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  :ددلعاةمكل 
 (فاروق حسنى)وزير الثقافة 

 والسقطة المشينة

 
إن الحديث الذى ادلى بو وزير الثقافة 

المصرى لجريدة المصرى اليوم والمقاء الذى 
جاء  فى حديثو لقناة المحور عن الحجاب 
االسالمى لممرأة يعتبر فى حد ذاتو خروجا 
عن االسالم ولكننا سوف نعتبره حديثا خرج 

واقل ما , عن مسمم جاىل بتعاليم االسالم 
يقال فيو انو جاىل يجب تأديبو ولو أصر 
الوزير عمى كالمو فال اقل من ان يقال 

. ويحاكم بعد ذلك 
إن اليجوم الشرس من اعداء االسالم يكون 
اقل ضررا من تمك السقطة المشينة التى اتى 

بيا الوزير وكيف ال وىو وزير الثقافة فى 
مصر بمد االزىر وىو ايضا من الوزراء 

المحسوبين عمى السمطة فى مصر حيث انو 
. وزير لمثقافة منذ عشرين عامًا 

إننا من ىذا المنبر لندعو الحكومة المصرية 
ان تخير الوزير إما االستتابة والرجوع عن 

ما االقالة والمحاسبة عمى ىذه  كالمو وا 
,  السقطة المشينة 

 .وحينئذ يكون لكل حادٍث حديث 

 

 
هذا العددإقرأ فى   

 
 (فاروق حسنى)وزير الثقافة  العددكلمة *

 2بقلم رئيس التحري     ص والسقطة المشينة

حديث مع الشيطان: مختارات  *    
 3صمجدى عمى                         /اختيارم

  اخبار الجالية المصرية* 

                          (حسام جابر/ اعداد )

       4ص

ؽؼـٍخ دٚسح االٌؼبة االع٠ٛ١خ فٝ )صورة الغالف *

 5اسماعيل عبد الرحمن       ص/ بقمم د( اٌذٚدخ
 

   ركن األدب* 

6صشعرية اين العروبة        : مختارات   -    
 

(ضمى طفلك بعد الوالدة ) لك يا سيدتى*   
7ص                         (بنت النيل )   

7               ص(الصداقة   )  مع الشباب*   

البرنامج النووي المصري بين  قضية للمناقشة*
8احمد عاشور           ص  الحمم والحقيقة  

 

/ اعدادم       ابدأ حياتك ة اإليـمـانواحــ*
9صايمن طاحون                       

بداللطيف طارق ع)   ن غير عنوانصفحة م*
 10ص                           (

 11ص                منوعاتصفحة ال*
                                     (مصطفى داود /شرافإ)

   AL BASHIR MAGAZINE 
 12ص

SHEREEN                    
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مجدى عمى/ اختيار م !!!!!!                        حوار مع الشيطان :مختارات     
ػ١ٍه ١ًٌ غ٠ًٛ  : ٌٟفمبيدبٚسد اٌؾ١طبْ اٌشج١ُ فٟ ا١ًٌٍ اٌج١ُٙ فٍّب عّؼذ أراْ اٌفجش أسدد ٌٍز٘بة إٌٝ اٌّغجذ 

 رؾذد ال: لبيأخؾٝ ر٘بة صالح اٌجّبػخ : األٚلبد غ٠ٍٛخ ػش٠عخلٍذ :لبي أْ رفٛرٕٟ اٌفش٠عخأخبف: لٍذ.فبسلذ 

ال رأعف ػٍٝ ِب فبد فب١ٌَٛ وٍٗ أٚلبد :  فٟ ّ٘ظ  ٌٟفمبي... لّذ دزٝ غٍؼذ اٌؾّظ  ػٍٝ ٔفغه فٟ اٌطبػخفّب

 إٌٝ اٌّغبء ٚػضِذ ػٍٝ اٌّزبة ، دػٗ: لبي ػٓ اٌذػبءأؽغٍزٕٟ: فمٍذٚجٍغذ ٢رٟ ثبألروبس ففزخ ٌٟ دفزش األفىبس

ح: لبيٚجئذ ألدفع اٌّثبٟٔ ...  ال ٠فٛد ػّشن: لبي اٌّٛدأخؾٝ: لٍذ!رّزغ ثبٌؾجبة : فمبي ّٚ :  ٔفغه ثبألغب١ٔمٍذس

 ظؼ١فخ ِٚشد دغٕبء وٍٙب: لبي اٌزذش٠ُ ػٕذٞ فٟ صذ١فخأدبد٠ث: لٍذ! ٌجؼط اٌؼٍّبء والَ: لبيٟ٘ دشاَ

رفىش فٟ اٌجّبي فبٌزفىش دالي ٚر٘جذ إٌٝ اٌج١ذ اٌؼز١ك : لبي خطش ف١ٗ: لٍذ فٟ إٌظش؟ِبرا: لبيفغععذ اٌجصش 

 األخطبس ثغجت ٘زا االػزّبس سوجذ: فمبي ػّشح ٢خز: لٍذ عجت ٘زٖ اٌغفشح ؟ ِب: فمبي..فٛلف ٌٟ فٟ اٌطش٠ك 

 الرذخً ثبألػّبٌفٍّب ر٘جذ ألٌمٟ اٌجٕخ: لبي ِٓ إصالح األدٛاي الثذ: لٍذٚأثٛاة اٌخ١ش وث١شح ٚاٌذغٕبد غض٠شح

لٍذ  ػ١ٍه ِٓ اٌؾٙشح ٟٚ٘ سأط اٌفغبد أخؾٝ: فمبي ٔفغ اٌؼجبد ٘زا: لٍذ رجش إٌٝ ٔفغه فع١ذخال: لبي..ٔص١ذخ 

لزٍٕٟ ثمٌٛٗ ػ١ٍىُ : لبي أدّذ ثٓ دٕجً؟ : لٍذ أج١جه ػٍٝ اٌؼبَ ٚاٌخبؿ : لبي فّب سأ٠ه فٟ ثؼط األؽخبؿ؟ : 

أدشق ثىزبثٗ : لبي فبٌجخبسٞ؟ : لٍذ ظشثبرٗ ػٍٝ سأعٟ ثب١ِٛ١ٌخ : لبي فبثٓ ر١ّ١خ؟ : لٍذ ثبٌغٕخ ٚاٌمشآْ إٌّّضي 

: لبي فشػْٛ ؟ : لٍذ ١ٌذ فٟ إٌبط أٌف دجبج فٍٕب ثغ١شرٗ اثزٙبج ٚٔٙجٗ ٌٕب ػالج : لبي فبٌذجبج ؟ : لٍذ داسٞ 

 فصالح اٌذ٠ٓ ثطً دط١ٓ؟ : لٍذ ٌٗ ِٕب وً ٔصش ٚػْٛ 

أؽؼً فٟ صذسٞ ثذػٛرٗ االٌزٙبة ٚأدشلٕٟ ثىً : لبي ِذّذ ثٓ ػجذاٌٛ٘بة؟ : لٍذ دػٗ فمذ ِشغٕب ثبٌط١ٓ : لبي 

: لبي ف١ٕ١ٍٓ؟ : لٍذ ! ٔذٓ ِؼٗ أ٠ّٕب ر٘ت : لبي فأثٛ ٌٙت ؟ : لٍذ ٔذٓ ٌٗ أخٛح ٚأً٘ : لبيأثٛجًٙ؟ : لٍذ ؽٙبة 

ٔجؼً إٌبط : لبي فبٌذؽٛػ ؟ : لٍذ ٟ٘ ٌٕب ؽش٠ؼخ : لبي فبٌّجالد اٌخ١ٍؼخ ؟ : لٍذ سثطٕبٖ فٟ إٌبس ِغ اعزب١ٌٓ 

ٚػٍّىُ؟ : لٍذ األغبٟٔ : لبي ِب ٘ٛ روشوُ؟ : لٍذ ٔشدت ف١ٙب ثىً الٟ٘ : لبي فبٌّمبٟ٘ ؟ : لٍذ ثٙب وبٌٛدٛػ 

ًّ إٌبط ؟ : لٍذ ػٍّٕب ثٙب خفبق ٚف١ٙب ٠جزّغ اٌشفبق : لبي ِٚب سأ٠ىُ ثبألعٛاق ؟ : لٍذ األِبٟٔ : لبي  و١ف رع

ًّ إٌغبء ؟ : لٍذ ثبٌؾٙٛاد ٚاٌؾجٙبد ٚا١ٌٍّٙبد ٚاأل١ِٕبد ٚاألغ١ٕبد : لبي  ثبٌزجشج ٚاٌغفٛس : لبي و١ف رع

ًّ اٌؼٍّبء؟ : لٍذ ٚرشن اٌّأِٛس ٚاسرىبة اٌّذظٛس  ثذت اٌظٙٛس ٚاٌؼجت ٚاٌغشٚس ٚدغذ ٠ّأل : لبي فى١ف رع

ًّ اٌؼبِخ ؟ : لٍذ اٌصذٚس  ًّ : لٍذ ثبٌغ١جخ ٚا١ٌّّٕخ ٚاألدبد٠ث اٌغم١ّخ ِٚب ١ٌظ ٌٗ ل١ّخ : لبي و١ف رع فى١ف رع

ًّ اٌؾجبة ؟ : لٍذ ثبٌشثب فٟ اٌّؼبِالد ِٕٚغ اٌصذلبد ٚاإلعشاف فٟ إٌفمبد : لبي اٌزجبس ؟  ثبٌغضي : لبي فى١ف رع

إ٠بن : لبي ؟  (اعشائ١ً)فّب سأ٠ه ثذٌٚخ ا١ٌٙٛد : لٍذ ٚا١ٌٙبَ ٚاٌؼؾك ٚاٌغشاَ ٚاالعزخفبف ثبألدىبَ ٚفؼً اٌذشاَ 

ػٍٝ اٌؼ١ٓ ٚاٌشأط ٌٕب ِٓ : لبي فأثٛ ٔٛاط؟ : لٍذ ٚاٌغ١جخ فإٔٙب ِص١جخ ٚاعشائ١ً دٌٚخ دج١جخ ِٚٓ اٌمٍت لش٠جخ 

إ٠ّبٕٔب ػٍّبٟٔ ُٚ٘ : لبي فبٌؼٍّب١ٔخ؟ : لٍذ أخزٚا ػٍُّٙ ِٕب ثبٌٛساثخ : لبي فأً٘ اٌذذاثخ؟ : لٍذ ؽؼشٖ الزجبط 

خط١جٟ ف١ٙب ٠شغٓ ٚج١ؾٟ ف١ٙب : لبي فّب رمٛي فٟ ٚاؽٕطٓ؟ : لٍذ أً٘ اٌذجً ٚاألِبٟٔ ِٚٓ عّبُ٘ فمذ عّبٟٔ 

ػزثٟٛٔ ٚأرؼجٟٛٔ ٚثٙزٌٟٛٔ ٚؽ١جٟٛٔ ٠ٙذِْٛ ِب ث١ٕذ : لبي فّب سأ٠ه فٟ اٌذػبح ؟ : لٍذ ٠مطٓ ٟٚ٘ ٌٟ ٚغٓ 

ٔع١غ ثٙب أٚلبد اٌخٍف ٚٔز٘ت ثٙب : لبي فّب رمٛي فٟ اٌصذف ؟ : لٍذ ٠ٚمشءْٚ إرا غ١ٕذ ٠ٚغزؼ١زْٚ إرا أر١ذ 

 فّب رمٛي فٟ ١٘ئخ اإلراػخ اٌجش٠طب١ٔخ ؟ : لٍذ أػّبس أً٘ اٌزشف ٚٔأخز ثٙب األِٛاي ِغ األعف 

فّب فؼٍذ : لٍذ ٔذخً ف١ٙب اٌغُ فٟ اٌذعُ ٚٔمبرً ثٙب ث١ٓ اٌؼشة ٚاٌؼجُ ٚٔثٕٟ ثٙب ػٍٝ اٌّظٍَٛ ِٚٓ ظٍُ : لبي 

لٍذ ٌٗ : لبي فّب فؼٍذ ثمبسْٚ ؟ : لٍذ عٍطزٗ ػٍٝ أخ١ٗ فمزٍٗ ٚدفٕٗ فٟ اٌزشاة دزٝ غبة : لبي فٟ اٌغشاة ؟ 

لٍذ ٌٗ ٠ب ػظ١ُ اٌمصش لً : لبي فّبرا لٍذ ٌفشػْٛ ؟ : لٍذ ادفع اٌىٕٛص ٠ب اثٓ اٌؼجٛص ٌزفٛص فأٔذ أدذ اٌشِٛص 

لٍذ ٌٗ اؽشة ثٕذ اٌىشَٚ فإٔٙب : لبي فّبرا لٍذ ٌؾبسة اٌخّش ؟ : لٍذ أ١ٌظ ٌٟ ٍِه ِصش فغٛف ٠أر١ه إٌصش 

آ٠خ اٌىشعٟ ِٕٙب رع١ك ٔفغٟ ٠ٚطٛي : لبي فّبرا ٠مزٍه ؟ : لٍذ رز٘ت اٌَّٙٛ ٚرض٠ً اٌغَّٛ ٚثبة اٌزٛثخ ِؼٍَٛ 

اٌّغْٕٛ ٚاٌؾؼشاء اٌغبْٚٚ ٚأً٘ اٌّؼبصٟ : لبي فّب أدت إٌبط ا١ٌه ؟ : لٍذ دجغٟ ٚفٟ وً ثالء أِغٟ 

أً٘ اٌّغبجذ ٚوً ساوغ ٚعبجذ ٚصا٘ذ ػبثذ ٚوً : لبي فّب أثغط إٌبط ا١ٌه ؟ : لٍذ ٚاٌّجْٛ ٚوً خج١ث ِفزْٛ 

 أػٛر ثبهلل ِٕه فبخزفٝ ٚغبة وأّٔب عبر فٟ اٌزشاة ٚ٘زا جضاء اٌىزاة : لٍذ ِجب٘ذ 
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    أخبار الجالية المصرية
                          

تعيش الدوحة ىذه االيام اسعد اياميا وذلك بافتتاح فعاليات االلعاب االسيوية الخامسة * 
والتى  جائت افتتاحياتيا من اروع االفتتاحيات وقد شيد حفل االفتتاح خمسون الف , عشر

. متفرج وكثير من رؤساء ومموك الدول  

عمى ابراىيم جمال بشركة قطر /فقدت الجالية المصرية ابن من ابنائيا وىو الزميل * 
 2006 نوفمبر 21لمبتروكيماويات والذى وافتو المنية اثر مرض خطير يوم االربعاء الموافق 

. ومجمة البشير تدعو لمفقيد بالرحمة وألىمو الصبر والسموان  

أثارت آراء وزير الثقافة المصرى  فاروق حسنى عن الحجاب لممرأة المسممة فى الصحافة *
وقد نادى , والفضائيات  ردود فعل غاضبة كبيرة بين ابناء الجالية المصرية فى الدوحة 

ومن المعروف ان الوزير استمر فى منصبو ما , الكثيرون من ابناء الجالية باقالة الوزير 
!!!!!!!!!!! يناىز العشرون  عاماً 

يبدأ الرئيس حسنى مبارك رحمة عمل الى كل من ايرلندا والمانيا وفرنسا  فى محاولة لزيادة *
. النشاط االقتصادى المصرى فى ىذه المرحمة 

بدا السفير المصرى الجديد فى الدوحة سمسة من المقاءات مع ابناء الجالية المصرية كى     *
يتعرف عمى ابناء الجالية فى دولة قطر و قد كان الحاديثو الودية االثر الطيب لدى المصريين 

وىو شعور يشعر , حيث يشعر جميع المصريين بأنيم فى بمدىم وبين اخوتيم , فى دولة قطر 
. بو جميع المصريين من ابناء الجالية المصرية فى دولة قطر 

 

حسام جابر /                                                                    إعداد  ميندس 

                                                             نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة 
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 شعـمة دورة االلعاب االسيوية فى الدوحة  :  صورة الغالف
 

 

 

 

 

 

 2006 قطر ألسياد استعدادات

 خطة تنفيذ العاصمة القطرية الدوحة منذ المحظة التي فازت فييا باستضافة األلعاب اآلسيوية, بدأت
 الدوحة أن تكون راعتوإلنجاح االستضافة . شاممة تتخطى بناء المنشأة الرياضية بمقاييس عالمية

 تزينت الدوحة بأحمى زينة وقد. بمستوى الحدث- التي شيدت تغييرا جذريا-المواصالت والفنادق 
 .لتستضيف أكبر محفل رياضي يقام عمى أرضيا

 ودورة أسياد آسيا الخامسة عشر ىي عمل رياضي ضخم تستضيفو قطر بالكثير من المجيودات

وكانت المجنة .القادمة والدعم المادي الضخم عمى أمل أن تنجح الدورة وفعالياتيا في األيام القميمة
والمقررة في العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر  المنظمة لدورة األلعاب اآلسيوية الخامسة عشرة

 دولة , وبدأت رحمة الشعمة في أكتوبر 13األلعاب التي ستمر في  المقبل قد أعمنت عن مسار شعمة
مرورًا بالبمدان التي سبق أن استضافت األلعاب وىي الصين واليند واندونيسيا  الماضي بالدوحة ,

يران في خمس دول من  ومن المقرر ان تجوب الشعمة.واليابان وكوريا الجنوبية والفيميبين وتايالند وا 
أن تعود إلى الدوحة في  مجمس التعاون الخميجي ىي البحرين والكويت وعمان واإلمارات وقطر, إلى

 .األول من ديسمبر إيذانا ببدء فعاليات الدورة

 اسماعيل عبد الرحمن/د                                                                            
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ِْ ؟ُركن األدب        َٓ اٌُؼشٚثخَ ٠ب ثَٕٝ َػذٔب  ابن البشير/  اعداد      أ٠

 ُربى لبناِن أيَن  العروبُة  يا بنى  عدنانِ         اين الشيامُة فى     
   أين الفوارُس  والرماُح  نوافٌذ          تحمى القبيمَة قاصيًا أو دانى 
   أين  ابُن  شداٍد  ُيغيُر  بقـوٍة          لُيعيد ِعـّز األرض واألوطاِن 

باتت  تإُن  مـن المذلِة  ُأمـٌة        ركعت ليا الدنيا مدى األزمانِ     
   الغرُب ينَيُش ِعرِضيا فى ُجرأةٍ        وبنوىا فى ليوٍ  وفى ِنسيانِ  
   يتقاتمون   شرازمًا   منيوكًة         وعدوىم   ُيغرى  بكل  لسان  
  زرعوا الييوَد بأرضيم بمكيدِة         كيما   يعيشوا  بِذلـة  ومياِن 

   فى كل ِعقـد فى السنين مذلٌة         فى كل  عيٍد  نكسٌة   بيوان 
   واليوَم اصبحت الدياُر  مباحةً          ودُم  العروبة سال  بالوديان 
   ُلبنان ارٌض  قد  أُبيَح  دماؤىا         وتفجرت بين  الربى النيراُن 
   فى َغزٍة تجرى الدماُء  مسالًة         وشيادًة أن اليوى   الطغياُن 

   َصفَع  الييوُد  ِقفينا   بنعاليم         وتمايموا  فى  نشوة  الفرحانِ  
   ووقفنا فى صمت الذليل ميانةً        وكأننا   فى  الذلِ    فى إدمانِ  

   ُنصغىإلىاألخبارِ فى بحبوحةٍ         ومشاىُد الِخزى مدى  العينانِ  
   فنقوم ندعو اهلل  فى  صمواتنا       ليعيَد ارض  القدس  وااليمان 

   ندعوه ان   يتم  لنا  اطفاليم        وانصرنا  يارب  عمى  الطغيان 
   وكأننا   أ دينا  كل   فريضة         وكأن  كل االمر  بعض امانى 

   يا أمة ضاعت  وراح زمانيا         إن لم نفق سنكون فى النسيانِ  
   ىيا ُنعيد الى  العروبة مجدىا        ىيا  نيب  كثـورة   البركان 

   فنعيد لالرض  السميبة امنيا         وندك  حصن الكـفر والبيتان 
    ال صمَح ال استسالم ابدا عندنا        فاالرض ارضى والزمان زمانى
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  :لِك يا سيدتى 
    ضمى طفمك بعد الوالدة

بعد الوالدة مباشرة , يقوم الطبيب بوضع 
األم , وىذا الوضع يجعل  الطفل عمى صدر

نوع من العاطفة تنشأ بين الطفل وأمو من 
 . المحظة األولي

وىذا ما أكده بحث جديد وىو أن استمقاء 
بعد  الوليد الخديج عمى صدر أمو مباشرة

خروجو من الرحم يساعده عمى التكيف من 
 الناحية العاطفية مع عالمو الجديد , وال

تقتصر الفائدة عمى المواليد الخدج , بل 
 ينطبق نفس القول عمى المواليد الجدد

 .المكتممين 

" مجمة الجزيرة"كما ذكرت - وأشار البحث 
عمى صدر أمو  إلى أن استمقاء الوليد- 

لمدة ساعة بعد الوالدة واحساسو بأنفاسيا 
النوم  ومشاعرىا الحانية يساعده عمى

بيدوء الحقا ويقمل من توتره, كما يشجعو 
 .عمى الرضاعة ويشعره باألمان

.                                                                              

  بنت النيل/بقمم                                        

       اٌصذالخ:  ع اٌؾجبة َ
 اٌصذالخ اٌذم١م١خ ٘ٝ اٌزٝ ٠ىْٛ اعبعٙب اْ

ٚلذ ل١ً لذ٠ّبً اْ صذ٠مه ٘ٛ ِٓ ، اٌصذق 

ٚال رىْٛ اٌصذالخ ِغ ، صذله فٝ ج١ّغ األدٛاي 

إٌّفؼخ ٚاٌّصبٌخ ألْ اٌصذالخ ال ثّٓ ٌٙب ثً 

٘ب الرُمذس ثأٜ ِبي ٚاٌصذ٠ك اٌذم١مٝ ٘ٛ ِٓ ـإْ

ٚ٘ٛ اٌزٜ ء رجذٖ فٝ ٚلذ اٌؾذح لجً ٚلذ اٌشخب

رجذٖ ػٕذِب رذـزبج ا١ٌٗ ال ػٕذِب ٠ذزبج 

ٚاٌصذالخ وأٜ ل١ّخ عب١ِخ ػ١ٍب فإْ ،٘ٛا١ٌه

ػ١ٍٙب  ٚاججبد ٌٚٙب دمٛق ٠ٚجت ػٍٝ وً 

إٔغبْ اْ ٠ٍزضَ ثـٙزٖ اٌذمٛق لجً اْ ٠غأي ػٓ 

 اٚي اٌطش٠ك ٌٍصذالخ ٚاٌٛاججبد ٚ٘زا ٖ

اٌذم١م١خ ٚاٌغ١ٍّخ ٚاٌزٝ ٔشٜ اٌىث١ش ِٕٙب ث١ٓ 

 ٕ٘ب فإٕٔٝ اس٠ذ اْ َْٚ.اٌؾجبة فٝ وً ِىبْ

أبلؼ ِٛظٛػب سثّب ٠ىْٛ غش٠جبً ػٍٝ ِجزّؼٕب 

ٚ٘ٛ ، اٌؾشلٝ  ٌٚىٕٗ ُِٙ جذا ٌٕب ٔذٓ اٌؾجبة 

ً٘ ٕ٘بن صذالخ  دم١م١خ ث١ٓ اٌؾبة ٚاٌفزبح ًٚ٘ 

 ثذمٛق ٚٚاججبد حإرا اٌزضَ وً ؽبة ٚفزب

اٌصذالخ ٠ّىٓ ٌٙزٖ اٌصذالخ اْ رشٜ إٌٛس اَ اْ 

اٌزمب١ٌذ ٚاٌؼبداد ثً ٚادىبَ اٌذ٠ٓ رّٕغ ِٓ 

ٔب ٔشٜ فٝ إْ، ٘بسَٚجٛد ٘زٖ اٌصذالخ ٚرخ

اٌّجزّؼبد اٌغشث١خ صٛساً ِٓ ٘زٖ اٌصذالبد 

ٚ٘ٝ رزىْٛ فٝ إٌٛس ٚاِبَ اٌج١ّغ ٚلذ ٠مٛي 

 ٘زٖ ةلبئً اْ ٕ٘بن ِٓ اٌّفبعذ اٌىث١ش ثغت

اٌصذالبد ٌٚىٓ ً٘ ٌٛ اٌزضِٕب ثبٌذ٠ٓ ٚاٌصذق 

إٔٝ ، ، ً٘ ٠ّىٓ اْ رٛجذ ٘زٖ اٌصذالخ اَ ال 

اػٍُ اْ ٘زا اٌىالَ لذ ٠غعت اٌىث١ش ٌٚىٓ 

اٌذم١مخ اْ اٌصذالخ ٘ٝ ل١ّخ ػ١ٍب ٌٍج١ّغ ٚاْ 

رطٛس اٌذ١بح ٚٚعبئٍٙب ٠فشض ػ١ٍٕب اْ ٔزجبٚة 

ِغ ٘زا اٌزطٛس ٚاْ ٔفُٙ اَ اٌذ٠ٓ ٚ٘ٛ ؽش٠ؼخ 

فّب سأ٠ىُ ٠ب ، هللا لذ جبء ٌىً صِبْ ِٚىبْ 

عبدح؟  
 

اثٓ اٌجٍذ /                                                   ثمٍُ 
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                         ةقـضـية للـمـناقـشـ
 

 البرنامج النووي المصري بين الحلم والحقيقة
 

ٌدشي فً أسٗقح اإلعالً ٕزٓ األٌاً مالً مثٍش ح٘ه ٍصش اىٌْ٘ٗح، 
ٗعثة رىل ٍا أثاسٓ اىغٍذ خَاه ٍثاسك فً ٍؤذَش اىحضب 

 اىَاضً ح٘ه إحٍاء ٍصش 2006اى٘طًْ األخٍش فً ّٖاٌح عثرَثش
َ ِّذ ٍْز اىثَاٍّْاخ ٍِ اىقشُ اىَاضً  ىثشّاٍدٖا اىْ٘ٗي ٗاىزي ُخ

اىزي ماُ قذ ذعاقذ ٍع فشّغا عيى ٗتعذ اغرٍاه اىشئٍظ اىغاداخ 
 Gas) غاصٌح ٍ٘ىذاختْاء أستع ٍفاعالخ رسٌح، ذح٘ىد إىى ٍحطح 

Turbines) اىنٖشتٍحىطاقحه . 
 ٗسحو اىنثٍش ٍِ أعاذزج اىزسج إىى اىخاسج، ٗاىثاقُ٘ خيف اىَناذة ٌراتعُ٘ 

. األخثاس فً اىدشائذ ٗٗعائو اإلعالً
ٗأخٍشاً إٌشاُ " خْاذ ٗ ت٘ذ٘" ٗتامغراُ " غاّذي  ٗ ّٖشٗ"ٗ تٍَْا أصثحد اىْٖذ 

دٗه ٌّ٘ٗح، ذح٘ىد اىَصاّع اىحشتٍح اىَصشٌح فً أتً صعثو " اىخًٍَْ ّٗداد"
 ٗذح٘ه... ٗحي٘اُ ٗأىَاظح إىً اإلّراج اىَذًّ ٍِ ثالخاخ ٍٗشاٗذ ٗغغاالخ

ٌَّ ىٔ إال اىشقح اىَْٖذط ٗاىعاٍو  اىَصشي اىَْرح إىى آخش ٍغرٖيل ال ٕ
 غِّْى% 1ٗاّٖاسخ األٌذى٘خٍاخ ٗعذّا إىى ٍدرَع اه.... ٗاىعشتٍح ٗاىريٍفضٌُ٘ ٗ

 .تشعفاحش ٗفقش 
 

اىٌَٖ اَُ ٕو ىذٌْا اىَقذسج عيى اىذخ٘ه فً ٕزا اىَداه أً أّْا عْظو 
خاضعٍِ ىيضغ٘ط اىخاسخٍح إرا أسادٗا أعط٘ا ٗإُ أت٘ا ٍْع٘ا؟  

ٗصٌشج اىخاسخٍح " ٍصش ىٍظ ىذٌٖا ، ٗأٍشٌنا ال ذَاّع  : اىرصشٌحاخ ذر٘اىى
". األٍشٌنٍح مّ٘ذٗىٍضا ساٌظ

ٗرىل تعذٍا . "عْعاٍو ٍصش تصشاٍح ٍثو أٌح دٗىح: "اىثشادعًاىذمر٘س ٍحَذ 
أشٍع أُ ٍصش ىذٌٖا ٍخرثش إلّراج اىثي٘ذًٍّ٘٘ ٌشرثٔ فً أّٔ أّشئ فً 

. ٍِ اىقشُ اىَاضً ٗىٌ ٌغرخذً إطالقا، اىثَاٍّْاخ
إُ »تشّاٍح ّ٘ٗي عشي قائال هٗخ٘د ال : ٗصٌش اىخاسخٍح اىَصشي أحَذ أت٘ اىغٍظ
. «ٕزٓ اىرقاسٌش ال أعاط ىٖا ٍِ اىصحح

ّطية تششق أٗعظ خاىً ٍِ األعيحح اىٌْ٘ٗح : اىشئٍظ ٍثاسك
ٗفً اىذاخو اىَصشي ذخيف اَساء تٍِ ٍؤٌذ ٌثشس اىحاخح إىى ٍثو ٕزا االذدآ 
ٗأّْا قذ ذأخشّا مثٍشاً عِ اىشمة ٗأُ ٍصش ىذٌٖا اىقذسج اىَادٌح ٗاىقاعذج اىعيٍَح 

 اىرً ح٘ىْا ٗاىٖث٘ط اىزي ّعٍشٔ خاىرً ذؤٕيٖا ىزىل، ٗآخش ٍحثظ ٍِ اىَؤششا
ٍِ ع٘ء إداسج ٗذخطٍظ ٌٗعضي األٍش مئ إىى أّٖا صفقاخ إعالٍٍح ىرحغٍِ 

 .ٗاألٌاً ذَش. ص٘سج اىحضب اىحامٌ ٗعٍاعاذٔ اىَغرقثيٍح
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 بدأ حياتك من جديدإ                     ٚادخاال٠ّبْ 
كثيرا ما يحب اإلنسان أن يبدأ حياتو من جديد, فيقرن بدايتو بصباح يتنفس بإشراقة نيار جديد, يحمل بين نسماتو اليادئة الكثير من 

عبادتو, إيمانياتو, : يطرق التفكير طويال, من أين يبدأ في إصالح ذاتو وتطويرىا.األمل, أو يقرنيا بميل يمفظ اليأس والكسل الذي فيو
يمممم ىمتو وينفض عنو غبار التثاقل, يتوضأ بماء التفويض, ويعزم المضي في الميدان وسط .. ثقافتو, عممو, دعوتو, اجتماعياتو

يمضي دون تخطيط وال برامج, دون ىدف واضح وال محاسبة, ويحسب أنو التوكل, ويحسب أنو يسير .معترك الحياة المزدحم بالعقبات
من : والقاعدة تقولعمى الطريق المستقيم الذي طالما ترنم بو, ويحسب أنيا البدايات المحرقة التي ال بد أن تكون نياياتيا مشرقة

إن قمبك ىو سر نجاحك, فرتِّبو وال .صحت بدايتو استقامت طريقو وصحت نيايتو, ومن فسدت بدايتو اعوجت طريقو وساءت نيايتو
 ".إن الخطأ األكبر أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قمبك: "تترك الفوضى فيو تعوم, وكما قال الرافعي

ال كنَت أثقل ما يكون خطوا ووجدت السراب عند  اليمة واإلتقان وبعد النية ال يكون إال اليمة, وبعد اليمة ال يوجد إال اإلتقان, وا 
وال تترك ىمتك تدنو من األرض وفتن الدنيا وشيواتيا وممذاتيا, فإن نفسك تأبى إال عموا كشعمة من النار يصوبيا صاحبيا . العطش

ما الجديد الذي سُتدخمو عمييا؟ وما التجديد الذي . وبعد أن وضعت وحددت المبدأ الذي تنطمق منو بقوة وعزم,.وتأبى إال ارتفاعا
 :ستقوم بو عمى ما تممك؟ أي شيء فيك ستبقي؟ وأييا أنت في غير حاجة لو؟ وىذه بعض النقاط الميمة في كل جانب

 ركعة في اليوم, مع 12حافظ عمى السنن الرواتب وىي . حافظ عمى الفروض في وقتيا مع الجماعة:عالقتك باهلل سبحانو وتعالى- 1
اجعل لك ربع ساعة يوميا لمتفكر, وأفضل األوقات التي يصفو بيا الذىن . احرص أال يقل ورد القرآن اليومي عن جزء. صالة الضحى

حافظ عمى أذكار الصباح والمساء وأدعية األحوال المختمفة, واجعل لك وردا يوميا من التسبيح والتيميل . قبل النوم أو بعد الفجر
ال تنم بعد الفجر, وخصص ىذا الوقت لتالوة القرآن . واالستغفار والصالة عمىالنبي عميو الصالة والسالم, مستثمرا األوقات البينية

قم الميل ولو بركعتين بعد العشاء, واألفضل أن تعتاد تدريجيا أن تصحو ساعة قبل الفجر لمقيام والدعاء واالستغفار لبركة . واألذكار
 . ىذا الوقت

خطط . حدد ىدفك ورسالتك في الحياة, واكتب ذلك عمى ورقة, وعمقيا أمامك لتقرأىا يوميا مرتين عمى األقل:عالقتك مع ذاتك- 2
سجل في مفكرٍة األعماَل . لحياتك المستقبمية وفق ىدفك ورسالتك, وضع الخطوات التي ستقوم بيا ىذه السنة والسنوات القادمة

تفرس في ذاتك واعرف مياراتك . حافظ عمى ترتيب األولويات في أعمالك, األىم فالميم. والواجبات التي ستقوم بيا يوميا بعد الفجر
ن في مذكرة خاصة, سميا . المميزة وحاول تطويرىا , مذكراتك اليومية, واكتب إنجازاتك عمى الجية اليمنى, وأخطاءك "قصة نجاحي"دوِّ

تقرب . ارِض والديك وبرىما قدر استطاعتك:عالقاتك االجتماعية- 3التي قمت بيا عمى الجية اليسرى, وراجع ىذه المذكرة أسبوعيا
طور عالقتك بأصدقائك, وخص منيم من ترتاح . ِصل رحمك. إلى أسرتك واجمس معيم يوميا, واستمع إلى أخبارىم وشاركيم أحوالك

لو وتسعد بقضاء الوقت معو باىتمام أكثر, ليكون أقرب الناس إليك وأكثرىم تفيما لك, يعينك عمى دينك ودنياك ويكون مرآتك أينما 
الِق الناس جميًعا . تودد إلى من تالقي من الناس بالكممة الطيبة, واعمم أن أنجح العالقات تمك التي ال إفراط فييا وال تفريط,. توجيت

استمع إلى من يحدثك . تقبل أخطاء غيرك, وغض الطرف عنيا من باب الصفح واإلحسان ال من باب الرصد والعد عمييم. بابتسامتك
أخبر من تحب أنك تحبو, وانصح من ترى فيو سمبية معينة سرِّا وال . وال تتكمم إال حين ينتيي؛ فإن ذلك من حسن الحوار وآدابو

 . اىِد من تحب ومن تعرف بيدية يحبيا من وقت آلخر, فإن اليدية ميما قل ثمنيا ترقق القمب. تفضحو عمًنا
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 " عنوان غير من صفحة "  
  فيمان واحد يقدميا   

 

 إٌبجخٚ اٌفبؽً اٌفشق ث١ٓ
  

ليس منا إنسان إال ويود أن يكون ناجحًا في حياتو, ولكن قمياًل من يعرف كيف يفكر الناجح, وكيف يفكر الفاشل 
ولذا, نجد كثيرًا من يزعم أنو ناجح, في حين أن تفكيره ال يمكن إال أن يقوده إلى الفشل, بل ربما إلى الفشل الذريع 

أو الفشل الفذ, أو الفشل الذي ليس لو مثيل, أو الفشل المتميز أو قل ما شئت من أصناف الفشل المعتبر أو 
ليكم ااآلن ثالثة عشر فرقًا تميز تفكير الناجح عن تفكير الفاشل, وأنا أدعوكم إلى التأمل فييا بعمق, !! المعتق وا 

 . ثم إلى تغيير نمط تفكيرنا لينسجم مع تفكير الناجحين

 

 .والفاشل يفكر في المشكمة, الناجح يفكر في الحل- 1

 .والفاشل ال تنضب أعذاره, الناجح ال تنضب أفكاره- 2

 والفاشل يتوقع المساعدة من اآلخرين, الناجح يساعد اآلخرين- 3

 والفاشل يرى مشكمة في كل حل, الناجح يرى حاًل في كل مشكمة- 4

 الحل ممكن لكنو صعب: والفاشل يقول, الحل صعب لكنو ممكن: الناجح يقول- 5

 والفاشل ال يرى في اإلنجاز أكثر من وعد يعطيو, الناجح يعتبر اإلنجاز التزاماً - 6

 والفاشل لديو أوىام وأضغاث أحالم يبددىا, الناجح لديو أحالم يحققيا- 7

 .اخدع الناس قبل أن يخدعوك: والفاشل يقول, عامل الناس كما تحب أن يعامموك: الناجح يقول- 8

 .والفاشل يرى في العمل ألماً , الناجح يرى في العمل أمالً - 9

 .والفاشل ينظر لمماضي ويتطمع لما ىو مستحيل, الناجح ينظر لممستقبل ويتطمع لما ىو ممكن- 10

 والفاشل يقول دون أن يختار, الناجح يختار ما يقول- 11

 .والفاشل يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم, الناجح يناقش بقوة ولكن بمغة لطيفة- 12

 والفاشل تصنعو األحداث, الناجح يصنع األحداث- 13

 ا٠ّٓ غبدْٛ/ اػذ ٘زا اٌؼذد َ                                   
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     داود مصطفى /  م اعداد                            إٌّٛػبد صفذخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َشْوقـِي َيقُـْوُل َوَما َدَرى ِبُمِصيـَْبـِتي 
اْقـُعْد فـََدْيـُتَك , َىـْل َيكـُْوُن ُمـَبّجال 

 َوَيَكـاُد َيفـْممـِقُـِني األِمـْيُر ِبـقـَْوِلوِ 
َساَعًة " َشْوِقي"َلـْو َجـرََّب التَـّْدِريـِس 

َحـْسـُب الُمـَعّمـِْم ُغّمــًَة َوكـَآَبـًة 
َماِئـٌة عـََمى ِمائـٍَة إَذا ِىـَي ُصـمِّحـَْت 
َوَلْو أنَّ ِفـي التَّْصِمْيـِح َنْفـَعًا ُيْرَتجـَـى 

َلـكـِْن ُأْصـل,ـُِح َغـمـَطٍة َنحـِْويَـٍّة 
ُمسـْـَتْشـيـَِدًا ِبالغُـّرِّ مـِْن آَيـاِتـِو 

َوأُغـْوُص ِفي الشِّْعِر الَقِدْيـِم َفاْنتـَِقـي 
مـَِن الِبَمى " ِسيـَْبِويو"َوأكـَاُد ابـْـَعُث 

فـَأَرى ِحمـَاَرًا َبـعـَْد  ِذلـَِك ُكـمـو 
 ال َتْعـَجبـُوا إْن ُصحـُْت َيْومـًَا َصْيَحةً 
َيا مـَْن  ُيـِرْيُد  االْنـِتَحاِر  َوجـَْدتـُُو 

 

 

                                                   
َوَقَضى المَُّو َبْعَد َذاَك اْجِتَماَعا                     

ُقْم لمُمَعمِِّم َوفِِّو التَّْبِجيال 
َغار َخِمْيال  َمْن َكاَن لمنَّْشئ الصِّ

َكاَد الُمَعمُِّم أْن َيُكْوَن َرُسوال 
َمرأى الدََّفاِتِر ُبْكَرٍة وأِصيال 

َوَجَد الَعَمى َنْحَو الُعُيوِن َسِبْيال 
واِبْيَك لم أُك بالُعُيْوِن َبِخيال 

َمَثاًل واتَِّخُذ الِكَتاَب َدِليال 
اًل َتْفِصيال  أو بالَحِديِث ُمَفصَّ
َماَلْيَس ُممَتَبَسًا وال َمْبُذوال 

َوَذِوْيِو ِمْن أْىِل الُقُرْوِن األولى 
َرَفَع الُمَضاَف إلْيِو والَمْفُعوال 

َوَوَقْعُت َما َبْيَن الطَّاِوالِت َقِتْيال 
 إنَّ الُمَعمَِّم ال َيِعْيُش َطِوْيال

 

 ابراىيم طوقان
: قال فيو أحد كتابيا (بفمسطين)شاعر غزل, من أىل نابمس . عبد الفتاح طوقان إبراىيم بن:نبذة من حياتو

ببيروت,  تعمم في الجامعة األمريكية (النغمات, ساحر الرنات, تقسم بين ىوى دفين ووطن حزين عذب)
بفمسطين نحو خمس سنين,  وبرع في األدبين العربي واإلنكميزي, وتولى قسم المحاضرات في محطة اإلذاعة

لو . وكان وديعًا مرحاً . فأنيكو السفر فمات شاباً  وانتقل إلى بغداد مدرسًا , وكان يعاني مرضًا في العظام ,
   قطرات الطل–شوقى يقول : ومن قصائده  (ديوان )
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The outside image 

Almost every person cares too much of 

their outer image, they think if only they 

can achieve the “perfect” image that their 

life will become better. Also people take 

too much care with their outer image 

because they think wearing hip clothes or 

designer clothes that others wont judge 

them and everybody is afraid of being 

judged. The “perfect” outer image is also 

being encouraged by media but the truth 

is the sooner people let go of their idea 

of the ”perfect” outer image the sooner 

they will believe in their own real beauty.  
 By: Shereen  

           


