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  حفل االفطار العائلى لرابطة المصريين فى مسيعيد
___________________________________  

    
  االعترافُ بالحق فضيلة       :       كلمة العدد   *     
 !!!!!هل تسقط الرأسمالية كما سقطت الشيوعية؟:قضية للمناقشة  *     
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  بالحق فضيلة االعتراُف:   ددلعاةمآل
حسنا فعلت الجماعة االسالمية فى مصر وذلك باعترافها 

بالخطأ فى قرار قتل الرئيس السادات فى السادس من 

وحسنا فعلت ايضا باالشادة بالسادات  1981اوكتوبر 

واالعتراف بما قدمه السادات لوطنه  فى حرب رمضان 

وقد جاء بيان الجماعة الموقع من كل قياداتها شهادة , 

, ية للتاريخ ان الحق ال يضيع ولو مرت عليه السنون ح

والحقيقة ان عملية اغتيال الرئيس السادات شابها 

الكثير من الغموض فاق ما شابه عملية اغتيال الرئيس 

وحتى هذه اللحظة فنحن ,  1963جون كيندى فى عام 

ال نعرف بالضبط من كان وراء العمليتين اغتيال 

غم القبض على القاتلين ور, السادات وجون كيندى 

رغم , ومحاكمتهما إال ان الفاعل الحقيقى مازال مجهوال 

ان االدلة تشير الى فاعل واحد وهو جهاز مخابرات 

وكما نعلم فإن الكثيرون فى الغرب , دولة عظمى 

وخصوصا امريكا يشيرون الى ان جهاز المخابرات 

االمريكى هو من وراء اغتيال كيندى وقد يكون ايضا 

اننا ال ننبش فى الماضى ولكننا .اء اغتيال السادات ور

, ننظر الى المستقبل كى ال نقع فى نفس االخطاء 

والتاريخ يقول ان عمليات قتل الزعماء تكون دائما 

بتخطيط قوى غير ظاهرة وتنفذ بايدى افراد تم لهم 

والدليل على ذلك قاتل , عملية من عمليات غسيل المخ 

وقد كان قاتله من , بن ابى طالب الخليفة الرابع على ا

اوهمه اتباع معاوية ان قتل على فيه , عامة الناس 

  .مصلحة المسلمين 

  هذا العددإقرأ فى 
  
  االعتراُف بالحق فضيلة العددكلمة *
  2بقلم رئيس التحرير                            ص 

  

حفل االفطار الجماعى لرابطة صورة الغالف   *

   المصريين
     3ص                 )احمد عبد الحليم /  اعداد(
       4ص                     اخبار الجالية المصرية *
  4ص            بقلم ابن البلد : اخبار الرياضة*
 :   مع الحكواتى  •

   5حالد الفحام                        ص/كيميائى  بقلم
  
    ركن األدب *
  6ص        البشير    ابن )   االسالم والشعر(   -  
  
  سبعة اشياء ال تمارس بعد االكل      لك يا سيدتى *

  7ص )                        بنت النيل(        

هل تسقط الرأسمالية كما سقطت  قضية للمناقشة  *
  !!!!!الشيوعية؟

           8ص                          المصرى افندى/بقلم   
 

  تعلمـت   ن غير  عنوانمصفحة *
  9ص            )ايمن طاحون /اعداد م (  
  منوعاتصفحةال*
   10ص)       احمد عبد الحليم مرسى/شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
11ص 
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 حفل االفطار العائلى لرابطة المصريين فى مسيعيد:   صورة الغالف 

  

االفطار العائلي ألبناء الرابطة في نادي دانة بمدينة أقامت رابطة المصريين بمدينة مسيعيد حفل 

، وقد شرف الحفل سعادة سفير جمهورية 2008مسيعيد يوم السبت الموافق العشرين من سبتمبر 

مصر العربية السيد عبدالعزيز داود تلبية لدعوة مجلس الرابطة،كما شرف الحفل بعض من أعضاء 

وقد ألقى المهندس سعيد أبو العزائم . لمصرية بدولة قطرالسفارة المصرية وممثلون عن الجالية ا

رئيس مجلس الرابطة كلمة ترحيبية بالسفير المصري وأعضاء السفارة وممثلي الجالية المصرية في 

قطر، وأشار فيها إلى عمق الروابط بين رابطة المصريين في مدينة مسيعيد ومجلس الجالية 

ة وعقَّب سعادة السفير بكلمة أشار فيها إلى حسن ضيافة المصرية، وكذلك بأعضاء السفارة المصري

الرابطة وأنه سعيد بلقاء ابناء الرابطة في مدينة مسيعيد وأنه سوف يوالي اللقاءات مع أبناء الرابطة 

القطرية، وإلى حسن المعامالت التي -في المستقبل القريب، كما أشار إلى متانة العالقات المصرية

في دولتهم الثانية قطر، وذلك في عهد سمو أمير البالد الشيخ حمد بن خليفة آل  يلقاها أبناء الجالية

ثاني، ومما هو معروف، أن رابطة المصريين العاملين في مجال البترول في مدينة مسيعيد قد 

أنشئت هذا العام لتقوية الروابط بين المصريين في مدينة مسيعيد وبينهم وبين أبناء الجالية المصرية 

 ارة المصريةوالسف
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  :أخبار الجالية المصرية 

   
أقام مجلس الجالية المصرية حفل  •

افطار فى مبنى المدرسة المصرية  
وشارك فى الحفل لفيف من ابناء 

وهذا الحفل , الجالية فى الدوحة 
يعتبر احتفاال سنويا للجالية 

 .والمصريين فى قطر  
شارك وفد من مجلس الجالية  •

العائلى المصرية فى حفل االفطار 
فى مدينة لرابطة المصريين 

فل مسيعيد وقد شارك فى الح
عبد / السفير المصرى السيد 

 .العزيز داوود
دشنت الجالية المصرية موقع  •

وهو الموقع  المصريين فى قطر
ى ف ريةالرسمى للجالية المص

وقد القى قبوال آبيرا ,   ردولة قط
من ابناء الجالية المصرية لما فيه 

ة مما من وصالت لتعامالت السفار
سهل الكثير على المصريين فى 

آما تم , عامالتهم تقطر النجاز 
التواصل بين ابناء الجالية بعضهم 

  .ببعض  
  

 محمد عيد / اعدادمهندس 
  عضومجلس  الجالية المصرية  وامين الصندوق 

  
  

  

  :أخبار الرياضة 
تأهل النادى األهلى الى دور قبل النهائى * 

وخرج نادى لبطولة افريقيا ابطال الدورى 

الزمالك من البطولة بعد هزيمته من فريق 

  .  1/0ديناموز فى هرارى 

  

بطولة  تخطى االهلى فريق بتروجت فى * 

وتخطى الزمالك فريق  4/0الدورى بنتيجة 

وكان  4/2المصرية لالتصاالت بنتيجة 

   .فى اول المباراة     2/0الزمالك مهزوما 
  
فاز فريق السد القطرى فى الدورى * 

بطل (قطرى على منافسه فريق الغرافة ال

بعد مباراة قوية ) الدورى فى العام الماضى

   2/1بنتيجة 

  

تعادل منتخب الشباب المصرى مع منتخب * 

 وذلك فى 3/3الشباب الزامبى فى القاهرة 

تصقيات نهائيات بطولة افريفيا للشباب 

  .  وسوف تقام مباراة العودة فى زامبيا 

 .  

ابن البل: بقلم                              
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  خالد الفحام/ آيميائى الحكواتى          ... مع             
  

إلخ إلخ ... لم يبخل التاريخ علينا بقصصه وحكاياته فمن قصص األنبياء إلى كليلة ودمنة إلى ألف ليلة وليلة 

  دماغه جزمة قديمة) مؤاخذة يعنى ال(فاإلنسان ... هيهات من يعتبر     .ولكن هيهات ...... إلخ 

وإبن آدم ال يمأل عينه إال التراب وطبعا بنت آدم برضه داخلة  فى الموضوع يعنى إحنا بنقول إبن آدم مجازا 

  بس 

أما داخل مصرنا المحروسة فمن أجدادنا وآبائنا نسمع حكاوى لها العجب وكل يوم يحمل لنا خبرات وحكايات 

الحل إننا نغوط شوية فى الموضوع يعنى نمسك كل ... لحل إيه طب ا... ولكن برضه مفيش فايدة , جديدة 

وكذلك إحنا عايزين إيه من , حكاية والتانية ونفصصها ونحللها عشان نعرف إحنا عايزين إيه بالظبط من الدنيا 

بعضنا البعض ألنى مالحظ إن فيه ناس مركزة جامد أوى فى حياة غيرها ولو أعطوا ألوالدهم نصف اإلهتمام 

  .بيدوه لغيرهم ماكانش بقى عندنا مشكلة  إللى

... همه المصريين ليه شطار فى التمثيل بمعنى إن مصر هى ليه هوليود العرب مش أى بلد تانية : سأل أحدهم 

ما حدش فكر يسأل نفسه ليه ؟؟اإلجابة جاوبها أحد الممثلين المصريين المشهورين عندما قال ألننا ... ليه ؟ 

قال لى ... أو بيحب الظهور فتالقى كالمنا حلو جدا كله فلسفة بس الفعل ما أقولكش  ..شعب بيحب المنظرة 

يعنى إما كويس جدا أو سىء جدا .. ياهيك .. يا أخى المصرى تالقيه ياهيك : أحد اللبنانيين العاملين بالدوحة 

يشكو لى من تعامل أرسل لى أحد األطباء المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية . مافيش وسط 

المصريين بعضهم مع بعض وقال بالنص إن النفر من دول يعمل كل مصيبة والتانية وبعد كدة تالقيه جايلك زى 

مش , وال أكنه عمل حاجة ... المالك الطاهر والحمل الوديع على جبينه هالة نور وناقص يركب جناحين ويطير 

لقطرية إستغربت من عالقة المصريين بعضهم ببعض وأكدت كدة وبس أل ده كمان مرة إحدى وكيالت المدارس ا

يعنى , كما أكد أحد زمالءنا القطريين أن المصريين حيلهم بينهم يعنى بالمفتشى كدة مابيطيقوش بعض 

  ليه ؟؟؟؟؟؟..... بأسهم بينهم شديد : بالفصحى 

ونفصصها ونشوف إحنا  عشان نوصل لليه دى بقى إن شاء اهللا فى األعداد القادمة حنمسك شخصية شخصية

هل ألن جيناتنا الوراثية كدة لمضة حبتين بمعنى إنه مافيش أمل وال عمر فينا و حنفضل كدة : بنعمل كدة ليه 

  !!!وال بصراحة إحنا بنستعبط , وال ألننا مرينا بتجارب قاسية خليتنا كدة , وعمرنا ما حنتغير

أبو الخير وهو إحدى الشخصيات المصرية التى تعيش بيننا إنتظروا الشهر القادم وبمشيئة اهللا سأحدثكم عن عم 

وإلى ذلك الحين إذا شئتم شاركونا برأيكم على صفحة إسكندرانى ... وطبعا هو إسم مش على مسمى إطالقا 

  !!!وإوعوا تطلعوا زى عم أبو الخير ... بلوج تحت عنوان قضايا المجتمع ولكم منى كل تحية 
                                                                                      www.eskandarani.net
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   االسالم و الشعر         : )ابن البشير( :ُركن األدب 

ء ؟ وما ما موقف االسالم من الشعر والشعراء؟ وهل حقيقة هاجم القران الكريم الشعر والشعرا

  ؟" بسم اهللا الرحمن الرحيم والشعراُء يتَّبُِعهم الغاوون " معنى قول تعالى فى سورة الشعراء

خصوصاً أننى وبعد بحث ودراسة وجدت ايضا ان , كُل هذه االسئلة دارت بفكرى وحيرتنى كثيرا  

هم واحاديثهم جميع الفقهاء وعلماء الدين علىمر العصور كانوا يقولون الشعر ويتناولونه فى كتب

كان شاعرا بل واطلق عليه شاعرالرسول " حسان ابن ثابت "بل وجدت ايضا ان الصحابى الجليل , 

وقد وجدت بغيتى اخيرا فى كتاب تفسير القران  , وأن شعره كان من اسلحة الجهاد فى االسالم 

الشهيد سيد  والظريف فى األمر أن) فى ظالل القرآن(وهو المسمى " سيد قطب"للشهيد االسالمى 

قطب كان شاعرا كبيرا ايضا بل ُيعتبُر من اكبر شعراء العربية فى القرن العشرين وهو يرقى الى 

وهوايضا من المفكرين االسالميين الكبار ومن اصحاب , مستوى العقاد فى الشعر واألدب والفكر 

( سبحانه وتعالى يقول الشهيد سيد قطب عند قوله "  الشعراء" وفى تفسيره لسورة , التفاسير  

يلقون , تنزل على كل افاك اثيم ,  هل أنبئكم على من تنزُل الشياطين , بسم اهللا الرحمن الرحيم 

وانهم ,  الم ترهم فى كل واد يهيمون ,  والشعراُء يتِّبهم الغاوون ,  السمع واكثرهم كاذبون

وانتصرواو من بعد , اهللا كثيراً إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا ,  يقولون ما ال يفعلون 

إن القران الكريم يرد على , صدق اهللا العظيم " ماظُلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلبٍ ينقلبون 

الكفار الذين اتهموا الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأنه يتلقى ما يتلقاه عن الشياطين التى تتنزل 

وليس على محمد " ياطين على كل افاك اثيمهل ادلكم على من تنزل الش"عليه فيقول القران 

والشعراء يتبعهم " فيقول , ويرد القران على قول الكفار بأن محمد شاعر , الصادق األمين 

أى ان الشعراء الذين يقولون شعرهم لغواية الناس ال يتبعهم إال الضالون الغاوون " الغاوون

وما علمناه (وفى آية أخرى يقول القرآن ,  والذين اتبعوا محمدا ليسوا كذلك بل هم من الصالحين 

أى ان موهبة الشعر لم يهبها اهللا لمحمد صلى اهللا عليه وسلم ألنه نبى ) الشعر وما ينبغى له

وهذا ليس تقليل للشعر ولكنه , يوحى اليه من اهللا وال ينبغى له ان بقول شعرا من عند نفسه 

  .  يه وسلمتقدير وتعظيم لمحمد الرسول الكريم صلى اهللا عل
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  بعد األكل يجب ممراستها أشياء ال  سبعة   لك يا سيدتى

 وهذه. ألن أوراق الشاي تحتوي علي نسبة عالية من الحمض -ال تشرب الشاي  - 1

  . الهضم وعسيرةثرعلي البروتين  في األطعمة التي نستهلكها وتجعلها جافة ؤالمادة ست

في  يتسببل الفواكه مباشرة بعد األكل إن أك -ال تأكل الفواكه بعد األكل مباشرة  -2

 مضيلذا يجب الحذر وأخذ الحيطة وعدم تناول الفواكه قبل . انتفاخ البطن بالهواء

  .ساعة إلي ساعتين من األكل أو قبل ساعة من الوجبة الغذائية

  .ال ترخي الحزام، الن ذلك يلوي االمعاء وقد يشبكها -3

الرجلين  لليدين،د األكل تسبب ارتفاع تدفق الدم إن السباحة بع -ال تسبح بعد األكل  -4

البطن  منطقةوبالتالي سيقل تدفق الدم في مناطق كثيرة من الجسم وباألخص حول 

  .وعليه سيضعف ذلك الجهاز الهضمي

 ستجعلكالكثير من الناس يعتقدون بجدوي المشي بعد األكل مائة خطوة  -ال تمش -5

 الجهازألن المشي سيعطل . ة أن هذا غير صحيحفي الحقيق. تعمر تسعة وتسعين عاماً

  .الهضمي من استخالص الغذاء من األطعمة

هضم  عمليةإكمال ) يعطل(إن النوم بعد األكل مباشرة يتسبب  -ال تنم في الحال  -6

  .معويبالنتيجة سيقودنا ذلك إلي عدوي معوية أو التهاب . الطعام بشكل جيد

 األوقاتعد األكل يعادل تدخين عشر سجائر في ال تدخن، تدخين سيجارة واحدة ب -7

  األخري لذلك نسبة اإلصابة بالسرطان أكثر في حالة التدخين بعد األكل مباشرة

                                       

  بنت النيل/إعداد                                                                                        
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  هل تسقط الراسمالية كما سقطت الشيوعية     :      للمناقشة قضية
  

تشهد امريكا هذه االيام اسوأ موجة انتكاس اقتصادى وذلك نتيجة فشل اقتصاد 

السوق حيث ادى الى انهيار االستثمارات فى المجال العقارى ونتج عن ذلك انهيار 

وكذلك , العقارية فى امريكا فى البورصات العالمية  واعالن  إفالس اكبر البنوك 

توافق مع هذه الموجة من االنهيارات االقتصادية موجة من الكساد تعم العلم كله 

ان هذه , واكبر مثل هو انهيار اسعار المواد  مثل البترول والذهب وغيره 

االمريكية قد جاءت نتيجة فشل االنهيارات والتى  تواكب استعدادات االنتخابات 

يمقراطى تحت رعاية الرئيس جورج يوش حيث ادخل امريكا فى سة الحزب الدسيا

نهك اقتصادها  واظهر ان اقتصاد السوق الحر وهو االبن  أحربين كبيرتين مما

ان ما اقدم , ة ومما ذاد الطين بل, فشال زريعا  الشرعى للنظام الرأسمالى قد فشل

يكى وذلك بضخ عليه الرئيس جورج يوش من حلول جذرية لمعالجة االقتصاد االمر

الضرائب فى امريكا النقاذ كبرى الشركات  ماليين المليارات من اموال دافعى

وقد كان رفض الشعب االمريكى لهذه الحلول متمثال فى , والبنوك من االفالس 

وذلك بحجة ان الحل يأتى لمصلحة , رفض الحزب الجمهورى له فى الكونجرس 

  .ل استريت بنيويورك كبار االغنياء من اصحاب الشركات فى وو

وهو , الثمانينات من هذا القرن فى نهاية  ةيوعيان هذه الحالة تذكرنا بسقوط الش

  .الن ببداية النهاية للراسمالية واقتصادالسوق الحر عا

ان ما يهمنا نحن ابناء الدول النامية ان نستخلص الدرس وان يكون لنا اقتصادنا 

  فهل من مجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟, المناسب لدولنا والنابع من مصلحتنا 
  المصرى أفندى/ بقلم                                                                           
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           طاحون ايمن/م اعداد                 فهمان واحد يقدمها      " عنوان غير من صفحة    "

 ــُتمـلـعـت
   االمتحانات نواجه ثم الدروس نتعلم لجامعةا في أنه تعلمت* 

   الدروس نتعلم وبعدها االمتحانات نواجه فإننا الحياة في أما 
    دراسة شهر يساوي حكيم إنسان مع قصير حوار أو بسيطة محادثة أن تعلمت*
    اللحظة هذه في تتجه أين إلى المهم لكن .. اآلن أنت أين يهم ال أنه تعلمت*
   الخطأ الطريق في غزاال يكون أن على الصحيح الطريق في كالسلحفاة يكون أن لإلنسان يرخ أنه تعلمت*
    تعرفه شخص كل إرضاء محاولة هو الفشل مفتاح أن تعلمت*
    يفعل لم ما على يتحسر أن من فعل ما على يندم أن لإلنسان خير أنه تعلمت*
    الجيد الكالم من بكثير أفضل الجيد العمل أن تعلمت*
     أنجزته ما نوعية ويتذكرون عملك بها أنجزت التي السرعة ينسون الناس أن تعلمت*
    منها يستفيدون فقط والقلة النصيحة على يحصلون كثير يوجد أنه تعلمت*
     الذهن تشتت التي المخاطر حيث االسفل إلى ينظر وال هدفه على يركز الجيد المتسلق أن تعلمت*
  بانتظارها وقتهم يضيعون أناس وهناك .. السفينة اتجاه في يسبحون ناسأ هناك أن تعلمت*
    ينسحب عندما إنما .. يخسر عندما المرء ينتهي ال أنه تعلمت*
    والصبر التحمل على القدرة لديه من بالنهاية يكسب الذي أن تعلمت*
     والصبر تالوق هي .. اإلنسان يملكها التي الفعالة األسلحة أكثر من أنه تعلمت*
   االرض على أنه ينسى أال يجب الوقت نفس في ولكن .. بالنجوم يحلم أن اإلنسان على يجب أنه تعلمت*

     وحدك تبكي .. تبكي وعندما ، العالم لك يضحك .. تضحك عندما أنه تعلمت* 
   ! والهروب .. التراجع بين كبير فرق هناك أن تعلمت*
     الناس يهاجمها من هي .. المثمرة الشجرة أن تعلمت*
  العالم عاداك لو حتى الصحيح بالعمل قمت بأنك داخلك من الشعور هو األحاسيس أجمل من أنه تعلمت*
  أجله من يعيش شيئا يجد لن الظن أغلب في فإنه .. أجله من يموت شيئا اإلنسان يجد لم إذا أنه تعلمت*
     صغيرة بداية ومن ةبفكر بدأ الحياة في عظيما نراه ما كل أن تعلمت*
 الكثير تعني ولكنها .. شيئا تكلف ال االبتسامة أن تعلمت*
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    مرسى احمد / اعداد  1973 أكتوبر فى العبور ملحمة    المنوعات صفحة

  يوميات المشير الجمسى 
ض ظهرا يوم السادس من اآتوبر قناة السويس على ارتفاع منخف 2.05طائرة مصرية الساعة  220عبرت   -1

طائرة فقط منها  11لضرب األهداف اإلسرائيلية بسيناء وقد حققت هذه الضربة هدفها بنجاح وخسرت مصر 
  طائرة بقيادة عاطف السادات أخو الرئيس الراحل أنور السادات

مدفع من مختلف األعيرة على طول الجبهة بقصف مواقع الجيش  2000فى نفس الوقت قام أآثر من  - 2
  دقيقة 53بهة الشرقية لقناة السويس ـ سيناء ـ واستمر القصف االسرائيلى على الج

فى نفس الوقت ايضا قامت قوات الجيش الثانى المصرى بقيادة اللواء سعد الدين مأمون وقوات الجيش الثالث  - 3
  بقيادة اللواء عبد المنعم واصل بعبور القناة على دفعات  على أنواع مختلفة من الزوارق المطاطية والخشبية

ساعات اى  8نجح سالح المهندسين المصرى بعمل أول آوبرى ثقيل فى حوالى الساعة الثامنة مساء وبعد  - 4
 4آبارى ثقيلة ، و 8ممر بالساتر الترابى على طول الجبهة وإنشاء  60قاموا بعمل  10.30حوالى الساعة 

  معدية 30آبارى خفيفة ، وتشغيل 
ة شرق ومعارك دامية بين الجيش المصرى واالسرائيلى على طول سقوط خط بارليف وتحرير مدينة القنطر - 5

  أآتوبر 8،  7،  6الجبهة شرق القناة ـ سيناء ـ خالل أيام 
أآتوبر مع إسرائيل ضد مصر وسوريا ووصول تقارير وصور لمواقع  8أمريكا تبدأ فى دخول الحرب يوم - 6

فشل الهجوم اإلسرائيلى المضاد - المريكى إلى إسرائيلالقوات المصرية بالقمر الصناعى مع مسئول بوزارة الدفاع ا
القوات الجوية اإلسرائيلية تفشل فى تدمير  - اآتوبر واسر العقيد عساف ياجورى أشهر اسير إسرائيلى 8يوم 

شبكة الدفاع الجوى المصرية التى أستخدمت صواريخ سام بانواعها المختلفة بكافئة وسقوط عدد آبير من 
جولدا مائير تصرخ أنقذوا اسرائيل    - طائرة خالل الثالث أيام االولى 50لية وصل إلى الطائرات اإلسرائي

  دبابة وخمسونطائرة 400أآتوبر  والتى بلغت اآثر من  9وأمريكا تعد بتعويض خسائرها يوم 
    - آيلومتر داخل سيناء 15اآتوبر وصل الجيشين المصرى الثانى والثالث على عمق  9بنهاية يوم  - 7
  اآتوبر السادات يصدر قرار سياسيا بتطوير الهجوم شرقا لتخفيف الضغط على سوريا 12وم ي - 8
اآتوبر الرئيس األمريكى نيكسون يصدر قرار بمد جسر جوى أمريكى إلى إسرائيل لتعويض خسائر  13يوم  - 9

  اسرائيل بالحرب
رى قرار لكل من قيادتى الجيش أآتوبرأصدر فريق أول أحمد أسماعيل القائد العام للجيش المص 13يوم  - 10

  اآتوبر بناء على طلب قيادتى الجيشين الثانى والثالث 14الثانى والثالث شرقا وتأجل الهجوم ليوم 
المجال الجوى المصرى بثالث اضعاف سرعة  71اآتوبر أخترقت طائرة استطالع أمريكية اس ار  13يوم  - 11

ائرة ألنها خارج مدى الصواريخ المصرية آما لم تستطع آم ـ لم نستطع اسقاط الط 25الصوت وعلى ارتفاع 
  1973طائراتنا اللحاق بهاـ مذآرات الجمسى رئيس هيئة العمليات بحرب اآتوبر 

  اآتوبر مصرع القائد العام للمدرعات اإلسرائيلية بسيناء البرت ماندلر 13يوم  -12 
ة بمنطقة الدفرسوار وعبرت منها ثالث فرق اآتوبر قام الجيش اإلسرائيلى بعمل معبر على القنا 17يوم - 15

مدرعة بقيادة آل من اريل شارون وابراهام ادان وآلمان ماجن للجانب الغربى من القناة تحت قصف شديد من 
السعودية والدول العربية تبدأ فى  1973أآتوبر  17يوم  -مدفعية الجيش الثانى بقيادة عميد عبد الحليم أبو غزالة

  البترول تخفيض إنتاجها من
  بوقف إطالق النار وافقت عليه آل من مصر وإسرائيل 338اآتوبر قرار مجلس األمن رقم  21يوم  -16 

أآتوبر فشل إسرائيل فى احتالل المدينة وخسائر ضخمة لها بالدبابات بواسطة المقاومة الشعبية  25يوم  - 17
  لمدينة السويس 

   انتهاء الحرب بين مصر وإسرائيلأآتوبر و 28وصول قوات الطوارئ الدولية يوم - 18
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Effective Communication..! 

 
A blind boy sat on the steps of a building with a hat by his feet. He held up 
a sign which said: 'I am blind, please help.' There were only a few coins in 

the hat.A man was walking by. He took a few coins from his pocket and 
dropped them into the hat. He then took the sign, turned it around, and 

wrote some words. He put the sign back so that everyone who walked by 
would see the new words. Soon the hat began to fill up. A lot more people 

were giving money to the blind boy. That afternoon the man who had 
changed the sign came to see how things were. The boy recognized his 

footsteps and asked, 'Were you the one who changed my sign this 
morning? What did you write? 'The man said, 'I only wrote the truth. I said 
what you said but in a different way.' What he had written was: 'Today is a 

beautiful day and I cannot see it.' Do you think the first sign and the second 
sign were saying the same thing? Of course both signs told people the boy 
was blind. But the first sign simply said the boy was blind. The second sign 

told people they were so lucky that they were not blind. Should we be 
surprised that the second sign was more effective? Moral of the Story: Be 

thankful for what you have. Be creative. Be innovative. Think differently 
and positively. Invite others towards good with wisdom. Live life with no 

excuse and love with no regrets. When life gives you a 100 reasons to cry, 
show life that you have 1000 reasons to smile. Face your past without 

regret. Handle your present with confidence. Prepare for the future without 
fear. Keep the faith and drop the fear. Great men say, 'Life has to be an 
incessant process of repair and reconstruction, of discarding evil and 

developing goodness. In the journey of life, if you want to travel without 
fear, you must have the ticket of a good conscience.' The most beautiful 

thing is to see a person smiling!! And even more beautiful is, knowing that 
you are the reason behind it!!! 
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