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 الكترونية مصرية الطبع عربية الهوىـة يهـر ـة شلـجـم

Web site www.saidabuazayem.net 
                                                                        ----------------------------------------- 
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 مرأى والرأى اآلخرثقافية سياسية اجتماعية لمجمة 

 
انسيسي فً ويىيىرك... نقاء اوباما و  

 هم يكىن هى بدايت عهد جديد فً انعالقاث بيه مصر  و امريكا؟

   !!ليس حبًا فى السيسي .. ولكن كراىية فى االخوان  :             كممة العدد  *
                             الـرجـال قيـر            :   ألحوال الثوريةدفتر ا*   

          داعش واألغبياء حرب   :          قضية لممناقشة   * 
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 ليس حبًا فى السيسي :وٍّح اٌؼذد
 !!ولكن كراهيًة فى االخوان   

 
استغالل " الربيع العربى" نجحت امريكا واسرائيل فى 

لعرب وتيميش بالد العرب بل والغاء فى تقسيم اوذلك 
ن الكبرى وىى طريق لعبة الشيطا اليوية العربية عن

سياسة فرق تسد تمك السياسة التى  ابتدعتيا بريطانيا 
 وطبقتيا فى كل بالد العالم .

تقسيم يحدث فى المنطقة العربية من  اإن المتتبع لم
تحت بند الطائفية ) سنة وشيعة( وتحت بند الدين 

( عرب واكراد ( وتحت بندالِعرق)ومسممينيين )مسيح
وحتى فى البمد الواحد ىناك تقسيمات وتقسيمات حتى 
وصمنا الى اسوأ ما فى العرب وىو حروبيم فيما بينيم 
واالمثال عمى ذلك كثيرة ففى مصر مثال اصبحنا نجد 

من يؤيد السيسي تأييدا اعمى وليس حبا فى السيسي 
عكس صحيح , فيناك من ولكن كراىية فى االخوان وال

يؤيد االخوان وىو ليس من االخوان ولكن كراىية فى 
السيسي  واالسوأ ىو ان يعترف البعض انو ليس لو 

خالف مع السيسي ولكنو يكره من يؤيد السيسي 
والعكس ايضا صحيح فيناك من ال يعرف عن االخوان 
 شيئا ولكنو يعارضيم كراىية فى من يؤيد االخوان ...

ذه المرحمة التاريخية من تاريخ العرب ونحن اننا فى ى
نرى الدول العربية القديمة قدم التاريخ وىى تتياوى 

وتتالشى ) سوريا والعراق وليبيا وغيرىم ( لنتذكر تاريخ 
العرب القديم وكيف انيم قبل االسالم كانوا ال شيىء 

 وىا ىم اآلن يعودون ألصميم لالشيىء ....... 

 

 هذا العددإقرأ فى 
 

فى السيسي ولكن كراىيًة فى  ليس حباً :  كممة العدد *
 2ص                 رئٌس التحرٌر    /ٌقلم      االخوان

 
 قهر الرجال :دفتر االحوال الثورٌة *
  3ص                                   إكرامى نجممهندس/ 
  

لقاء أوباما والسيسي فى  :الغالفصورة * 
داية عيد جديد فى العالقات نيويورك..ىل يكون ىو ب

 4ص           محمود غرٌب/بقلم    بين مصر وامريكا؟
 

 بورسعٌدمدٌنة :مصُر لتى ال ٌعرفُها المصرٌون * 
                    5ص                         ابوالعزائم كرٌم / د  إعداد   

                  

 لٌةاالهلى فى نهائى الكونفدرا: ركن الرٌاضة  
 6ص                               كابتن كٌمو    / إعداد    

                                                                                    
                                                 خواطر  * وجهة نظر : 

 6ص                    اٌهاب فوزى               /   بقلم

                                                  الى عرفات هللا    : ركن األدب * 

 7ص                               طارق عبد اللطٌفإعداد/ 
   المرأة رائدة فضاء وقائدة سرب حربى:لك ٌا سٌدتى * 

 8ص                            إعداد  / بنت  النٌل
دعوة للحٌاة                                 : نافذة الشباب *

 9ص                                     ٌاسر فهمىإعداد  / 
فى الذكرى الحادية واالربعين لحرب * لحظة من فضلك :  

أشير سياسة   ''. بيجن '' '' و السادات '' اوكتوبر المجيدة 
 01ص ٛه٠ٙبْ ١ٍف اٌل٠ٓٔبقلم /  ''قط وفأر'' في التاريخ

   االٍالَ اٌؾم١مٝ ١ٌٌٚ اٍالَ االوبم٠ت *واحة االٌمان
  11ص                                   مغترب مصرى فى امرٌكا بقلم/بهاء الجندى

 ؽوة كاػِ ٚاالغج١بء : قضٌة للمناقشة *
                                                    12ص                                        اثٓ اٌجٍل     / اػلاك 

 13ص ( واحد  فهمان)اعداد : عنوانصفحة من غٌر *

 الفراعنة وحضارة الخلود : المنوعات صفحة *
 14ص                            (محمد الشامى / ماختٌار)
 

   AL BASHIR MAGAZINE                15ص 
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       /اكرامى نجمم  بقلم                                      اٌوعبي لٙوُ                              دفتر األحوال الثورٌة

   

فٟ مووٞ ٚفبح ِإٌٍ اٌغّٙٛه٠بد اٌؼَىو٠خ اٌّٖو٠خ اكػٛا هللا اْ ٠ؾبٍجٗ ثّب فؼً فٟ ٘نٖ األِٗ ٚ ٌززنووح فمٜ ٕٔظو اٌٟ ِب 

وبْ عّبي ػجل إٌبٕو ٠ؾبهة فٟ اٌىٛٔغٛ إلٍالَ اٌَبٍٟ ٚ اٌّؼووخ اٌمبكِخ: ) لبٌٗ ػٕٗ  اٌلوزٛه ِٖطفٟ ِؾّٛك فٟ وزبثٗ ا
ٚا١ٌّٓ ٠ٚوفغ ها٠بد اٌم١ِٛخ ٚاالّزواو١خ فٟ وً ِىبْ ِٓ اٌّؾ١ٜ االٍَٟٛ ئٌٝ اٌق١ٍظ اٌفبهٍٟ ، ٚوبْ ٠ٙزف ِقبٛجبً وً ِٛاٛٓ 

١ٌَزط١غ أْ ٠وفغ هأٍٗ ِٓ ٛفؼ اٌّغبهٞ ِٚٓ ...... ٌٚىٓ اٌّٛاٛٓ اٌَّى١ٓ ٚاٌّقلٚع ٌُ ٠ىٓ  اهفغ هأٍه ٠ب أفٟ : ِٖوٞ
ٚإٔجؼ .. ووثبط اٌّقبثواد ِٚٓ فٛف اٌّؼزمالد ِٚٓ ١ٍف اٌولبثخ ِٚٓ ػ١ْٛ اٌّجبؽش ، ٍٚبك ِٕبؿ ال ٠يك٘و ف١ٗ ئاّل وً ِٕبفك

ٟء ، ٚػبُ اٌْؼبه ٘ٛ اٌطبػخ ٚاٌٛالء لجً اٌؼٍُ ٚاٌىفبءح ، ٚرل٘ٛهد اٌم١ُ ، ٚ٘جٜ االٔزبط ٚاهرفغ ٕٛد اٌغٛغبء ػٍٝ وً ّ
ػجل إٌبٕو ػْو٠ٓ ػبِبً فٟ ٙغخ ئػال١ِخ فبهغخ ِْٚبه٠غ كػبئ١خ ٚاّزواو١خ فبئجخ ، صُ أفبق ػٍٝ ٘ي٠ّخ رمُٖ اٌظٙو ٚػٍٝ 

 (. ٚٙبع اٌجٍل ٚٙبع اٌّٛاٛٓ.. ا١ٙٔبه الزٖبكٞ ٚػٍٝ ِبئخ أٌف لز١ً رؾذ هِبي ١ٍٕبء ٚػزبك ػَىوٞ رؾٛي ئٌٟ فوكح

اٌزٟ موو٘ب ١ِٕب عٛهط فٟ ِٛلغ ِٖو اٌؼوث١خ ثؼٕٛاْ لٙو اٌوعبي ٚ اٌزٟ أؽت اْ رنوو وً ؽم١مخ ٌُ اعل اهٚع ِٓ ٘نٖ اٌمٖخ 

 -ػبَ: فا١ٌىُ ِب لبٌٗ ١ِٕب عٛهط: 65ثبن ػٍٟ هعً اٙبع اٌٛٛٓ ٚ اٌّٛاٛٓ ِٕن اوضو ِٓ 

خ ؽزٝ ٠ًٖ ئ١ٌه وّب ٚككد أْ ٠قوط ٘نا اٌّمبي فٟ ّىً ئَٔبٟٔ أوضو ِٕٗ ثالغٟ ٌنٌه اهرأ٠ذ أْ ٠ىْٛ فٟ ١ٕغٗ اٌؼب١ِخ اٌّٖو٠

زؼت ."ٌٛ وٕذ ألُٖٗ ػ١ٍه ثْىً ِجبّو ُِ هاعغ ِٓ اٌْغً فٟ ٚلذ ِزأفو وبٌؼبكح هوجذ ِزوٚ ِٖو اٌغل٠لح ِوٚػ ث١زٝ ثؼل ٠َٛ 

ّبة فٝ ِٕزٖف اٌؼْو٠ٕبد رمو٠جب  ، فٝ اٌْغً ، ؽط١ذ ٍّبػبد اٌز١ٍفْٛ فٝ ٚكٔٝ ٚ أفٍٖذ ػٓ اٌؼبٌُ ث٠ْٛخ ١ٍِٛمٝ ٘بك٠خ

مٛي أٗ ِزْؼٍك فٝ ك٠ً اٌطجمخ اٌّزٍٛطخ ثبٌؼبف١خ أٚ ٠ّىٓ ألً ِٓ ِزٍٛطٗ ث٠ْٛخ ، الثٌ ل١ّٔ اىهق ثىُ ، ّىٍٗ ٚ٘لِٚٗ ثز

كَفٍِذ ٚاؽلح ٍذ ٚلفذ للاِٗ ػٍْبْ ِبف١ِ أِبوٓ , ٚ ع١ت ٌٛٔٗ ثب٘ذ ِٓ وزو اٌغ١ًَ ٚثٕطٍْٛ ع١ٕي ثمبٌٗ وز١و ِِ ث١زغًَ

كػ١زٍٗ ، هاػ ٚلف ٍٕٚل ٙٙوٖ ػٍٝ ثبة اٌّزوٚ اٌٍٝ ِِ ث١زفزؼ ، وً كا رمؼل , لبَ ٚلؼل٘ب ِىبٔٗ ثبثزَبِخ فف١فخ ، ّىِورٗ ٚ 

ِّود كلب٠ك ٚ فغأٖ ٚ ثلْٚ ٍبثك ئٔناه اٌْبة كا ٚلغ ِٓ ٌٛٛٗ ٚارٙجل فٝ األهٗ ، إٌبً  ، ػبكٜ ٚ ٛج١ؼٟ ٚث١ؾًٖ وً ٠َٛ

ٚاؽل عبة ئىاهٖ ١ِٗ ٚ اثزلٜ عو٠ذ ػ١ٍٗ ٚ ّبٌٖٛ ِٓ ػٍٝ األهٗ ، اٌىٕجخ اٌٍٝ عّجٗ ف١ٚذ فبٌٔ ٚ فوكٚا عَّٗ ػ١ٍٙب ، 

٠َّؼ ّٚٗ ، ٚاؽل ربٔٝ ِؼبٖ ّٕطٗ ػٍّٙب ِقلٖ ٚ ؽطٙب رؾذ كِبغٗ ، ٚاؽل ربٌذ لؼل ػٍٝ األهٗ عّجٗ ٚ لوة ِٓ ٚكٔٗ ٚ 

اثلٜ ٠موا لوأْ ، ؽبٌٗ ِٓ اٌقٛف ٚ اٌوػت ألٔٗ ٚلغ فغأٖ ِٚؾلُ فبُ٘ ا٠خ اٌٍٝ ؽٍٖٗ ، ؽبٌٗ رولت ِٓ اٌؼوث١خ وٍٙب أٗ ٠فٛق 

كلب٠ك ٚلبَ اٌْبة ٚإٌبً اثزلد رَٕلٖ أٗ ٠مؼل ٚ ٠زٕفٌ ثْىً ٛج١ؼٝ ، ثٕذ لبػلح فٝ آفو اٌؼوث١خ .رؼلٜ ػٍٝ ف١و ٚ ٠مَٛ ٚ

َِؼ . عذ ِٚؼب٘ب ئىاىح ػ١ٖو اكرٙبٌٗ ػٍْبْ ٠ْوثٙب ، ّوة اٌؼ١ٖو ّٚوة ١ِٗ ثؼل٠ٙب ٚ اثزلٜ ٠َزوك ٚػ١ٗ ثْىً رله٠غٝ

ل٘ب ، ٚاؽل ِٓ اٌٍٝ لبػل٠ٓ عّجٗ ؽت ٠ٚؾه ِؼبٖ ٚ ث١مٌٛٗ " ا٠خ ٠ب ػُ أذ ّٚٗ ثّٕبك٠ً اك٠زٙبٌٗ اٌَذ اٌٍٝ لبَ ػٍْبْ ٠مؼ

ِبرغلرِ ٚال ا٠خ ؟ " اٌْبة هك ثزٍمبئ١خ اٚ فٝ ػلَ ٚػٝ " أب ِبوٍزِ ؽبعٗ ِٓ اِجبهػ " ثبٌوغُ ِٓ أْ ٕٛرٗ وبْ ٚاٟٛ ٌىٕٗ 

ر١ٕبد رمو٠جب ٌّب ٍّؼٗ ؽٌ أٗ ث١مٛي ولا ٚاؽل ِٓ اٌٍٝ لبػل٠ٓ للاِٗ فٝ اٚافو اٌزال.وبْ َِّٛع ٌٍٝ لبػل٠ٓ عّجٗ ٚللاِٗ

 15ػٍْبْ ِؾزبط فًٍٛ, ِل اٌواعً ا٠لٖ فٝ ع١جٗ ٍٚٛغ ػْو٠ٓ ع١ٕٗ ٚٛجمٙب ٚ ؽطٙب فٟ ع١ت اٌْبة ، فًٚ اٌْبة رمو٠جب 

صٛأٟ ثبٕٔ ػٍٝ اٌفًٍٛ ٟٚ٘ فٟ ع١جٗ ٚفغأٖ ّٚٗ اؽّو ٚكِٛػٗ ٔيٌذ ػٍٝ ّٚٗ ٚعبٌٗ ؽبٌٗ ١٘بط ، ِل ئ٠لٖ فٝ ع١جٗ ٍٚٛغ 

ْو٠ٓ ع١ٕٗ ٚووِْٙب ٚ هِب٘ب ٌٍواعً اٌٍٝ ؽطٙب فٝ ع١جخ , لؼل ٠قجٜ ثأ٠لٖ فٝ كِبغٗ ٚ ٠ٖوؿ " أب ِِ ّؾبد .. أب ِِ اٌؼ

ٚاؽل ِٓ اٌٍٝ لبػل٠ٓ عّجٗ رمو٠جب فٝ اٌق١َّٕبد َِه ا٠لٖ ػٍْبْ ِب٠قجطِ فٝ " ّؾبد ٠ب ٔبً .. ِِ ػبٚى ؽَٕٗ ِٓ ؽل

ٌٛٗ " اؽٕب اٌٍٝ ػٍّٕب ف١ىٛ ولا ٠ب ثٕٟ"  اٌٍٝ ؽًٖ فٍٝ وً اٌٍٝ لبػل٠ٓ ٔفَٗ ، ؽٕٚٗ عبِل ٚلؼل ٠جىٝ ٘ٛ وّبْ ٚ٘ٛ ث١م

ؽب١ٛٓ ُّّٚٛٙ فٝ األهٗ ، وٍٗ وبْ ؽبٌٍ أٔٗ ّو٠ه فٝ اٌٍٝ ٍٕٕٚبٌٗ  " أب ِِ ّؾبد .. أب فو٠ظ عبِؼخ ِِٚ اللٟ 

وٍٙب ، لٙو ئَٔبْ وبْ ٔفَٗ  ّغً " لبي اٌْبة اٌىٍّز١ٓ كٚي ٚ٘ٛ ث١جىٝ فٝ ؽٚٓ اٌواعً ، ٔجوح ٕٛرٗ وبْ ف١ٙب لٙو اٌل١ٔب

٠ؼ١ِ ٛج١ؼٝ ٌىٓ اٌجٍل ألنه ِٓ أٔٙب رل٠ٍٗ فوٕخ ىٜ اٜ ؽل ئٔٗ ٠ؼ١ِ ، وً اٌؼ١ْٛ وبٔذ ثزلِغ ثْىً ال اهاكٜ ىٜ ِب ؽًٖ 

افزىود . ِؼب٠ب ، ٚلف اٌّزوٚ ٚ اٌجبة ارفزؼ لبَ اٌْبة ٔيي عوٜ ٚ٘ٛ ث١َّؼ فٟ كِٛػٗ ، ٔبً ؽبٌٚذ رٕيي ٚهاٖ ِؾلُ ٌؾمٗ

ٍٝ أزؾو ِٓ وبَ ٠َٛ ثَجت ظوٚفٗ ، افزىود وً اٌؾوا١ِٗ اٌٍٝ ٍولٛا اٌجٍل ٚاٌٍٝ ٘وثٛا ثبٌموٚٗ فٟ ؽّب٠خ إٌظبَ, اٌواعً اٌ

افزىود لل ا٠خ وبْ للِٕب فوٕٗ ٔجمٝ كٌٚٗ  ،  افزىود أؽّل ػي ٚ فزؾٝ ٍوٚه ٚ وّبي اٌْبمٌٝ ٚ ىوو٠ب ػيِٝ ٚ عّبي ِجبهن

ٌؾل إٌٙبهكٖ ػٍْبْ ٔؼ١ِ فٝ ٚٛٓ  1511عب٠ٗ ، افزىود إٌبً اٌٍٝ ِبرذ ِٓ ِؾزوِخ ٌىٓ اٌقٛٔخ ٍولٛا ؽزٝ ا١ٌَٕٓ اٌٍٝ 

أؽَٓ ، وبْ عٛا٠ب ٛبلٗ غٚت ٌِٙٛخ ، ووٖ غ١و َِجٛق ٌٍٝ ث١مٌٛٛا ػٍٝ ٔف١َُٙ هعبي أػّبي ُٚ٘ هعبي ا١ٌْطبْ ، ووٖ 

اٌجٍل ٠وِٛا ٔفَُٙ فٟ اٌجؾو ٌٍطجم١ٗ اٌٍٝ ٛفؾذ ػ١ٍٕب ِٓ أ٘بٌٝ اٌيِبٌه ثّٕبٍجخ اٌّزوٚ ، ووٖ ٌظوٚف فٍذ ف١وح ّجبة 

ٌّؾبٌٚخ فوٚعُٙ ِٓ اٌجٍل ، ووٖ ٌؾىُ ٍز١ٓ ٍٕخ ِبّٛفٕبُ ف١ُٙ ػلي ٚ ك٠ّٛلوا١ٛخ ، غّٚذ ػ١ٕٝ ٚ كػ١ذ هثٕب ١ْ٠ً ػٕب 

 . اٌُٙ ٚ ٠فه اٌىوة اٌٍٝ ػب١١ْ٠ٓ ف١ٗ ِال١٠ٓ اٌغالثٗ اٌٍٝ ثمٛا ث١ٕبِٛا ِٓ غ١و َػْب ٚ ٠ّىٓ ِٓ غ١و اوً وبَ ٠َٛ
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 لقاء أوباما و السيسي فى نيويورك....             :صورة الغالف
 القات بين مصر وامريكا؟ون ىو بداية عيد جديد فى العىل يك         

 
 

، في مدينة نيويورك بالرئيس األمريكي باراك 5102سبتمبر 53 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظير الخميس
واتسمت المباحثات باإليجابية وكانت .حضور وفدي البمدينأوباما، حيث ع قدت جمسة مباحثات بين الرئيسين، وذلك ب

بناءة من حيث إتاحة أول فرصة لمرئيسين لمتفاعل عمى المستوى الشخصي، وقد أكدا حرصيما عمى التواصل فيما 
 بينيما

شتركة وتم خالل المقاء تناول م جمل العالقات الثنائية وسبل تطويرىا فى مختمف المجاالت بما ي حقق المصالح الم.
لمبمدين ويؤكد طبيعتيا اإلستراتيجية، فضاًل عن التشاور حول عدد من القضايا اإلقميمية والدولية ذات االىتمام 

وطرح الرئيسان رؤيتيما لمجمل الوضع فى منطقة الشرق األوسط. وقد اتفق الرئيسان عمى أىمية العالقات .المشترك
ميمية، والحرص عمى تطويرىا ودفعيا إلى آفاق أرحب بما ي حقق مصالح المصرية/ األمريكية، والتقدير لمكانة مصر اإلق

طالق عمل آلية الحوار اإلستراتيجي عمى مستوى وزيري الخارجية فى وقت ي تفق عميو وأكد .البمدين والشعبين، وا 
نية، باعتبار ذلك الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية إنما تبمور سياساتيا استجابة لإلرادة الشعبية واألولويات الوط

ثمرة لثورتين عظيمتين وضعتا مصر عمى طريق بناء دولة ديمقراطية ت عمى من قيم الحرية وتحترم مبادئ حقوق 
وتناولت جمسة المباحثات بين الرئيسين عدًدا من .اإلنسان وت مبي طموحات الشعب المصري فى تحقيق التنمية والتقدم

البمدين، وعمى رأسيا األوضاع في ليبيا وقضية اإلرىاب بوصفيا ظاىرة عالمية القضايا اإلقميمية والدولية التي تيم 
وسبل دعم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش المتطرف، وتم تأكيد الحرص المشترك عمى استمرار التنسيق والتشاور 

ية اإلرىاب فى حول ىذه القضايا. وفى ىذا الصدد، طرح الرئيس السيسي رؤية مصر ألىمية ضرورة التعامل مع قض
 .إطار منظور شامل يضمن اجتثاثو من جذوره
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                                    (02)                ِل٠ٕخ ثٛه ٍؼ١ل            : اٌّٖو٠ْٛ ال٠ؼوفُٙب اٌزٝ ِٖوُ 

 
وىي  . واإلسكندرية القاىرة اقتصاديا بعد مصر في مدينة بمصر. ىي ثالث المدينة الباسمة تشتير باسم بورسعيد

يحدىا  .قناة السويس عند مدخل البحر األبيض المتوسط مدينة ساحمية، تقع شمال شرق مصر، وتطل عمى ساحل
محافظة ومن الغرب محافظة اإلسماعيمية ومن الجنوب محافظة شمال سيناء شماال البحر المتوسط، ومن الشرق

ما يقارب  2010 سب تعداد عام، ويبمغ عدد سكانيا بح²كم 0130.02تبمغ مساحة مدينة بورسعيد حوالي  [1].دمياط
لجنوب، حي العرب، حي المناخ، حي تقسم مدينة بورسعيد إلى ستة أحياء إدارية ىي حي ا [2].نسمة 411,565

 [3].والفرما بور فؤاد الضواحي، حي الزىور، حي الشرق، باإلضافة إلى مدينتي

والذي يعد ثاني الموانئ في مصر نظرا لموقعو  . ميناء بورسعيد تضم بورسعيد العديد من المعالم المميزة، أىميا
والذي يعد أحد أىم اآلثار اإلسالمية في  ومبنى ىيئة قناة السويس [4]الموجود عند مدخل قناة السويس الشمالي،

والذي يوثق  متحف بورسعيد الحربي باإلضافة إلى العديد من المتاحف مثل .وفنار بورسعيد القديم [5]بورسعيد،
والذي يعرض اثارا من مختمف الحقب التاريخية  ومتحف بورسعيد القومي [6]عمى المدينة، العدوان الثالثي لحقبة

 .ومتحف النصر لمفن الحديث [7]لحديث،وحتى العصر ا 1859المصرية فضال عن تاريخ بورسعيد منذ إنشائيا سنة
يناير  0كما تتمتع بورسعيد بحق االمتياز في المعاممو الجمركية عمى السمع الوارده حيث اعمنت كمنطقة حرة منذ 

أبريل سنة  53وذلك يوم االثنين الموافق  الخديوي سعيد بدأ العمل عمى إنشاء بورسعيد عمى يد والي مصر.0754
 .أول معول في األرض معمنا بدء حفر قناة السويس فرديناند دي لسبس م عندما ضرب 0637

كريم ابوالعزائم / د  سمسة من إعداد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF#cite_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF#cite_note-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF#cite_note-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF#cite_note-4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF#cite_note-5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF#cite_note-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1859
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF#cite_note-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3
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   ركن الرٌاضة

 م١بً ٠خ افواٌىٛٔفلها١ٌاالٍ٘ٝ فٟ ٔٙبئٟ 

 
أبطال أفريقيا يمتقي النادي األىمي المصري بطل دوري 

مرات، مع فريق  5العام الماضي، والحاصل عمي البطولة 
القطن الكاميروني، في مباراة إياب دور قبل نيائي بطولة 

، المباراة مقامة عمي 5102كأس الكونفدرالية ليذا العام 
، وسوف نقدم 56/7/5102ممعب القاىرة الدولي األحد 

أخبار،  لكم تقرير شامل عن كل ما يخص المباراة من
وتوقيت مباراة األىمي، والقنوات الناقمة ليا حصريا عمي 
قنوات بي أن سبورتس الرياضية لممباراة التي ينتظرىا 
كثير من مشجعي النادي األىمي األكثر تتويجا في مصر 

يدخل النادي األىمي ىذه المباراة بمعنويات مرتفعة .والعالم
مصري، وبعد بعد األداء الجيد الذي يقدمو في الدوري ال

الفوز في مباراة الذىاب عمي فريق القطن الكاميروني 
عمي ممعبة ووسط جماىيره بيدف مقابل ال شيء أحرزة 
الالعب وليد سميمان، وذلك ما سوف يجعل فريق األىمي 
يدخل المباراة مطمئن إلي حد ما، حيث الفوز خارج 
األرض بيدف يعتبر شيء جيد ألي فريق، ولكن حذر 

بيو من االستيتار بالخصم، وذلك وأكد أيضا جارديو الع
أن فريق القطن ىو فريق قوي ال يستيان بو، وتوقع 
جارديو كافة السيناريوىات الممكنة لممباراة، وذلك ما 
جعمو يقدم عمي أن يقوم بقيادة مران لضربات الجزاء 

 .لمفريق في تدريبات الفريق يوميا حتي موعد المباراة

 اعداد / كابتن كيمو

 ثمٍُ / ا٠ٙبة فٛىٜ                                                                          ية  نظر :وج

                                                               ِؾبوّخ اٌموْ ِجبهن ث١ٓ االكأٗ ٚاٌجواءح

ٍْٛ اٌوئ١ٌ األٍجك ؽَٕٝ  ٌّ ثبٌوغُ ِٓ أٝ ٚوض١وْٚ ِّٓ ٠ؾ

ِجبهن ٚٔظبِٗ َِئ١ٌٛٗ روً٘ اٌلٌٚخ ٚٙؼفٙب ، ٌىٕٝ ال أُغفً 

ٍٕخ االٌٚٝ فٝ ؽىّٗ وبٔذ رجؼش ػٍٝ االًِ ٚهثّب  15اْ اي 

وبْ فٝ فزوح ؽىّٗ اٍزمواهاً ا١ِٕبً ٚأزؼبّبً الزٖبك٠بً ٌفئبد ِٓ 

اٌّغزّغ كْٚ اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ اٌْؼت .. اال اْ اٌم١ٚٗ 

ٚ٘ٝ اِبَ اٌمٚبء . ٚاٌمٚبء ػٕٛأٙب "" لزً اٌّزظب٘و٠ٓ "" 

ؽىّب ثبالكأٗ .. فٙٛ ؽىُ  ٠ؾىُ ثٛهق َِٚزٕلاد فاْ افن

ثّٛعت ِب رملِذ ثٗ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِٗ ِٓ أكٌٗ ّٚٙبكاد .. ٚاْ 

افن ثواءٖ فٙٝ أ٠ٚبً ٚفك ِب رُ رمل٠ّٗ ِٓ رؾم١مبد ّٚٙبكاد 

ٚكالئً ، ٚال اػزمل ثٛعٛك رلفً ِٓ اٜ عٙخ .. ثل١ًٌ أٗ افن 

١ٚخ اٌمٖٛه اٌوئب١ٍخ ٘ٛ ٚٔغ١ٍٗ .. اػزمل اْ ؽىّب فٝ ل

اٌمٚبء ١ٍؾىُ ثّب ٌل٠ٗ ِٓ اٚهاق ٚٚصبئك ..فبٌمبٙٝ ١ٍؾىُ 

ثأكٌخ صجٛر١ٗ ال رمجً ّه .. ِٚٓ صُ ١ٍىْٛ ؽىّٗ ؽىّبً ػبكالً ... 

ٚهللا ٘ٛ اؽىُ اٌؾبو١ّٓ .. ٚ٘ٛ اٌؾىُ اٌؼلي اٌنٜ ال ٌٚٓ ر١ٚغ 

 ػٕلٖ ِظٍّٗ .. ٚهللا اٌّٛفك

ألٍّو .. الىٌذ رزٙغٝ اٌلثٍِٛب١ٍخ .. الىٌذ أ٠ٙب اٌفزٝ ا

                                                                      .ٕغ١واً ػٍٝ ُؽىُ اٌؼبٌُ
اٌقطبة االٚثبِٝ .. ٠ُٕ ػٓ عًٙ ثبٌزبه٠ـ .. االٍالَ ؽٚبهح 

أبهد اٌجْو٠ٗ .. ٚاٌٍَّّْٛ ِْبػً ٔٛه .. ٚاٌزبه٠ـ ٠ؼظ ثىُ 

اِب  .. للِٗ اٌٍَّّْٛ ٌٍجْو٠خ ِٓ ػٍَٛ ٚفْٕٛ ٘بئً ثّب

االه٘بة فٙٛ ٕٕبػزىُ أزُ ٚربث١ؼىُ اػزجبهاً ِٓ ٚغل ثٍفٛه 

اٌٝ اؽزالي اٌؼواق ٚرم١َُ اٌجالك اٌؼوث١خ ٚىهع اٌفزٓ ف١ٙب .. 

ٚاْ اهكرُ اٌزغ١١و .. غ١وٚا أفَىُ اٚال .. ٚاهؽٍٛا ػٓ ثالكٔب 

اْ ٚاؽزٍٍزُ اٌؼواق .. أزُ ِٓ ىهػزُ اٍوائ١ً ٚلَّزُ اٌَٛك

ٚغ١وٖ ٚغ١وٖ .. أزُ ِٓ ٔٙجزُ صوٚارٕب ٚعؼٍزٛٔب رٛاثغ 

١ِّْٙٚٓ .. اِب ؽل٠ضه ػٓ ِٖو .. ٚافزياٌه ِب ٠ؾلس ف١ٙب 

فٝ ّقٔ ٚاِؼبء فب٠ٚخ ك١ًٌ ػٍٝ اٌَطؾ١خ ١ٙٚك األفك 

ٚرجغؼ ألْ ِضً ٘نٖ األ١ّبء رُلاه ػجو اٌمٕٛاد اٌلثٍِٛب١ٍٗ .. 

ذ فزٝ رزٙغٝ اٌلثٍِٛب١ٍخ .. الىٌذ أ٠ٙب اٌفزٝ األٍّو .. الىٌ

  ..ٕغ١واً ػٍٝ ُؽىُ اٌؼبٌُ

                                  فطبة ا١ٌََٟ فٝ االُِ اٌّزؾلح
فطبة ا١ٌََٝ .. اُ٘ ِب ف١ٗ .. ِٖو ٚػ٠ٛٚخ ِغٌٍ االِٓ 

ِٓ فالي ر١ٍٛغ اٌؼ٠ٛٚخ اٌلائّٗ .. كٚه ِٖو االل١ٍّٝ 

االٕالػ ا١ٌَبٍٝ ٚارَبع هلؼزٗ .. ِٖو رزغٗ فؼال ٔؾٛ 

ٚااللزٖبكٜ ٚاالعزّبػٝ .. وٍّبد ارَّذ ثب١ٌٕٛٛٗ اٌٖبكلٗ 

ٚاٌؼمال١ٔخ .. اٌضجبد االٔفؼبٌٝ فٝ ٚلفخ اٌوئ١ٌ ٚوٍّبرٗ ٚػلَ 

اٌقٛٗ فٝ هكٚك غ١و ِؾَٛثٗ .. رلي ػٍٝ للهح اٌوعً فٝ 

  ..اٌؼٛكٖ ثّٖو اٌٝ ه٠بكرٙب اٌطج١ؼ١خ ٚرجٛأ٘ب ِىبٔزٙب اٌل١ٌٚخ
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                                                            إعداد/ طارق عبد اللطيف                             ئٌٟ ػشفاخ هللا                    :ركن األدب

 ئٌِٝ َػَشفاِخ هللَاِ ٠ا َخ١َش صائٍِش 

َُ هللاِ فٟ َػَشفاِخ                                        َػ١ٍََه َعال

الئٌِه َػٍٝ وُ  َِ  ًِّ أُفٍك تِاٌِسداِص 

اٌثََشواِخ                                         َٚ  ذَُضفُّ ذَسا٠ا هللاِ 

 ُْ ُ َّٙ ٍِٛن فَأِ ُّ  ئِرا ُزِذ٠َد ػ١ُظ اٌ

 ٌِؼ١ِغَه فٟ اٌث١َذاِء َخ١ُش ُزذاِج                                     

 ِٗ ُٓ تِشاِز ًُ األ١َِ  ٌَذٜ اٌثاِب ِخثش٠

ًُ َسزّا١َِّٔحُ إٌَفَساِخ                                          َسعائِ

ةٌ  َشزِّ ُِ  ٌٓ فٟ اٌَىؼثَِح اٌَغّشاِء ُسو َٚ 

ِٓ ُػفاِج                                          ُسو َٚ  تَِىؼثَِح لُّصاٍد 

ا ئَِّّٔ َٚ ِا َعَىَة ا١ٌّضاُب ِاًء  َٚ 

اٌَشَزّاِخ                                   َٚ  أَفاَض َػ١ٍََه األَخَش 

َٓ َػ١َٕ١َه أَػ١ًُٕا  َُ ذَدشٞ ت١َ َصَِض َٚ 

ٕفَِدشاخِ                                  ُِ ؼغِٛي  َّ َٓ اٌَىٛثَِش اٌ ِِ 

ًِّ تُمَؼٍح  ٓ ُو ِِ َٚ  أَسٜ إٌاَط أَصٕافًا 

شَ                                    َٚ ٓ ُغشتٍَح  ِِ  راِخ ئ١ٌََِه أرََٙٛا 

ٌخ  ُٚ ٚا فاَل األَٔغاُب ف١ٙا ذَفا َٚ  ذَغا

خرٍَِفاخِ                                        ُِ ال األَلذاُس  َٚ  ٌََذ٠َه 
ذٍ  َّّ َس ُِ َٞ لَثَش  ٛال َِ  ئِرا ُصسَخ ٠ا 

ُِ اٌَؼِطشاِخ                                  ثٜٛ األَػظَ َِ َد  لَثٍَّ َٚ 
 ُْ َغ اٌَذِِغ اٌُؼ١ٛ َِ فاَظد  ٙاتَحً"  َٚ َِ 

اٌُسُدشاِخ                                     َٚ َٓ اٌِغرِش  َذ ت١َ َّ  أِلَز
ًِّ ث١ٍََِّٕح  أَشَشَق ٌٔٛس ذَسَد ُو َٚ 

ًِّ َزصاِج                                    ظاَع أَس٠ٌح ذَسَد ُو َٚ 
ِٓ هللاِ فََٛق ذَٕٛفَحٍ  ِِٙش د٠ ظ ُّ ٌِ 

دِذ فََٛق فاَلِج                                  َّ تأٟ ُصشِٚذ اٌ َٚ 
 ًٍ شَع ُِ  فَمًُ ٌَِشعِٛي هللَاِ ٠ا َخ١َش 

َٓ اٌَسَغشاِخ                                     ِِ  أَتُثَُّه ِا ذَذسٞ 
َغشتِٙا  َٚ  ُشؼٛتَُه فٟ َششِق اٌثاِلِد 

 َوأَصساِب َوٍٙف فٟ َػ١ِّك ُعثاِخ                               
ُعَّٕحٌ تِأَ  َٚ ِْ ِروٌش  ُْ ٔٛسا ِٙ  ٠ّأِ

ُْ فٟ زاٌِِه اٌظٍُُّاِخ                                       فَّا تاٌُُٙ
 ُْ ِ٘ فَخاِس َٚ  ُْ ِ٘ دِذ َِ َرٌَِه ِاظٟ  َٚ 

َْ ٢ِذٟ                                      ٍٛ َّ ُْ ٌَٛ ٠َؼ ُ٘  فَّا َظشَّ
َعّاُؤُٖ  َٚ ٌْ أَسُظُٗ  َ٘زا َصِا َٚ 

ٍَ َوث١ِش َز١اِج                                           مذا ِّ داٌي ٌِ َِ 
أََٔشإٚا  َٚ ٌَ فٟ اٌَغّاِء  ِٗ لَٛ  َِشٝ ف١

ّرَِٕؼاِخ                                     ُِ  تَٛاِسَج فٟ األَتشاِج 
َِّرٟ  ُِ أُ فِّك ٌٍَِؼظائِ َٚ  فَمًُ َسبِّ 

صَ                                    اٌَؼَضِاخِ َٚ َٚ     ٠ِّٓ ٌَٙا األَفؼاَي 

 أحمد شوقي  
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                               المرأة  رائدة فضاء وقائدة طائرة حربية !!!       :لِك يا سيدتى

 أول رائدة روسٌة تنطلق لمحطة الفضاء  ((سٌروفا))                                     
 

كونور فً قازاخستان امس، حامال ثالثة رواد فضاء بٌنهم أول رائدة روسٌة ستعمل فً المحطة انطلق صاروخ روسً من قاعدة باٌ
الفضائٌة الدولٌةوٌحمل الصاروخ الذي انطلق من مركبة الفضاء سوٌوز وبها رائد الفضاء الروسً الكسندر ساموكوتٌاٌف وزمٌلته 

المقبل، 2115ٌوما قبل العودة إلى األرض فً مارس  171متهم الٌنا سٌروفا ورائد الفضاء األمرٌكً باري وٌلموز، وتستمر مه
وقضت سٌروفا، وهً .وبذلك تصبح سٌروفا رابع امرأة روسٌة تنطلق الى الفضاء، واألولى التً تعمل فً المحطة المدارٌة الدولٌة

تطأ قدماها المحطة المدارٌة عاما" سبع سنوات فً التدرٌب على الدور الذي ستقوم به، وقالت "سأكون اول روسٌة  38مهندسة "
الدولٌة، وأشعر بمسؤولٌة كبٌرة تجاه اولئك الذٌن علمونا ودربونا، وأرٌد أن اقول لهم "إننا لن نخذلكم"، وعندما سئلت سٌروفا فً 

منها اال ان مؤتمر صحفً عقده الرواد قبل انطالقهم حول الكٌفٌة التً ستعتنً بها بشعرها وهً على متن المحطة المدارٌة، فما كان 
؟" ، كما تلقت سؤاال عن الكٌفٌة التً ستتأقلم بها ابنتها  ًَّ قالت "هل لً ان اسأل سؤاال اٌضا .. ألستم مهتمٌن بتسرٌحات شعر زمٌل

سنة" مع غٌابها الطوٌل طوال تلك الفترة، فقالت: إن هذا هو عملها، فٌما قال رائد الفضاء ساموكوتٌاٌف فً بث مباشر  11ذات "
ون إلدارة الطٌران والفضاء األمرٌكٌة "ناسا" لفرٌق التحكم فً الرحلة الروسٌة أثناء اإلطالق: "كل شًء ٌسٌر بصورة عادٌة لتلفزٌ

على متن المركبة، نشعر أننا على ما ٌرام"، وقال مذٌع فً تلفزٌون "ناسا" ان المركبة تحلق بسالم اآلن فً الفضاء، ومن المقرر 
 .المحطة الدولٌة فً غضون نحو ست ساعات أن ٌصل الطاقم الجدٌد إلى

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 إماراتيت حربيت  أول قائدة طائرة "مريم انمىصىري"

 
م الرائد  13:58 - 2114سبتمبر  25طائرة إماراتٌة تشن هجوما جوٌا على داعش بسورٌا الخمٌس، مرٌم المنصورى أول قائدة 

طٌار مرٌم المنصورى أول إماراتٌة تقود طائرات حربٌة مقاتلة كتبت نسمة عبد العظٌم شهد العالم كله القصف الجوى الذى نفذته 
ما ال ٌعرفه الكثٌرون هو حكاٌة البطلة اإلماراتٌة التى قادت سرب  قوات التحالف الدولى ضد الدولة اإلسالمٌة فى سورٌا، ولكن

بالدها المشارك فى تلك الضربة الجوٌة، وهى الرائد طٌار مرٌم المنصورى، أول إماراتٌة تقود طائرات حربٌة مقاتلة. ونشر موقع 
من من قصفوا معاقل التنظٌم بالقرب من "العربٌة نت" عن مرٌم قائالً إنها شاركت ضمن التحالف الدولى على "داعش" وكانت ض

مدن سورٌة مثل الرقة وحلب وإدلب. وصرحت المنصورى لمجلة "درع الوطن" اإلماراتٌة، قائلة إنها ركزت على التنافس مع نفسها 
المستوى لتحسٌن مهاراتها، موضحة أنها لم تتلق معاملة خاصة خالل تدرٌبها حٌث ٌكون المطلوب من الجمٌع أن ٌكون لدٌهم نفس 

أفراد، ودرست فى مدٌنة خورفكان وتخرجت فى  8سنة" ألسرة مكونة من  35العالى من الكفاءة القتالٌة. ولدت مرٌم فى أبوظبى "
%، كما التحقت بجامعة اإلمارات وحصلت على بكالورٌوس فى اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها 93الثانوٌة العامة القسم العلمى بمجموع 

بعد أن سمح تعدٌل قانونى للنساء بالعمل فى الطٌران الحربى، وتمٌزت فى  2117سالح الجو اإلماراتى عام بامتٌاز، والتحقت ب
"، وقائدة سرب. حازت على جائزة الشٌخ محمد بن راشد للتمٌز 16التدرٌبات القتالٌة حتى أصبحت رائد طٌار على متن طائرة "إف 

ارات"، وقلدها الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئٌس الدولة رئٌس ضمن أول مجموعة تكرم فى فئة جدٌدة هى "فخر اإلم
 .مجلس الوزراء حاكم دبى مٌدالٌة تحمل اسمه

 ئػلاك / ثٕذ ا١ًٌٕ
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 دعـوة لمحياة           نافذة   الشباب :
ل وال تعرف دعوة لمحياة وىذه الدعوة ىى دعوة الى استعمال طاقاتك الكامنة فى داخمك وانت ال تدرى عنيا شيىء ب

كيف تستفيد منيا , ومن ىذه الطاقات تأتى طاقة )الفرح( فممفرح طاقة كبيرة وىى تحوى معانى السعادة والبيجة 
وتظير طاقة الفرح فى شحذ اليمم وكيفية استعمال ما يذيد من طاقاتك الجسمية فى الميو البرىء والمعب المفيد 

 . ليوا فيو مفيد ويمكن استعمالووىنا ندرك قيمة االشياء وان كل شيىء ولو كان 

 
وىناك طاقة اخرى كبيرة وىى معاكسة لمفرح وىى طاقة " الحزن" وكيف ان طاقة الحزن تحوى معانى الصبر 

لسعيدة وغير السعيدة وفى الحزن نتعمم ان ىناك ما ىو فوق الصبر والتحمل وتعمم ان الحياة سمسة من االحداث ا
وىو الصبر الجميل اى الصبر مع االعتقاد وااليمان بقضاء اهلل وقدره, وتمك الطاقة نممسيا عند فقد االعزاء وكيف 

 ان اهلل يثبتنا عند الشدائد .

 
قات الكامنة فينا فبطاقة االمل نستميم ومن الطاقات ايضا الى منحيا ااهلل لنا تأتى طاقة " االمل " وىى من اىم الطا

القوة واليمة فى ان نحمم بغد افضل واجمل وان كل رغبة وان كانت بعيدة إال انيا باالمل تكون قريبة وطاقة االمل 
ىى باب الطموح والطموح شعمة من القوة الخفية التى تجعل االنسان اقوى مئات المرات من قوتو الطبيعية وىى 

 لمعجزات بل وقد تفوق عمييا وسبحان اهلل المعطى الوىاب .طاقة تقترب من ا
وىناك طاقة " الحب" وىى طاقة جميمة وممموسة لمجميع كبارا وصغارا , وقديما قيل ان الحب يبنى والكراىية تدمر , 

وطاقة الحب ىى باب التسامح والتصالح بين الناس جميعا , وكيف ان طاقة الحب كانت دائما ىى باب السعادة 
فبالحب نتسماح ونسمو فوق االساءة وبالحب نتصالح , والحب والتسامح من صفات اىل الجنة كما قال اهلل تعالى 
فى اىل الجنة بسم اهلل الرحمن الرحيم "ونزعنا ما فى صدورىم من غل"  إننا عندما نستعمل تمك الطاقات الكامنة فى 

) اختيار سمير  ما امرنا اهلل ان نحياىا , وكل عام وانتم بخيرانفسنا نكون بذلك قد لبينا الدعوة لمحياة , الحياة ك
 محمود(
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                           فى الذكرى الحادية واالربعين لحرب اوكتوبر المجيدة                            :   ٌؾظخ ِٓ فٍِٚه
 أشير سياسة ''قط وفأر'' في التاريخ .   ''.. بيجن '' '' و السادات ''

 

ّخ َِبٍع ِجنٌٚخ ٌزؾم١ك اٌَالَ ِٓ ثؼل ٍٕٛاد ؽوة ٠ٍٛٛخ،  ٍالَ  ػٍّٛٔب أٔٗ ِٓ ''ِٕطٍك اٌمٛح ٚإٌٖو''، أٚ ص

وّب أٍٛمٛا ػ١ٍٗ ''ٍالَ األل٠ٛبء''، ئال أٔٗ ٌُ ٠ٙبكْ ٚلزٙب فٟ ري٠ٚو اٌزبه٠ـ َٚٔجٗ ٌغ١و فبػ١ٍٗ، ٚ٘ٛ ِب فؼٍٗ 

، 1711ك٠َّجو  15ث١غٓ'' أصٕبء ى٠بهح األف١و ٌٍمب٘وح فٟ ''اٌَبكاد'' ِغ هئ١ٌ اٌٛىهاء اإلٍوائ١ٍٟ ''ِٕبؽ١ُ 

.  فجؼل ى٠بهح ''اٌَبكاد'' ٚ فطبثٗ 1711ك٠َّجو  15ٚ٘ٛ ٔفٌ ٠َٛ اؽزفبي ''اٌَبكاد'' ثؼ١ل ١ِالكٖ؛ ؽ١ش ٌٚل 

، كػب اٌَبكاد ''ث١غٓ'' ٌي٠بهح ِٖو إلٔٙبء ؽبٌخ اٌؾوة ِٓ ٔبؽ١خ، 1711ٔٛفّجو  15ا١ٌْٙو فٟ ''اٌى١َ١ٕذ'' فٟ 

ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ الٍزوكاك األهٗ ٚ ئٔٙبء االؽزالي اإلٍوائ١ٍٟ ١ٌَٕبء، ٚ ونٌه ٌجؾش اٌم١ٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٚ  ٚ

. ثبٌفؼً عبء ''ث١غٓ'' ئٌٝ ١ٔٛ٠1761ٛ  5أَؾبة ئٍوائ١ً ِٓ غيح ٚ اٌمطبع ٌٍؼٛكح ئٌٝ ؽلٚك ِب لجً 

ٚوبٔذ هغجزٗ رطّغ ٌّب ٘ٛ أوضو ِٓ  - ٠َٛ اؽزفبي اٌَبكاد ثؼ١ل ١ِالكٖ -''اإلٍّبػ١ٍ١خ'' ٌٍمبء ''اٌَبكاد'' 

''اإلٍّبػ١ٍ١خ''، وبٔذ ػ١ٕٗ ػٍٝ ''ى٠بهح اٌمب٘وح''، فمبي ِبىؽب أِبَ اٌَبكاد لبي ''أٚك ِْب٘لح أ٘واَ أعلاكٞ''، 

فوك ػ١ٍٗ ''ثل٘بء ِٚىو'' ف١ّب ِؼٕبٖ أْ أعلاكٖ ِٓ ثٕٟ ئٍوائ١ً عبءٚا ٌٍؼًّ وقلَ ٚػج١ل ٌلٜ اٌّٖو١٠ٓ، ِٚود 

ؼل اٌي٠بهح ثْٙو، اعزّغ أػٚبء اٌٍغٕخ ا١ٌَب١ٍخ ِٓ ٚىهاء فبهع١خ وً ِٓ ِٖو ٚئٍوائ١ً ٚاٌٛال٠بد اٌَّأٌخ.   ث

اٌّزؾلح، ٚػوٗ اإلٍوائ١ٍ١ْٛ ػٍٝ ِٖو رون لطبع غيح ٌإلكاهح اٌّٖو٠خ ِمبثً رؼٙل ثؼلَ ارقبم٘ب ِٕطٍمًب ٌألػّبي 

اٌَبكاد أْ اإلٍوائ١١ٍ١ٓ ٠ّبٍٛٛٔٗ؛ فأٌمٝ  اٌفلائ١خ، ٚوبْ ٘لفُٙ ِٓ مٌه ػلَ ئصبهح ِٛٙٛع اٌٚفخ اٌغوث١خ؛ ّؼو

لبي ف١ٗ ئْ ''ث١غٓ'' ٠وف٘ ئػبكح األهاٟٙ اٌزٟ ٍولٙب ئال ئما اٍزٌٛٝ ػٍٝ عيء ِٕٙب ''وّب  1711فطبثًب فٟ ١ٌٛ٠ٛ 

، م٘ت ٠1711فؼً ٌٖٛٓ اٌّب١ّخ فٟ اٌفالؽ١ٓ''، ػٍٝ ؽل ٕٚف اٌَبكاد.  ٚثملَٚ اٌقو٠ف، فٟ ٍجزّجو 

٠ِٛب  11زغغ ''وبِت ك٠ف١ل'' األِو٠ىٟ ث١ٚبفخ ''وبهرو''، فٟ ِٕبلْبد اٍزّود ''''اٌَبكاد ٚث١غٓ'' ٌّٕ

ِزٛإٍخ''، رّقٚذ ػٓ ''ارفبل١خ وبِت ك٠ف١ل'' ٌجؾش ٍجً اٌزؼبْٚ ا١ٌَبٍٟ ث١ٓ اٌجٍل٠ٓ اٌقبهعز١ٓ ِٓ اٌؾوة فٟ 

إٔلائٙب فٟ اٌْبهع  ، ٚرفؼ١ً ػاللبد ِب ثؼل اٌؾوة، ٟٚ٘ اٌقطٛح اٌزٟ اللذ ِٕبّٚبد ِؼبهٙخ كٚد1711أوزٛثو 

، ٚلغ اٌَبكاد ٚث١غٓ أِبَ اٌوئ١ٌ األِو٠ىٟ 1717ِبهً  16اٌّٖوٞ ٚاٌؼوثٟ.   ثؼل٘ب ثْٙٛه ل١ٍٍخ، فٟ 

''ع١ّٟ وبهرو''، ػٍٝ ''ِؼب٘لح اٌَالَ اٌّٖو٠خ اإلٍوائ١ٍ١خ''، ٟٚ٘ اٌزٟ كفؼذ ِٖو رّٕٙب غب١ٌب ؽ١ٕٙب أِبَ 

١خ ٚٔمً اٌّمو ئٌٝ رٌٛٔ اٌؼبّٕخ، ٚأ٠ٚب ''ِمبٛؼخ ػوث١خ'' كاِذ اٌّغزّغ اٌؼوثٟ ثزؼ١ٍك ػ٠ٛٚزٙب ثبٌغبِؼخ اٌؼوث

ٌَٕٛاد ٌُ رؼٛك ئال ثجلا٠خ اٌزَؼ١ٕبد، ثؼل رٛل١غ ػلح كٚي ػوث١خ الرفبل١بد ٍالَ ٚرّض١ً ِغ ئٍوائ١ً.  أِب ػٓ 

ِبَ ِإرّو ٕؾفٟ ''ث١غٓ ٚأعلاكٖ ثٕبح األ٘واَ''، فٍُ ٠فبهق ٘نا اٌٙبعٌ ف١بٌٗ، ٚثؼل اٌزٛل١غ ػٍٝ ''وبِت ك٠ف١ل'' ٚأ

ػبٌّٟ، لبي ''ث١غٓ'' ّبووا ِغٙٛكاد ''وبهرو''، ٚإفب ئ٠ب٘ب ثأٔٙب ''ال رمً ػٓ ِغٙٛكاد أعلاكٖ ٌجٕبء 

ئال أْ اٌوك عبء ثؼل رؾم١ك أ١ِٕخ   األ٘واِبد''، ٚ٘ٛ ِب لبثٍٙب ''اٌَبكاد'' ثٚؾىخ ػب١ٌخ ٍبفوح أِبَ اٌىب١ِواد.

ٚالفب أِبِٙب ثغبٔت اٌَبكاد ''٠ب ٌؼظّخ أعلاكٞ''، ٕ٘ب فبٗ ثبٌَبكاد  ''ث١غٓ'' ثي٠بهح ''األ٘واِبد''، ٚلبي ٚ٘ٛ

اٌى١ً ٚؽَُ أِوٖ ثأْ ''أعلاكٖ وبٔٛا ّغب١ٌٓ فٟ اٌفبػً ػٕل اٌفواػٕخ''، ٚهغُ فٛى االص١ٕٓ ''اٌَبكاد ٚث١غٓ'' 

كائوح، فبٕخ ػٕلِب رأرٟ  ثغبئيح ''ٔٛثً ٌٍَالَ'' ثؼل رٛل١غ ِؼب٘لح اٌَالَ، ئال أْ ''١ٍبٍخ اٌمٜ ٚاٌفأه'' ث١ّٕٙب ظٍذ

 ثمٍُ / ٔٛه٠ٙبْ ١ٍف اٌل٠ٓ                                        ١ٍوح ''األ٘واِبد''.
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 االغبياء  و  داعش   حرب      :قضية لممناقشة 

 
٠أفن ِٓ اٌل٠ٓ رَزقلَ اٌل٠ٓ ٌٍٕٛٛي أل٘لاف ِٖٚبٌؼ ّق١ٖخ و١بْ  ف١ٗ ,  عّبػبد ٚفوط أٍٛأ ِب  اٌزبه٠ـ اثٛاثٗ  ثبألٌِ فزؼ 

ِٕجواً ٌىٕٗ ٠زَزو ٚهاء أ٘لاف رٚو اٌٛٛٓ .. ٌٚألٍف صٛهاد اٌوث١غ اٌؼوثٟ أفوعذ ِٓ عل٠ل ِضً ٘نٖ اٌغّبػبد ٚاٌزٕظ١ّبد اٌغٙبك٠خ 

اٌّقزٍفخ ٚا١ٌَٛ ٔوٞ رٕظ١ُ ٠لػٝ ثٕبء فالفخ ئٍال١ِخ فٟ اٌؼواق ٚاٌْبَ ٠َٚزقلَ اٌل٠ٓ ٠ّٚبهً أزٙبوبد ِّب ٠إكٞ ٌٕي٠ف األٚٛبْ 

ؼضو اٌقطٛاد ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ِٕؾله فط١و ٌٓ رَزط١غ أٞ كٌٚخ اٌزملَ ئال ئما اٚلفذ إٌي٠ف اٌلافٍٟ ٌٙب.. "كاػِ" ِإّو فط١و ً٘ ٚر

٘ٛ رٕظ١ُ ٕٕبػخ أِو٠ى١خ ًٚ٘ ٌٗ ػاللٗ ثّب ؽلس فٟ ١ٍٕبء ثّنثؾخ هفؼ اٌضب١ٔخ فٖٕٛبً ثؼل أزْبه ٕٛه ٌّمبرٍٟ اٌزٕظ١ُ أصٕبء 

ل١١ٓ فالي أ٠بَ ٍبثمخ ِْبثٙخ ٌؾل وج١و ثّب ؽلس فٟ ١ٍٕبء ِٓ لجً.. ٚاألُ٘ ِٓ مٌه ِّبهٍبد "كاػِ" ِغيهح عّبػ١خ ٌٍغٕٛك اٌؼوا

 !ٌٖبٌؼ ِٓ؟

ثلا٠خ ِٖطٍؼ "كاػِ" افزٖبه ٌـ "اٌلٌٚخ )ك( اإلٍال١ِخ )ا( فٟ اٌؼواق )ع( ٚ اٌْبَ "اٌلٌٚخ اإلٍال١ِخ فٟ اٌؼواق ٚثالك اٌْبَ"

خ ِٓ ع١َٕبد ػلح ٠طٍمْٛ ػٍٝ ٘نا اٌّٖطٍؼ ٠ٚمبرً اٌزٕظ١ُ إٌظبَ اٌَٛهٞ ِٕن ثلا٠خ )ُ(" ٚ٘ٛ رٕظ١ُ عٙبكٞ ٠ُٚ ػٕبٕو ِقزٍف

ػٓ "كٌٚخ اٌؼواق االٍال١ِخ" ُٚ٘ ِغّٛػخ عٙبك٠خ ٍَِؾخ ” كاػِ“ئٔجضك رٕظ١ُ .ٚظٙود أ٠ٚبً لجً مٌه فٟ اٌؼواق 1511أزفبٙخ 

أػٍٓ  1511، ٚفٟ ػبَ ”عجٙخ إٌٖوح“ٌزأ١ٌٍ  ٠1151زيػّٙب "أثٛ ثىو اٌجغلاكٞ" اٌنٞ اهًٍ ػٕبٕو ئٌٝ ٍٛه٠ب فٟ ِٕزٖف 

هفٚذ ” عجٙخ إٌٖوح“، ٌىٓ ”اٌلٌٚخ االٍال١ِخ فٟ اٌؼواق ٚاٌْبَ“إلْٔبء ” عجٙخ إٌٖوح”ٚ” كٌٚخ اٌؼواق“"اٌجغلاكٞ" رٛؽ١ل 

 . االٌزؾبق ثٙنا اٌى١بْ اٌغل٠ل، ٚثلأ اٌٖلاَ ث١ّٕٙب ؽ١ش ٠ْٕٜ وً ِٓ اٌزٕظ١ّ١ٓ ثْىً ِٕفًٖ فٟ ٍٛهٞ األْ

ي اٌلوزٛه ١ٍّو غطبً، هئ١ٌ ِٕزلٜ اٌْوق األٍٜٚ ٌٍلهاٍبد االٍزوار١غ١خ، ئْ "ؽوٓ رٕظ١ُ كاػِ اإله٘بثٟ فٟ اٌؼواق ػٍٝ لب

ٚارُٙ غطبً، اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ، ثزفى١ه اٌغ١ِ ." ثش اٌّْب٘ل اٌؼ١ٕفخ، ٠أرٟ فٟ ئٛبه ِؾبٌٚزُٙ ٘ي٠ّخ اٌقَٖٛ ِؼ٠ٕٛبً 

اإل٠وا١١ٔٓ، ِْلكاً ػٍٝ أٔٗ "ٌٛ وبٔذ ٕ٘بن لٛاد ٍَِؾخ ؽم١م١خ فٟ اٌؼواق، ِب اٍزطبػذ كاػِ اٌم١بَ اٌؼوالٟ ٚر١ٍَّٗ ٌؼّالئٙب ِٓ 

ٚأّبه غطبً ئٌٝ أْ "اٌوئ١ٌ اٌَبثك ِؾّل ِوٍٟ ٍّؼ ٌؾٛاٌٟ أهثؼخ آالف ّقٔ ثبٌَفو ئٌٝ ٍٛه٠ب، ٚاالّٔٚبَ ."ثؼ١ٍّبرٙب

 ." ُٙ أثٛ ثىو اٌجغلاكٌٖٞفٛف كاػِ"، ١ِْوا ئٌٝ أْ "كاػِ ٌل٠ٙب أٖٔبه فٟ ١ٍٕبء ِٕ

ٚفٟ ٔفٌ ا١ٌَبق ٠ٚغ اٌجؼ٘ ِمبهٔخ ث١ٓ ِغيهح عّبػ١خ ٌٍغٕٛك اٌؼوال١ٓ ِٓ لجً كاػِ فالي األ٠بَ اٌّب١ٙخ فٟ ِؾبفظخ ٕالػ 

ب ًٚ  .اٌل٠ٓ، ىاػ١١ّٓ أْ ٘نٖ اٌٖٛهح رنوو ثٕفٌ اٌطو٠مخ اٌزٟ لزت ثٙب اٌغٕٛك فٟ ِغيهح هفؼ اٌضب١ٔخ، ُٚ٘ ػيي ِٚوثٛٛٛ ا١ٌل٠ٓ أ٠

 " ب ٠غؼٍٕب ٔطوػ ٍإاالً ِْوٚػبً "ً٘ ٘نا ٠ؼٕٟ رٛهٛ عّبػخ كاػِ اإله٘بث١خ فٟ ِمزً عٕٛكٔب فٟ ١ٍٕبء؟ِّ

أول ٔج١ً ٔؼ١ُ, ِإٌٍ رٕظ١ُ اٌغٙبك ٍبثمبً, أْ عّبػخ كاػِ اإله٘بث١خ ٕٕبػخ أِو٠ى١خ رو٠ل أْ رٚؼٙب ً٘ "كاػِ" ٕٕبػخ أِو٠ى١خ ؟

١ُ اٌمبػلح ثجالك اٌوافل٠ٓ, ِإولاً أْ ٕ٘بن فططبً أِو٠ى١خ الٍزلهاط ئ٠واْ فٝ ػٍٝ هأً اٌٍَطخ ثبٌؼواق, ثٙلف اٌمٚبء ػٍٝ رٕظ

١ٍِْٛ كٚاله فٛه فوٚعٗ ِٓ  15ٚلبي ٔؼ١ُ، أْ أثٛ ثىو اٌجغلاكٞ أفك أوضو ِٓ . اٌّٛاعٙبد ثبٌؼواق ٚثبٌزبٌٝ رّٚٓ اٌمٚبء ػ١ٍٙب

ٚأٙبف "ٔؼ١ُ"، أْ ٕ٘بن أمَبَ ّل٠ل ث١ٓ اٌجغلاكٞ ٚث١ٓ .ٗاٌّؼزمً ٌزى٠ٛٓ رٕظ١ُ كاػِ، ١ِْواً ئٌٝ أْ ٕ٘بن ّجخ وج١وح ؽٛي فوٚع

أ٠ّٓ اٌظٛا٘وٞ َِئٛي اٌمبػلح ِإولاً أْ اٌجغلاكٞ ٚكاػِ ٕٕبػخ أِو٠ى١خ ٚرُ رٛع١ٙب ٌّؾبهثخ ا١ٌْؼخ ثبٌؼواق، صُ رُ رٛع١ٙب ٌٍمزبي 

ٚأّبه ئٌٝ أْ "كاػِ" .اد األِو٠ى١خ ثبٌؼواقفٟ ٍٛه٠ب ِؼبلجٗ ٌٕظبَ اٌَٛهٞ اٌنٞ وبْ ٠َّؼ ثّوٚه اٌّمبر١ٍٓ ػجو أها١ٙٗ ٌمزبي اٌمٛ

أهاكد ػًّ لبػلح فٝ ِٖو، ٚ٘ٛ ِب أصجززٗ اٌزؾم١مبد ِغ ػبكي ؽجبهح, ١ِْواً ئٌٝ اْ اإلفٛاْ ػٍٝ ػاللخ ثزٕظ١ُ اٌمبػلح ٚال ػاللخ ٌُٙ 

رَزغً اٌضٛهح ٙل اٌّبٌىٟ ٚأفبك ِإٌٍ اٌغٙبك أْ كاػِ رزٍمٝ رّٛي ِٓ لطو، ٚاٌز١ٍَؼ ِٓ روو١ب، ١ِْواً ئٌٝ أْ أِو٠ىب .ثلاػِ

 .هئ١ٌ اٌٛىهاء اٌؼوالٟ ٌزًٕٛ كاػِ ٌٍؾىُ فٟ اٌؼواق

لبي ا١ٌْـ ِؾّل األثب١ٕوٞ، اٌلاػ١خ اٌٍَفٟ، ئْ اٌْىً اٌؼبَ ٌإلٍالَ أٙؾٝ ١ًِْٕب،  كاػ١خ ٍٍفٝ: كاػِ "فوافخ" ٕٕؼزٙب أِو٠ىب

رّذ ٌإلٍالَ ثٍٖخ، إٌّز١ّخ ٌٍمبػلح، فإٔجؼ ٚاعجًب ػٍٝ وً فبٕخ ثؼل ِبؽلس فٝ اٌؼواق، ٚغ١و٘ب ِٓ لجً اٌغّبػبد اٌزىف١و٠خ ٚاٌزٝ ال

ٍَُِ رؾ١َٓ ٕٛهح اإلٍالَ ثؼل أْ اٍبءد ٌٗ اٌغّبػبد اٌّزأٍٍّخ، ١ًِْوا ئٌٝ أٔٗ ال ٠ّىٓ رٖٛه أْ أٌف ّقٔ ٠ؾزٍٛا كٌٚخ ِضً 

أٙبف األثب١ٕوٞ ئْ عّبػخ ِضً كاػِ ٚ.اٌؼواق،ِٚب ٠ؾلس فٟ اٌؼواق ِب ٘ٛ ئال ا٠غبك ِٛٛئ للَ ٌالِو٠ىبْ ٌلفٛي اٌؼواق ِوح أفوٞ

 .ِب ٟ٘ ئال فوافخ ٕٕؼزٙب اإلكاهح األِو٠ى١خ ٚٙقّذ ِٕٙب ٍٚبئً اإلػالَ اٌغوث١خ

 ابن البلد/    اعداد
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 مغترب مصرى فى امرٌكا بقلم/بهاء الجندى  االٍالَ اٌؾم١مٝ ١ٌٌٚ اٍالَ االوبم٠ت   :   ٚاؽخ اال٠ّبْ

ٌات المتحدة األمرٌكٌة مدٌنة صغٌرة فى وسط شمال فلورٌدا ومحور الحٌاة فٌها جامعة عرٌقة تحتل الترتٌب مدٌنة جٌنزفٌل بوالٌة فلورٌدا بالوال

السادس واألربعٌن على مستوى جامعات العالم وهى جامعة فلورٌدا. فى هذه المدٌنة الجمٌلة ٌعٌش قس مجهول ٌسمى تٌرى جونز ٌتبع كنٌسته 

ى المائة فرد. هذا القس المجهول غرٌب األطوار محدود الذكاء تسببنا نحن معشر المسلمٌن فى إكسابه عدد من البشر ٌتراوح بٌن السبعٌن ال

شهرة عالمٌة بسبب سوء تصرفنا عندما أعلن عن مخططه لحرق القرآن الكرٌم.ساحاول هنا أن أروي شهادتى عن ما عاصرته خالل هذا الوقت 

سالمى فى هذة المدٌنة فى نفس الفترة الزمنٌة وكنت منخرطا فى كافة األحداث المرتبطة بهذه حٌث أننى شرفت بالعمل كنائب لرئٌس المركز اإل

ة األلٌمة التجربة وأزعم أننى كنت على دراٌة كافٌة بها.السبب أننى قررت الكتابة عن هذا الحدث بعد كل هذا الوقت ما رأٌته من تكرار نفس التجرب

على الرغم من اننى كنت أعٌش فى نفس المدٌنة فلم أسمع عن نٌة هذا .كرار نفس األخطاء بحذافٌرهامع انتشار الفٌلم المسئ للرسول )ص( وت

تلط القس لحرق القرأن إال من خالل قناة الجزٌرة ومن جرٌدة المصرى الٌوم و إستغربت كثٌرا لذلك وتخٌلت أنهم أخطأوا فى اسم المدٌنة أو إخ

اهرات العارمة فى أنحاء مختلفة من العالم اإلسالمى وبخاصة أفغانستان وباكستان بالتزامن مع مقتل علٌهم األمر. بدأت األخبار تترى عن المظ

نتلقى  بعض الجنود االمرٌكان وجنود حلف الناتو وموظفٌن مدنٌٌن تابعٌن لألمم المتحدة بعد الهجوم علٌهم فى أفغانستان. بدأنا فى نفس التوقٌت

مواطنٌن أمرٌكٌٌن شرفاء )تعبٌر شرفاء هنا حقٌقى ولٌس كالمستخدم من قبل الحكومات المصرٌة لوصف عدد مهول من االتصاالت الهاتفٌة ل

الخارجٌن على القانون الذٌن ٌعتدون على المتظاهرٌن السلمٌٌن( ٌعتذرون لنا وٌظهرون تعاطفهم وتضامنهم وٌبدون إستعدادهم للمساعدة 

المغمورة. قام الكثٌر من المواطنٌن األمرٌكٌٌن بقٌادة سٌدة ٌهودٌة فاضلة وحاصلة على والمشاركة فى أى فعالٌات ضد هذا القس وكنٌستة 

رات الدكتوراة من جامعة هارفارد بالتظاهر أمام كنٌسة دوف التى ٌترأسها تٌرى جونز والتندٌد بأفعاله ومشاركة مسلمى المدٌنة فى كل التظاه

د عدة إجتماعات لتدارس األمر والتوصل ألفضل وسٌلة فى التعاطى مع هذا الموقف وتلخصت قامت الجالٌة المسلمة فى المدٌنة بعق.والفعالٌات

ه. من االجراءات التى تم التوافق علٌها فى إلتزام ضبط النفس والتعاطى بحكمة و إٌجابٌة و إستغالل الموقف فى التعرٌف باإلسالم والدعوة الٌ

المسجد لتوفٌر الرعاٌة الطبٌة للفقراء بالمجان من قبل االطباء المسلمٌن وإقامة بعض ضمن اإلجراءات التى إتخذت إنشاء عٌادة طبٌة فى 

معة الطاوالت المخصصة للدعوة لالسالم والتعرٌف به فى المول التجارى الموجود بالمدٌنة وكذلك بالجامعة. قام إتحاد الطالب المسلمٌن بالجا

ذه الفعالٌات عقد ندوات موسعة ومشروع رائع إلطعام المشردٌن بوسط المدٌنة فى ٌوم السبت بزٌادة نشاطه وفعالٌاته للتعرٌف باإلسالم وشملت ه

لماضى من كل أسبوع. ال ٌفوتنى هنا ان أذكر أن اتحاد الطالب المسلمٌن بجامعة فلورٌدا قد حصل على جائزة أفضل إتحاد طالبى بالجامعة العام ا

من الجامعة والتى تغطى كافة نفقاته وفعالٌاته والموجهة تماما لخدمة االسالم )لك أن تتخٌل وٌحصل على دعم سنوى ٌصل الى ستٌن ألف دوالر 

ا صدٌقى العزٌز رد فعل شٌوخ الفضائٌات ومشعلى الفتن الطائفٌة فى مصر إذا كان هناك إتحاد للطالب المسٌحٌٌن أو الٌهود فى إحدى جامعاتن

مع تزاٌد الغضب فى العالم اإلسالمى ومع .لف جنٌه سنوٌا وموجة للتبشٌر بإحدى هاتٌن الدٌانتٌن(وتدعمه إدارة الجامعة بما ٌقرب من أربعمائة أ

الٌة إقتراب موعد حرق القرآن بدات وسائل االعالم المحلٌة والعالمٌة تتوافد على مدٌنة جٌنزفٌل إلجراء المقابالت مع تٌرى جونز وممثلى الج

ونٌة مع تٌرى جونز سأله مذٌع قناة السى إن إن هل قرأت القرآن فأجاب بالنفى فسأله إذا لماذا تنوى أن المسلمة. و فى إحدى المقابالت التلٌفزٌ

حال تحرقه فأجاب ألن االسالم دٌن ٌدعو إلى العنف و أنظر إلى المسلمٌن فى كل مكان وسترى صدق كالمى فإستهزأ به مذٌع السى إن إن وكذلك ال

إنتهى الموضوع الحقا بأن قرر .التى شاهدتها كانو ٌتحدثون معه بلهجة ساخرة وٌظهرونه بمظهر الغبى المتعصبفى معظم المقابالت التلٌفزٌونٌة 

سته تٌرى جونز تأجٌل حرق القرآن وتحدٌد موعد لمحاكمة القرآن فى وقت الحق ولكنه لم ٌتوقف عن أفعاله الخرقاء. فمثال كان ٌرتدى أعضاء كنٌ

م من الشٌطان وٌمشون فى الجامعة وفى الحدائق العامة وكان ٌقوم بعض المواطنٌٌن األمرٌكٌٌن بسبهم ونعتهم تى شٌرتات مكتوب علٌها اإلسال

فإن كنا نحن معشر المسلمٌن نؤمن أننا ..بالمتطرفٌن والعنصرٌٌن والتهكم علٌهم وكان هذا ٌكسب مسلمى المدٌنة المزٌد من التعاطف والتضامن

سالته الغراء هى الرسالة الخاتمة الكاملة المكملة لكل الشرائع السماوٌة فال ٌنبغى أن نساعد أعدائنا ونظهر دائما على الحق وأن دٌننا الحق وأن ر

ده بٌننا وأبدا بمظهر المتخلفٌن بل ٌجب علٌنا أن ننصر رسول هللا بإتباع سنته و إستلهام مبادئه وأخالقه فى كافة تعامالتنا وأن نفرض جدال وجو

سٌتعاطى مع هذا الحدث كما تعاطى مع ما هو أبشع منه نسٌر على نهجه الكرٌم.بهذا إنتشر اإلسالم فى كافة أرجاء المعمورة حٌث اآلن وكٌف كان 

الدروس المستفادة من هذا الحدث المهم متروكة لتقدٌرك صدٌقى .كان المسلمون األوائل دعاة بالقدوة ولٌس بالصٌاح والغضب والعنف

 .وثوابتنا عسى أن ٌرضى عنا هللا سبحانه وتعالى والحبٌب المصطفى فلنعد إلى قٌمنا.العزٌز
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 ِٛاٛٓ  ١ِٛ٠بد                                              

                   ذائٌٗ فٟ ٘زا اٌؼاٌُ ِ أتسُث ػٓ د١ًٌ...... 

 ِٛزشٍح أتسث ُ ػٓ اٌطش٠ك......  فٟ غاتاخ ٍ  أع١شُ 

ا اٌرماٌء . َِّ ا زش٠كفا َِّ  .   ٚ ئ

 أذؼثُش تثؼط ِ خطٛاذٟ.... 

 ٚاٌطش٠ك ُ اٌّٛصٍح ُ ئ١ٌه ِ 

 .....ْٝ صِّ َوثَُشخ ف١ٙا األشٛاُن ٚاٌسِ 

 فّا أوثَش األغث١اء .. ٚ ِا أوثشٟٔ غثِٟ

ًِّ  خطٛ فٟأ  شٛق ٍ ئ١ٌه ِ  و

 تٛصٍح ُ اٌمٍة ِ ٌٙا اذداٖ ٌ ٚازذ....

 ِش٘ك ٌ ز١ٕا ..ذَِؼة ٌ غاٌثا ً

...ِاء ُ إٌثغ ِ   خفَّ

 ٚ ثُٛب اٌسش٠ِح ػٓ اٌغٛءاِخ شفَّ ..

 ٚٔٙش ُ اٌشٛق ِ أذؼثٗ ُ اٌدش٠اْ.........

 اٌٍٙفح ُ ٚزَذ٘ا ت١ٓ خذب ٍ....... ٚئخصاب

 ٚاٌشزٍح ُت١ٓ أًِ ٍ ٚئخفاق..........

 ٚاٌثسث ُ فٟ أسٚلح ِ إٌفظ ِ ٍِّٛءج ٌ تاٌؼدض....

 ِدٕٛٔح ٌ ٟ٘ األ٠اَ ِ ئر أترؼذ ُ ػٕه ِ 
َُ ار ذثؼذ٠ٓ ػٕٟ....ِدٕٛٔح ٌ ٘  ٟ األ٠ا

ٌْ أٔا .. ز١ٓ أشراق  ِدٕٛ

..... ٚشاق ًٌ زذج ِ ط٠ٛ َٛ َّْ ١ًٌ َ اٌ  أدسن ُ أ

 ِٚٛزش ٌ غ١اتُه ِ..... 
                     ِٚٛزش ٌ اغرشاتٟ.....

 )ِٕمٛي ػٓ خش٠ر(                                                      
 

 صفحة من غير عنوان

 يكتبها واحد فهمان
 م. طارق عبد اللطيف
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                        ٘بُّ َ/ؽَٓ افز١به                         اٌفؼ١ٔٛخ إٌَخ              :إٌّٛػبد ٕفؾخ

 

خ اٌزم٠ُٛ ٚل١بٍُٙ ٘نٖ اٌفزوٖ ػاٌيِٓ ٕٕٚبٚئرقنٚا إٌَٗ إٌغ١ّٗ ٚؽلٖ أٍب١ٍٗ فٝ ل١بً  ئ٘زُ للِبء اٌّٖو٠ْٛ ثلهاٍخ اٌفٍه

ل١ٔٗ ػٍٝ أٍبٍٙب ٚ٘ٝ اٌّىٛٔٗ ِٓ ئصٕٝ ػْو ّٙواً وً ِٕٙب صالصْٛ ٠َٛ ثىً كلٗ ٚئثزىبهُ٘ إٌَٗ اٌّ 4\165ٚ1اٌي١ِٕٗ ِٚملاه٘ب 

ٗ ٠ِٛبً ٠ٚبف ئ١ٌٙب فٝ إٌٙب٠ٗ فَّخ أ٠بَ رَّٝ أ٠بَ إٌَئ رمبَ ف١ٙب األػ١بكٚلل ئٍزقلِٛا فٝ رمل٠و ٛٛي إٌَٗ إٌغ١ّٗ اٌظب٘وٖ اٌفٍى١

هؤ٠خ ٘نا إٌغُ لج١ً ّوٚق اٌٌّْ ٚوبٔذ ٘نٖ اٌظب٘وٖ  اٌزٝ رؼوف األْ ثبٌْوق اإلؽزوالٝ أٚ اٌؾٍيٚٔٝ ٌٕغُ اٌْؼوٜ ا١ٌّب١ٔٗ ٚ٘ٝ

 رمغ ٚلذ ف١ٚبْ ا١ًٌٕ

 
ٌٚنٌه ئػزّلٚا فٝ ٙجٜ اٌزم٠ُٛ ػٍٝ هٕل ٘نٖ اٌظب٘وٖ ، ٌّٚب وبْ اٌفوق ث١ٓ ٛٛي  4\1ٚ 165ٚوبٔٛا ٠ؼٍّْٛ أْ ٛٛي ٘نٖ اٌفزوٖ 

ثؼل ا١ٌّالك وّب  117ٚأْ ٘نٖ اٌظب٘وح لل هٕلد ػبَ ٍٕٗ 1465إٌَٗ إٌغ١ّٗ ٍٕٚزُٙ اٌّل١ٔٗ ٠زىبًِ ؽزٝ ١ٖ٠و ٍٕٗ وبٍِٗ فٝ وً 

لجً ا١ٌّالك .ٚرلي  5151،  4141،  1111،  ٠1111مٛي اٌّإهؿ " ٍَٕٛه٠ًٕٛ " ئٍزٕزغٕب أُٔٙ هٕلٚ٘ب لجً مٌه فٝ ٍٕٝ 

ّب أْ ٘نٖ األ٘واِبد وبْ ِزجؼبً فٝ مٌه اٌؾ١ٓ ٚث 165اٌج١بٔبد اٌزٝ ٔمْذ فٝ أ٘واِبد األٍور١ٓ اٌقبَِٗ ٚاٌَبكٍٗ ػٍٝ أْ رم٠ُٛ اي 

ق. َ .ٚلل أٍٛمٛا ػٍٝ  4141ق. َ ٔغل أْ ٘نا اٌزم٠ُٛ وبْ َِزؼّالً ِٕن مٌه اٌؾ١ٓ أٚ لجً مٌه ثلٚهٖ أٜ فٝ  1111وبٔذ ِٛعٛكٖ فٝ 

 اٌْٙٛه أٍّبء آٌٙزُٙ ٠ٚم١ّْٛ األؽزفبالد فٝ وً ّٙو ثاٍُ اٌّؼجٛك اٌنٜ ٠َّٝ اٌْٙو ثاٍّٗ فٝ ا١ٌٙىً اٌّقٖٔ ٌؼجبكرٗ .

 ء ٘نٖ اٌْٙٛه وّب عبء فٝ رم٠ُّٛٙ ٘ٝ :ٚأٍّب

ئٌٗ اٌؾىّٗ ٍّٚبٖ اٌّزأفوْٚ ئٌٗ اٌؼٍّٛوبٔٛا ٠ؾزفٍْٛ ثٗ فٝ ع١ّغ أٔؾبء اٌمطو ٌّلح أٍجٛع ٚال ٠ياي  رٛد )رؾٛد ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

 األلجبٛ ٠ؾزفٍْٛ ثٗ األْ ٠َّٚٝ " ػ١ل ا١ٌٕوٚى "

 ش وبٔذ األهٗ رغطٝ ثبٌّؾب١ًٕ اٌيهاػ١ٗ .ٚ٘ٝ ئٌٙٗ اٌيهاػٗ ؽ١ ثبثٗ : ) ثٝ صت ٚد ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

 ئٍُ اٌي٘وٖ ئٌٙٗ اٌغّبي ألْ اٌّيهٚػبد فٝ أصٕبءٖ ري٠ٓ ٚعٗ األهٗ . ٘برٛه : ) ؽزؾٛه ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

 ئٌٗ اٌق١و أٚ اٌضٛه اٌّملً . وٙه : ) وب ٘ب وب ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

 ٍٝ ئٌٗ اٌّطو ِٚٓ ئٍّٗ ئّزك ئٍُ ِل٠ٕخ ١ٛجٗ .أٜ األػٍٝ أٚ األٍّٝ ٚوبْ ٠طٍك ػ ٛٛثٗ ) ٛٛث١ب ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

 ) ٌُ رٛٙؼ اٌىزبثبد اٌمل٠ّٗ ٍجت ر١َّزٗ (أ١ِْو

 ئٌٗ اٌؾواهٖ ئم رٕٚظ ف١ٗ اٌيهاػٗ ثَجت ئهرفبع كهعخ اٌؾواهٖ . ثوِٙبد : ) ثبِٛٔذ ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

 ػبد .ئٌٗ اٌّٛرٝ ٚاٌفٕبء ٢ْ ف١ٗ رٕزٙٝ اٌّيهٚ ثوِٛكٖ ) ثبهاؽبِٛد ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

 أٜ ئٌٗ اٌظالَ إلػزمبكُ٘ أٔٗ ٠َبػل ػٍٝ ئىاٌخ اٌظالَ ٌٚٙنا ٠ىْٛ إٌٙبه فٝ ّٙوٖ أٛٛي ِٓ ا١ًٌٍ . ثٌْٕ ) ثبفَٕٛ ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

 ئٌٗ اٌّؼبكْ ٚاألؽغبه ، ٌٚنٌه ١َّ٠ٗ اٌؼبِٗ ثإٚٔٗ اٌؾغو . ثإٚٔٗ ) ثب أٚٔٝ ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

بء ألْ للِبء اٌّٖو١٠ٓ وبٔٛا ٠فوؽْٛ ف١ٗ ٌيػُّٙ أْ ) ؽٛهً ( ئٌٗ اٌٌّْ ئٔزمُ ف١ٗ ألث١ٗ أٜ فوػ اٌَّ أث١ت ) ٘ٛثب ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

 ) أٚى٠و٠ٌ ( أٜ ا١ًٌٕ ِٓ ػلٖٚ ) ٍذ ( أٜ اٌزؾبه٠ك .

                                                                                                      أٜ ئثٓ اٌٌّْ . َِوٜ : ) ٌِ هع ( ثب١ٌٙوٚغ١ٍف١ٗ

ٚ٘ىنا ٔغل أْ للِبء اٌّٖو١٠ٓ لل ئٍزقلِٛا رم٠ّٛبً  . أٜ اٌْٙو اٌٖغ١و) وٛعٝ أربفٛد (ٚأِب اٌقَّخ أ٠بَ اٌجبل١ٗ ِٓ إٌَٗ فمل ١ٍّذ 

ُ ِٓ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ فٍى١بً ِؾىّبً ِٕن أللَ اٌؼٖٛه ٚئثزىوٚا إٌَٗ اٌّل١ٔٗ ِّب عٕت رم٠ُّٛٙ أ٘ٛاء اٌٍّٛن ٚاٌؾىبَ ث١ّٕب ٔغل ِؼبٕو٠ٙ

ٚاٌوِٚبْ ٚاألّٛه١٠ٓ وبٔٛا ٠زقجطْٛ فٝ ِؾبٚالد فبٍّٗ ٚػ١ّمٗ ٌوثٜ أٚائً اٌْٙٛه اٌمّو٠ٗ ثأٚائً اٌْٙٛه اٌّل١ٔٗ .ٚ٘نا ٠لٌٕب ػٍٝ 

 أُٔٙ ػٕٛا ثلهاٍخ ؽووخ اٌٌّْ اٌظب٘و٠ٗ ٍٜٚ إٌغَٛ اٌضبثزٗ ِٕن أللَ ػٖٛه اٌزبه٠ـ ٚئٍزٕجطٛا ِٓ مٌه ٛٛي إٌَٗ إٌغ١ّٗ .

ٍبػٗ ِضٍٙب هِيٚا  11ٍبػٗ ٚا١ًٌٍ ئٌٝ  11ٚلَُ إٌٙبه ئٌٝ  ه فمل وبْ ا١ٌَٛ ٠مله ِٓ ِٕزٖف ا١ًٌٍ ئٌٝ ِٕزٖف ا١ًٌٍ اٌنٜ ١ٍ٠ٗ .ونٌ

 ٌٙب ثوؽٍٗ ٠مطؼٙب ئٌٗ اٌٌّْ فٝ اٌؼبٌُ األفو ٠قٛٗ فالٌٙب ؽوٚة ِغ أػلاء رٕزٙٝ ثأزٖبهٖ ٚئّواق اٌٌّْ ِٓ عل٠ل .
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Ramadan War1973 

 

, Ramadan War, or October War also known as the 1973 Arab–Israeli War, was a war fought by the 

coalition of Arab states led by Egypt and Syria against Israel from October 6 to 25, 1973.The war began 

when the Arab coalition launched a joint surprise attack on Israeli positions in the Israeli-occupied 

territories onYom Kippur, the holiest day in Judaism, which occurred that year during the Muslim holy 

month of Ramadan.
[45]

 On this specific holiday (unlike any other) the country comes to a complete 

standstill; both religiously observant Jews and most of the secular majority fast,
[46]

 abstain from any use 

of fire, electricity, engines, communications, etc., all road traffic ceases, and airports are shut down. 

(See Yom Kippur - Observance in Israel.) Many soldiers also go home from military facilities for the 

holiday, and Israel is more vulnerable with much of its military on leave.Egyptian and Syrian forces 

crossed ceasefire lines to enter the Sinai Peninsula and Golan Heights respectively, which had been 

captured by Israel in the 1967 Six-Day War. Both the United States and the Soviet Union initiated 

massive resupply efforts to their respective allies during the war, and this led to a near-confrontation 

between the two nuclear superpowers. The war began with a massive and successful Egyptian crossing of 

the Suez Canal. After crossing the cease-fire lines, Egyptian forces advanced virtually unopposed into 

the Sinai Peninsula. After three days, Israel had mobilized most of its forces and managed to halt the 

Egyptian offensive, settling into a stalemate. The Syrians coordinated their attack on the Golan Heights to 

coincide with the Egyptian offensive and initially made threatening gains into Israeli-held territory. 

Within three days, however, Israeli forces had managed to push the Syrians back to the pre-war ceasefire 

lines. They then launched a four-day counter-offensive deep into Syria. Within a week, Israeli artillery 

began to shell the outskirts of Damascus. As Egyptian president Anwar Sadat began to worry about the 

integrity of his major ally, he believed that capturing two strategic passes located deeper in the Sinai 

would make his position stronger during the negotiations. He therefore ordered the Egyptians to go back 

on the offensive, but the attack was quickly repulsed.                             Selected by: Shereen  
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