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   تشارك بمنتخبيا األول في دورة األلعاب العربيةمصر       

_______________________________________ 
                                       !!!   وبدأ عيُد اإلضرابات واالعتصامات :       كممة العدد              * 

        ممك مصر والسودان  الممك فاروق األول: قضية للمناقشة           * 
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   :ددلعاةمكل 
وبدأ عيد اإلضرابات واإلعتصامات 

تشيد الساحة السياسية المصرية ىذه االيام  
أال  , حدثا فريدا ال مثيل لو فى مصر من قبل 

وىوانتشار االضرابات واالعتصامات بين الجماىير 
وخصوصا العاممين فى الدولة وذلك طمبا لزيادة 

وقد القى ىذا , مرتياتيم وتحسين معيشتيم 
,  الحدث الكثير من اىتمام اجيزة الدولة واالمن 

ولمحقيقة فقد أخذ الجياز االمنى فى مصر 
 وألول مرة دورًا حياديا مع المضربين  

والمعتصمين وذلك أمر ُيحسب ألجيزة الدولة  
وفوق ذلك فقد بدأت اجيزة الدولة , ونظاميا 

 فى التعامل مع ىذه األحداث بحكمة وفيم 
ونحن إذ ندعو ,  وأخذت تمبى بعض المطالب 

 أجيزة الدولة لتمبية ىذا االمر وذيادة مرتبات العاممين 
فييا وتحسين معيشتيم ورعياتيم 

فإننا نحذر من تكرار ىذه االحداث حيث  , 
 قد تخرج عن السيطرة وتكون نتائجيا 

وىنا ندعو الجميع الحكومة ,  غير آمنة 
 والموظفين أن يضعوا نصب أعينيم 

.  المصمحة العميا لمصر 

 
هذا العددإقرأ فى   

 
وبدأ عيد اإلضرابات واإلعتصامات العددكلمة *  
2بقلم رئيس التحرير                             ص   
صكاة انفطش َقذا أو عٍُا؟؟؟: مختارات  *  

    3           ص(يحًذ يصطفى /اختٍاس )
  اخبار الجالية المصرية* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 4          ص    (ابن البلد)اخبار الرياضة * 
 

 رمضان: من حرب العبوردروسصورة الغالف   *

  5خالد مختار       ص/اختيار د    1973أكتوبر
 

   ركن األدب* 

6ص(         ابن البشير)رحم هللا السادات       -  
 7ص  (بنت النيل )فوائد الحناء لك يا سيدتى * 

ممك مصر   الممك فاروق األولقضية لممناقشة  *
 8ص                        (احمد عاشور )والسودان

:  ندوة البشير * 

 9  صالرشوة بين الحالل والحرام                  
 

طارق /اعداد م )   ن غير  عنوانصفحة م*
 10ص                            (عبداللطيف 

 منوعاتصفحةال*
  11ص     (احمد عبد الحليم مرسى/شرافإ) 

   AL BASHIR MAGAZINE 

12ص   
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 ايياب عبد الغنى/إختيمر م   !!الرومانسية مصرقمة في االزواج :مختارات 

 التي المشاىد تكثر كما 'العشا عمى النياردة عازمك أنا' جممة نجد السواء عمى واألجنبي العربي األفالم في الرومانسي العشاء

 المنزل خارج شريكتك مع مطمقا تأكل لن الزواج في ولكن يتناقشون, وىم مطعم في خناق أو حب حالة في الزوجين فييا نجد

 فستكون عميك, تقترحيا أن في تفكر لن وىي الخروجة ليذه مطمقا تخطط لن أنك أي طويمة مشاوير عدة بعد الجوع لسد إال

 التي الرومانسية المطاعم األقل عمى أو الفاخرة المطاعم انسى ولكن كنتاكي أو كشري عن عبارة الخارج في أكالتكما كل

                                                                             المتزوجين من تماما وتخمو والعشاق بالمخطوبين تمتمئ
 عمى سويا يرتميا ثم قطعتين مايوه ترتدي وىي الشاطئ عمى زوجتو يحتضن الذي األجنبي الممثل بيذا ينبير الرجل المصايف

 آدم, بني أي من الخالي اليادئ الشاطئ عمى الرمال عمى بالعكس ويتدحرجا يعودا البحرثم إلى يصال أن إلى ويتدحرجا الرمال

 الرشيقة الفتاة ىذه معو تكون البوكسروأن يرتدي والذي العضالت صاحب الممثل ىذا ىو يكون بأن الرجل يحمم ولذلك

 الخياالت ىذه كل انسى عزيزي يا الزواج في يدييا,ولكن عمى 'بموك صن' وتضع مايوه الكاش ىذا ترتدي التي الجميمة

 معيا راحتك تأخذ لن أنك أماميم,كما معدي دراع ألي يبحمقون الذين المواطنين بآالف يعج شاطئ إلى تذىب تماما,فسوف

 بسبب لك سيظير الذي الكرش أن إلى باإلضافة النسيم, شم يوم الجونينة في وكأنيا الساندويتشات بإعداد مشغولة ألنيا

 ترتدي أال عمى يجبرىا التضاريس متناسق غير كائن إلى تتحول سوف أنيا عن البوكسر,فضال ارتداء من سيمنعك أكالتيا

 برمودا بنطمون ترتدي أو مستعصية, حالتيا كانت إذا بالتطريز مميئة بجالبية وستكتفي مايوه كاش يسمى الذي االختراع

 عمى صغير كرسي عمى وستجمس لبني أو بمبي يكون ما وعادة بصباع بالستيك شبشب ومعو طحن روشة كانت إذا ضيق

 لك وتنظر تمف ثم السعادة قمة في وستكون غريبة ببالىة موجة كل مع وترفعيما رجمييا مباشرةوتدلدل البحر أمام الرمل

 تحت الكبير األخضر الكرسي عمى خمفيا جالس وأنت ىذا كل'بموبيف شاندوشت خد تعالى .. النياردة قوي حموة المية وتقول

 المطبخ في زوجتو                      الشاطئية والكرة مايوه الكاش عمى وتتحسر الجورنال فوق من ليا وتنظر الشمسية

 يرتدي وىو السرير عمى من ينزل ثم عينيو, في ضارب الشمس وشعاع النظيف األبيض السرير عمى صباحا الرجل يستيقظ

 المطبوخ والجبن التوست تجيز المطبخ في ليجدىا زوجتو عن ويبحث قصير كاروه شورت مع األبيض البادي شيرت التي

 يقف ثم  األبيض التيشيرت من أطول ربما مطبخ مريمة فوقو وترتدي  الركبة فوق حتى يصل طويل أبيض تيشيرت وترتدي

 فقط يحدث بالطبع ىذا كل .يصحصح حتى الكابتشينو ليصنع المجاور الكرسي عمى نفسو ويرمي ويقبميا مباشرة خمفيا الرجل

 ىذه عمى زوجتو وستكون ذلك سيفعل زواجو فور أنو ويعتقد الرجل عمييا يتربى التي األجنبية والمسمسالت األفالم في

 ويجد المشجر المحاف تحت من الرجل يستيقظ السابقة,فسوف الصورة عن تماما ستختمف الواقعية الصورة الشاكمة,ولكن

 ثم , المنزل في مكمكمة البرد نزلة أن رغم برد نزلة يجيمو محدش عشان الشبابيك مقفمة زوجتو ألن  كحل ضممة الحجرة

 والنور التوحيد ترينج يرتدي وىو السرير عمى من ينزل ثم المطبخ وىبو المحمة وغمي البصل ريحو بسبب أنفو الرجل يمسك

 الفوطة لو تحدف الضنك,ثم العيشة في السبب وكأنو البشري لمذئب الضحية نظرة لو لتنظر المطبخ في زوجتو إلى ليذىب

 وىي ذلك كل الصباح,وبالطبع منذ الغداء طعام تجيز فيي النار ع من المحمة ارفع لو وتقول الشييرة المصرية المتسخة

 .  صوف كول ىاي وتيشيرت بنطمون وتحتيا جالبية ترتدي
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  :أخبار الجالية المصرية 
        المصريون فى الخارج 

   حقوق ضائعة بين  الداخل والخارج
 (من موقع المنظمة المصرية لحقوق االنسان )

ظاىرة العمالة المصرية في الخارج شأنيا شأن أي 
ظاىرة إنسانية , فيي نشأت نتاج مجموعة من 

الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية , ففي ظل 
ما تشيده مصر من تدىور األوضاع االقتصادية وتدني 

مستوي المعيشة وزيادة معدالت البطالة داخل 
المجتمع, وكان من الطبيعي أن ترتفع معدالت ىجرة 
العمالة المصرية إلى الخارج , وىو االتجاه الذي بدأ 

. في التزايد مع بداية السبعينات 
ن كانت ىجرة العمالة المصرية إلى الخارج قد  وا 

أسيمت في حل مشكمة البطالة, إال أن المصريين 
العاممين في الخارج وجدوا كثير من الصعوبات التي 
يمكن أن تصادفيم والناشئة عن وجودىم في دول 

األمر الذي قد يجبرىم عمى القيام بأعمال ال , العمل 
تتفق مع المبادئ العامة والقيم السائدة لحقوق العمال 
المياجرين وتعرضيم لعمميات االتجار بيم أو تعرضيم 
لمخضوع لشروط أقل من شروط عمل العمال اآلخرين 

كاليجرة غير )بسبب عدم حوزتيم عمى الوثائق الالزمة 
, فضاًل عن تعرض الكثير من المصريين  (الشرعية 

لمسجن و االعتقال غير القانوني بسبب تجاىل 
السفارات ليم وعدم التدخل لحمايتيم من السجن 

 إعداد  وتعرضيم لالعتداءات سواء بالقتل أو السرقة
 حسام جابر/ ميندس 

    :أخبار الريضة

تحتضن مصر فى االسبوع االول من  -
نوفمبر فعاليات الدورة العربية حيث 

تشارك الفرق العربية فى معظم المعبات 
. االولمبية فى الدورة

خطى النادى األىمى خطوة كبيرة فى  -
طريق الحفاظ عمى كأس االبطال االفريقى 
ألبطال الدورى فى كرة القدم حيث تعادل 
مع النجم الساحمى التونسى بال اىداف 
وستكون مباراة العودة فى القاىرة فى 

 .التاسع من نوفمبر 

قرر اتحاد كرة القدم المصرى اعتماد  -
نتيجة مباراة الزمالك والمصرى والتى 

انياىا الحكم قبل نيايتيا بخمسة دقائق 
نتيجة ىتافات عدائية لمحكم بفوز الزمالك 

 . طبقا لمالئحة2/0

بإنتياء قرعة كاس االمم االفريقية التى  -
ستقام فى غانا دخمت مصر بطمة 

البطولةفى مجموعة واحدة مع الكميرون 
ابن البل/      اعداد والسودان وزامبيسا 
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 2007دورة االلعاب العربية فى مصر:    صورة الغالف

 
 األلعاب رئيس اتحاد كرة القدم المصري سمير زاىر أن مصر ستشارك بالمنتخب األول في دورة أكد

 بالمسؤوليةتشرين الثاني وذلك ايمانا / نوفمبر24 الى 11العربية التي تستضيفيا بالده من 
 جاء ذلك عقب اجتماع عقد بين زاىر ورئيس المجمس القومي لمرياضة.الوطنية تجاه انجاح الدورة

 .األخيرة والميندس حسن صقر, تم خاللو تبادل وجيات النظر فى كل الموضوعات المثارة فى اآلونة
لمرياضة بشأن مشاركة المنتخب  وكانت مشكمة قد أثيرت مؤخرا بين اتحاد الكرة والمجمس القومي

انتخابات اتحاد كرة القدم لدرجة أن حسن صقر  األول في دورة األلعاب العربية, وأيضا بشأن موعد
وليتقدم لمترشيح  وكان من المقرر أن تستضيف ليبيبا ىذه الدورة, لكنيا اعتذرت.االتحاد ىدد بحلّل 

يذكر أن . من بدء التصويت بداًل منيا كل من مصر ولبنان, بينما سحبت سوريا ترشيحيا قبل دقائق
   .2004الجزائر نظمت الدورة العربية األخيرة لأللعاب عام 

التي فازت بيا في  وكانت آخر بطولة قارية استضافتيا مصر ىي كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم
إلى مصر, التي احتضنتيا مدينة  يذكر أن ميمة تنظيم دورتيا األولى أسندت.فبراير الماضي
 10 دول عربية, حيث أقيمت 8بمشاركة  1953 أغسطس عام 10 يوليو إلى 26اإلسكندرية من 

 1985 و1976ولم تنظم في السنوات ما بين  .1953 دورات منذ بداية األلعاب الرياضية عام
  أمطاع, لكنيا استمرت بعد ذلك دون1992و 1986وكذلك الفترة ما بين 
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 الشييرة في الشعر العربي من األبيات   :ُركن األدب  

 
 تمام األدب  المرء  زينة و...    الورى    في   زينة  شيء لكل

 فينا و إن كان وضيع النسب ...  قد يشرف المرء بآدابـــو   

 اإلمام عمي بن أبي طالب

  الثؤباء  أعدتني بعدوى , و ما ...   خالد    تثاءب عمرو إذ   تثاءب 

 و بيني , و لم يوصل بالمي باء ...  تواصل حبل النسل مابيـن أدم   

 المعري أبو العالء

 فالحر ممتحن بأوالد الزنا ...  و إنو المشير عميك في بضمة   

 المتنبي

 لم أجد لي وافيًا إال الكتابا ...  أنا من بدل بالكتب الصحابا   

 شوقي أحمد

 فقمت عالم تنتحب الفتاة؟ ...  مررت عمى المروءة و ىي تبكي   

 إبراىيم حافظ

  أنا القتيل بال إثم و ال حرج   ... مابين معترك األحداق و الميج  

  الفارض ابن

 
                       كذاك يسفل في الميزان من رجحا   ...عال الناس إال أنت , قمت ليا  : قالت 

 الرومي إبن
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لك يا سيدتى 
  البكاء يخمص الجسم من السموم

ميتشيجان النقاب عن أن البكاء  ماركويت بوالية حديثة أجراىا فريق من الباحثين األمريكيين من جامعة كشفت دراسة عممية
لذا  .األفراد إلى أنيا تخفف من الضغط النفسي والعصبي التى يتعرض ليا الجسم , باإلضافة يساعد في إخراج السموم من

  ينصح أخصائيو الطب النفسي بعدم التردد في البكاء وذرف الدموع وخاصة

العيون من البكتيريا والجراثيم العالقة بيا,  وتطيير في المواقف أو األحداث المحزنة والمؤلمة , ذلك أن الدموع تقوم بتنظيف
راحتو ,وتقميل التوتر الذي يشعر بو وطرح السموم الناتجة التنفيس عن ويساعد البكاء في التوترات العصبية  عن الشخص وا 

  .اليومية والعاطفية واالنفعاالت النفسية الكثيرة ومشكالت الحياة

المواد والمركبات المؤذية داخل أنسجة  بسبب انحباس, التسمم فإن العمماء يرون أن كبت المشاعر وحبس الدموع يسبب
 ألنيا, دموعيا حياة أطول من الرجل بسبب تخمصيا من سموم جسميا عن طريق إلى أن المرأة تعيش مشيرين, الجسم 

 أكثر استعدادا لمبكاء من الرجل

 
: سبعة أشياء ال تمارسيا بعد األكل

عمى البروتين  ال تشرب الشاي ألن أوراق الشاي تحتوي عمى نسبة عالية من الحمض وىذه المادة ستأثر- 1
 .اليضم المتواجد في األطعمة التي نستيمكيا وتجعميا جافة وعسيرة

يجب واألكل يتسبب في إنتـفاخ البطن باليواء ال تأكل الفواكو بعد األكل مباشرة إن أكل الفواكو مباشرة بعد - 2
 .الفواكو قبل مضي ساعة إلى ساعتين من األكل أو قبل ساعة من الوجبة  الحذر أخذ الحيطة في عدم تناول

 .يتسبب في إلتواء األمعاء  السروال بعد األكل ألن ذلك (مشد)ال ترخي حزام السروال الترخي حزام  - 3

األكل يسبب أرتفاع تدفق الدم لميدين األرجل وبالتالي سيقمل تدفق الدم  ال تسبح بعد األكل إن السباحة بعد - 4
  .كثيرة من الجسم وباالخص حول منطقة البطن وعميو سيعطّلل ذلك الجياز اليضمي في مناطق

 في الحقيقة أن ىذا غير صحيح ألن مفبيد ال تمشي الكثير من الناس يعتقدون بجدوى المشي بعد األكل  - 5
  .إستخالص الغذاء من األطعمة التي أكمناىا في التو المشي سيعطل الجياز اليضمي من

 إكمال عممية ىضم الطعام بشكل جيد بالنتيجة (يعطل)النوم بعد األكل مباشرة يتسبب  ال تنام في الحال إن - 6

  .سيقيدنا ذلك إلى عدوى معوية أو إلتياب معوي 

سابق تدخين سجارة واحدة بعد األكل تعادل تدخين عشر سجائر في  (مدخن)تدخين ال تدخن تجربة من خبير - 7
 .(لذلك نسبة اإلصابة بالسرطان أكثر في حالة التدخين بعد األكل مباشرة )األخرى  األوقات
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 تٕد ا١ًٌٕ/إػساز                                                                                                                                
 عاشورأحمد : بقلم                     الملك فاروق األول                       للمناقشةقضية

ملك مصر والسودان 
أعجبني مسلسل في رمضان فرأيت أن يشاركني من لم يشاهده 

 1952  26ٛ١ٌٛ٠- 1936  أتط28ً٠ فتشة انحكى

 1965 ِاضغ 18 - 1920  فثطا٠ط11 انىفاة - تاسٌخ انًٍالد

 اٌٍّه فؤاز انًهك انزي سبقه

 (ٍِه صٛضٞ )فؤاز أحّس اٌٍّه  انًهك انزي نحقه

 األ١ِط ِحّس ػٍٟ تاـا ذٛف١ك انىصً عهى انعشش

 1937  29ٛ١ٌٛ٠ - 1936  أتط28ً٠ فتشة انىصاٌت

  آذط ٍِٛن ِصط انًهك فاسوق بٍ انًهك فؤاد األول بٍ انخذٌىي إسًاعٍم بٍ إبشاهٍى باشا بٍ يحًذ عهً باشا٘ٛ 

ٚآذط ِٓ حىُ ِصط ِٓ األؼطج اٌؼ٠ٍٛح، ٌٚس ٚٔفأ فٟ اٌما٘طج، وأتٓ ٚح١س ت١ٓ ذّؽح ـم١ماخ أٔجثُٙ اٌٍّه فؤاز 

األٚي، شُ اوًّ ذؼ١ٍّٗ تفطٔؽا ٚتئٔجٍرطا أصثح ١ٌٚاً ٌٍؼٙس ٚ٘ٛ صغ١ط اٌؽٓ، ٚاذراض اٌٍّه اٌٛاٌس فؤاز األٚي ٌٌٟٛ 

ٚذحًّ فاضٚق اٌّؽؤ١ٌٚح ٚ٘ٛ صغ١ط اٌؽٓ، ح١س أٗ ذٌٛٝ اٌؼطؾ فٟ اٌؽازؼح ػفط ِٓ . أيٍش انصعٍذػٙسٖ ٌمة 

، ٚألٔٗ واْ لاصطاً 1936 أتط٠ً 28 ػّطٖ تؼس ٚفاج ٚاٌسٖ اٌٍّه فؤاز األٚي، ح١س ذٍف أتاٖ ػٍٝ ػطؾ ِصط تراض٠د

فمس ذُ ذفى١ً ِجٍػ ٚصا٠ح ضأؼٗ اتٓ ػّٗ األ١ِط ِحّس ػٍٟ تٓ اٌرس٠ٛٞ ذٛف١ك أخ اٌٍّه فؤاز األٚي ٚواْ ؼثة 

إذر١اضٖ ٘ٛ ِٓ ت١ٓ أِطاء األؼطج اٌؼ٠ٍٛح تأٔٗ واْ أوثط األِطاء ؼٕاً، ٚاؼرّطخ ِسج اٌٛصا٠ح ِا ٠ماضب اٌؽٕٗ ٚشالز 

ّْ ٚاٌسذٗ اٌٍّىح ٔاظٌٟ ذافد تأْ ٠طّغ األ١ِط ِحّس ػٍٟ تاٌحىُ ٠ٚأذصٖ ٌٕفؽٗ فأذصخ فرٜٛ ِٓ   اٌّطاغٟـٙٛض إش أ

ض فاضٚق ٍِىاً ضؼ١ّاً تراض٠د ّٛ  ١ٌٛ٠ٛ 29 ـ١د األظ٘ط آٔصان تأْ ٠حؽة ػّطٖ تاٌراض٠د اٌٙجطٞ، ٚأّزٜ شٌه إٌٝ أْ ٠ر

. ، ٚذُ ذؼ١١ٓ األ١ِط ِحّس ػٍٟ تاـا ١ٌٚاً ٌٍؼٙس ٚظً تٙصا إٌّصة حرٝ ٚالزج اتٓ فاضٚق األٚي أحّس فؤاز1937

 ػٍٝ اٌرٕاظي ػٓ اٌؼطؾ التٕٗ اٌطفً أحّس فؤاز 1952  23ٛ١ٌٛ٠شٛضج  ؼٕح إٌٝ أْ أضغّرٗ 16اؼرّط حىُ فاضٚق ِسج 

ٚاٌصٞ واْ ػّطٖ ح١ٕٙا ؼرح ـٙٛض ٚاٌصٞ ِاٌثس اْ ذٍغ، ترح٠ًٛ ِصط ِٓ ٍِى١ح إٌٝ جّٙٛض٠ح، ٚتؼس ذٕاظٌٗ ػٓ 

اٌؼطؾ ألاَ فاضٚق فٟ ِٕفاٖ تطِٚا ػاصّح إ٠طا١ٌا ٚواْ ٠عٚض ِٕٙا أح١أا ؼ٠ٛؽطا ٚفطٔؽا، ٚشٌه إٌٝ أْ ذٛفٟ 

صافٍُاص ذعٚض ِطذاْ، األٌٚٝ وأد ٚ٘ٛ فٟ ؼٓ اٌصإِح ػفط ٚشٌه ِٓ .تطِٚا، ٚواْ لس أٚصٝ تأْ ٠سفٓ فٟ ِصط

 واأليٍشة فىصٌت واأليٍشة األيٍشة فشٌال تؼس اٌعٚاض، ٚأٔجثد ٌٗ تٕاذٗ اٌصالز فشٌذة ٚ لس ذغ١ط إؼّٙا إٌٝ رو انفقاس

، شُ طٍمٙا أشط ذالفاخ وث١طج ت١ُٕٙ ِٚٓ ت١ٓ اٌرالفاخ ٘ٛ ػسَ إٔجاتٙا ٌٛض٠س ٌٍؼطؾ، ٚلس اػرطض اٌفؼة ػٍٝ فادٌت

ٚوأد ح١ٕٙا فٟ ؼٓ . َاسًٌاٌ صادقٚذعٚض تؼس٘ا ِٓ ظٚجرٗ اٌصا١ٔح . اٌطالق ٚذطجد ِظا٘طاخ ِٕسزج تطاللّٙا

 اٌصٞ ذٌٛٝ اٌؼطؾ ٚ٘ٛ ٌُ ٠رجاٚظ اٌؽرح أـٙط ذحد أحًذ فؤادٟٚ٘ اٌرٟ أٔجثد ٌٗ ٌٟٚ اٌؼٙس األ١ِط . اٌؽازؼح ػفط

 تؼس ذٕاظٌٗ ػٓ اٌؼطؾ ِجثطا ٌطغثح األيٍش يحًذ عبذ انًُعىٌجٕح ٚصا٠ح تطئاؼح 

 ٚػٍٝ ضأؼُٙ لائس ِجٍػ ل١ازج اٌصٛضج اٌضثاط األحطاض تم١ازج اٌج١ؿ اٌّصطٞ

 .ِحّس ٔج١ةاٌٍٛاء 

 تاٌؽُ تأحس ِطاػُ اغر١ً، ٚلس ُشِوط أٔٗ 1965 فٟ ػاَ إ٠طا١ٌاذٛفٟ اٌٍّه فاضٚق فٟ 

 ٘صا اٌطٍة آٔصان، إال أْ ػثس إٌاصط، ٚلس ضفط ِصطٌٚمس أٚصٝ تأْ ٠سفٓ فٟ . إ٠طا١ٌا

 ح١س زفٓ فٟ ِصط لس ؼّح تصٌه فٟ ٚلد الحك ، ٚذُ ٔمً ضفاذٗ إٌٝ أٔٛض اٌؽازاخاٌطئ١ػ 

 . ١ٌال ٚذحد حطاؼح أ١ِٕح ِفسزجِؽجس اٌطافؼٟ

 
اٌٍّه فاضٚق األٚي ٚ 

اٌٍّىح فط٠سج ٚ اتٕرُٙ 

 األ١ِطج فط٠اي

http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1937
http://ar.wikipedia.org/wiki/1937
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1937
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
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 الرشوة بين الحالل والحرام:        ندوة البشير  

وفييا سوف نمخص الحوارات التى  (ندوة البشير)تبدأ مجمة البشير ىذا العدد لونا جديدا من االنشطة الثقمفية وىى 
تدور فى ىذه الندوات وىى التى يديرىا ابناء الجالية المصرية فى جمساتيم وىى متنوعة ما بين شؤن الدين و 

 وفمى ىذا العدد سيكون موضوع الندوة ىو الرشوة بين الحالل والحرام , الثقافة والسياسة واالجتماع  
انتشرت فى ىذا الزمن الرشوة بكل انواعيا وخصوصا بين الموظفين حسيث ساعد ضعف المرتبات وفساد الزممف 

ولكن اموضوع ىنا ىو ىل ما نعطيو لمموظف المسؤل كى يسيل لنا معاممة ىل يكون ىذا رشوة , ىانتشار الرشوة 
أم انو صدقة ؟ 

 اعتقد ان ماياخذه الموظف نظير تسييل عممو ىو رشوة وذلك بسبب الفساد وأنا اعمم ان :ميندس سامى عمارة
ىناك موظفين يتعمدون تعطيل المعاممة حتى يأخذون مقابل ىذه المعاممة وىى اصبحت كفردة وىذا ىو الرشوة 

. المحرمة  التى حرميا الشرع والقانون حتى ولو كان الموظف فقيرا ومحتاجاً 
إن الرشوةىى عمل محرم فى الشرع ولكن من قال ان ما نعطيو نحن برضانا لمموظف : ميندس مجدى مرسى 

البشيط صاحب الدخل البيسط جدا نظير تسييل معاممة وتسريعيا ىو رشوة بل انو قد يدخل فى نطاق الصدقة 
 . وذلك مادام ال يطمبيا الموظف

يجب ان نفرق بين ما يطمبو الموظفنظير تسييل عمعاممتنا وبيم ما نعطيو نحن لمموظف : كيميائى محمد الديب
تصدقا ومساعدة لو وىناك فرق كبير بينيما و والحقيقة ان الرشوة انتشرت بسبب فساد االخالق وبسبب تدنى 

واذا اردنا ان نوقف الرشوة يجب اوال ان نطالب بزيادة الرمتبات وجعميا تقترب ولو قمياًل , المرتبات ودخل الموظف 
. من مستويات المرتبات العالمية 

إن الرشوة ورغم ان الشرع والقانون قد حرميا إال أن العمماء األفاضل قد اباحوا اعطاء : ميندس ياسر حمدان 
ومن ىنا , ئيمة وال تكاد تسد الرمق \ذكاة المال لمموظف وحتى درجة وكيل وزارة وذلك ألن المرتبات اصبحت ض

فيذا اعتراف العمماءؤ بحاجة الموظف لممساعدة ومن ىنا ايضا فيجب ان نساعد ىذا الموظف الميكن وذلك نظير 
 . ولكن بشرط أال نأخذ حق انسان آخر وأال تكون المعاممة خارجة عن الدين, تسييل معامالتنا 

 يجب ان نفرق بين الرشوة المحرمة شرعا وىى ما يطمبو الموظف فى عممو نظير تسييل : ميندس متولى ابراىيم
ويجب ايضا ا ال نساعد الفساد وذلك بالسكوت عن الرشوة , اعمالنا وبين الصدقة او المساعدة لمفقير والمحتاج 

. واعتبارىا مساعدة او صدقة 
وىنا اختتمت الندوة حوارىا واتفق عمى ان الرشوة حرام وانو يجب محاربة الرشوة والتصدى ليا : محرر ندوة البشير

 .ولكن ايضا يجب مساعدة الموظفين البسطاء واعطائيم مساعدة وال يجب ان نشترط تسييل معامالتنا 
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  انًشسى طاسق / انعذد هزا اعذاد       فهًاٌ واحذ ٌقذيها       " عُىاٌ غٍش يٍ صفحت "

 واحدة كاديالك وعربة ورئيسين موكبين مع مدينة قصة
لموكب رئيس الجميورية وىو يسير فى مدينة بور سعيد اوليما فى منتصف  السبعينات والثانية  نادرتين صورتين

  .فى نياية الثمانينات

 

 فى اثناء انتعاش المدينة عند بورسعيد ىي والمدينة السادات أنور محمد الراحل الرئيس موكب ىو األول الموكب
 الصورة  تظير فى والنتيجة لتحيتو سيارتو نحو  فرحا وحبا المواطنان ىذان اندفع-  تحويميا الى مدينة حرة 

 .و ال تعميق  بورسعيد في حرة تجارية منطقةفى و  المعبرة

 

 قارن- نفس العربة الكاديالك   ىي والعربة بورسعيد ايضا  ىي والمدينة مبارك  الرئيس موكب ىو الثاني الموكب

 والنتيجة لمرئيس حيث الحالة االقتصادية صعبة والمدينة الحرة ال تعمل  شكوى لتقديم المواطن ىذا اندفع  – بنفسك

  - ان الحرس قتموه ظنا منيم انو يحمل سالح
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  يشسى انحًٍذ عبذ احًذ/و عذاد                                            انًُىعاث صفحت 
 

 جًهت يٍ انُىع انًأنىف
 كيف ُتصَنع القوانين الروتينية؟

 قرود في قفص واحد وفي وسط القفص يوجد سمم وفي أعمى خمسة مجموعة من العمماء وضعوا 
إلى األعمى ألخذ من القرود الخمسة الصعود  قرد يحاول في كل مرة ,  السمم ىناك بعض الموز

بعد فترة بسيطة , أصبح في كل مرة يطمع قرد  و الموز, يقوم العمماء برش باقي القرود بالماء البارد
 . شون بالماء الباردرَ ألخذ الموز , يقوم الباقين بمنعو وبضربو حتى ينزل حتى ال يُ 

   أي قرد لطموع الدرج لياخذ الموز رغم كل اإلغراءات خوفَا من الضربأبعد بعض الوقت, ال يجر

 يقوم ىءٍء فأول ش.   آخر اً بعدىا قرر العمماء أن يقوموا بتبديل أحد القرود الخمسة ويضعوا مكانو قرد
 األربعة الباقيين يضربونو ويجبرونو الفور بو القرد الجديد أنو يطمع الدرج لياخذ الموز ولكن عمى 

 البعد عدة مرات من الضرب, يفيم القرد الجديد بأن عميو أن ال يطمع السمم مع انو  و.عمى النزول
  ؟ السببمايدري 

 بالقرد البديل حتى ءقام العمماء أيضَا بتبديل أحد القرود القدامي بقرد جديد, وحدث لو نفس الشي
وىكذا حتى تم تبديل جميع القرود الخسمة  أن القرد البديل شارك زمالئو بالضرب وىو ال يدري

حتى صار في القفص خمسة قرود لم ُيَرش عمييم ماء بارد أبدَا ومع ذلك ال  .ل بقرود جديدةئاألوا
 تضربون ماذا لو فرضنا وسألنا القرودو ل .يسمحون ألي قرد بطموع السمم بدون أن يعرفوا السبب

 !!!كذا األمور ماشيو ىنا ه ندري , بس  الأكيد يكون الجواب  السمم؟ذى يطمعالقرد ال

 “ تبدو لك الجممة من النوع المألوووووفأال”
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Psychology tests –Dream house 

1. You are walking in the woods. Who are you walking with?  

2. You are walking in the woods. You see an animal. What kind of animal is it?  

3. What interaction takes place between you and the animal?  

4. You walk deeper into the woods. You enter a clearing and before you is your dream house. Describe 
its size.  

5. Is your dream house surrounded by a fence?  

6. You enter the house. You walk to the dining area and see the dining room table. Describe what you 
see on and around the table.  

7. You exit the house through the back door. Lying in the grass is a cup. What material is the cup made 
of (ceramic, glass, paper, etc.)?  

8. What do you do with the cup? 

Analysis 

  
1. The person you are walking with is the most important person in your life. 

2. The size of the animal is representative of your perception of the size of your problems.  

3. The severity of the interaction you have with the animal is representative of how you deal with your 
problems (passive, aggressive).  

4. The size of your dream home is representative of the size of your ambition to resolve your problems.  

5. No fence is indicative of an open personality. People are welcome at all times. The presence of a 
fence is more indicative of a closed personality. You would prefer people to not drop by unannounced.  

6. If your answer did not include food, people, or flowers then you are generally unhappy.  

7. The durability of the material with which the cup is made is representative of the perceived durability 
of your relationship with, the person from number 1. For example, Styrofoam, plastic, and paper are 
disposable; Styrofoam, paper, and glass (ceramics) are not durable; and metal and plastic are durable.  

8. Your disposition of the cup is representative of your attitude toward the person in number 1.  

Selected By: Shereen 

http://www.personalityquiz.net/relational/index.htm

