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 أـ الُدنيا !!مصر     :  كممة العدد
ُيطمُؽ المصريوف عمى بمدىـ مصر لقب"أـ الدنيا"  وانتشر 
ىذا المقب وتعارؼ عميو فى الدوؿ العربية والعالـ أجمع, 

وقد قرأت حديثا تفسيرا جديدا لمقولة "مصر أـ الدنيا" يشرح 
فييا الكاتب أف مصر كانت دائما مالذا لكؿ مف ىاجر الييا 

ستقر بيا بدءا مف االنبياء وىـ ابراىيـ وموسى وعيسى وا
و كذلؾ الزعماء والرؤساء واالمراء والمموؾ  وفوؽ ذلؾ 
فالكاتب يعتبر مصر اـ الدنيا ألنيا تحتضف كؿ ىؤالء 

وىذا االحتضاف يشعر بو كؿ مف يعيش عمى ارض كابنائيا 
ليست فقط حاضنة  مصر و مصر مف غير المصرييف  , 

ناقمة لمحضارة فكؿ مف يعيش فى ى ايضا ى بؿ لمجميع 
اف كؿ الدوؿ عمى ذلؾ دليؿ اكبر مصر تنتقؿ لو الحضارة و 

التى احتمت مصر فى جميع العصور خرجت مف ىذا 
االحتالؿ وىى متأثرة بالحضارة المصرية فالشعب المصرى 
يتفاعؿ مع جميع الشعوب مؤثرا ومتأثرا  وىذا ىو سبب 

عبقرية الشعب المصرى , بقاء الحضارة المصرية وىو 
وىناؾ كما يقوؿ الكاتب اننا نجد فى مصر كؿ االعراؽ 

وااللواف فاالبيض واالسمر واالسود ىـ مصريوف وكذلؾ اىؿ 
البدو والحضر والمدف مصريوف واىؿ الصعيد والفالحيف 
والسواحمية مع اختالؼ العادات والتقاليد لمجميع إال انيـ 

ؿ مصر الشعب مصريوف , وىكذا كانت مصر وستظ
المسالـ المتحضر الصبور صاحب فمسفة البسمة ىى الحؿ 

وكذلؾ ما اكثر ابتساماتو  وما  اكثر مشاكمو  لكؿ مشكمة
فى كؿ الظروؼ , ولقد سمعت رأيا جميال لبعض االخوة مف 

العرب وذلؾ اثناء زيارتو لمصر وسعادتو بيذه الزيارة اذ 
دنيا فالشعب قاؿ بعفوية انو اذا كانت مصر ىى اـ ال

 المصرى ىو ابو الدنيا .

 

 

 هذا العددإقرأ فى 

                مصر أـ الدنيا  العدد  كممة *
 2ص                             بقمـ رئيس التحرير

    3ص    م/هحوذعيذ اعذادالمصريةاخبارالجالية*
 ةة وحكايات حىل ًتيجغرائ  هختارات:* 

 3ص         ضياء الذيي  هحوذ/ تقلن  االًتخاتات

زيارة تاريخية لمرئيس المصرى     صورة الغالؼ *
 4ص                      بقمـ ابف البمدلدولة قطر  

      لماذا ال يثور المصريوف:  مع الحكواتى *
 5ص                      كيميائى /حالد الفحاـ بقمـ  

 6ص             كابتف كيمو  * أخبار الرياضة:
  ب الشعر العربىمن غرائ    ركن األدب  : *

 7ص                          ابن البشير / اعداد
 

                    زعواء ولكي    قضية للوٌاقشة: *

 8ص                             الوصري أفٌذي/تقلن 

          ( هثرور يا سعيذ حج): هختارات  *

  9ص                            طاحىى أيويم/ اختيار 

    حب المرأة ما ال يعرفه الرجل عنلك يا سيدتى :  *

   10ص                     / بنت النيل       اعداد

    ـن غير  عنوانم صفحه*

 11ص                اعداد م /طارق عبداللطيف ()  

  12ص  (مجدىمرسىاعدادم/):منوعاتالصفحه *

 AL BASHIR MAGA   13ص 
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   لجالية المصرية بقطر  :أخبار ا

 ليمة مصرية بمدينة مسيعيد

 
عاش ابناء الجالية المصرية ليمة مصرية خالصة 

وذلؾ بإستضا فة سعادة السفير محمود فوزى سفير 
جميورية مصر العربية بالدوحة فى حفؿ المقاء 

السنوى لمرابطة المصرية بمسيعيد والذى يقاـ سنويا 
حفؿ لمعشاء , وقد يجمع المصرييف وعائالتيـ فى 

كانت ليمة الجمعة الخامس مف نوفمبر ليمة مصرية 
التقى بيا السفير المصرى مع المصرييف وعائالتيـ 
بمدينة مسيعيد ودار بيا حوار اقؿ ما يوصؼ انو 
حوار خرج مف القمب ولـ يصؿ إال الى القمب وقد 
تناوؿ الحوار شتى الموضوعات التى تيـ ابناء 

طر  مف تساؤالت عف تخميص الجالية المصرية بق
معامالتيـ بالقنصمية وكيفية انتياء المعامالت 

بسيولة ويسر وذلؾ بما اكده سعادة السفير مف 
اعطائو كؿ الصالحيات لممسؤليف بالقنصمية النياء 

المعامالت فى اسرع وقت وتناولت المناقشات 
 .موضوع المدرسة المصرية واحواليا

 ـ/ محمد عيد                                            

 مختارات:

 وحكايات  مواقف 

  نتيجة اإلنتخابات !!! حول 

إنتخابات مجمس الشعب بمصر بحموىا وبمرىا  مرت 
صفر فى المائة حيث خرج كل  وكانت النتيجة

ح سمرشحى المعارضة من التصفيات االولى واكت
النسبة الشييرة فى  غمبية فاقتالحزب الوطنى با

التسعة  الستينات من القرن العشرين وىى نسبة
, والظريف ان تعميقات الحكومة جائت  والتسعين

انتخابات شيدتيا تصف االنتخابات بأنيا انظف وانزه 
فاتيمت الحكومة بالتزوير  ةمصر أما المعارض

مطجة واالرىاب وكان نتيجة كل ىذا ان عمنت والب
المعارضة ممثمة فى االخوان والوفد انسحابيا من 
ب انتخابات االعادة اعتراضا عمى التزوير , وصاح

كل ىذا تدخل مرفوض من امريكا فى التعميق عمى 
 نتيجة االنتخابات .

ابات ليس الخاسر الوحيد فى ىذه االنتخإن  
ولكنو الشعب  وليس الحكومة طبعا المعارضة

المصرى وذلك باستمرار موقفو السمبى من المشاركة 
برلمانية وىوموقف سيتكرر االيجابية فى اى انتخابات 

فى انتخابت الرئاسة العام القادم والذى ينبىء بتكرار 
 .الماساة  وال عزاء لمشعب

 

 محمد ضياء الدين / بقمم 
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 زيارة تاريخية لمرئيس المصرى لدولة قطر     صورة الغالؼ :

 
 

خط٘ة ٍفبجئت القج قب٘ه ٗحشحيب اىشعبيِ اىَصشٙ ٗاىقطشٙ قبً اىشئيس فٚ 

ّٚ أٍيش فت آه ثباىَصشٙ /ٍحَذحسْٚ ٍببسك بضيبسة أخئ سَ٘ االٍيش /حَذ بِ خيي

دٗىت قطش  ٗرىل فٚ اثْبء ج٘ىت ىيشئيس ٍببسك فٚ ٍْطقت اىخييج شَيج دٗىت 

ىضيبسة اىشئيس ٍببسك ٗ قذ مبُ   االٍبساث اىعشبيت ٗدٗىت قطش ٍَٗينت اىبحشيِ

ثشا مبيشا حَثو فٚ دفء االجخَبعبث ىذٗىت قطش ٗىقبئٔ ٍع أخئ أٍيش دٗىت قطش أ

ة , ٗقذ صبحب سيت اىخٚ صبحبج اىضيبسٗفٚ حضٍت اىقشاساث االقخصبديت ٗاىسيب

اىشئيس ٍببسك فٚ صيبسحٔ ىذٗىت قطالس مال ٍِ ٗصيش اىخبسجيت اب٘اىغيط ٗٗصيش 

أُ اى٘صيش ٍحَذ سشيذ قبً بعذة سشيذ ٗ, ٍِٗ اىَعيً٘ االقخصبد ٗاىخجبسة ٍحَذ 

 صيبساث ىذٗىت قطش ٗىٔ عالقبث ق٘بت ٍع سجبه اىحنٌ فٚ دٗىت قطش .

ِ ٍصش ٗقطش ىخعبش عِ عَق يضيبساث بيِ سجبه اىحنٌ فٚ اىذٗىخٕزٓ اىٍثو  إُ

اىقشيب ,  ٚ اىَسخقبواىشٗابط بيِ اىشعبيِ اىشقيقيِ ٗس٘ف يظٖش اثش ٕزٓ اىضيبسة ف

اىذٗه  ِ فٚ ىٌ شَوٗىعو ٕزٓ اىضيبسة حنُ٘ ببدسة اٍو فٚ اُ حخ٘اصو جٖ٘د اىبيذي

 ٗاىٖذف .خ٘حيذ اىصف ى اىعَو س٘يب اىعشبيت ٗ

بش عِ فشحخْب اىنبيشة فٚ ىقبء ْعّحِ اىَصشييِ اىَقيَيِ فٚ بيذّب اىثبّٚ قطش ىإّْب 

َب يع٘د عيٚ اىجَيع اىضعيَيِ اىنبيشيِ ٍببسك ٗحَذ ّٗخَْٚ دٗاً ٕزٓ اىقبءاث ب

 ببىخيش 

 بقمـ / ابف البمد                                                                                                
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 تقلن / خالذ الفحام                  لوارا اليثىر الوصريىى              اتى:مع الحكو 

كل عام وأنتم بخير , أنقل لكم ىذه المرة مقتطفات من كتاب لماذا ال يثور المصريون لعالء األسوانى وىو يعرض مجموعة من المقاالت 
بالشىء ما كتبو عالء األسوانى يمكنك تطبيقو وبنجاح عمى كل الشعوب التى نشرت لو فى جريدتى العربى و األىالى منذ سنوات , ولمعمم 

 : العربية بال إستثناء

 
 أخالؽ مندوبى المبيعات

) ىذه الواقعة جعمتنى أفكر أن النجاح فى مجتمعنا لم يعد مرتبطا بإتقان المرء لعممو فقد نجح مسعد ليس ألنو نابغة ولكن ألنو 
ه , وأمام نموذج مسعد ىناك عشرات األطباء المتفوقين الجادين الذين يستحقون النجاح عرف كيف ينافق رئيسو ويكسب رضا

لكنيم فشموا ألنيم تمسكوا بكرامتيم , وأنا أعرف أطباء كثيرين بارعين حقا تقدمت بيم السن ومازالوا يكدحون طوال النيار فى 
. والمؤكد أن التغير اإلجتماعى الذى شيدتو مصر تغيرت المستوصفات مقابل مبالغ زىيدة يسدون بيا إحتياجات أسرىم بالكاد 

معو مفاىيم كثيرة فقد نشأت الحاجة إلى ميارات إجتماعية خاصة ينبغى توافرىا فى اإلنسان الناجح أىم بكثير من إتقان العمل 
ى أو أخالقى قد يعطل نفسو : إذا أردت النجاح فى مصر اآلن يجب أن تكون مرنا وعمميا وأن تسقط من ذىنك أى إعتبار معنو 

صعودك , أن تعرف كيف ترضى الرجل الكبير الذى يرأسك , أن تسمعو دائما بالضبط ما يريد أن يسمعو , أن تدىس بال رحمة 
أو تردد كل من ينافسك أو يشكل خطرا عميك , أن تسعى دائما لصداقة الواصمين الميمين الذين سيفيدونك بدال من تضييع 

الصغار ال تحقق أى مصمحة ...المطموب اآلن أخالق مندوب المبيعات الذى يجد من واجبو أن يتحمل الوقت فى صداقات مع 
ولقد أدت ىذه .إىانات الزبون وأن ينافقو ويطاوعو فى كل ما يقول ما دام الزبون فى النياية سيشترى البضاعة بالثمن المطموب 

نما أكثرىم نجاحا فى العالقات العامة األخالق الجديدة إلى خمل مينى جسيم فأشير المينيين فى  مصر ليسوا أميرىم وال أنبغيم وا 
وقد أدت عسكرة الدولة منذ قيام الثورة إلى إستبعاد أصحاب المواىب والقدرات من .وأقدرىم أحيانا كثيرة عمى النصب واإلبتزاز 

قمية العسكرية عمى مؤسسات الدولة بكل ما تحممو المناصب المؤثرة التى يستأثر بيا عادة اإلمعات واإلنتيازيون  .... سيطرة الع
من تقاليد تصمح لمجيش وليس لممجتمع المدنى فاإلحترام المقدس لألقدمية وتنفيذ األوامر ميما كانت بغير إعتراض أو مناقشة 

                        كل ىذا يصمح لميادين القتال وليس إلدارة مؤسسات مدنية 
 كرامةمجرد تذكير بأف لنا   

فيمم شيير أنتجتو ىوليوود من سنوات بعنوان: عرض غير ميذب , والفيمم ينبينا لقضية ميمة حقا وىى أننا جميعا نعيش دائما 
ىذا اإلختيار الصعب : بين الشرف والمال بين المبدأ والمصمحة , وىذا اإلختيار يكشف عن نوعين من الناس : نوع ال يمكن أن 

المغريات , ونوع آخر عمى إستعداد تام لمتفاوض وىو سيتنازل عن كرامتو إذا كان المقابل مجزيا .  يفرط فى كرامتو ميما تكن
وىذا النوع األخير يزعم دائما أن تفكيره متطور وأنو يتسم بالواقعية والمرونة ويتيم النوع األول بأنو متشدد ومنغمق يعيش فى 

نما تجتازه األمم  األوىام ويرفع شعارات بالية .. والحق أن اإلختيار بين الكرامة والمصمحة المادية ال يتعرض لو البشر فقط وا 
أيضا .. والتاريخ يعممنا أن األمم كميا قد مرت بمحظات عصيبة كان عمييا أن تختار بين شرفيا ومصالحيا المادية , وأن األمم 

 www.eskandarani.net                               العظيمة إنحازت دائما إلى الحفاظ عمى شرفيا ميما يكن الثمن (
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 أخبار الرياضة:                                                   إعداد كابتف / كيمو
 

  مدربيف فى الدورى المصرى المذبحة 
مدربيف فالنادى االىمى ميكد ينتيى االسبوع الثانى عشر مف الدورى المصرى حتى شيدت االنديةمذبحة كبرى للـ 
رى وذلؾ بعد اف ىتفت جماىير السماعيمى اقاؿ مربو المصرى حساـ البدالقى مر اليزيمة مف النادى ا ما وبعد

لؾ ؿ النادى المصرى مدربو مختار مختار وذاالبدرى ىو سبب اليزيمة , وفى المقابؿ اقاالىمى كفاية يا بدرى ,وكأف 
بعد برازيمى كابراؿ نادى االتحاد السكندرى مدربو ال وفى نفس الوقت اقاؿ بعدىزيمة المصرى مف نادى سموحة 

 بوع مجزرة لممدربيف فى الدورى المصرى .سمف االسماعيمى وىكذا شيد ىذا االىزيمتو 
 

 فى كاس الخميج واحزاف  فراحا 
 

كؿ مف اليمف  اليمف عف خروج ؿ مرة فى دولةونتيجة الدور االوؿ فى بطولة كاس الخميج المقامة حاليا وأل جائت 
ؿ فى الدور قبؿ ريف وسيتقابحوكذلؾ الب 2007لسابقة وقطر بطؿ البطولة عاـ الدولة المضيفة وعماف بطؿ البطولة ا

 النيائى السعودبية مع االمارات والكويت مع العراؽ 

 
  بالخمسة  دمدري يغسؿ لايربرشمونة 
واحدة مف اكبر مفاجئات الكرة فاز فريؽ برشمونة عمى غريمو التقاليدى لاير مدري بخمسة اىداؼ لصفر بعدمباراة فى 

منياية وقد خرجت جماىير لاير مدريد تتحسر عمى ىذه اليزيمة التاريخية لفريقو الذى برشمونة مف البداية ل اتسيدى
 كاف يتصدر الدورى االسبانى حتى قبؿ ىذه المباراة .

 
  2022&2012س العالـ أة لكالمضيفالفيفا  والدولة نتيجة 
يف المضيفتيف لكأس العالـ فى الثانى مف ديسمبر لمعرفة الدولت االنظار صوب زيورخ بسويسرا فى يـو الخميستتجو 
عمى  جنوبية ال وكوريا فااسترليا واليابع امريكا و دولة قطر تتنافس م ومف المعروؼ اف 2022و 2012عاـ 

 لفوز قطر باالستضافة . ى, وكؿ االمان  2022عاـ  استضافة كاس العالـ
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  الشعر العربىمن غرائب        :ُركف األدب

  :لشاعر ا مف المشيور مف غرائب األبيات قوؿ

 تَػُدوـُ   َمػَودَّتُػوُ  ُكػؿ   َوَىػْؿ  َمػَودَّتُػُو تَػُدوـُ ِلػُكؿِّ َىػْوٍؿ ***** 

 :وأبرع منو في الصنعة قوؿ الشاعر(يقرأ مف الجيتيف موضع الغرابة في البيت أنو ال يستحيؿ باالنعكاس )أي

 مشرؽ ***** رش ما دمع طرؼ يرمؽ قمر يفرط عمدا

 أليؽُ  قيؿ إفتح باب جار تمقو ***** قمت راٍج باب حتؼٍ 

 إقرأ البيتيف مف الشماؿ الى اليميف , ستجدىا مثمما تقرأىا مف اليميف الى الشماؿ 
___________________________________________________ 

ذا قرئت مف اليسار وأعجب  :اقرأ في المدح, ىجاء مف ذلؾ أف تكوف األبيات إذا قرئت مف اليميف مدحا، وا 
 مسند  قدير  كرما ******   باىي المراحـ البس

 مرفد -لعمرؾ  -غنـ  ******    مؤمؿ  لكؿ    باب
 :اعكسيا تجد

 كسب المحاـر ال يياب ****** دنس مريد قامر
 باب  كؿ  مؤمؿ  نغؿ  مكر معمـ ******  دفر 

 :اقرأ في المدحالحروؼ حرفا حرفا، ولكف ماذا عف عكس الكممات؟ ذا إذا عكستى
 ساءت ليـ شيـ ****** سمحوا فما شحت ليف منف حمموا فما
 فليـ سن  ما ضمت قدـ ****** رشدوا ليـ   زلت  سمموا فما

 :ه فى اليجاء اعكسيا كممة كممة تجد
 ليـ ساءت فما حمموا منف ليـ شحت فما سمحوا ****** شيـ

 سمموا  زلت فما قدـ ليـ  سنف ليـ ضمت فما رشدوا ****** 
-------------------------------- 

 !!!متصمة وىذاف بيتاف كؿ حروفيما غير
 زر دار ود إف أردت ورودا ****** واردع ودع دارا أوت داوودا

ذا   ودودا رأوه  أف  ودا  زادوه  رأوا مرءا ودودا واردا ******  وا 
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 ولكف !!!.... زعماء                               ضية للوٌاقشةق 
 

جيجا  وكانت الجماىير العربية تتبع اخبارىـ إمتأل التاريخ العربى باخبار الزعماء الذيف كانت زعامتيـ  تمأل الدنيا صخبا وض
و ىى  تعيُش حالة مف النشوى واالنبيار , وىؤالء الزعماء  كانوا دائما ما تالـز زعامتيـ  صفة الديكتاتورية واالنفراد بالقرار 

بيف الزعيـ والشعب  والحكـ وىى صفة كثيرا ما تعود بالظمـ واالذى لمناس البسطاء وعامة الشعب حيث دائما ما تبدأ العالقة
بالحب واالنبيار ثـ غالبا ما  تنتيى بالظمـ واالنكسار .وقد حفؿ النصؼ الثانى مف القرف العشريف بمثاليف كبيريف ليذه 

الزعامة, مثاليف تحققت فييما صفة الزعامة بكؿ ما فييا مف بزوغ لنجـ الزعامة وانتشار لو ومف غروب ليذا النجـ وانكسار 
مر وصؿ الى االنكسار بعد االنتشار ولكنو كاف دائما ما ينتيى بالنكسات والنكبات والمصائب التى ال يدفع لو , وياليت اال

ثمنيا اال الشعوب والبسطاء مف الناس , وقد ربط بيف ىذيف المثاليف اف كال الزعيميف قاما بانقالب عسكرى لموصوؿ لمحكـ 
نغمة الفروقات بيف االغنياء والفقراء كما اف كال الزعيميف نادى بالوحدة وكالىما حازا اعجاب البسطاء مف الشعب ولعبا عمى 

العربية والقومية العربية واخيرا فإف كالىما اختمفت عميو الناس فكؿ مف الزعيميف اعتبر بطال قوميا بؿ شييدا فى نظر البعض  
حد اف الزعيميف ىنا ىما الرئيس المصرى وىو ايضا اعتبر ديكاتورا وظالما فى نظر البعض اآلخر .وطبعا ال يخفى عمى أ

جماؿ عبد الناصر والرئيس العراقى صداـ حسيف .  وبنظرة متأنية ومحايدة وبعيدا عف تأثير العواطؼ واالنفعاالت نجد اف 
و بداية كاًل مف الزعيميف كانت متشابية بعضا ما فالرئيس جماؿ عبد الناصر قاـ بثورة عسكرية لتغيير نظاـ الحكـ وكاف ى
العقؿ المدبر ليا وقد ارتضى بدور الرجؿ الثانى بعد محمد نجيب  ثـ ما لبث اف انقمب عميو وتفرد عبد الناصر بالسمطة 

المطمقة , وكذلؾ الرئيس صداـ حسيف قاـ بثورتو العسكربة التى كاف ىو العقؿ المدبر ليا وارتضى بدور الرجؿ الثانى بعد 
ميو وتفرد صداـ حسيف بالسمطة المطمقة . والثابت ايضا اف بداية انفراد كال الزعيميف احمد حسف البكر ثـ مالبث اف انقمب ع

اذدادت شعبيتو ذيادة جارفة صاحبيا  1954بالسمطة كانت نقطة تحوؿ كبيرة فبعد انفراد عبد الناصر بالسمطة  فى عاـ 
( وما 1956حتى تـ جره الى مواجية كبيرة )حرب محاربتو لالستعمار متمثال فى ذلؾ الوقت فى انجاترا ثـ بعد ذلؾ االمريكاف 

تبع ذلؾ مف انسحاب لقوات العدواف الثالثى مقابؿ السماح لمسفف االسرائيمية بالمرور فى خميج العقبة وبقاء قوات االمـ 
اف بدأ المتحدة عمى طوؿ الخطوط بيف مصر واسرائيؿ , وكذلؾ الحاؿ لصداـ حسيف فبعد انفراده بالسمطة ومواجيتو لالمريك

حربو عمى ايراف )حرب الخميج االولى ( التى اتت عمى االخضر واليابس فى كال البمديف حتى تـ وقؼ الحرب بال ناصر وال 
, وىنا ندرؾ مدى الشبو الدقيؽ فى كال الزعيميف عند بدالية انمفراده بالسمطة , حتى اف الخطوة الثانية لمزعيميف كانت  ميزـو

وبعد حرب السويس يسعى لموحدة بيف مصر وسوريا وينادى  1958س عبد الناصر فى عاـ %  فنرى الرئي100متشابية 
ينادى بالوحدة بيف مصر والعراؽ  1989بالوحدة العربية وكذلؾ الرئيس صداـ حسيف وبعد حرب الخميج االولى فى عاـ 

ف فعبد الناصر وبعد اف القى نكسة يونيو واالردف واليمف  ويسعى بكؿ قوة ليذه الوحدة  ولمحؽ فالنياية كانت مختمغة لمرئيسي
لـ يميمو القدر ومات متاثرا بمرضو ولكف صداـ حسيف وبعد غزو العراؽ تـ القبض عميو وىو مختبىء فى خندقو  1967

وتمت محاكمتو وتـ اعدامو فى مشيد مأساوى حتى ال ينساه التاريخ  حيث تـ اعدامو صبيحة صالة عيد االضحى المبارؾ 
 . و اسدؿ الستار عمى حقبة فى التاريخ العربى سوؼ يقؼ عندىا التاريخ طويال طويالً وكأنو بموت

 بقمـ / المصرى افندى                                                                                        
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 )الشدة بعد الفرج قصص مف(     دسعي يا  الحج  لؾ ا ىنيئ     :مختارات 

 حاج وبجانبه الكرسً على سعٌد الحاج جلس ... طائراتهم ٌنتظرون وهم بالحجاج المطار اكتظ ... الحج مراسم اءانته بعد
 مقاوال اعمل انا سعٌد أخ ٌا وهللا : االخر الرجل قال حتى الحدٌث اطراف وتجاذبا وتعارفا بعضهما على الرجالن فسلم اخر
 ما اول  العاشرة للمرة الحج فرٌضة اداء ٌكون ان قررت وقد العمر صفقة اعتبرها بمناقصة وفزت فضله من هللا رزقنً وقد
 هللا عند مقبوال حجً ٌكون كً وتصدقت اموالً زكٌت هنا الى أتً ان وقبل علً بها انعم التً نعمته على هلل شكرانا أفعله
 مشكورا   وسعٌا مبرورا   حجا : وقال أسهبر سعٌد أومأ. العاشرة للمرة حاجا اصبحت قد أنا وها واعتزاز فخر بكل اردف ثم ...
 تردد بعد سعٌد اجاب ؟ خاصة قصة لحجك هل سعٌد أخ ٌا وانت رب ٌا اجمعٌن : وقال الرجل ابتسم هللا شاء ان مغفورا وذنبا

 نحن ترى فكما اخبرتنً هال علٌك باهلل : وقال الرجل ضحك .بها رأسك اوجع ان ارٌد وال طوٌلة قصة هً أخً ٌا وهللا :
 احج حتى طوٌلة سنٌنا انتظرت فقد قصتً به تبدأ ما وهو االنتظار ,نعم : وقال سعٌد ضحك . هنا االنتظار سوى شٌئا النفعل
 تبقى بما قررت ثم بالً وارتاح ابنائً وزوجت التقاعد على وقاربت سنة 30 قبل فٌزٌائٌا معالجا تخرجت ان منذ اعمل فأنا
 وفً . واجبة فرٌضة وهذه  عمره من تبقى ما احد ٌضمن ال تعرف فكما العام هذا جالح فرٌضة أداء البسٌطة مدخراتً من

 ...حسابً من النقود كل الغرض لهذا وسحبت الدوام انتهاء بعد الحج متعهد الى الذهاب فٌه اعتزم كنت الذي الٌوم نفس
 لً وقالت والغم الهم وجهها كسا وقد هب اعمل الذي الخاص المستشفى فً المشلول ابنها ٌتعالج التً االمهات احدى صادفت

 البنها عالجً عن راضٌة غٌر انها وحسبت كالمها استغربت , المستشفى لهذا لنا زٌارة اخر فهذه سعٌد اخ ٌا هللا استودعك
 كنا ان بعد كثٌرا عالجك ساعده وقد االب من احن البنً كنت انك هللا ٌشهد سعٌد أخ ٌا ال لً فقالت اخر لمكان نقله فً وتفكر

 تركت فلم ٌتحسن وابنها ادائك عن راضٌة كانت اذا طٌب , غرٌبة : قائال سعٌد وقاطع الرجل استغرب . به االمل فقدنا قد
 بسبب كان وان حدث ما سبب عن المحاسب وسالت االدارة الى فذهب بالً وشغل به فكرت ما هذا : سعٌد اجابه ؟ العالج
 على جدا صعبا الحال واصبح وظٌفته فقد قد المرأة زوج ولكن بالموضوع لً قةعال ال بان المحاسب فأجابنً منً قصور
 هذه مسكٌنة , باهلل اال قوة وال الحول : وقال الرجل حزن . اٌقافه فقررت الطبٌعً العالج تكالٌف دفع تستطٌع تعد ولم العائلة
 الى ذهبت : سعٌد اجاب ؟ سعٌد اخ ٌا تصرفت فوكٌ , االخٌرة االقتصاد ازمة بسبب وظائفها فقدت الناس من فكثٌر المرأة
 خاصة مؤسسة هذه ان لً وقال قاطعا رفضا رفض ولكنه المستشفى نفقة على الصبً بعالج ٌستمر ان ورجوته المدٌر
 عند من خرجت . للعالج بحاجة لٌس فهو الدفع ٌستطٌع ال ومن والمساكٌن للفقراء خٌرٌة مؤسسة ولٌست الربح تبتغً
 الى تعٌده انتكاسة معناه العالج واٌقاف ٌتحسن بدأ قد الصبً ان خصوصا وابنها المرأة على الخاطر مكسور احزٌن المدٌر
 الى رأسً رفعت ثم لحظة مكانً فً فتسمرت , الحج نقود فٌه الذي جٌبً على ارادٌا ال ٌدي وضعت وفجأة , الصفر نقطة

 وقد نبٌك مسجد وزٌارة بٌتك حج من قلبً الى احب لٌس ان وتعلم ًنفس بمكنون تعلم انت اللهم : قائال ربً وخاطبت السماء
 الغفور انت انك لً فاغفر معك مٌعادي اخلف الن مضطر ولكنً والثوانً الدقائق ذلك ألجل وعددت عمري طوال لذلك سعٌت
 للمرأة ٌقول ان الٌه وتوسلت  مقدما اشهر لستة الصبً عالج اجرة عن له معً ما كل ودفعت المحاسب الى وذهبت . الرحٌم

 قد كنت اذا ولكن ,امثالك من واكثر بك هللا بارك : الرجل عٌن دمعت . المشابهة للحاالت خاصة مٌزانٌة لدٌه المستشفى بأن
 بقٌة سٌدي ٌا اسمع ؟ حدٌثً من مللت هل , النهاٌة تستعجل اراك : ضاحكا سعٌد قال ؟ اذا حججت فكٌف كله بمالك تبرعت
 لٌلتها ونمت وابنها المرأة كربة فرجت ألنً وفرح الحج فً عمري فرصة ضٌاع على حزٌنا بٌتً الى مهاٌو رجعت , القصة
 ٌاحاج مبرورا حجا لً وٌقولون علً ٌسلمون والناس الكعبة حول اطوف وانا المنام فً نفسً فرأٌت خدي على ودمعتً
 احس وانا النوم من استٌقظت حتى , سعٌد حاج ٌا لنا دعواتك ,  االرض على تحج ان قبل السماء فً حججت فقد سعٌد

 ورضٌت شٌئ كل على هللا فحمدت , حاج بلقب ٌوما اتشرف لن انً متأكد شبه كنت أنً من الرغم على طبٌعٌة غٌر بسعادة
 رجال كبار فأحد أنجدنً سعٌد ٌا : لً قال الذي المستشفى مدٌر وكان الهاتف رن حتى النوم من نهضت ان وما . بأمره

 ومعالجه ,حاجاته وتلبٌة رعاٌته على ٌقوم الذي الخاص معالجه دون ٌذهب ال وهو العام هذا الحج الى الذهاب ٌرٌد عمالاال
 غضب اذا وظٌفتً افقد ان ارٌد ال ؟ عنه بدال وذهبت خدمة أسدٌتنً فهال تركها ٌستطٌع وال االخٌرة حملها اٌام فً زوجته
 معه سأذهب انً له فقلت بالموافقة فاجابنً ؟ احج ان لً سٌسمح وهل : بلهفة له قلت . المستشفى نصف ٌملك فهو منً

 شٌئ اي ادفع ان دون بٌته حج هللا رزقنً وقد الحج علٌه ٌكون ما وبأحسن حججت فقد ترى وكما , مادي مقابل اي ودون
 المسكٌنة المرأة قصة عن له توحكٌ له خدمتً عن لرضاه مجزٌة مكافئة اعطائً على الرجل اصر فقد ذلك وفوق هلل والحمد
 فقد ذلك وفوق الفقراء لعالج خاص صندوق المستشفى فً ٌكون وان الخاصة نفقته على المستشفى فً ابنها ٌعالج بان فأمر
 مثلما بالخجل حٌاتً فً اشعر لم وهللا : جبٌنه على سعٌد وقبل الرجل نهض . شركاته احدى فً الئقة وظٌفة زوجها اعطى
 ترتفع هللا عند مكانتً وان عظٌما شٌئا انجزت قد نفسً احسب وانا االخرى تلو المرة احج كنت فقد سعٌد اخ ٌا االن اشعر
 ومضى  بٌته الى هللا دعاك بٌنما  هللا بٌت الى انا ذهبت فقد امثالً من حج بألف حجك ان لتوي ادركت ولكنً  حجة كل بعد
َمتِكَ  َزَوالِ  ِمن   بِكَ  أَُعوذُ  إِنِّى اللَُّهمَّ . لً هللا غفر ,لً هللا غفر :ٌردد وهو لِ  نِع  ِتكَ  َوَتَحوُّ ٌَ َمِتكَ  َوفَُجاَءةِ  َعاِف  َسَخِطكَ  َوَجِمٌعِ  نِق 

 ـ / ايمف طاحوفإختيار                                                                           
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  اعداد / بنت النيؿ           أسرار ال يعرفيا الرجاؿ عف حب المرأة    يا سيدتى لؾِ 

 
 ربما لف تكوف أنت حبيا األوؿ ولكف كيؼ ستعرؼ..!! 

 .. التذكر تمؾ الكممو إال بعد تفكير عميؽ وشوؽ عريؽ طو والحذر!! فالمرأةإذًا خذ الحي
اليستطيع  التذىب عنيا كثيرا والتغب فدموعيا تنيمر كاالمطار العدد ليا فما تعانيو في غيابؾ بعد حب المرأه لؾ-

ف أردت التأكد ارجع ليا وستجدىا تبكي تياجا !! عندىا ذؽ لؾ شوقا واح مف بالكوف وصفو ولو بقرف كامؿ !! وا 
  دمعة مف دموعيا وستعمـ مراره غيابؾ عنيا

 ..األرض وغالييا قمب المرأه كائف مثؿ كنز غالي اليقدر بثمف فإف ممكتو فقد ظفرت بكنوز-
 ! الحب وجنو الدنيا أيضًا ولتعمـ أف قمب المراة وردة اليفتحيا اال

 ! إليو ف فيي مف تقودؾأنت تقود المرأه في كؿ شيء إال السعاده والحب والحنا-
 ! وسامتو جعمتيا تييـ بو تقوؿ المرأه عف رجؿ بأنو فارس أحالميا ليس إف أتى عمى حصاف أو إف-

رجولة.. وكممة صادقة.. وحب .. وروعة مشاعر وأف  ولكف تقوؿ ذلؾ إف اتصؼ بصفات الكماؿ في مخيمتيا مف
 غيرىا يكتفي بيا.. والينظر إلى

أييا الرجؿ قؿ لي ماذا يحصؿ لؾ إف  يع تفتح الزىور وتجعؿ الدنيا مشرقو وجميمو أنتابتسامو المرأه كالرب -
 !! واالرتباؾ )أليس كذلؾ؟؟( فال تستنكر ماذكرت ابتسمت المرأة كثير منكـ يصاب بالجنوف والرعشو

 .. لعطؼاهلل عمى الرجاؿ فميت الرجاؿ يقدروف ذلؾ !! قمبيا اتصؼ بالحناف وا النساء.. ىف مّنو مّنيا -
 !! احذر غيرتيا فمسانيا ىو عباره عف قصؼ ولكف
توجييات منيا وتقودؾ أنت أييا الرجؿ أيضًا بو بميف كالميا وروعو مشاعرىا  لسانيا حصانيا فيي تقوده حسب -

 .. لؾ أييا الرجؿ بيا !! ىنيئا
اعمـ أنؾ ستصؿ إلى عقميا العاليو الشاىقو بسيولة ف عقميا.. كالجبؿ فإف استطعت أف تصؿ إلى قمـ الجباؿ -

 !!بصعوبة اكثر
احداىا..فحنانيا يصعب  كالطفؿ !! فالرجؿ يرضييا بكممو.. وىديو.. وورده.. وبسمو..وربما جميعيا أو بريئو-

 وصفو ..ولكف التحاوؿ أف تغضبيا.. وتجرحيا !احذر ذلؾ
 

 ( YAHOO.COM)منقوؿ مف موقع  .  
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  اللطيف عثذ طارق م/ اعذاد           فهواى واحذ قذههاي         " عٌىاى غير هي صفحة    "

 أغنية شعباف عبد الرحيـ الجديدة                      
 الخياؿ   في  ال حتى و البرادعي   ىانتخب مش 

 العاؿ    عاؿ   الصحة  و كويس  لسو   الريس

 كتير  حاجات   يعرؼ   و  خبرة   وعنده كبير  

 كبير      الكبير    أف  لنا  قالو    زماف   وأىؿ

 النصر    بمد    بمدنا  يحكـ    حد   أي  مش 

 ارض مصر  وعاش عمى  غير حد يكوف عارفنا 

 ساؿ    دمي  حتي لو    يا ريس   ىانتخبؾ أنا 

 جماؿ  ىأنتخب  أنا    أنت   ما ترشحتش  واف
  ______________________________ 

 !!!!!!البائس بف مسكيف يوميات 
 لمحزب  االنتخابات الماضية اصبح المناصر الوحيد حزب التجمع المعارض الرئيسى لمحزب الوطنى  فى

 مغير االحواؿ وكما قالوا فى المثؿ ) فتش عف المصمحة!!!( الوطنى وطبعا ضد االخواف وسبحاف

 واما كما قاؿ بسبب الحكومة و شارؾ الكاتب الداعية االسالمى الشاب عمروخالد وبعد اف غاب عف مصر اع
فى اوؿ لقاء لو داخؿ مصر فى االسكندرية مناصرة لمرشح الحكومةوالحزب الوطنى ) المحجوب( وبالمناسبة 
 فالمحجوب كما يقولوف ىو جد عمروخالد فيؿ ىناؾ عالقة بيف عمروخالدوانتخابات االسكندرية والمجوب؟؟؟

 لية عمى انتخابات مجمس الشعب إال أف االخواف اعمنوا و ممراقبة الدرغـ مطالبة المعارضة ومعيا االخواف ل
معارضتيـ لمشاركة امريكا فى المراقبة واعتبروىا تدخال لمشأف المصرى  ,وىوموقؼ ُيحسب لصالح االخواف 

. 
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  هرسً هجذي /  م اختيار             تقرية هصطلحات         الوٌىعات صفحة

  لجارك واحدة تعطً بقرتان كلدٌ تكون أن االشـتـراكـٌـة

  اللبن بعض وتمنحك االثنتٌن الحكومة فتأخذ بقرتان لدٌك تكون أن الـشـٌـوعـٌـة 

  اللبن بعض لك وتبٌع االثنتٌن الحكومة فتأخذ بقرتان لدٌك تكون أن الـفـاشـٌـة  

  وتعدمك االثنتٌن الحكومة فتأخذ بقرتان لدٌك تكون أن الـنـازٌـة  

ا باللبن وتلقً األخرى وتحلب واحدة وتقتل االثنتٌن الحكومة فتأخذ بقرتان لدٌك تكون أن ـراطـٌـةالـبـٌـروق     بعٌد 

ا، وتبتاع واحدة فتبٌع بقرتان لدٌك تكون أن الـرأسـمـالـٌـة   ا وتتقاعد فتبٌعه القطٌع ٌنمو ثم من ثور    الدخل على معتمد 

ا تستأجر ثم بقرات أربع لبن تعطٌك أن األخرى على وترغم ةواحد فتبٌع بقرتان لدٌك تكون أن أمـرٌـكـا   ا خبٌر   ٌ  لماذا لفهم استشار
  البقرة ماتت

  بثالثة تطالب ألنك اإلضراب فتعلن بقرتان لدٌك تكون أن فـرنـسـا  

 تبتكر ثم .مرة عشرٌن لبنمضاعفةال مع العادٌة البقرة حجم عشر تصٌر بحٌث جٌنٌا   تصمٌمهما تعٌد بقرتان لدٌك تكون أن الـٌـابـان  
  كله العالم فً وتسوقها (كاوكٌمون) اسمها المتحركة للرسوم بقرة شخصٌة

  بالشهر واحدة مرة وتأكل نفسها وتحلب عام مائة تعٌش بحٌث جٌنٌا تصمٌمها تعٌد . بقرتان لدٌك تكون أن ألـمـانـٌـا  

  الغداء وقت حان ألنه البحث عن تكف مث هم أٌن تعرف ال لكنك بقرتان لدٌك تكون أن إٌـطـالـٌـا  

 أنهما فتجد جدٌد من فتعد .42 العدد أن فتجد جدٌد من فتعد بقرات، خمس لدٌك أن فتجد تعدهما بقرتان لدٌك تكون أن روسـٌـا  
  أخرى فودكا زجاجة لتفتح تتوقف ..بقرتان

  بها االحتفاظ ثمن اآلخرٌن من ىتتقاض لكنك .منها واحدة تملك ال بقرة 5000 لدٌك تكون أن سـوٌـسـرا  

 الذي الصحفً وتعتقل .األلبان صناعة وتقدم البطالة انعدام عن أخبار تنشر .لحلبهما واحد 300 ولدٌك بقرتان لدٌك تكون أن الـصـٌـن  
  الحقٌقٌة األرقام نشر

  تعبدهما وأنت بقرتان لدٌك تكون أن الـهـنـد  

  مجنونتان نبقرتا لدٌك تكون أن بـرٌـطـانـٌـا  

  مبارك لمباٌعة ذهبتا كلتاهما بقرتان لدٌك تكون أن مـصـر  

 التً الدولة لمؤسسات دوري بشكل الثانٌة البقرة الجٌشوحلٌب فً ابنك لمعلم ٌذهب األولى البقرة حلٌب بقرتان لدٌك تكون أن سـورٌـا  
  عمل فٌها لك

 وتطالب الشارع إلى وتنزل سبورت سوتٌان وٌلبسونها (صدرها) تكبر كً أبدا الحلٌب ٌستخدمون ال بقرتان هناك تكون أن لـبـنـان  
  والسٌادة واالستقالل بالحرٌة

  البورصة فً وتدرج سودانً وراعً مصري وحارس هندي مدٌر لهما وٌكون بقرتان هناك تكون أن الـخـلـٌـج  

 لللعم الخلٌج إلى ٌرسلونهما ثم بقرتان هناك ٌكون أن الـفـلـبـٌـن  
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Story of Appreciation 
One young academically excellent person went to apply for a managerial position in a big company. 
He passed the first interview; the director did the last interview, made the last decision. 
The director discovered from the CV, that the youth's academic result was excellent all the way, from the 
secondary school until the postgraduate research, never was there a year he did not score. 
The director asked, "Did you obtain any scholarship in school?" and the youth answered "no". 
The director asked, “Did your father pay your school fees?". The youth answered, ”my father passed 
away when I was one year old and  it was my mother who paid  my school fees".The director asked, 
“Where did your mother work?" the youth answered, "my mother worked as cloth cleaner." The director 
requested the youth to show his hands and the youth showed a pair of hands that was smooth and 
perfect to the director. The director asked, “Did you ever help your mother wash clothes before?" The 
youth answered," never, my mother always wanted me to study and read more books, furthermore, my 
mother could wash clothes faster than I could"  The director said, I have a request, when you go back 
today, go and help to clean your mother's hand, and then see me tomorrow morning. The youth felt that 
the chance of landing the job was high and when he went back, he happily wanted to clean his mother's 
hands. His mother felt strange. With happiness mixed with fear, she showed her hands to the kid. The 
youth cleaned his mother's hands slowly and his tears fell as he did that.  It was the first time he noticed 
that his mother's hands were so wrinkled, and that there were  so many bruises in her hands. Some 
bruises were so painful  that she  shuddered when his  mother's hands were cleaned with water. This is 
the first time that the youth realized and experienced that it is this pair of hands that washed the clothes 
everyday to earn him the school feesand that the bruises in the mother's hand were the price that the 
mother paid for his graduation and academic excellence and probably his future. After finishing the 
cleaning of his mother's hands, the youth quietly washed all the remaining clothes for his mother. That 
night, the mother and son talked for a very long time. Next morning, the youth went to the director's office 
The director noticed the tear in the youth's eye and asked: " Can you tell  what  you did and learnt 
yesterday in your house?" The youth answered, " I cleaned my mother's hands and also finished washing 
all the remaining clothes' The director asked, " please tell me what you felt" The youth said, "Number 1, I 
know what appreciation is now'. Without my mother, I would not be successful today. Number 2, Now I 
know how to work together with my mother.  Only now do I realize how difficult and tough it is to get 
something done.  Number 3, I know the importance and value of family relationship. The director said,  
“This is what I am asking, I want to recruit a person that can appreciate the help of others, a person who 
knows the suffering of others to get things done, and a person that would not put money as his only goal 
in life to be my manager. You are hired. Later on, this young person worked very hard, and received the 
respect of his subordinates, every employee worked diligently and as a team and the company improved 
tremendously. A child who has been protected and habitually given whatever he needs,  develops 
"entitlement mentality" and always puts himself first. He is ignorant of his parent's efforts. When he starts 
work, he assumes every person must listen to him, and when he becomes a manager, he would never 
know the suffering of his employees and always blame others. These kinds of people,  can achieve good 
results and  may be successful for a while, but eventually would not feel a sense of achievement or 
satisfaction.  If we happen to be   this kind of (protective) parent, this is the time to ask the question- 
whether we  did/do love our kids or destroy them. You can let your kid live in a big house, eat a good 
meal, learn to play the piano, watch a big screen TV but when you are cutting grass, please let them 
experience it. After a meal, let them wash their plate and bowl together with their brothers and sisters. It 
is not because you do not have money to hire a maid, but it is because you want to love and show them 
the correct way.  You want them to understand that no matter how rich their parent are, one day they will 
grow old, become weak and that their hair too will grow grey,. The most important thing is for your kid to 
learn how to appreciate,  experience and learn the effort and ability needed to work with others to get 
things done. They should also value, appreciate what the parents have done and love them for who they 
are!"If you are able to manage "time" successfully, then you would probably be able to manage 
everything else! 
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