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الشخصية المصرية   :ددلعاةمكل 
تعتبر الشخصية المصرية وىى شخصية المواطن المصرى 

البسيط الذى عمر االرض منذ آالف السنين ومازال 
حتىاليوم ممتصقا بمصر يعيش بجوار النيل وال يستطيع 

تمك الشخصية المحيرة التى  , البعد عنيا وعن ارض مصر 
كتب فييا المحممون والمؤلفون والكتاب ماليين الصفحات 
ومازال االنسان المصرى البسيط محل اختالف ويصعب 

: ولكن اذا اقتربنا اكثر لوجدنا االتى , فيمو 
يعتبر االنسان المصرى وذلك بتاريخو الموغل فى  -1

القدم انسان ذو ثقافة وفيم لمحياة وىو بطبيعتو 
متدين مرتبط بالدين والتوحيد وىى صفة اساسية 

. فى الشخصية المصرية
االنسان المصرى بطبيعتو مسالم وذلك الرتباطو  -2

باالرض وطبيعتيا فى مصر بمد اليدوء والنيل 
وانبساطية االرض وىدوء وثبات الطقس فى مصر 

عمى مدى االزمان مما جعل المصرى ساكن 
 ىادىء يميل الى االستقرار وال يحب التغيير 

االنسان المصرى يحترم زعمائو بل ويؤلييم وال  -3
يوجد شعب عمى االرض عبد زعمائو وألييم مثل 
الشعب المصرى وىى صفة فريدة ال مثيل ليا وقد 
تكون بسبب ايمانو وارتباطو بالتدين عمى مدى 

 .العصور 

االنسان المصرى يجيد التقميد وال يجيد االبتداع   -4
وىو ال يبتدع الفنون وانما يقمدىا ويبدع فى 

تقميدىا وكل فنون الصحافة والمسرح والغناء قامت 
فى مصر عمى يد غير مصريين ولكن المصريين 

 .ابدعوا فييا 

االنسان المصرى صبور وال يميل الى سفك الدماء  -5
ولكنو يضحى بنفسو فى سبيل مصر وحريتيا  وال 

 .يرضى باالحتالل ابدا

 

هذا العددإقرأ فى   
 

الشخصية المصرية العددكلمة *  

2بقلم رئيس التحرير                             ص   
   صةُة الممسميرِر :مختارات   *

  3           ص(هنصور عبد اللطيف/ ااختيار م )

  
  اخبار الجالية المصرية* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 4          ص    (ابن البلد)اخبار الرياضة * 
 

  يوليو الثورة البيضاء 23صورة الغالف *
  5سامى المتولى                         ص/اختيار م 

 
   ركن األدب* 

6ص    (احمد فؤادنجم )على الضريح "قصيدة    -   
"   لك يا سيدتى * 

 7ص                              (بنت النيل )
 8                   ص             :مختارات * 

المغدور في    أشرف مروانقضية للمناقشة  *
 9ص                (احمد عاشور )عاصمة الضباب

 
ن غير صفحة م*
 10ص   (ايمن طاحون/اعداد م )               
 منوعاتصفحةال*

  11ص   (مصطفىداود/شرافإ) 
   AL BASHIR MAGAZINE 

12ص    
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منصور عبد المطيف / اختيارم        قصٌة رائعة قصةُة المساميرِر :      مختارات 
قم بطرق مسمار واحد في سور الحديقة في :  أعطاه والده كيسا مميئا بالمسامير وقال لو ,كان ىناك طفل يصعب ارضاؤه

وفي   مسمارا في سور الحديقة37في اليوم األول, قام الولد بطرق .كل مرة تفقد فييا أعصابك أو تختمف مع أي شخص
الولد أكتشف أنو تعمم , وكان عدد المسامير التي توضع يوميا ينخفض كيف يتحكم في نفسو, األسبوع التالي تعمم الولد

أسيل من الطرق عمى سور الحديقة, في النياية, أتى اليوم الذي لم يطرق فيو الولد أي , بسيولو كيف يتحكم في نفسو
اآلن قم :  عندىا, ذىب ليخبر والده أنو لم يعد بحاجة الى أن يطرق أي مسمار, قال لو والده.مسمار في سور الحديقة

مرت عدة أيام, وأخيرا, تمكن الولد من إبالغ والده أنو قد . بخمع مسمار واحد عن كل يوم يمر بك دون أن تفقد أعصابك
ولكن انظر الى ىذه ( بني قد أحسنت التصرف ) قال لو و قام الوالد بأخذ ابنو الى السور.المسامير من السور قام بخمع كل

عندما تحدث بينك وبين اآلخرين مشادة أو اختالف وتخرج منك بعض  عود أبدا كما كانيالثقوب التي تركتيا في السور, لن 
, كتمك الثقوب التي تراىا, أنت تستطيع أن تطعن الشخص ثم تخرج  أعماقيم فأنت تتركيم بجرح في ,الكممات السيئة

 ليذا ال ييم كم من المرات قد تأسفت لو ألن الجرح ال زال موجودا, . ولكن تكون قد تركت أثرا لجرح غائر,السكين من جوفو
 ىم يبيجونك ويساندوك, ىم جاىزون لسماعك في أي وقت , األصدقاء جواىر نادرة.جرح المسان أقوى من جرح األبدان

 لذا أرىم مدى حبك ليم أرسل ىذه الرسالة لمذين ظننت أنيم أصدقاؤك الحقيقيون .تحتاجيم ىم بجانبك فاتحين قموبيم لك
الشيء الجيد في الصداقة ىو معرفة من الذي يمكن أن تستودعو سرك  )وغيرىا من الرسائل التي تحمل معنى الصداقة 

 اقرأ ىذه الكممات التالية وتأمميا فربما تكون مفيدة لك في حياتك (ويقوم بنصحك 

 أعط الناس أكثر مما يتوقعون-1

  أحب بعمق وبصدق- 2 
عندما تقول أحبك, فال بد أن تعنييا - 3
ال تعبث أو تميو أبدا بأحالم اآلخرين -4
 أنظر لعيني الشخص الذي تكممو ,عندما تقول أنا آسف-5
 ال تعاقب أو تصدر حكما عمى اآلخرين وفقا لما تسمعو عنيم فقط-6

 تكمم ببطء لكن فكر بسرعة- 7
 لماذا ترغب في معرفو اإلجابة؟: اذا سألك أحدىم سؤاال ال ترغب في اجابتو ابتسم واسألو- 8 

 الطريق الى النجاح الكبير يتضمنو مخاطر كبيرة ”
 عندما تخسر ال بد أن تستفيد من خسارتك اتذكر دائم- 9

 .ك وكن مسئوال عنياتاحترم ثالث أشياء احترم نفسك, احترم اآلخرين, احترم تصرفا-10

 . ال تترك أي سوء تفاىم ولو كان صغيرا يدمر الصداقة العظيمة-11
 عندما تدرك أنك اخطأت قم بتصحيح ذلك مباشرة -12
 . ابتسم عندما ترد عمى الياتف, المتصل سوف يشعر بذلك في صوتك اقرأ ما بين األسطر- 13
 تذكر أنو في بعض األحيان, ال تنال ما تريد - 14
 .القصةربما تكون محظوظا في ذلك اذا وصمت الى نياية - 15
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    أخبار الجالية المصرية
حمد بن /  قام حضرة صاحب السمو الشيخ  *

خميفة آل ثانى أمير دولة قطر بزيارة لمصر 
محمد حسنى مبارك وقد /لمقاء أخيو الرئيس 

تمت االجتماعات بينيما وتناولت العالقات بين 
الدولتين الشقيقتين ونمو النشاط االقتصادى 

. والثقافى 

تابعت جماىير الجالية المصرية فى الدوحة * 
مباراة نيائى كاس مصر فى كرة القدم بين 
نادى الزمالك والنادى االىمى ورغم تقدم 

الزمالك طوال المباراة إال ان النادى االىمى 
.   وحصل عمى الكأس 4/3فازبالمباراة 

بدأ موسم نتائج االمتحانات  وموسم * 
االجازات ومما ىو معروف فإن القوة الشرائية 

فى اسواق الدوحة تشيد إذداحما شديدا 
. بمناسبة اجازات المصريين  فى الدوحة 

بدأت شركة االسكندرية لمطيرا ن رحالتيا * 
من الدوحة الى االسكندرية وقد قابمت بعض 

الصعوبات فى بداية الرحالت  مما جعل 
. الكثيرين من المصريين يمغون حجوزاتيم 

 حسام جابر/       إعداد  ميندس 

    :أخبار الريضة

لعب الزمالك وفاز األىمى          
نادى  )كالعادة ومثل كل عام فاز النادى األىمى 

ببطولة الدورى العام  (الحكومة وكل الحكومات
وسوف يفوز ان شاء اهلل , وبطولة كأس مصر 

ببطولة السوبر المصرية فى اغسطس القادم و 
فالنادى األىمى صاحب , العجب فى ذلك

البطوالت وىو صاحب اقوى مجمس ادارة فى 
األندية كما أنو صاحب اكبر جماىير وىو ايضا 
صاحب اكبر نفوز فى مجال الرياضة فجميع 
المذيعين والمحرررين والمسؤلين من اعضاء 

ىو فوق ذلك اغنى نادى يستطيع ,النادى األىمى 
ان يشترى اى العب فى مصر وكل الالعبين 
يتمنون ان يمعبوا لالىمى ومن ال يرضى عنيم 

. االىمى فنصيبيم االندية االخرى

وفى مباراة الكأس المصرية لعب الزمالك واحدة 
من افضل مبارياتو وتفوق فييا عمى االىمى رغم 

والغريب ان , النقص فى العبيو ولكن ال تعميق 
الزمالك استمر متقدما عمى االىمى طوال المباراة 

وىنا ,ولكن فى دقيقة واحدة تعادل االىمى ثم فاز 
استراح الجميع وكأن فوز االىمى ىو القدر 

الف ميروك لالىمى وال عزاء لباقى .والنصيب 
.. …االندية 

ابن البمد/                               اعداد 
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  يوليو الثورة البيضاء23        :صورة الغالف

 من أىم احداث الشرق االوسط فى النصف الثانى من القرن العشرين وقد امتد تاثير  1952تعتبر الثورة المصرية فى يوليو
وكان من اىم تأثيراتيا ىو قيام العديد من حركات التحرر  فى المنطقة العرية والشرق اوسطية , ىذه الثورة الى يومنا ىذا 

وتعتبر ثورة يوليو ثورة بيضاء بكل المقاييس فمم  يتم فى قياميا سفك ولو قطرة دم واحدة فقد تم التحكم فى القيادة , 
لمجيش والسيطرة عمى الشارع المصرى بل وخمع الممك فاروق ممك مصر فى ذلك الوقت وترحيمو الى خارج مصر فى سكون 
وبدون سفك دماء وذلك عمى العكس تماما من الثورة الفرنسية التى قامت ايضا فى شير يوليو ولكن قبل الثورة المصرية 

وقد تم سفك الكثير من الدماء فى الثورة الفرنسية حتى أن الشوارع امتألت بالدماء من جانب الفريقين مؤيدى , بكثير 
 ال يستطيع إال ان يمحظ ترحيب 1952والمتتبع لتاريخ الثورة المصرية فى يوليو .الثورة ومؤيدى الممكية فى ذلك الوقت 

الشعب ليا ودفاعو عنيا وذلك ألنيا قامت فى وقت مأل الفساد كل جوانب مصر وكان االحتالل االنجميزى من اىم اسباب 
لقد كان الضباط االحرار الذين خططوا وقاموا بالثورة ىم .قيام الثورة وكذلك من اىم اسباب ترحيب الشعب المصرى لمثورة 

من ابناء الشعب المصرى من الطبقة الكادحة ااتى كانت االغمبية منيا تعيش فى ضيق وحرمان وكان معظم الدخل القومى 
لمصر يذىب الى فئة قميمة من االغنياء الذين اطمق عمييم مجتمع النصف لى  المائة وىو ظمم فى توزيع الثروات ال يؤدى 

ومع ان الشعب المصرى من الشعوب المسالمة , اال الى التورات والضغوط التى تكون من اىم مسببات الثورة واالنقالب 
التى ال تميل الى الدماء واالنقالبات إال انو قام بثورتو عندما فاض الكيل وزاد وتمك طبيعة المصريين يصبرون كثيرا ولكنيم 

جمال عبد الناصر ىو الفجر والمخطط /يعتبر الرئيس الراحل .والتاريخ خير شاىد عمى ذلك , ال يرضون االخنوع واالنكسار 
فعبد الناصر ورفاقو وافقوا عمى تولية . محمد نجيب لمسطمة بعد الثورة /لثورة يوليو فى مصر وذلك رغم تولى الرئيس 

ولكن بمرور االيام اتضح من ىو القائد الفعمى لمثورة , محمد نجيب لتاريخو المشرف وألنو وافق عمى مشاركتيم فى الثورة 
  1970 حتى وفاتو فى عام 1954وبدات االحداث تأخذ مسارىا وتولى عبد الناصر مقاليد الحكم فى مصر ابتداءا من عام 

وقد شيدت فترة حكم عبد الناصر الكثير من األحداث العظام وكان الشعب العربى من المحيط الى الخميج يعيش نبض , 
وقد كانت ثورة يوليو بقيادة عبد , ىذه االحداث وىو مزىوا بالزعيم العربى الذى كان رمزا لمكبرياء العربى ولمصمود العربى 
وال ننسى دور عبد الناصر فى , الناصمر المحرك لكل حركات التحرر من االحتالل فى الوطن العربى وافريقيا بل واسيا 

إن التاريخ سوف يقف كثيرا عند الحقبة الناصرية .حركة عدم االنحياز ونشاطو الكبير وىو يعتبر من مؤسسى ىذه الحركة 
وىكذا , وسوف يشيد ان الكثير من االنتصارات والمواقف تمت وكذلك الكثير من االنكسارات واالحداث المؤسفة تمت ايضا 

....  االيام تكون دائما حبمى باالحداث 
ولكن عمى مر , إنو لمن دواعى االستغراب ان تكون ثورة يوليو الثورة البيضاء التى لم يتم سفك قطرة دم واحدة عند قياميا 
سيد قطب /السنين تم  سفك الكثير دماء المصريين البسطاء وذلك بحجة االمن والدفاع عن الثورة ويكفى دماء الشييد 

 .رحم اهلل الجميع , ورفاقو 

سامى المتولى/ بقمم م              
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         :         رُةكن األدب

 الضريح عمى (قصيدة)
احمد فؤاد نجم :لمشاعر 

 
 ضريح الزعيم عبد الناصر

  يفرٔعّ انضكّ
  ٔانُرجش انفم ذٛجاٌ

  فرس صٕٓج ٔانقثّ
 تٛثرجش انخضر عهٛٓا

 ترثكٙ عراٚش ٔانًغرتّٛ
  يغرٔع ٔانثكا

  ٔصاكد َاٚى إنهٙ اد يٍ
  يضًٕع ٔانضكاخ

  ؟ انذضٍٛ صٛذَا
 ؟ انذٍٚ صالح ٔال

 ؟ انُثٙ ٔال
 ؟ اإلياو ٔال

  انًقاو ٚادراس دصرٕر
 ! ؟ يًُٕع اد تانغكم انكالو ٔال

  انعًٕو عهٗ
  ضهٛع يظ أَا
  االَضثاط عهٕو فٙ
 صذٛخ يضهى كاٌ أتٕٚا

  غثٙ ٔكاٌ

 انُثٙ ع ٚصهٙ ٔكاٌ
 ! ٔاإلَثضاط انغضة عُذ

 ! االدرٛاط تاب  يٍ
  دًار طهعرِٕ أتٕٚا

  جذظ طثٛعٛٛجٛثُٙ فكاٌ
 أجُثٙ يٍ َثٙ أعرف ال

 جاط يا يٍٛ ٔال
 رادظ يا يٍٛ ٔال

  َثٙ أتِٕ َثٙ يٕصٗ
  َثٙ أتِٕ َثٙ عٛش
 َثٙ كاٌ يذًذ كًاٌ

  انُثٙ ع صهٙ قهثٙ ٔٚا
  انُثٙ َذة ٔكهُا

  أراٌ ٔنّ ٔقد ٔكم
 َثٙ ٔنّ عصر ٔكم

**** 
  كذِ َثُٛا ٔإدُا

   َاتد ضهعُا يٍ
  ٔفٓى صعٛذ٘ أتِٕ
   ضاتظ طهعّ قاو

  انذٛا قهٛم فالح
 صاتد انكالب إرا
 نهعذا ٚطاطٛظ ٔال

  صاتد انضٓاو يًٓا
 يعجزِ داجاخ عًم

  خاتد كرٛر ٔداجاخ
 ٔصطُا ٔياخ ٔعاط
  ثاتد طثعُا عهٗ

  قهثُا جرح كاٌ ٔإٌ
  طاتد انجراح كم
  انعذا ٚطٕنِٕ ٔال

 جاتد األيٕر يًٓا
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    لكِر يا سيدتى

         !!!!كيف  تجعلى  زوجك  يُلبى  هطالبك                  

 .بتمبية طمباتك بيدوء من دون مشاكل أو مشاحنات زوجية  يمكنك أن تقنعي زوجك

 .يحب الزوجو كثيرة الطمبات وأكثر الخالفات سببيا ذلك  فالزوج في أغمب األحيان ال

  :التي قد تفيدك لكي يمبي زوجك طمباتك بيدوء  ىذه مجموعة من النصائح

ومنطقية وبشكل ال يسبب الدىشة أو المفاجأة لزوجك عندما  يجب ان تكون طمباتك معقولو -1
 .تطمبينيا 

لديو مشاكل في عممو فبالشك سيكون متوتر لذا يجب تأجيل طمباتك لوقت آخر فيو  إذا كانت-2
 .لمتعاطف والحنان منك  محتاج

 .عميك أختيار الوقت المناسب عند الطمب -3

 والعطاء ىو مفتاح النوال فإذا أردتي الحصول عمى ماتريدين فعميك توفير مايريد حيث ان األخذ -4

 .تمبية رغباتو ىي جزء من حصولك عمى رغباتك 

 .إذا أحس انك تستغمينو فمن يكون متجاوبًا معك  أياك واسموب األستغالل ألن الزوج-5

 .بأستمرار تييئة الجو العائمي الدافئ-6

  .العائمتين عدم مناقشة الزوج بأي طمب أو أقتراح أمام األوالد أو أحد أفراد-7

 .إضافية  مراعاة ميزانية الزوج والتزاماتو إذا كان الطمب يحتاج إلى نفقات-8

  .التأقمم مع طبيعة الرجل ومراعاة مايكره ومايحب-9

  بأحدى قريباتك أو صديقاتك أنما أطرحي طمبك بأسموب يحبو زوجك ال تستشيدي-10

  والبعد عن الشد والعناد عميك بالمرونو-11

  ال تدفعي ابنائك لمطمب بداًل عنك-12

 اسموب الديمقراطيو في النقاش وال تمجأي إلى الغضب تعودي عمى-13

 طمبك  أو ذرف الدموع في سبيل تحقيق

 بنت النيل/إعداد                                                                                           
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 عاشورأحمد : بقلم                                             للمناقشةقضية

المغدور في عاصمة الضباب    أعرف يرٔاٌ

ي ذأشرف مروان والالدكتور   الراحل2007 أول يوليواألحد ودعت مصر 

 موكبوتقدم ..  إلي مثواه األخير2007  يونيو27اغتيل في لندن األربعاء 

 رئيسا مجلسي الشعب والسادة. التشييع مندوبًا عن رئيس الجمهورية

جمال مبارك أمين عام مساعد الحزب الوطني وأمين السيد  ووالشورى

محمد سيد .وقام د.. السياسات وكبار رجال الدولة وآالف المواطنين

 .طنطاوي شيخ األزهر بإمامة صالة الجنازة

 1944 رجل أعمال مصري ناجح ، ولد عام :أشرف مروانالدكتور محمد 

 في عام بكالوريوس العلومحصل على . ألب مصري كان ضابطا بالجيش

 من جامعة القاهرة، و عمل بالمعامل المركزية للقوات المسلحة، 1965

 1970ثم مساعدا لجمال عبد الناصر الرئيس المصري األسبق في سنة 

وتزوج مُنى ابنته، ثم أصبح المستشار السياسي واألمني للرئيس الراحل أنور السادات بعد وفاة عبد 

، وبعد فض شراكاتها توجه إلى 1979 و1974ترأس الهيئة العربية للتصنيع بين عامي . الناصر

، (تجارة السالح وغيرها)بريطانيا لمزاولة نشاطه 

 .شرفة منزله في وسط لندن  سقط منبأنهتقارير  و اغتيل فيها، وقد تناقلت وكاالت األنباء 

أشرف مروان أكبر .  السؤال هل كان دفي عامًا تتخبط أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية 30طُوال 

 تاريخه، أم أنه كان عميال ً مزدوجا خدر إسرائيل عشية في اإلسرائيليجاسوس جنده الموساد 

 اإلجابة عن السؤال، ومنذ أربع سنوات كاملة، انتقل هذا الجدال في فشلت و . 1973حرب أكتوبر 

 إلى صفحات الجرائد العبرية، فال يكاد يمر شهر حتى تنشر الصحف اإلسرائيلية تهحول شخصي

. ، وتتساءل عن حقيقة أشرف مروانتهالكبرى تحقيقا أو مقاال عن قص

 عندما الماضي شهر أكتوبر في انتهت مسرحية العرض المتواصل و

أدركت أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية بما ال يدع مجاال للشك أنها شربت 

 .  تاريخهافيأكبر مقلب 

األمر المثٍر للجدل هنا أنه رابع مصري ٌلقى مصرعه بالىسٍلة و
نفسها فقد سبقه اللىاء علً شفٍق مدٌر مكتب المشٍر عامر، و 
الفرٌق اللٍثً ناصف كبٍر أمناء رٌاسة الجمهىرٌة فً عهدي عبد 

سكىتالند الناصر والسادات، والفنانة سعاد حسنً، ولم تستبعد ا
 .لشبهة الجنائٍةاٌارد 

: اعترافات إسرائيلية

 أشرف مروان أكبر مقلب في تاريخ الموساد 

 .كبيرة أشرف مروان كان جاسوسا مزدوجا خدم مصر بشجاعة

 . الخديعة المصرية الكبرى إلٍسرائيلفي مروان شاركأشرف 

 الناصر حرم الفقيد عبد جمال مبارك يواسى منى

http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit
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  محمد حسين عماد/ العدد ىذا اعد    فيمان واحد يقدميا     " عنوان غير من صفحة "
 دٛاذّ فٗ ٔاكرٕتر صثرًثر ٔعٓرٖ انُاصر عثذ دًال انزعٛى

 

ىل يمكن أن يكون شير, أو وقت معين في العام شؤًما عمى اإلنسان في أغمب األحيان, إن كان 
ىذا األمر لو نصيب من الصحة, فقد كان شيَرا سبتمبر وأكتوبر في حياة جمال عبد الناصر كذلك, 

, وسنجد في حياتو أنو فشل في االلتحاق بالحربية في 1970 سبتمبر 28حتى كان يوم وفاتو في 
, وتالحظ ىذا األمر 1948, وسنجد حصار الفالوجا لكتيبتو في فمسطين في سبتمبر 1936سبتمبر 

باإلسكندرية في أكتوبر  (المعروفة باسم حادثة المنشية)بعد الثورة, وما تردد من محاولة اغتيالو 
بعد قيام )م وانفصال مصر عن سوريا 1956م والعدوان الثالثي عمى مصر كان في أكتوبر 1954

, وتورط مصر في حرب اليمن كان في سبتمبر 1961كان في سبتمبر  (1958الوحدة في عام 
م كانت مظاىرات الطمبة ضد السمطة في مصر ألول 1968م, وفي شيري سبتمبر وأكتوبر 1962

 اضطر جمال عبد الناصر لقبول معاىدة روجرز 1969م, وفي سبتمبر 1954مرة منذ عام 
م ولكن حياة 1970وكانت النياية في سبتمبر  (إمعاًنا في إذالل مصر)األمريكية ورفضتيا إسرائيل 

ال نستطيع ان نقول انو كان زعيما كبيرا وصاحب الرجل كانت أكثر سعة من ىذه األحداث, ومن ثم 
 .انجازات كبيرة واخفاقات كبيرة  رحمو اهلل 
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                                                                    داود هصطفى/اعدادم                                                 الونوعاث صفحت   

  أفضم قرٚح يصرٚح' تأصٕاٌ'انذْة  جزٚرج
 يالٍٚٛ جُّٛ 10ٔانًغاركح انغعثٛح  % .. 4َضثح األيٛح 

 

  
 كان يطمق عمييا.. بجائزة أحسن قرية في مسابقة وزارة التنمية المحمية الفائزة' غرب اسوان'جزيرة الدىب أو قرية 

واطمق عمييا جزيرة الدىب لما تضمو  ..االمراء لما تضمو من آثار خالدة حيث كان يدفن فييا االمراء سابقا قبمة
الي جانب تمتعيا بطبيعة خالبة حيث تقع عمي نير النيل من  القرية استحقت الفوز بالمقب النيا.من كنوز عظيمة

.. الجنوب مقبرة اغاخان ومن الغرب الصحراء الغربية, اضف الي ذلك ما سبق ذكره الناحية الغربية وتحدىا من
حيث . مستوي الجميورية شيدت كذلك العديد من االنجازات الحقيقية التي جعمتيا تفوز بالجائزة االولي عمي فأنيا

 58لتجميل وتطوير القرية فتم امدادىا ب تم عمل منظومة متكاممة: يقول المواء سمير يوسف محافظ اسوان
من الترع والمصارف التي تخترق من الكتمة السكنية وترميم  صندوق قمامة ومدفنا صحيا وتغطية اجزاء عديدة

 ..الطريق العمومي وتشجيره وانارة الشوارع ووضع الفتات باسماء النجوع التابعة ليا وصيانة المدارس وتوسعة

قامة  وعمل مرسي لمعبارة بالبر الشرقي وانشاء مستشفي قروي ومحطة مياه ونقطة مطافي ومعيد  7ازىري وا 
 .مساجد بيا وانشاء مقار لجمعيات تنمية المجتمع بقري الوحدة

الخدمات بيا بمغ  المحافظ ان اجمالي المساىمات الشعبية من االىالي لتطوير القرية وتجميميا وتحسين وأضاف
فقط حيث تم افتتاح  % 4نسبة االمية بيا  وقال ان اىم انجاز لمقرية ىو ان.  الف جنيو76 ماليين و10حوالي 

رغم عقد دورات لممدرسين كما تم تقسيم القرية الي مربعات   دارسا20 فصول لمحو االمية يضم كل فصل 10
 . شابا لتنفيذ ىذه الميام60الطبية وعمل معسكر لمشباب خالل الصيف ضم  سكنية الستقبال القوافل

وتتويج لجيد  المحافظ ان فوز قرية غرب اسوان بجائزة افضل قرية ىو شرف كبير لكل مواطن اسواني واخيرا يقول
والميندس عمر محمدين السكرتير  القيادات المحمية بيا وخاصة الميندس محمد صديق رئيس مركز ومدينة اسوان

 العام المساعد لممحافظة
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By all Means ... MARRY!!!  
When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her.  

Sacha Guitry  

After marriage, husband and wife become two sides of a coin; they just can't face each other, 

but still they stay together.  

Hemant Joshi  

By all means marry. If you get a good wife, you'll be happy. If you get a bad one, you'll 

become a philosopher. 

 Socrates  

Woman inspires us to great things, and prevents us from achieving them.  
Dumas  
The great question... which I have not been able to answer... is, "What does a woman want?  

Sigmund Freud  

I had some words with my wife, and she had some paragraphs with me.  

Anonymous  

"Some people ask the secret of our long marriage. We take time to go to a restaurant two 

times a week. A little candlelight, dinner, soft music and dancing. She goes Tuesdays, I go 

Fridays."  

Henny Youngman  

"I don't worry about terrorism. I was married for two years."  

Sam Kinison  

"There's a way of transferring funds that is even faster than electronic banking. It's called 

marriage."  

James Holt McGavran  

"I've had bad luck with both my wives. The first one left me, and the second one didn't." 

Patrick Murray  

Two secrets to keep your marriage brimming  

1. Whenever you're wrong, admit it,  

2. Whenever you're right, shut up.  

Anonymous  

You know what I did before I married? Anything I wanted to.  

Henny Youngman 

My wife and I were happy for twenty years. Then we met.  

Rodney Dangerfield  

A good wife always forgives her husband when she's wrong.  

Milton Berle  

Marriage is the only war where one sleeps with the enemy.  

Anonymous  

A man inserted an 'ad' in the classifieds: "Wife wanted". Next day he received a hundred 

letters. They all said the same thing: "You can have mine."  

Anonymous 
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