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 رهضاى  كرين  وكل  عام  واًتن  بخير وسعادة             

   كلمة العدد "         هللا اكبر"ما أحوجنا الى سالح *     

 قضٌة للمناقشة    بوش وال                         * 
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: ددلعاةمكل
 "اهلل اكبر"   ما أحوجنا الى سالح 

فى مثل هذه االٌام ومنذ إحدى وثالثٌن عاما 
دارت معركة من اشرف واعظم معارك العرب 
والمسلمٌن فى القرن العشرٌن  أال وهى حرب 

هللا اكبر "العاشر من  رمضان حٌث دوت صٌحة 
على الحدود بٌن مصر وسورٌا من جهة " 

وهى الحرب , والعدو االسرائٌلى من جهة
الوحٌدة التى بداها العرب واستعد لها العرب 
, وفاجأوا عدوهم وكان لهم النصر بإذن هللا  

ونحن الٌوم وفى اجواء شهر رمضان الكرٌم 
نتذكر هذه االٌام ونتذكر الصٌحة التى كانت هى 

" هللا أكبر"السالح األول فى المعركةوهى صٌحة 
والتى بثت روح القتال بٌن جنودنا وبثت روح 
الزعر والخوف بٌن االعداء فما احوجنا لهذا 

أال  " السالح الربانى وصدق هللا العظٌم حٌن قال 
وحتى ٌنطبق علٌنا شرط " إن جندنا لهم الغالبون

نصر هللا لنا ٌجب ان نكون من جنود هللا فنطٌعه 
ونعبده حق العبادة وان تكون حربنا هلل ولٌس 

 .ألى شٌىء آخر 

وما أحوجنا نحن العرب والمسلمٌن بهذا السالح 
الربانى فى هذه األٌام حٌث تتكالب علٌنا األمم 

من كل األجناس واأللوان ترٌد ان تنتهك حرماتنا 
وأن تنال من عروبتنا ودٌننا ولكننا وبسبب 

تكاسلنا وابتعادنا عن دٌننا حرمنا من نصر هللا 
وحتى نستحق نصر هللا , ألننا لسنا من جند هللا 

ونستعٌدارضنا المسلوبة وكرامتنا فالبد ان 
ونعود الى دٌننا " هللا أكبر"نستلهم روح صٌحة

الحق وهذه أٌام رمضان وابواب التقوى والهداٌة 
مفتوحة لنا فاللهم اجعلنا من جنودك وامنحنا 

 نصرك ٌارب العالمٌن

 

هذا العدد إقرأ فى   
 
 اهلل اكبر"ما أحوجنا الى سالح   :الـعددكـلـمة *

        2 ص(لتحرٌر رئٌس ا)
  3          ص الفجر ٌُقظة* 

غرٌب مصطفى /بقلم
 
 4ص            لِك ٌا سٌدتى  *
     حسام جابر/مأخبار الجالٌة المصرٌة *

 4ص
بوش وال بقلم أحمد عز : قضٌة للمناقشة*

 5صالدٌن      
 (رمضان كرٌم)صورة الغالف *

 6ص  أحمد فرٌد 

 وخامسهم لٌلهم  *
  7ص      (عمرو  احمد عاشور/بقلم م ) 
 8ص   عصابة بوش (ركن األدب )
                 ة اإلٌـمـانواحـــ*
 9ص بقلم عبدهللا النوبى (مشاهد فى العٌد)
               ن غٌر عنوانصفحة م*
 10ص                    (بداللطٌف طارق ع)
  11ص                      منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

 * THE ENGLISH SECTION 
karim Albashir    

  21.ص                                 
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 غرٌب مصطفى/ اختٌار            ِ الفجر ٌُقظة                     

 

الفجر وقد  يرغب القرآن بالنوم المبكر و اإلستيقاظ منذ- 78اإلسراء آية  (كان مشيودًا  وقرآن الفجر إن قرآن الفجر )قال اهلل تعالى 
 وتحقيقًا لذلك أمر (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عمييا )وقال (في بكورىا بورك ألمتي ):الصالة والسالم أنو قال  روي عن النبي عميو

أما الفوائد الصحية التي   .(العشاء إال لطمب العمم  ال تجتمعوا بعد صالة ):بعد العشاء بقولو عميو الصالة والسالم بعدم الزيارات
 :منيا  كثيرة فيي الفجر بيقظة يجنييااإلنسان

 تضمحل عند طموع الشمس حيث ثبت حديثًا أن غاز ريجيًا حتىدالفجر وتقل ت في الجو عند (O³) تكون أعمى نسبة لغاز األوزون -1 

ينزل إلى الطبقات - الضارة  األرض من بعض اإلشعاعات األكسجين الموجود في طبقات الجو العميا لحماية وىو أحد نظائر- األوزون 
فيو يشفي من . العجيبة  وقد دىش االطباء آلثاره العالجية. شروق الشمس  األرض عند الفجر ثم يرتفع مع الدنيا المالمسة لسطح

لمجياز العصبي ومنشط لمعمل الفكري و  وليذا الغاز تأثير مفيد. جانبية األمراض النفسية والجسدية و ليس لو أية آثار كثير من
الجسم  ثبت أن حقن األوزون يمكن أن تعطي الفكرية والعضمية تكون في الصباح الباكر وقد بحيث يجعل ذروة نشاط اإلنسان العضمي

 في ليا ال شبيو نسيم الفجر المسمي بريح الصبا لذة ونشوة وليذا يستشعر اإلنسان عندما يستنشق نشاطًا ىائاًل وتشعره بسعادة كبيرة
  الميل أو النيار ساعات من ساعة أي

والباعث عمى اليقظة والحركة  المثير لألعصاب شروقيا قريبة إلى المون األحمر ومعروف تأثير ىذا المون إن أشعة الشمس عند -2  
 د الالزم- يمكن عند الشروق وىي األشعة التي تحرض الجمد عمى صنع فيتامين  تكون أكبر ما كما أن نسبة األشعة الفوق بنفسجية

  .الجسم  لنمو

طويمة وعمى وتيرة واحدة يتعرض لإلصابة بأمراض  ينام ساعات االستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل وقد تبين أن اإلنسان الذي -3 
سكون مطمق فإذا دام  ماىو إال الذي يؤىب ليجمات خناق الصدر ألن النوم Atherosclerosis الشرياني العصيدة القمب وخاصة مرض

الوقاية من  ولعل Coronarya الشريانية ومنيا الشرايين اإلكميمية القمبية جدران األوعية طوياًل أدى ذلك لترسب المواد الدىنية عمى
يستيقظون في أعماق الميل متقربين لخالقيم بالدعاء  المؤمنون الذين من عوامل األمراض الوعائية ىي إحدى الفوائد التي يجنييا عامل

تعالى يرغب في التيجد في   قال أيضاً 64الفرقان آية  (والذين يبيتون لربيم سجدًا و قيامًا  ): الفرقان  قال تعالى في سورة والصالة
 وناشئةالميمييالقيامبعدالنوم6المزمل آية  (ناشئة الميل ىي أشد وطئًا وأقوم قياًل  إن ): سورة المزمل 

 

 نسبة قل  وأالزما بممى 100  لكلرامجكرويم (22-7) يهالصباح  ي وقتفمن الثابت عمميًا أن أعمى نسبة لمكورتيزون في الدم   4    
التي تزيد  المادة الفعالة من المعروف أن الكورتيزون ىو، ما ز بالى مل100 لكل  رامجميكرو ( 7) حيث تصبح أقل من لو تكون مساءً 

المسمم  ومن ىنا نجد أن .نسبة السكر في الدم الذي يزود الجسم بالطاقة الالزمة لو فعاليات الجسم وتنشط استقالباتو بشكل عام ويزيد
ساعات النيار  الجديد بجد و نشاط ويباشر أعمالو اليومية في الممتزم بتعاليم القرآن إنسان فريد بالفعل حيث يستيقظ باكرًا ويستقبل اليوم

ذلك في عالم ممؤه الصفاء  إمكاناتو الذىنية والنفسية والعضمية عمى أعمى مستوى مما يؤدي لمضاعفة اإلنتاج كل األولى حيث تكون
الحياة  طابعًا جماعيًا فسيغدو المجتمع المسمم مجتمعًا مميزًا فريدًا وأىم ما يميزه أن واإلنشراح ولو تصورنا أن ذلك اإللتزام أخذ والسرور

 تدب فيو منذ الفجر وال حول وال قوة إال باهلل
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  لِك يا سيذتى

 لطايف سريعت لرهضاى

 

 :الممادير
-   وُب طحيه 2

-  وُتان َوصف حلية سائل 
-  وص ملعمح خميرج 

 :الحشُاخ 

سىر + جُز ٌىذ + لرفح مطحُوح - 1
-  لُز مجرَش + مطحُن 

فستك حلثي مجرَش مع لليل مه - 2
-  ماءالُرد 

 .لشذج طازجح - 3

 :الطريمح
 اخلطي الجميع في الخالط حتى تصثح 
لذيه عجيىح سائلح ثم على الىار حمي 

  مه العجيهممالج ثم اسىثي فيٍا وميح
تحيث تصثح عىذن دائرج َيجة ان تىُن 
 الىار ٌادئح حتى ال تحترق مه االسفل
َرله لعمل األطايف ثم تعذ رله لُمى 

 تالحشُي الساتمً اَ ما تحشُ األطايف
الشيرج اَ  ترغثيه مه الحشُاخ ثم في

المطر  
 َصحتيه َعافيح

 

أخبار الجالٌة المصرٌة 
 

 
 
 

: أفطار صائم 
 مجموعة من أهل الخٌر المصرٌن العاملٌن تأقام* 

 مأدبة أفطار 30/10/2004ٌوم السبت ,  فى قابكو 
 عامل من جنسٌات مختلفة فى كامب 105حضرها 

.  جزاهم هللا كل خٌر, المقاولٌن بمدٌنة مسٌعٌد
 اللجنة األجتماعٌة والتكافل الجتماعى تأقام* 

ٌوم , للمصرٌن المقٌمٌن فى قطر
 1000 مأدبة أفطار ألكثر من  5/11/2004الجمعة

عامل مصرى وذلك  بالمدرسة المصرٌة للغات 

 . كل خٌرجزاهم هللا, بمدٌنة الدوحة 

 
____________________________ 

لمعرفة مواعٌد مصر للطٌران أنظر العنوان *  
: المرفق

http://www.egyptair.com.eg/docs/Services/servicestrav

el.htm 
لوعرفت أسعار العوالث فى هصر أًظر * 

: العٌواى الورفك
http://www.gulf-

times.com/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&tem

plate_id=59&temp_type=46&parent_id=13 
 

http://www.egyptair.com.eg/docs/Services/servicestravel.htm
http://www.egyptair.com.eg/docs/Services/servicestravel.htm
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         قضٌة للمناقشة
 أحوذ عز الذيي. م/ بملن .... بوش وال 

 
خالل الشيور القميمة الماضية، سيطرت اإلنتخابات األمريكية عمى وسائل اإلعالم 

وتسابق الجميع إلى التكين بمن سيصبح اإلمبراطور الجديد لمبيت . العربية و العالمية
األبيض، ىل سيكون بوش اإلبن بأحالمو الصميبية المتعجرفة من خالل رؤى دينية متعصبة 

ىى أقرب إلى اإلرىاب منيا إلى الدين،  أو سيكون كيرى نصير الشواذ والذى يعتبر أن 
الشواذ يستحقون اإلىتمام أكثر من العرب و المسممين بل زاد عمى ذلك و ىدد عمماء و 

. شيوخ المممكة العربية السعودية بالويل و الثبور
 و من الطبيعى أن ييتم العالم الغربى و الدول الصناعية الكبرى التى تسيم فى 

اإلقتصاد العالمى بيذه اإلنتخابات، فجميعيا تعتبر نفسيا ندا لمعمالق األمريكى سواءا من 
كذلك فإن ىذه الدول تربطيا . حيث القوة العسكرية أو من حيث التكنولوجيا و اإلقتصاد

. مصالح إقتصادية و إستراتيجية عميقة بالواليات المتحدة األمريكية
 و لكنو ليس من الطبيعى، بل أنو من المضحك أن نرى الدول العربية و اإلسالمية 

مثميا فى ذلك كمثل . تيتم بنتيجة ىذه اإلنتخابات و بمن سيفوز بيا ليصبح جالدىا الجديد
. شاه تختار بين ذئب أبيض و آخر أحمر لييتك عرضيا قبل أن ييتك لحميا

  و بالرغم من أن كال الذئبين، أقصد المرشحين، ليما برامج سياسية مختمفة كل 
. اإلختالف، إال أنيما إتفقا عمى إبادة المسممين و إستحالل ثرواتيم

 
 و ليتنا يا معشر المسممين نفيق من غفوتنا و نعرف من ىو عدونا الحقيقى و ماذا 

يريد منا و لنا ، و لندع الدعة و البمو المذان أصابانا و لنقرأ كتاب اهلل و نتدبره و نعمل بو 
 .لنجد مخرجا من ضعفنا و طمع غيرنا فبنا
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:  صورة الغالف
 رٌدفاحمد /بقلم        رمضان كرٌم                       

فى مثل هذه االٌاِم ونحن نستقبل نفحات الشهر الكرٌم شهر رمضان المعظم ندعو هللا ان 
تعود علٌنا هذه األٌام ونحن جمٌعا فى خٌر وبركة وسعادة وألن اٌام رمضان هى منحة الهٌة 
لنا كى نعٌد فٌها حساباتنا ونراجع فٌها اعمالنا فنمتنع عن السٌئات ونكثُر من الحسنات وهى 

اٌام الِجِد فى الطاعات والمداومة على العبادات وهى اٌضا اٌام التراحم والتواد بٌن األهل 
واألسر وهى فوق كل ذلك اٌام خٌر لنا جمٌعا وقد صدق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌن 

ٌُغفر لهُ " قال فٌما معناه  أى أن الخاسر هو من عاش اٌام " خسر من لحق رمضان ولم 
. رمضان ولم ٌنتهز الفرصة فى الطاعات والعبادات حتى ٌغفر هللا له 

ومع نفحات الشهر الكرٌم شهر البركة والخٌرات نرى هناك بعض الصور غٌرالمرغوب فٌها 
وبعض المواقف التى التتناسب مع قدسٌة الشهر الكرٌم ورغم قلتها إال انها تسئى لرمضان 

:  ولنا جمٌعا ومن هذه الصور والمواقف ما ٌلى

  صور الذى ال ٌصوم وٌجاهر بعدم صٌامه وكأنه ٌتباهى بمعصٌة هللا فنراه
ٌدخن سٌجارته امام الناس بال اكتراث وهو لٌس فقط ٌعصى هللا ولكنه ٌجاهر 

ورغم أن اصحاب الدٌانات االخرى وهم فى بلد اسالمى إال انهم ٌحترمون , بمعصٌته 
مشاعر المسلمٌن فال ٌجاهرو ا بعدم صٌامهم ولكن الخطأ ٌاتى من المسلم العاصى 

. هداه هللا واعاده لحظٌرة االٌمان

  صور الصائمون الذٌن راحوا فى نوم عمٌق طوال الٌوم وال ٌستٌقظون إال
قرب أذان المغرب وتجدهم ٌسهرون طول اللٌل فى اللعب ومشاهدة التلفاز وكأن 

رمضان هو شهر النوم والتلٌفزٌون فاللهم ارحمنا من التلٌفزٌون ومن وشروره آمٌن 
 .آمٌن 

  صور الناس وهى تتزاحم فى المجمعات التموٌنٌة والسوبرماركت تشترى كل
شٌئى وتكدسه وكأننا سنواجه مجاعة او حربا فنرى البٌوت تكدست بالمواد التموٌنٌة 

وهى حتما فوق الحاجة ونرى الموائد فى رمضان تغص بشتى انواع الطعام 
ولتسألنا : والمأكوالت والتى طرٌقها اخر اللٌل هو اكٌاس القمامة وننسى قوله تعالى 

 .صدق هللا العظٌم" ٌومئذ عن النعٌم

  صور الجرائد والمجالت وهى تمتلىء بالصور العارٌة للمثلٌن والراقصات
وكأننا فى مسابقة بٌن الصحف لمن ٌنشر اكثر عرٌا وفضائح ولٌت األمر ٌقف عند 

هذا الحد إال أن اصحاب صفحات المنوعات ٌأتون باكثر القصص خٌاال واكثر األخبار 
 .فبركة وٌنشرونها فٌنشغل الناس بالتافه من األمور وٌنسون ذكر هللا تعالى 
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 عمرو احمد عاشور/ بقلم م ...           وخامســهم لٌلهم 
 
 عاماً ولم تترك 11رحلت زوجتً منذ .. أعمل مهندساً للقطارات بمحطة باب الحدٌد  ..سنة53 لٌل القاهرة إسمً جالل  لأنا عاشق 

. لً سوى الذكرٌات الطٌبة التً تجعلنً أدعو لها كل آذان 
وللحق فأنا لم أشعر بأي ملل, وكٌف .. فً لٌلة من لٌالً رمضان جلست على المقهى فً انتظار أصدقائً الثالثة  فلٌس لً سواهم 

توافد ...أمل ومقهى الفٌشاوي بالحسٌن ٌعج بالزوار والشخصٌات العامة, كما أن المكان الزال ٌحتفظ بنسمات التراث وعبق التارٌخ 
تناولنا القهوة مع تصاعد أدخنة النرجٌلة فوق الرؤوس وبدأنا نتبادل ذكرٌاتنا القدٌمة وعن األٌام .. أصدقائً الواحد تلو اآلخر 
اقتسمنا شربة الماء ورغٌف الخبز .. حاربنا وعبرنا وانتصرنا .. فً الجٌش  (قروانة)فقد كنا زمالء .. الخوالً التً تعارفنا فٌها 

..  حتى طلقات البندقٌة اقتسمناها 
.. وعمر موالٌد جاردن سٌتً, مدٌر الشركة التً تركها له والده ..موظف بشركة أسمنت حلوان, موالٌد السٌدة زٌنب ..أحمد

جمعتنا الصدفة ونحن شباب والٌزال ٌجمعنا عشق لٌل ..موالٌد اسٌوط وصاحب وكالة سٌارات فً مدٌنة نصر ..ومٌخائٌل 
فً تلك اللٌلة قلت لهم إن فً قلب كل منا أسرار ال ٌعرفها أحد ومنها ما ٌضٌق بها الصدر كلما تذكرناها وتشعرنا كم كنا  ..القاهرة

. تعالوا نتصارح لنرتاح قلٌالً , ووجدت صدى اٌجابً لدى أصدقائً..مخطـئٌن 
عندما كنت فً االعدادٌة طلبت من والدي بندقٌة رش ألهو بها, وقضٌت اٌاماً احاول تعلم النٌشان وكنت مشتاقاً :   قال عمر سأبدأ انا

لصٌد اي شًء , وفً ٌوم ذهبت الى احد الحدائق واطلقت طلقة على عصفور صغٌر فأصابته ولم تقتله وسقط على االرض وامسكت 
.. به فوجدت جرحاً فً جناحه , انتابنً  شعور رهٌب باالسى و الندم , ماذا افعل بهذا الكائن وهو اآلن ٌتألم وٌصارع من اجل الحٌاة

ما الهدف؟ هدانً تفكٌري ان اتركه بجوار الشجرة عسى .. ٌاربً  لماذا فعلت ذلك ؟ لماذا.. انا ال احب أكل العصافٌر وال احب تربٌتها
ان ٌستطٌع ان ٌعٌش, ولم تمضً دقٌقة واحدة بعد ان تركته حتى انقض علٌه هر كبٌر وابتلعه فً ثوانً ولم ٌستطٌع الهرب أو 

.   هذا صٌد جائر : أجبنا علٌه ... الطٌران, وانا السبب ,اترى اخطأت عندما اصطدته ام عندما تركته ؟ ال اعلم
ال استطٌع وصف .. تركتنً أمً ورحلت وأنا فً الرابعة, وتزوج أبً من سٌدة  اخرى : أما احمد فتردد قلٌال قبل البدء فً سرد سره

االلم والعذاب الذي تجرعته على ٌد تلك السٌدة ذات الضمٌر الغائب والقلب المٌت, فلم تتقً آهلل فً ٌتٌم االم والمنشغل عنه أبوه 
أبً صار مقعداً ال ٌستطٌع الحركة والكالم, وزادت هً فً غلها , طوال النهار وجزًءا من اللٌل فً عمله طوال خمسة عشر عاماً 

وجبروتها حتى تركت دراستً الجامعٌة  والتحقت بعمل حتى أوفر لألسرة قوت ٌومها, ولم ٌشفع لً عندها, وأبى جالس فً كرسٌه  
ٌنظر لً تارة ولها تارة أخرى , وذات ٌوم ذهبت لتعد كوباً من الشاي , ولخلل ما بالموقد مالبثت ان امسكت النار بثٌابها وصارت 

تجري فً كل مكان محاولة ان تنجو بحٌاتها وانا انظر الٌها وافكر ماذا افعل, تمكن الشٌطان من رأسً للحظات قلٌلة وتسمرت مكانً 
ولم افعل شٌئاً إلنقاذها, ورأٌت نظرات العجز على وجه أبً فً كرسٌه فهرولت الٌها ألنقذ ما تبقى من جسدها لتكمل ما تبقى من 

. حٌاتها مشوهة 
. هذا هو الثأر بعٌنه : اجبنا علٌه...ٌا ترى هل أخطأت عندما لم أبادر بإنقاذها بسرعة ؟ ال أعلم

أٌام دراستً الجامعٌة كنت عضواً نشطاً باتحاد الطالب بالجامعة وكنت اقوم بأعداد المعسكرات والرحالت, وفً رحلة : مٌخائٌل
, وكان من باب هشبابٌة الى مدٌنة مرسى مطروح واثناء لعبنا ولهونا فً الماء كان معنا صدٌق ال ٌعرف السباحة وكنا حوله ال نترك

الدعابة ٌفاجئنا بتمثٌل الغرق علٌنا, وعندما نسرع ال نقاذه ٌضحك  منا وٌقول ضحكت علٌكم, وكان بارعاً فً تمثٌل دور الغرق, 
, أما الرابعة فكانت حقٌقٌة, فتركناه حٌث كنا نظن أنها نفس التمثٌلٌة حتى ءوكرر هذا الفعل ثالث مرات وفً كل مرة ٌفعل نفس الشً

غرق بالفعل, وكنت أنا اقرب إلٌه وكنت أكٌل إلٌه عبارات االستهزاء واإلهانة أثناء غرقه أمامً ولم أفطن لذلك إال بعد فوات االوان 
. إنـه الكذب: اجبنا علٌه ... أترى هل أخطأت عندما لم أبادر بإنقاذه ؟ ال اعلم ...

كما تعلمون إنً اعمل بإحدى مؤسسات الدولة وتطبٌق القانون والمحافظة علٌه وهو سمة االدارة بالمؤسسة, : وجاء دوري, قلت
وكان هناك من ٌعملون تحت إمرتً بالورشة, إرتبت ٌوماً فً أحدهم إنه ٌسرق بعض المواد من المخزن , وتتبعته حتى ضبطته 

ًَّ كثٌراً فً أن أستره حٌث أن راتبه ضعٌف وٌعول اسرة كبٌرة وال ٌستطٌع ان ٌسد رمقهم ولكن دون جدوى , وأخذ  متلبساً , ألحَّ عل
.  سنوات وتم انهاء خدماته بالمؤسسة 7القانون مجراه وحوكم وسجن 

ابنً االكبر قتله اصدقاء السوء بعد أن وقع فً مستنقع الجرٌمة وابنتً تركها خطٌبها والى : قابلته صدفة ذات ٌوم فنظر لً وقال
.. االن لم ٌتقدم لخطبتها احد وباقً اطفالً  ٌعملون فً الورش ومسح األحذٌة, وكله منك, أنت السبب, ربنا ٌنتقم منك

.. لم ٌجب علً احد ..اترى هل اخطأت عندما طبقت القانون ؟ ال اعلم
.. قلت لقد اقترب الفجر هٌا بنا لنتناول سحورنا فالوقت جري بسرعة 

**تمت **   
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 ُركي األد ب
لراُث لك 

  هي جزٌذح الْفذ الوصزٌخ    هحبكوخ ثْط ّػصبثزَ  

.. ٌحًٍ الؼظن ًُّ رهٍن ّلي.. االػزذار ّحذٍ الٌكفً

 ّلي ٌؼٍذ.. ّلي ٌؼٍذ الزبرٌخ الذي صلت الً ارضَ ّاُلَ

ّلي ٌزفغ الزؤّس .. الكزاهخ الزً اُذرد الً اصحبثِب

 .الصذّر ثؼذ اى اًكضزد ّصبرد هٌكفئخ ػلً

الوطلْة هحبكوخ ثْط ّػصبثزَ، الزً اصزجبحذ لزل 

ٌولك غذاء اطفبلَ،  شؼت ضؼٍف، هٌِك المْي، ال

 ّػصبثزَ، ُكذا اخزبر ثْط. ّدّاؤُن، ثؼذ صٌْاد طٌْلخ هي الحصبر

اخزبرّا الؼزاق الجلذ  الذٌي ٌولكْى احذس االصلحخ فً الؼبلن ّاكثزُب فزكبً ّدهبراً ّرزٌّؼب،

الفزصبى، ّلكٌِب  ُذٍ لٍضذ اخالق.. الوحبصز، لكً ٌفزضْا ػضالرِن، ّكأًِن فزصبى

هْافمخ االهن  ّلن ٌكي ثْط ّػصبثزَ فً حبجخ الً اى ٌحصلْا ػلً. اخالق رػبح الجمز

.. ثزّارَ، ٌّؼذثْا شؼجَ الوزحذح اّ هجلش االهي، اّ اي ثلذ آخز لكً ٌحزلْا الؼزاق، ٌّضلجْا

.. الضؼٍفخ الِزٌلخ الوٌكضزح ّلن ٌكًْْا فً حبجخ الً الكذة لكً ٌجزرّا الزِبم فزٌضزِن

 .ّلكٌِب اخالق رػبح الجمز

  ____________________________________________________

ِهي أبياثِ الُحكواء   
لساُى الفتى ًصٌف وًصٌف فؤاُدٍُ 

                         ولم ٌبقى إال صورِة الجسم والدم

********************************** ِِ
فاٍُ اللييِ ال ُحلنَم بعذَم ٍُ    أها الفتى بعذ السفاُتِ يحُلنُ   سٍس

 

************************************ 
صاحب من الناِس كباَر العقوِل 

الَ أهلَ الفضوِل                            وال تصاحب الجهَّ
وال تتخذ  كل الورى لك صاحباً 

                          و ال  تأكلن  من كل   ما  ٌؤكلِ 

 

.  
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   واحت اإل يواى
 

 

 (بملن عبذهللا الٌوبى  )          هلاُذ فى العيذ

  ***********
وجدد الخاصة من السالكين نواياىم , جدّد العامة فى ىذا اليوم ثيابيم وطيروا أجساميم 

وجدد خاصة الخاصة من الواصمين تفريدىم حبيبيم جل جاللو تفريدًا أنساىم , وطيروا قموبيم 
أطوارىم  الكونية فى النشأة األولى وتنقالتيم البرزخية واألخروية فى النشأة اآلخرةحتى كأنيم 

". كما بدأنا أول خمٍق نعيده"أعيدوا الى ما كانوا عميو تحققًا لقولو تعالى
 

ّجذد خبصخ خبصخ الخبصخ هي أُل الزوكٍي رػبٌزِن لؼظوخ هللا الومذصخ حضْراً فى 

أما " ففزّا إلى هللا"ّغٍجخً ػي كل هب صْاٍ جل جاللَ رجوال ثمْلَ صجحبًَ ّرؼبلى (لذى )همبم
أىُل القرِب فى القرب وأىل العياِن فى الحب فجددوا العيد الوثيق احتفاًء بنفخة القدس الى 

والكل مواجو بكممات يتمقاىا " ياعبادى فاتقون"القدوس العمى  تمقت تمك النفخة من الحق بالحق 
. وىذا ىو العيد عند اىل المقامات التى يمكن ان تبين بالعبارة أويرمز الييا باالشارة 

 
أما من أحضرىم لديو وأطمعيم بو عميو وأحبيم فجذبيم اليو فميم من المواجيات ما 
اليباح واليالح إال ليم عند ربيم فيم المطيرون من منازعة صفات الربوبية الذين أقبل اهلل 

عمييم بوجيو وأقبل عميو بيم عميو فكان سمعيم وبصرىم ولسانيم ويدىم فال تعمم نفس ما أخفى 
ليم من ُقرة اعين جزاء بما كانوا يعممون بو لو فى مظيره ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء واهلل ذو 

. ىذا ىو العيد عند من ذاقوا حالوة اإلعادة ,الفضل العظيم 
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 " عنوان غٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاي                                                                            

 

 

القاهرة     فً عٌون أمرٌكٌة ..  قاهرتى  
 

ممهورة باألعمال البطولٌة  القاهرة عاصمة ٌناهز عمرها األلف وأربعمائة عام شوارعها
الحٌاتٌة، فً اختبار دائم لرباطة  والحكاٌات اإلنسانٌة، تدور فً ساحاتها أعظم تجارب الضغوط

تالصق حمٌم مع نهر النٌل، محاطٌن  جأش أهلها البالغ عددهم ستة عشر ملٌونا ٌعٌشون فً
منهم نسخا مكررة من حٌث المظهر وأسلوب  بالصحراء من كل جانب، ٌكاد التشابه بٌنهم ٌصنع
. لً ٌوم الدٌنإ الحٌاة، متضامنٌن فً السراء والضراء وفً رباط

 
وبة ءالد القاهرة فً حالة تواجد دائم علً الخرٌطة اإلنسانٌة بفضل تلك التفاعالت اإلبداعٌة

 .سواء فً حضور أو غٌاب السلطة
 

الدٌنامٌكٌة  القاهرة تحتفظ لنفسها بفتنتها، وألهلها بسالمة العقل وفً حالة حدوث شًء من
. المتغٌرة فإنه مع الوقت وفً النهاٌة ٌنسجم مع الوضع الجاري

 
العشوائٌة فً  وهو مقٌاس درجة الفوضً أو' علم الفوضً الجدٌد'لقاهرة تجربة فً االنتروبٌا ا

وحدها ٌبدو ذلك مألوفا  نظام ما، فهنا مثل كل العالم الطاقة موضوع للتبدٌد لكن فً القاهرة
 .تتمتع بها القاهرة وحدها وحمٌمٌا، قد ٌعتبره البعض شٌئا غرٌبا لكنه احدي المٌزات التً

 
ن  أ فً حد ذاته ربما ٌكون محاولة للتعرف علً أنفسنا، أو بدقة أكثر القاهرةالتعرف علً مدٌنة

ا أشٌاء كثٌرة نالقاهرة علمت وال نوع من كشف الذات إما ٌتعلم المرء أو ٌختار أن ٌتعلم ما هو 
ال أثر للعالم إمنه، وأن العالم الظاهر ما هو  ىمنها احتمال ارتكاب الخطأ أو علً األقل الحد األدن

. يوهً عبارة للشٌخ الغزال' التالون لهم مثل ظلهم السابقٌن ٌتبعهم'غٌر المرئً، وأن 
 

. قاهرة المعـز.. هذا هو رأي كاتبة أمرٌكٌة فً القاهرة 
                                               

                                                                       
 

 اللطٍف ثذع طبرق .م 
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 (داود هصطفى /اعذاد )   الوٌوعاث صفحت  
 

 رضبلى رهضبى 

 
 

عراقً ٌتناول طعام االفطار فً احد اٌام 
 بغداد كلم شمال شرق60,  رمضان فً بعقوبة

 

 

 

 

 

 

 

!!! بتضحك على ايَ 
 

 

افراد من قبٌلة واغٌنٌا ٌصغون لكلمة رئٌس 
 الكونغو الدٌمقراطٌة جوزٌف كابٌال لدى

 تشرٌن 16وصوله الى كٌسانغانً السبت 
2004اكتوبر /االول  

 
 

هطلْة رؼلٍك لِذٍ الصْرح الوزاصلخ ػلى ػٌْاى  :2 صْرح 

 الوجلخ ّصْف رمذم جْائز ألحضي رؼلٍك
 

 

 
 

هطلْة رؼلٍك لِذٍ الصْرح الوزاصلخ ػلى ػٌْاى  : 1صْرح 

الوجلخ ّصْف رمذم جْائز ألحضي رؼلٍك 
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EGYPT .             ( Selected by: K.ALBASHIR)            
 

Egypt (ê¹jîpt), Arab. Misr, biblical Mizraim, officially Arab Republic 
of Egypt, republic (1987 est. pop. 47,280,000), 386,659 sq mi (1,001,449 
sq km), NE Africa, bordered by the Mediterranean Sea (N), Palestine and 
the Red Sea (E), Sudan (S), and Libya (W); the Sinai peninsula, the only 
part of Egypt located in Asia, is separated from the rest of the country by 
the Suez Canal. Major cities include CAIRO (the capital) and  
ALEXANDRIA.  
 

The principal physiographic feature is the NILE R., which flows the 
length of the country from south to north and separates the Libyan 
(Western) and Arabian (Eastern) deserts that comprise 90% of the land 
area. Bordering the Nile between Aswan and Cairo are narrow strips of 
cultivated land, home of the vast majority of Egypt's inhabitants. 
Although the country's industrial base has been increased considerably 
in the 20th cent., the economy has been severely strained by the Arab-
Israeli Wars, and Egypt in the early 1980s remained predominantly 
agricultural. The country depends on the Nile for its fertility; completion 
of the ASWAN HIGH DAM in 1970 greatly increased the arable land.  
 

Cotton is the leading cash crop. Major manufactures include 
refined petroleum, chemicals, textiles, and processed foods. The Suez 
Canal and, to a lesser extent, tourism are sources of foreign exchange. 
Most of the population is of a complex racial mixture, being descended 
from the ancient Egyptians, Berbers, Nubians, Arabs, Greeks, and Turks. 
The majority are SUNNI Muslims, but there is a large minority of Coptic 
Christians (see COPT). Arabic is the official language. 

 
 


