
- التخلص  من النفايات النوية هى مشكلة الدول 
أناشد  لذلك    .. للنووى  واملستخدمة  النووية 
املسئولني عىل احلفاظ عىل نقاء البيئة السودانية 
وإبعادها من املخاطر النووية . حدثت ىف األعوام 
أدى  مما  نووية  ملحطات  حوادث  عدة  األخرية 
اىل إيقاف وحدات نووية عاملة واحلد  من تشييد 
وحدات جديدة نووية ملخاطرها . مشكلة العامل 
جمال  ىف  كخبري   . النووية  املخلفات  دفن  اآلن 
ليتوليد  التوجه  للسودان  األفضل  أرى  الطاقة 
حيث   . مبارشة  الشمسية  اخلاليا  من  الكهرباء 
يمكن توليد اى كميات وسعات مطلوبة برتكيب 
لتعطى  وعرضيًا  طوليًا  الشمسية  اللوحات 
 .  MW املطلوبة  والسعة   KV املطلوب  اجلهد 

خلوية  مساحات  توجد  السودان  ىف   -
إستخدامها  يمكن  زراعية  غري  كبرية  مسطحة 
هذه   . الشمسية  الطاقة  لوحات  لوضع 
كبرية  بكميات  دول  عدة  ىف  جاهزة  اللوحات 
وتركيبها  وجتهيزها  أستريادها  يمكن 
أى  اىل  حتتاج  ال  وهى   ، أشهر  ىف  وتشغيلها 
ومراقبتها. نظافتها  فقط  الوقود  من  نوع 

مدة صالحيتها جتاوزت األن اخلمسة وعرشون 
تنتج من رمال كرستالية  الشمسية  ، اخلاليا  عامًا 
يمكن   ، مواقع  عدة  ىف  السودان  ىف  متوفرة 
ىف  لتنتج  هلا  مصنعة  رشكة  مع  رشاكة  الدخول 
السودان بكميات كبرية لتغطية حوجة السودان 
الفائض ويصدر  ومستقباًل  حاليا  هلا  الكبرية 
 . ومتوسع  جدًا  كبري  هلا  العاملى  الطلب  حيث 
  . وبيئيًا  و‘قتصاديا  فنيًا  جمدى  املرشوع  هذا 
يمكن للسودان إستخدام نظم اللوحات الشمسية 
لكهربة املناطق النائية والشبكات املعزولة القائمة 
إلمدادها  للكهرباء  القومية  الشبكة  وحتى 
. اخلرضاء  النظيفة  الكهرباء  من  كبرية  بسعات 

النووى   املرشوع  إيقاف  املسئولني  أناشد 
الكهربائى  التوليد  اىل  والتوجه  السوفيتى 
 . السودان  هبا  الذاخر  اخلرضاء  الطاقة  من 

بقـلــــــم
األستاذ/ سـامى بشـاى

خبيـــر تـــأميـــن
خاص جلريدة كاريزما

CA License : 0D91467
Covered CA

Certification : 5000006082

قائمة خصومات 
تــأميــن
السـيارات

هلا  التي  الكلامت  من   discount كلمه 
منا  كل  ويتطلع  سامعها  عندها  خاص  رنني 
اخلصومات.  وأفضل  اكرب  عيل  للحصول 
خصومات  اهم  املقال  هذا  يف  سنتعرض  لذلك 
السيارات. تامني  رشاء  عند  متاحه 
خصم  وهو   Multi Car Discount  -
التامني  تكلفه  من   ٪٢٥ ايل   ٪١٥ بني  يرتاوح 
اذا  بمعني  سياره  من  تامني  ألكثر  رشاء  عند 
سياره  عيل  حتتوي  السياره  تامني  وثيقه  كانت 
هذه  يف   Multi Car خصم  يكون  فال  واحده 
السيارات  تامني  وثيقه  كانت  اذا  اما  احلاله 
احلاله  هذه  ففي  اكثر  او  سيارتني  عيل  حتتوي 
٠. اخلصم  هبذا  عليها  مؤمن  سياره  كل  تستفيد 
ويمكنك   Multi Policy Discount  -
تامني  رشاء  عند  اخلصم  هذا  عيل  احلصول 
السيارات وتأمني البيت مع نفس رشكه التامني 
وترتاوح نسبه اخلصم من ١٠٪ ايل ٣٠٪ من تكلفه 
تامني  رشكه  من  اخلصم  نسبه  وختتلف  التامني 

Um�  آلخري ويمكنك كذلك أضافه وثيقه تامني
عيل  إضافية  بخصومات  لالستفاده   beralla
.اذا مل تكن متتلك منزال  السيارات والبيت  تامني 
الذي  باملسكن  اخلاصه   Rental Policy فان 
السيارات  تامني  عيل  خصام  لك  تتيح  تستأجره 
- Good Driver Discount يتم االستفاده 
َاي  لديه  ليس  السائق  كان  اذ  اخلصم  هذا  من 
خمالفات مرورية او حوادث يف اخر ٣ سنوات 
من تاريخ بدأيه رشاء وثيقه تامني السياره وبعض 
رشكات التامني تتيح خصم اكرب اذا مل يكن هناك 
خمالفات مرورية او حوادث يف اخر ٥ سنوات .
يمكنك   Low Mileage Discount  -
اذا تقود سيارتك قليال  االستفاده من هذا اخلصم 
فمن  العام  يف  ميل   ٥٠٠٠ سيارتك  تقود  كنت  فإذا 
من  اقل  سيارتك  تامني  تكلفه  تكون  ان  البدهيي 
العام. يف  ميل   ١٠٠٠٠ سيارته  يقود  اخر  شخص 
االستفاده  يمكنك   Affinity Discount  -
مثل  بعض  املهن  ذوي  من  كنت  اذا  منه 

املهندسني ، األطباء ، الطيارين، املدرسني ،رجال 
الرشطه  ضباط   ، املحامني،القضاه   ، االطفاء 
من  العديد  ايل  باالضافة   CPA عيل  حاصال  او 
املهن اآلخري وكذلك يكون هذا اخلصم متاح من 
خالل جهات العمل , اجلامعات  ،املنظامت  التع
. واجليش  اجلامعه  خرجيي  مجعيات  ليمية  , 
Good Student Discount هذا اخلصم   -
يستفيد منه الطلبه  اقل من ٢٥ عاما اذا كان  الطالب 
حاصال عيل تقدير Grade point 3.0 او اكثر .
من  العديد  توفر   Loyalty Discount  -
االوفياء  لعمالئها  اخلصم  هذا  التامني  رشكات 
سنوات. لعده  الساريه  التامني  وثائق  اصحاب 
 Student away from home  -
مقيام  الطالب  كان  اذا  متاح  اخلصم  هذا  ويعد 
العائله  منزل  من  اكثر  او  ميل   ١٠٠ بعد  عيل 
هذا  من  ويستفيد   Mature Driver  -
 ٥٥ عمرهم  جتاوز  الذي  السائقني  اخلصم 
معتمده. تدريبية  دورات  اخذوا  اذا  عاما 

اخلصومات  من  العديد  وهناك   -
مثل  التامني  تكلفه  لك  ختفض  التي 
 Anti Lock Brakes, Anti theft ,
 safety passive restraint (Airbag
 or automatic seatbelts) or Green
(Vehicle (Hybrid or electric
القسط  دفع  عند  التوفري  يمكنك  وكذلك   -
البنك  حساب  من  اتوماتيك  للتأمني  الشهري 
تلغي  التامني  رشكات  فمعظم  بك  اخلاص 
الدفعات.  بتقسيط  اخلاصه  املرصوفات 
تكون  ان  بالرضوره  ليس  انه  مالحظه  رجاء   -
فهذه  التامني  رشكات  مجيع  يف  متوفرة 
آلخري. رشكه  من  ختتلف  اخلصومات 

ارحب بجميع أسئلتكم 
املتعلقة بكافه انواع التامني عيل

 الربيد اإللكرتونى التايل
samy@goldenwayins.com



هل شهر رمضان خمتلف عن اى دوله ثانيه؟ 
نشعر ىف مرص بطعم رمضان ولكن املشاكل االقتصاديه جعلتنا 

ال نحتفل مثلام سبق ولكن نحاول ان نحتفل، اجلوامع والسهر 
وزينه رمضان التوجد اال ىف مرص التى تسمى مرص الفاطميه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هذا التحول العجيب من النقيض للنقيض مؤسس 

جهاد السلفيه حتى االعتدال؟ 
االنسان حينام خيطأ  البد ان يعرتف بخطئه وحينام ادركت 

ذلك قررت الرتاجع للمسار الصحيح هناك بعض االفكار 
اخلاطئه التى اقتنعت هبا  وبناء عليها قررت اباحه دم البرش  

نحن من اسسنا تنظيم القاعده وبن الدن اخذها منا وكان 
اهلدف منها هو تدريب العرب ىف افغانستان وكنا وقتها 
نحارب اجليش الروسى لدرجه ان امريكا اصاهبا الذعر. 

وصل عددنا اىل 30000 عربى حينام عدنا من افغانستان وتم 
اعتقالنا عىل يد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتم تكفرينا ومن 

هنا اصبحنا نظام تكفريى فكل شئ مباح وحينام تم تكفرينا 
قمت بتغيري مسارى وتفكريى حينام ايقنت ان قتل النفس 

حرام. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كم عدد سنوات اعتقالك داخل السجون املرصيه؟ 
تم اعتقاىل ىف قضيه  قتل السادات ملده 7 سنوات و19 سنه وقت 

حسنى مبارك. 
وجلست فرته 10 سنوات مل ارى فيهم إال حيطان الزنزانه 

والباب مل يفتح عىل االطالق 
تم فتح الزنزانه الدخل فيها عام 94 وفتحت 2003 مع العلم 

كنت حمبوب جدا من قيادات امن الدولة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل قمت من قبل بعمل عمليات ارهابيه خالل شهر 
رمضان ؟ 

ىف افعانستان قمنا خالل شهر رمضان بعمليات تفجرييه الن 
هذا الشهر ال يعد من الشهور املحرمه )حمرم _ رجب _ ذو 

احلجه _ ذو القعده ( اشهر احلج 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل التفجريات التى يقوم هبا املتطرفني تعد حرام 
خالل شهر رمضان؟ 

التفجريات حرام ىف اى شهر الن قتل النفس حرام واإلناس 
حيرم قتلهم وكل االقاويل التى ترتد ىف هذا الصدد باطله 

والرسول وصف هؤالء باخلوارج وقال ايضا عنهم كالب جهنم 
ولكن احلرب هلا قوانني ودستور وامام وهلا جيش مثل اى 

حرب تقوم بني الدول وعكس ما نرى اى شخص يذبح انسان 
ويلعب برسه الكره هذا ال يمت للدين بصله. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف يكون شكل احلرب ىف االسالم ؟ 

احلرب مع الذى ياتى اىل بلدى ويريد احتالهلا ويطلب منى 
اخلروج من بيتى وحياربنى ىف دينى واذا مل يفعل هذا فاملعامله 

بيننا بالرب واالحسان ) انام ينهاكم اهلل عن الذين يقاتلوكم ىف 
الدين واخرجوكم من دياركم ( والرسول وضع قانونا ىف 

احلرب ) ال تقتلوا وليدا . ال تقتلوا امراه . ال تقتلوا شيخا فانيا . 
ال تقتلوا راهبا ىف صومعته . ال حترقوا زرعا . ال تقلعوا شجرا 
( ما كنا نراه من قبل ىف بلده معلومه السوريه االب قتل بناته 

الثالثه الن داعش والنرصه تغتصب البنت امام ابيها هذا يرض 
باإلسالم، جيش النرصه وداعش يملكون اسلحه وعربات 

وتدريبات واماكن ايواء ويتم معاجلاهتم ىف مستشفيات تركيا 
وقطر الن هدف هؤالء الدول  تقسيم املنطقه اىل دويالت 

ىف تركيا اردوغان كان يرصح بالدعاره ولكن ىف مرص قام مجال 
عبد النارص بالغاء هذه التصاريح فمن منهم ارشف مرص 

واملرصيني تركيا التى متول االرهابيني لدمار مرص 
وتنادى باجلهاد وتركيا ايضا التى اخذت الرتول الكردى وباعته 
اىل إرسائيل، وظيفتنا كشفهم وازاله الستار عنهم ويستخدمون 

الدين لدمار الدين والدنيا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاذا من يدعو اىل اجلهاد ضد مرص ال يدعون للجهاد 
اىل ارسائيل امثال القرضاوى ؟ 

احتدى ان يقوم القرضاوى باجلهاد ضد ارسائيل مثل ما يفعل 
ضد مرص وسوريا 

هناك مؤامره يتزعمها بعض اجلامعات الدينيه امللتحيه الذين 
يتاجرون بالدين داعش واالخوان وجهان لعمله واحده. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاذا يعد الشيخ نبيل نعيم خط امحر للجامعات املتطرفه ؟ 

برغم ترصحياتك القويه التى دائام ضدهم ؟ 
انا كنت بالنسبه هلم السحاب يتمنون ان يرونى يسمعون عنى 

فقط انا كنت مع ايمن الظاهرى ىف منزله مده 3 سنوات كان 
يستشرينى ىف كافه األمور، حينام ذهبت اىل باكستان طلب 

منى ان اعيش معه الننا عشنا داخل السجن ثالث سنوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى االن يقومون االرهابيني بقتل ابناءنا من اجليش 
والرشطه ؟ 

هؤالء ال يراعون اى شىء حتى الصيام وشهر رمضان فكثري 
من احلوادث تككرت خالل الشهر الكريم عىل سبيل االمثله 

وليس احلرص 
استشهاد 20 جنديا مرصيا عىل احلدود واشتعال احلدود مع 

إرسائيل 19 رمضان 2012
عملية العريش ىف 16 من رمضان 2014 راح ضحيتها 5 وأصيب 

25 آخرون بينهم 4 جمندين
استشهاد جمند وإصابة 10 آخرين ىف انقالب مدرعة بطريق 

العريش رفح ىف 18 رمضان 2014
استشهاد 15 جنديا من حرس احلدود يف هجوم باألسلحة 

الثقيلة بالوادي اجلديد 19 رمضان 2014
مقتل أمني رشطة برصاص مسلحني ىف العريش

حتول مشهد قتل اجلنود املرصيني عىل يد اإلرهاب خاصة ىف 
ساعة اإلفطار خالل شهر رمضان إىل مشهد متكرر كل عام 

ليلقى الشهداء رهبم وهم صائمون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل كان لثوره 30 يونيو دور ىف تراجع االخوان 
عام كان يدور ىف اذهاهنم وهو السيطره عىل كافه 

مؤسسات الدوله ؟
هدف االخوان اكرب من ذلك بكثري، لوال 30 يونيو لكان هناك 
تقسيم للمنطقه العربيه واالخوان مشاركني ىف هذا التقسيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهو اهلدف احلقيقى وراء تقسيم املنطقه العربيه ؟ 

اهلدف ليس احتالل ولكن تقسيم ودمار بمعنى ان تقوم حرب 
داخليه الُسنه ترضب الشيعه واملسلمني يقتلوا املسيحيني 
واالكراد والزنوج يرضبوا العرب مثل كره اخليط تتشابك 

ويصعب فكها  كام كتب هينرى كسينجر حينام كتب حرب 
املئه عام الذى قال مكان احلرب الرشق االوسط قائال سوف 

نشعل احلرب بني السنه والشيعه واملسيحيني واملسلمني 
عندما دخلت داعش دوهل معلوله كان سكاهنا مسيحيني 

االرام كنائسهم موجوده عىل مرور العرص االموى والعباسى 
والعثامنى ومل متس داعش دمرت هذه الكنائس االثريه النادره 

سوف يعلم الشعب املرصى حقيقه املؤمرات التى ختطط 
لتدمري املنطقه 

ناس تريد تدمري الدوله باسم الدين استخدام ادوات لتدمرينا.

كيف ترى تاريخ حسن البنا ؟ 
اهلل انعم عىل مجاعه االخوان بالغباء واحلامقه وهذا من اجل 

الشعب املرصى 
حسن البنا دفع ثمن محاقته وتم  اغتيال البنا بعد مقتل رئيس 

وزراء مرص حممود النقرايش الذي أصدر قرارا بحل مجاعة 
اإلخوان املسلمني

وكان االخوان يسعون  ملده 80 عام للوصول اىل احلكم واىل ان 
وصلوا للحكم خرج 30 مليون مواطن لرفض سياستهم وهذا 

هو الغباء بعينه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل نستطيع حتديد جنسيات الدواعش ؟ 

نتحدث عن املرصيني الذين يقاتلون حاليا هناك مرسى ارسل 
اليهم 1600 مرصى من فرقه  95 مجاعه اخوان و800 من 

حازمون و800 من طرف ايمن الظواهرى يقاتلون من جيش 
النرصه وجزء منهم ذهب لداعش وجزء منهم ذهب النصار 

الرشيعه ىف اجليش احلر ىف ليبيا 
ولكن انضم لداعش العديد من اجلنسيات حيث انه يوجد 

ميليشات الكرتونيه متخصصه جللب الشباب عن طريق النت 
وتقديم العديد من االغراءات وليس فقط الشباب الذين يتم 

جتنيدهم وايضا الفتيات نتيجه لالغراءات واملبالغ التى تقدمها 
داعش. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل تم السيطره عىل الوضع ىف سيناء ؟ 

خريت الشاطر دفع 25 مليون  دوالر اتفاقيه مع ايمن 
الظواهرى لتوحيد اجلامعات املوجوده ىف سيناء ومبايعه ايمن 

وكانوا 8 مجاعات تم توحيدهم الحتاد الفكر التكفريى 
والرسول حذرنا من هؤالء األشخاص وهم من اخلوارج الهنم 

اليبقون عىل مسلم او مسيحى 
حتى االن اجليش يعمل بكل طاقته ولكن مازال اخلطر متواجد 

بسيناء الن ىف كل مره يفتح معرب رفح تتسلل الينا عنارص 
تكفرييه تقوم بعمليات ارهابيه 

وتواصل القوات املسلحة والرشطة جهودها يف محاية تراب 
الوطن وصون مقدساته من دنس االرهاب االسود متمسكني 

بعقيدهتم الراسخة ىف سبيل حتقيق أمنه وسالمة شعبه العظيم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا تريد قطر من مرص ؟ 
قطر عباره عن حيه تعيش حتت خمطط امريكى صهيونى 

وترعى مجاعات 
قطر ضالعة يف العمليات اإلرهابية التي تشهدها البالد، ولذا 

قطعت مرص عالقتها الدبلوماسية مع الدوحة بعد أن كانت 
قد سحبت سفريها

ساندت قطر من خالل شبكة اجلزيرة وباألموال الطائلة 
واملعلومات االستخباراتية والقدرات الدبلوماسية، مجاعة 

اإلخوان يف امتطائها ثورة يناير املدنية حتى وصلت اجلامعة إىل 
احلكم، وبدأت مرحلة رد اجلميل للدوحة فظهر مرشوع يعزل 

كل ما هو رشق قناة السويس عن الدولة املرصية 
سارت العالقات املرصية القطرية بني شد وجذب منذ 

اإلطاحة باألمري اجلد يف عام 1995، فكانت تتوتر وتتحسن قلياًل 
دون أن تفارق اجلفاء والريبة. وكان السؤال العريض الذي 

ُيطرح عىل املستويني الرسمي والشعبي يف مرص دومًا: ماذا 
تريد قطر من مرص؟ وأتى دومًا معطوفًا عىل ردود حول ما 

يوجهه اإلعالم القطري، متمثاًل باألساس يف قناة »اجلزيرة« 
من انتقادات حادة للسلطة السياسية يف مرحلة ما قبل ثورة 

يناير 2011. وكان االنتقاد ينزلق إىل ما يشبه اخلطة املنظمة التي 
تريد النيل من قيمة مرص وقامتها ودورها اإلقليمي وعمقها 

التارخيي واحلضاري

إنه  أثبت  وهنا  نظريته  صدق  بعدم  إعرتف  وصدقوه  أحبته  الناس  نفسه  مع  صادق  والنه  كثريا  اجلدل  اثارت  شخصيه  نعيم  نبيل 
هبا  بنى  التى  الشخصيه  من  النابعه  القوه  بنفس  مسارهم  ويغريوا  أنفسهم  ويواجهوا  يعرتفوا  الذين  قليليني  عادى  غري  إنسان 
عمالقًا  كان  كام  وتراجع  راجع  ولكن  التكفريى  املجال  هذا  ىف  املوجوده  األسامء  أبرز  يده  حتت  من  خرج  التشدد  جهات  أعىل 

ىف تشدده فكان أيضا عمالقًا ىف تساحمه.
ضيف هذا احلوار داعية برتبة حمارب فقد كان قائدًا لتنظيم اجلهاد الذي سبق ان دفع بأعداد كبرية منه إىل افغانستان ملواجهة القوات الروسية املحتلة 
وبعد ان انتهت احلرب عادوا اىل بلداهنم لكن قبيل عودهتم اتفق معهم القائد »نبيل نعيم« عىل عدم ارتكاب أية اعامل عنف يف بلداهنم جتنبا جلهاد اهللكة 
عرشين  ملدة  السجن  ودخل  واالعتقال  للمالحقة  تعرض  الذي  نعيم  عليه  ثبت  فيام  االتفاق  هذا  نقضوا  افغانستان«  من  »العائدين  هؤالء  بعض  لكن 
حكم  وجاء  هبا  علقت  التي  الشوائب  من  افكاره متاما  نقى  قد  كان  اذ  وسطيا  انتهج هنجا  السجن  من  خروجه  وبعد  اختباره عمليا،  يتم  ان  قبل  عاما 
بعد  عنها  ابتعدوا  قد  كانوا  التي  مجاعاهتم  يف  الذوبان  فعاودوا  سيدوم  انه  بعضهم  اعتقد  الذين  وألمثاله  له  حقيقي  اختبار  بمثابة  ليكون  ملرص  االخوان 
نبيل نعيم ثبت جمددا عىل موقفه وقناعته بل وراح يتصدى حلكم االخوان ويبرشِّ بقرب  مراجعة فكرية كام قالوا ثبت اهنا مل تكن عن قناعة ولكن 
احلنيف. االسالمي  الدين  وسطية  من  ينطلق  شعبي  وعي  تشكيل  يف  مسامها  الساحة  عىل  دوره  يؤدي  ومازال  نفسه  مع  تصاحله  يف  واستمر  هنايته 



هل الوقت مناسب الجتاه احلكومه عامه اىل رفع 
االسعار وخاصه رفع سعر تذكره املرتو ؟ 

الرئيس واضح ىف كافه قراراته وقال من قبل الوضع صعب 
عىل كافه املستويات ولكن 

التلطيش يف الناس زاد عن حده بشكل مؤمل وكريه أطالب 
الدولة بالرفق عىل مواطنيها وترك املساحة هلم للتعبري عن 

شعورهم باملعاناة نتيجة اإلجراءات التي تتخذها والتي تؤثر 
بشكل مبارش يف مسار حياهتم.

بشكل مفاجئ قررت احلكومة املرصية رفع أسعار تذاكر 
شبكة مرتو األنفاق بنسبة 250 باملئة

دائام ياتى املساس بمحدودى الدخل والدوله ترتك اصحاب 
الفيالت واملصانع والقضاه واعضاء جملس الشعب 

ترصف احلكومة يعنى عدم مراعاة الظروف االجتامعية 
واالقتصادية الصعبة التى تعانى منها الطبقة الفقرية 

واملتوسطة من الشعب وكان من األوىل للحكومة أن ختتار 
التوقيت املناسب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف ترى الربملان احلاىل ؟ 

اداء جملس الشعب سئ للغايه وال يوجد له دور 
جملس الشعب يضم 600 صوره ليس اكثر وحيصلون عىل 

مرتبات باهظه وخدمات جمانيه اوىل هبا الغالبه وقرارات 
خاطئه تصب ىف صالح املسئولني 

اعضاء جملس الشعب كل منهم يتقاضوا مبالغ طائله اوىل 
بذلك الغالبه الىل تعبانه عشان تكفى اوالدها بالعافيه 

والسلفيون هلم نصيب ولكن الشعب وضعهم ىف خانه  
حيرمون االنتخابات الرئاسيه ويقدسوا انتخابات جملس 

الشعب ملحاوله منهم للسيطره عىل القوانني املرصيه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل ما حيدث االن يقودنا اىل ثوره ثالثه بعد 25 يناير 
و30 يوليو ؟ 

نحن قمنا بثوره اخذنا االخوان من القصور وضعناهم ىف 
السجون وكل التنظيامت التى ظهرت وقتها هدفها كان 

ركوب عىل الثوره فالثوره هى روح الشعب يلتف الناس حول 
هدف واحد نزلنا من قبل الن االخوان خطفوا البلد ونحن 

االن مرص عادت لنا فنحن االن ال نحتاج اىل ثورة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمناسبه عوده جثامني شهداء ليبيا الذين ذبحوا اىل 
مرص اىل اين وصل الدواعش االن ؟ 

بدات داعش 2006 ىف العراق عىل يد ابو عمر البغدادى ثم 
ابو بكر البغدادى كان معتقل ىف العراق ثم افرج عنه فجاه 

وابتدا ىف عمل معسكرات ىف االردن عىل يد ابو عىل االمبارى 

وقام بعمل معسكرات ىف سوريا والعراق ووقتها رفض ايمن 
الظواهرى االنضامم لداعش 

ذهب الدواعش اىل سوريا لعمل مذابح قتل االكراد وقتل 
املسيحيني وقتل النساء والدواعش يعملون بمبداء اداره 

التوحش قطع الرؤس و داعش مل تقتل حتى االن امريكيًا 
واحد وال هتاجم معسكر امريكى 

واالن تم هزيمة تنظيم داعش عسكريًا وهذا ال يعني القضاء 
عىل اجلهاديات املُتطّرفة فكرًا وأيديولوجية طاملا هناك بيئات 
مالئمة ومغّذيات سياسية ترتكبها أنظمة سلطوية تغّذي من 

نزعة العنف املسّلح ضد الدولة واملجتمع.
فالفكر ال يمكن القضاء عليه بالقوة األمنية والعسكرية بل 

حيتاج إىل حالة هادئة وطويلة من الرعاية والتعّهد واإلصالح 
وتغيري الظروف االقتصادية واالجتامعية والثقافية املغّذية 

حلاالت اإلحباط والتقوقع والفساد وغري ذلك.
تزداد أمهية املعاجلات الفكرية واالجتامعية مع املقاربات التي 

ُتقدم تفسريًا ألسباب هزيمة مرشوع التنظيم، حيث ُيرجع 
كثري من اجلهاديني سبب سقوط داعش وهزيمته إىل التشّدد 

والغدر واخليانة والعاملة، أو لتامديه يف التعّدي عىل الفصائل 
أو لتأّثر االخرتاق واهليمنة البعثية عليه، وال نكاد نجد حتلياًل 
جهاديًا واحدًا يرجع سبب سقوط داعش إىل أيديولوجيته 

الدينية، باستثناء بعض الفصائل الثورية القريبة من خط 
اإلخوان يف سوريا.

إذ أن اجلامعات اجلهادية ذات التوّجه السلفي اجلهادي يف 
املنطقة تعتقد أن اهنيار داعش يعود النحرافه السلوكي 

والنعدام سوّية قادته وعاملتهم وليس لألهداف والنصوص 
التي حتتكم إليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املعاجلات التى تتم داخل السجون املرصيه هل تاتى 

بثامر جيده ؟ 
املراجعات الفكرية تتم من قديم األزل داخل السجون املرصية 

وهتدف لتحويل املتطرف اىل شخص سوي ويتم مواجهة 

األشخاص املتطرفني باآلراء الوسطية واألسانيد ويكون 
هناك اعرتاض من قبل املتطرفني ىف البداية لكن رسعان ما 

يستجيبوا لآلراء الوسطية.
إن املراجعات الفكرية تستهدف مجيع العنارص املتطرفة ىف 
السجون عىل مستوى اجلمهورية وأبرزها سجون العقرب 

وأسيوط وبرج العرب ووادى النطرون.
فئات الشباب املغرر هبم من قبل مجاعة االخوان األكثر 

استجابة للمراجعات واحللول الوسطية، خاصة أهنم يرغبون 
ىف احلفاظ عىل مستقبلهم، بينام يكون أمر أصعب بالنسبة 

للقيادات اإلخوانية.
املراجعات الفكرية تساهم بشكل كبري ىف تقليص حجم 

العمليات االرهابية ىف البالد، وأن مواجهة الفكر بالفكر أرسع 
طريقة للقضاء عىل العنف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ نبيل متفائل ملرص ىف الفرته القادمه ؟ 

متفائل جدًا الننا بدأنا نسري ىف الطريق الصحيح ونمشى 
بخطى ثابته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف ترى اإلعالم املقروء ؟ 

جيد جدا لو كلمته صادقه تصل اىل املواطن ارسع من اى 
وسيله اعالمية اخرى الهنا تكون ماده دسمه هبا اكثر من 

موضوع وتكتب ىف كافه الصحف مثل ما نرى ىف جريدتكم 
املوقره جريده كاريزما التى القت نجاحا متميزا ملا فيها من 

مصداقيه وحوارات مع شخصيات المعه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشكرك جد الشيخ نبيل نعيم وانت احد الشخصيات الالمعه 
التى تضىء ىف جريدة كاريزما هذا العدد 

من  دوالر  مليون   25 عىل  بحصوله  النيابة  أمـام  أقـر  الظواهـري  حممــد 
سيناء. يف  التكفريية  اجلامعات  توحيد  مقابل  أوىل  كدفعة  الشاطر  خريت 

املصــــريــــــون أذكـــيــــاء بالفطـرة أسقطوا اإلخوان »ببالش« بعد أن رصف 
عليهم األمريكيون املاليني.

مرص كانت مهد اإلخوان وستكون حلدهم والتنظيم الدويل »شوية مرتزقة وعمالء«.

عام  برتكيا  حمبسه  يف  وزرته  تلميذي  القــاعدة  يف  الثـــاين  الرجـــل 
املرصية. األمن  ألجهزة  كبري  نجاح  القاهرة  يف  عليه  والقبض   2011

لــكـم. أقـول  ما  وســتذكرون  »الكنانــة«..  عىل  خري  فاحتة  السـيسـى  رئـاسـة 

قبل  واشنطن  إىل  ســافر  الشــاطر  برئاســة  شخصاً   30 من  إخوانـى  وفــد 
اجلامعة. حكم  دعم  مقابل  سيناء  أرض  وباعوا  وشفيق  مريس  بني  اإلعادة 



Chapman University شابامن  جامعة  رعاية  حتت 
العسكري  هشام  املرصي  العامل  الدكتور  مع  وبالتنسيق  بكاليفورنيا   
إرساء  االستاذة  اجلامعة  ذات  يف  والربامج  التطوير  مدير  وزوجته 
يف  املرصيني  وشؤون  اهلجرة  وزيرة  معايل  مع  بالتنسيق  و  نوار 
اخلارج السفرية نبيلة مكرم، إستضافت جامعة شابامن بكاليفورنيا 
يوم 9 مايو 2018 النائبة أنيسة حسونة ملناقشة كتاهبا بدون سابق إنذار
  Presidential Fellow الرئاسى الزميل  لقب  وملنحها  
أنيسة  واختريت  اجلامعة،  متنحه  رفيع  رشىف  منصب  وهو 
ملجتمعها  وخدمتها  املهنية  ملسريهتا  تقديرا  التكريم  هلذا  حسونة 
واحلضارات. الثقافات  وتقارب  املرأة  قضايا  جتاه  الريادى  ودورها 
دانيال  الدكتور  كاليفورنيا  ىف  شابامن  جامعة  رئيس  وأصدر 
رئاسى  زميل  بلقب  حسونة  أنيسة  النائبة  بتكريم  قرارا  سرتوبا 
خمتلف  عن  ومناقشتها  للجامعة  زيارهتا  نجاح  بعد  وذلك 
اجلامعة. لطالب  هبا  تقوم  أن  ممكن  التى  التعاون  أوجه 
يمنحها  التى  األكاديمية  التعيينات  من  هم  الرئاسيون  والزمالء 
جمال  ىف  كبرية  إنجازات  حققوا  الذين  لألشخاص  اجلامعة  رئيس 

احلائزون  شابامن  جامعة  ىف  الرئاسيون  الزمالء  وشمل  معني، 
أرثر. ماك  وزميل  مرموقون،  وكتاب  شعراء،  نوبل،  جائزة  عىل 
أعضاء  مع  وعشاء  لقاءات  بعدة  حسونة  النائبة  جولة  بدأت 
العسكري  هشام  الدكتور  بمنزل  أمريكا  يف  املرصية  اجلالية 
عن  فيها  قالت  اجلامعة  لطالب  حمارضات  عدة  يليها  وزوجته 
الرسطان  بمرض  اصابتها  وعن  الرسطان،  مع  امللهمة  جتربتها 
كللتها  والتي  منحة،  إىل  حتولت  التي  املحنة   ،2016 أغسطس  يف 
رحلتها  خالله  روت  الذي  إنذار«،  سابق  »بدون  كتاب  بإصدارها 
وما  بدأهتا،  التي  العالج  ورحلة  بإصابتها،  وأرسهتا  معرفتها  مع 
بمقابلة  النائبة  قامت  للجامعة  زيارهتا  وخالل  مستمرة.  زالت 
سرتوبا  دانيل  الدكتور  األصل  الإليطايل  الدكتور  اجلامعة  رئيس 
اجلامعة. لطالب  التخرج  حفالت  من  بعض  حضور  وايضًا 
مؤمتر  أهداف   ضمن  من  تأيت  املبادرة  هذه  أن  بالذكر  واجلدير 
الفتاح  عبد  الرئيس  برعاية  املربوطة”  بالتاء  تستطيع  “مرص 
الناجحات  من  مرصية  سيدة   30 فيه  شارك  والذي  السيسى، 
املهجر. لبالد  أفضل  حياة  صياغة  ىف  شاركن  ممن  اخلارج  ىف 

الذى  الرائد واجلوهرى  للدور  الدعم  وكان من اهدافه توجيه تقديم 
اخلارج  ىف  مرص  صورة  لتحسني  املهاجرة  املرصية  املرأة  تلعبه 
باألمن  تتمتع  مرص  بأن  اخلارجى  للعامل  مبارشة  غري  رسالة  وتقديم 
واألمان ما يساهم ىف ترويج املنتج السياحى املرصى ىف دول املهجر 
التى احتضنت نجاحات املرصيات وجذب االستثامرات اخلارجية.
للنائبة  الثانية  الزيارة  هي  هذه  أن  أيضًا  بالذكر  اجلدير   ومن 
حفل  يف  باملشاركة  قامت  حيث  كاليفورنيا،  يف  حسونة 
املايض  أكتوبر  يف  الريش  أبو  مستشفى  تربعات  مجع 
فوندشيون. وتلمد  الدمهي  عادل  الدكتور  رعاية  حتت 
جريدة كاريزما كانت متواجده مع الكوكبه العلمية االدبية يف اجلامعة 
لتغطية املؤمتر، وأشادة األستاذة إرساء نوار بدور اجلريدة وريادهتا 
ىف وقت قصري وإخراجها الصحفى املتميز والصحافة املقدمة من 
خالل صفحاهتا بشكل يليق بالقارئ العريب يف بالد املهجر، كام أشادة 
النائبة أنيسة حسونة باجريدة وبام قدمته هلا يف العدد السابق )العدد 
بالعديد  هلا  وإحتفظت  والكتابة  املرض  مع  جتربتها  عن  السابع( 
باجلريدة. املطروح  املجهود  زوجها  ملشاركة  الورقية  النسخ  من 

ومن املطربات املشاركات:
ناريامن فرح - مرام داغر - ريتا فرح - مرفت باشا- والوجه اجلديد نيفني قرياقص. 

وستقدم احلفل املتألقة إنجي واصف، وهناك مفاجأه لكل اجلاليات العربيه يف أمريكا سيعلن عنها يف 
احلفل، من يعشق فن الزمن اجلميل سيستمتع حقا، هبذه احلدث التارخيي وسيسافر عرب الزمن 

ألمجل ذكريات العمر وزمن الفن اجلميل.
وكأنة حيرض إحدي حفالت أم كلثوم والعندليب األسمر وفايزة أمحد وشادية ونجاة ولييل مراد 

ووردة ، كلهم يف حفل تارخيي واحد. 
ولتكتمل صورة فن الزمن اجلميل رجحت إدارة احلفل احلضور باملالبس الرسميه لنحيا سويًا زمن 

الفن اجلميل شكاًل وموضوعًا.
ستبدأ احلفل يف متام السابعه السابعه ونصف وتنتهي يف حدود الساعه العارشة والنصف تقريبًا. 

ال جتعل هذا احلدث التارخيي يفوتك، فهو لقاء أنغام وذكريات بني عاملقة من زمن الفن اجلميل.
من مل حيرض احلفل سيفوته الكثري !!

ألول مرة منذ ٤٢ سنه سيعزف املوسيقار هاين مهنا مع املوسيقار جمدي احلسيني عيل مرسح واحد 
بعد اللقاء الوحيد بينهم الذي كان يف أغنية قارئة الفنجان للعندليب األسمر عبد احلليم حافظ سنة ١٩٧٦. 

وبعدها مل يعزفا معًا إيل أن إستطاع املوسيقار حاتم منري إقناعهم بالعزف معًا مرة أخري يف حفل 
تارخيي يوم ٤ أغسطس ٢٠١٨ عيل مرسح داوين بكاليفورنيا. 

وكل اجلاليات العربيه ستكرم املوسيقار هاين مهنا عيل مسريته الفنيه مع العاملقة .
وسيكون هذا احلفل التارخيي حتت رعاية سفرية احلب والفن السيدة ملياء خميمر القنصل املرصي 

العام بلوس أنجلوس. 
هاين مهنا بدأ بالعزف عيل األورج مع السيدة أم كلثوم وعزف مع عبد احلليم وفايزة أمحد وشادية 

ووردة ونجاة الصغرية، ومع مطربني اخلليج العريب املطرب حممد عبدة وطالل مداح وغريهم من 
املطربني عاملقة زمن الفن اجلميل .

وأيضًا املوسيقار جمدي احلسيني بدأ مشوارة الفني بالعزف مع السيدة أم كلثوم عندما كان عمرة ١٨ 
سنه وعزف أيضا مع صديقة الفنان عبد احلليم حافظ وسجل أمجل صولوهات ألغاين الفنان فريد 

األطرش والفنانة شادية ونجاة الصغرية وفايزة أمحد وغريهم من املطربني عاملقة زمن الفن اجلميل 

"آلـــــــة الــــزمــــن"
مرسح داوين بكاليفورنيا يوم ٤ أغسطس ٢٠١٨- بكاليفورنيا سيكون آلة الزمن وسيسافر عرب الزمن 
بكل اجلمهور الكريم احلارض يف املرسح ايل زمن الفن اجلميل وسيعزف كاًل من هاين وجمدي قارئة 

الفنجان مرة أخري وسيشدو هبا املطرب محيد، الذي إذا إستمعت لصوتة ستعتقد أنه عبد احلليم 
حافظ لتشابة صوت محيد مع حليم واذا شاهدت محيد يغني أيضًا ستعتقد أنه حليم بال أدنى شك. ألن 

يوجد تشابه كبري بينهام بل محيد يكاد يكون هو حليم قلبًا وقالبًا. 
 ستشعر فعاًل أنك تشاهد إحدى حفالت حليم يف زمن الفن اجلميل. 

وسيشرتك يف هذا احلدث التارخيي جمموعة مطربني ومطربات بأمجل أغاين زمن الفن اجلميل عيل 
أنغام املوسيقارين هاين مهنا وجمدي احلسيني.

من املطربني املشاركني:
 محيد - ربيع سمعان - مجيل سموع - سفيان العاين - إبراهيم املرصي - أمحد كامل - زياد احللواين 

-                                           عامد رمزي. 

حــدث تـاريـخــي ألول مــرة منـذ ٤٢ ســنه! 





.. اليوم  بعد 
ال تناور !

ال حتاور !
ال جتاور كلامتك .. اسمي !

.. الطرقات  تغزو  ال 
.. الرؤوس  تنبطح فوق  وال 

زاعام اين تركتك !
اكثر من يدري .. انت 

أين ال اترك
امقت ال 
ال ارفض

وال ابايل بأي تارك !
.. ذاتك  انت اسقطت 

.. وبذاتك  إرادتك  بمحض 
هجر من  انت  باحلق 

وانتهر عمدا  قاطع  من 
الضجر من  هوة  حفر  من 

تزعم فال 
.. ينجم  فال 

... ثرثراتك  عن 
! حجر  من  نبته  ثمة 

عندي الساقطني  بأول  ولست 
تباعا أعضائي  تتساقط 

عندي الساقطني  أغىل  ولست 
مباعا بالبخس  فالساقط 

غري ان املي فيك ..
ال يبارى !

انطقتني من  فانت 
الغباَر أزلت عن فمي  و 

اطعمتني من  انت 
.. وبك عرفت 
احلاَر من  البارد 

انقذتني من  انت 
السكارى هامجنى  حني 

! تسقط  واليوم 
.. املجزوم  عن جسدي 
.. مكلوم  تصريين  اليوم 

.. الال كتوم  يا لساين 
! تسقط  اليوم 

.. يباري  أملي فيك ال 
.. تاركي  أرجوك وانت 

ال تناور !
ال حتاور !

ال جتاور كلامتك .. اسمي !
.. الطرقات  تغزو  ال 

.. الرؤوس  تنبطح فوق  وال 
زاعام اين تركتك !

! يا لساين 

صـبـيـه يا  إنـشـدي 
صـبـيـه يـا  َأسمعــيـنى 
بالـغــناء صـوتك  شـدو 
أذنـيـا ىف  واهــمــسـى 
الفضاء ىف  بلبل  مهس 

صـبـيـه يـا  إسـعــديـنى 
الـمـحــيـا جــمــيـلـة  يا 
الشجيه نفسى  واطربى 
الـعــزاء أنـغـام  بـأحـىل 
عــالء وكـلـك  إنـشــدى 
الــوفـاء لـحـن  رنــمـى 
عاشـق كل  يسمع  حـتى 
الـسـمـاء أحلان  صـوت 
صـبــيه يـا  أسـمـعـيـنى 
وشــمــوخ عـــز  لـحـن 
أبـــيــه بــــروح  رددى 
رضــــوخ أو  لـــــذل  ال 
الـبحـيـره إىل  وإذهـبى 
صـبــيـه يا  يــوم  فـجـر 
هلـفى فـيـها  فالـطـيـور 
بــنــيــه يا  لــلــقــائــك 

اخلـمـيله من  واقـطـفى 
بـنـفـسجـيه بـكـر  ورده 
فـراقـك عــىل  حـزيـنـة 
روّيـه بــال  تــنــتــظــر 

أنــِت مـحـاره  لــؤلــؤة 
الـبحـار فـى  تــتـهـادى 
األيـادى وتـتــمــنـاكـى 
إكـبـار فـى  فــتــتـعـاىل 

تظهر الطهر  ثياب  ففى 
الـنـقــيـه الـحـب  جـنـة 
تزأر القهر  أدغـال  وىف 

الشـقـيه  العـشق  نمـرة 
ملا احلب  عشـقـت  لقـد 

بـهــيـه بالـحــب  كـنـِت 
حيـن البـؤس  وعانيـت 
شـقـيه باحلـب  صــرِت 
ألنــك حـــبــك  صــادق 

وفـّيـه للـحـب  عــشــِت 
فــيِك كـله  شـعــرى  إن 
كـهــديــه فـاقــبــلــيــه 
عـلـيـِك نــادى  والـقـلـم 
صـبـيـه يا  فـاسـمعــيـه 
أذنــــــيـــــا فـى  رددى 
الـلـقــاء تـــبـغــى  أنـِك 
عـنـدى أحـىل  فـاللـقـاء 
الـمــسـاء نـسـايـم  مـن 
الـفـؤاد ىف  أغـىل  أنـِت 

فــريــه أى  فـارفــضـى 
الوداد  لـحـن  وانـشـدى 
بـقـيه  العـمر  ىف  فليس 

يارمضان  علينا  بعوده 
منورنا 

بجرياننا باهالينا  جممعنا 
علقنا  الفوانيس  و   الزينه 

دارنا  عيل 
اخبارنا  للدنيا    حتكي   
باقيني  عهدك  عيل  اننا 

الدين  ليوم  روح واحده  
بنهادي  واقفني  املنرب  عيل 

وننادي للعامل     املحبه  
بجوامعنا   بكنايسنا 

مادين  الرمحن   ملوائد 
جتمعنا  احللوه  واللمه  

حتوجعنا  يوم  يف  والفرقه 
يا بالدي   قلبك  ونقول من 
صايمني  كلنا   الفرقه  عن  

للعامل   صوتنا   حنسمع 
املاليني  لشعوبه   ونقول 

من  افراحنا  شوفوا  تعالو 
مطرحنا  جوه   من  هنا 

مادين  باحلب   ادينا 
حكايه  دي  املغرب  وساعه 

جوايا  قلبي  يف  ساكنه 
واقفني  بالشارع  وشباب 
وسمري  وحممد  مينا  من 

اخلري  ماليني   بايدهيم 
ميه  وحبه  بلحه  عيل 

كارسين  الصايمني  فطار 
بالرتاويح  ساجدين   راكعني 

بندعي  بقلوبنا 
حكاياتنا  للعامل  بنحكي 

متواعدين  اخلري  عيل  اننا 
داعيني  كلنا   واحد  لرب 

ياضمه يابالدنا  ليكي  ودعانا 
ورساله  اوالدنا"  بحضنك 

للعامل  بتحكي  
مني مها  دول املرصيني ...

أمس هناك 
اليوم هنا 
فلم البحر 

يطهو أمواجه املتمدنة
عىل جرة املايض 

فوق وهم األحصنة 
أطفال يغزلون أسناهنم 

بخيوط األرصفة 
شبان يموتون بفتوى السلطة 

واملئذنة 
عشاق ختذهلم أغنية اجليب 

رجال تغتصبهم السجون املقننة 
نساء يشنقهم القهر 
ووجوه الظلم امللونة 
تقاة يقتلون كل شئ 

من أجل حياة غري ممكنة 
غزاة يقيمون عىل أشالء طفل 

مل يمت بعد وطنا 
هذا عرص صنع من سيف 

وخنجر 
بال شك أو ريب 

يطعن الناس باملوت 
وحيمد اهلل بال ذنب

أمس هناك 
اليوم هنا 

واملايض ال خيصنا
أمس يلوك نفس األلسنة 

التي كتبت ذات جهل باألسنة 
فكيف نفتي هبا يف كل جيل 

و كيف نحكم باخلازوق 
عىل السوسنة 

فهذا زمن عليه أن يكون لنا 
ال ملن سبقونا 

فهذا زمن عليه أن يكون 
زمن احلب 

و احلرية 
واحلياة املمكنة 

ال زمن الطقوس الكهنوتية 
والفرعنة 

وال زمن النصوص العنكبوتية 
والعنعنة 

فأعيدو كرس احلبال 
فأعيدو كرس احلبال 
ال جرنا إىل ألف سنة 

كانت قبل ما قبل األزمنة   

اجلرائم اإلهلية!!
كم من جرائم ترتكب، وتستخدم اسم اهلل عىل نحو كاذب!
 فالذي قتل "اسحق رابني"، قال: أنه فعل ذلك بأمر من اهلل!
اهلل! بأمر  حدث  أنه  قالوا:  السادات"،  "أنور  قتلوا  والذين 
وصــــل  اآلثمــة،  اجلــاذبيــة  ذو  املتعصــب،  العنــف  وهــذا 
اختذت  املسلحة،  اجلامعـات  من  مجـاعــة  أن  إىل  مـداه، 
الذي  اهلل،  اسم  تستغل  وأخرى  هلــا.  اسمــًا  اهلل،  اسـم  مــن 
إســـرائيل كدولـــة  ســـيئــــًا،  استغالاًل  اســمهــا،  حيـــملــه 
يصارع"! "اهلل  أو  اهلل"..  مع  "جياهد  اسمهــا:  يعني  الذي 
 ان مثل هؤالء، اليعبدون اهلل، أهنم يعبدون املـــوت، ومــــــن 
تعاليمه يعرفون كيف يســــتقون منها الوحشـــيــــة التــــي 

يظهروهنا ألقراهنم بني البرش!
عـادل عطيـة

أفكــــــار شــــائــــكـــة  






