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 فٝ كّٝ حٌشكِّٓظُش       كممةالعدد

 عندماانقمب السادات عمى الناصريين وخمع دولتيم فى
بداية السبعينات وقال قولتو الشييرة انيم يتمسحون 

لم يستوعب الناصريون الدرس , بقميص عبد الناصر 
 ,وارتموا فى ِحضن الروس وأخذوا يتباكون عمى االشتراكية 

 وكذلك عندما انقمب السيسي عمى االخوان وخمع دولتيم
لم يستوعب , وقال قولتو الشييرة انيم يتمسحون باالسالم 

االخوان الدرس وارتموا فى حضن االمريكان واخذوا يتباكون 
والمشيد فى الحالتين واحد وىو ان , عمى االسالم 

الناصريين وىم لفيف من االشتراكيين واليساريين وقميُل من 
الشعب الُمغرر بو وكذلك االخوان وىم لفيٌف من االسالميين 

وىنا , والسمفيين وقميل من الشعب المتدين المخدوع فييم 
تصدق المقولة بان مصر لن تقوم اال بالمصريين وليس 

بالروس واالمريكان او من يتمسح فييما متظاىرا 
واالحداث تثبت صدق تمك المقولة , باالشتراكية واالسالم 

ولو اختمفنا واحتدم بيننا النقاش فالحقيقة واحدة وىى ان 
الروس واالمريكان ال يريدون االمصمحتيم وان الناصريين 

فالميم , واالخوان يتاجرون بالشعب وباالشتراكية واالسالم 
احفظنا منيم جميعا آمين واخرجنا منيم سالمين غانمين 

وأما عن مصر فقدرىا منذ بدء التاريخ أن . يارب العالمين
وىو الرئيس او الممك ويتحكم فييا  (الفرعون )يحكميا

وىم العمال  (الشعب)وىم رجال الدين ويبنييا  (الكينة )
والفالحيين وصغار الموظفين ويتمتع بخيرىا االجنبى وُييان 

 .عمى ارضيا المصرى
 

 

  :إقرأ فى ىذا العدد 
                       ِظُش فٝ كّٝ حٌشكّٓ    :كلمة العدد * 

  2                                      صرئيس التحرير/بقلم 
حاب الجريحة تستنجد إنقذوا  :دفتر االحوال الشخصية *

 3     ص                      إكرامى نجم/مهندس!! جلب 

 من وراء سقوط الدولة فى مصر؟                    :صورة الغالف* 
 4ص ابن البلد                                          / اعداد

 اصغر بطمة عالم لالسكواش : ركن الرياضة *  

 5                       ص       كابتن كيمو        / إعداد 
 5ص      ايهاب فوزى  /بقلم      خواطر:  وجهة نظر * 

 6 صخالد جيلي  /إعدادتجليات للحالج :     ركن األدب *

الفتة بالخل والثوم         : لك يا سيدتى* 

           7       ص                   بنت  النيل            / إعداد  
                                        من الذاكرة:  ركن المصريين بالخارج*

 8 ص                                   محمد نجيب  /   بقلم

 8ص         صقر السما / اعداد  :نقطة ومن اول السطر* 
سور مجرى العيون :مصر التى ال يعرفها المصريون *  

 9ص               كريم ابوالعزائم/ إعداد دبالقاهرة       
                              المستشار ممتاذ نصار:رجلٌ من مصر 

 10ص                                    على احمد    /اعداد
فستان الزفاف  :قرأت لك 

                                      سامح جميل/ اختيار 
 10ص

  ما عالقة شم النسيم بيوم الزينة                                                      :قشةقضية للمنا*
                11صابن البشير                                         / بقلم

  12صمن البالغة                             :واحة االيمان*

 13ص يا مصر                     :صفحة من غيرعنوان*

 14ص مائة عام على سايكس بيكو             :مختارات *

      امريكا ونظرية كيس الفئران        :صفحة المنوعات*

 15احمد طه                                      ص/  اختيار 

AL BASHIR MAGAZINE                           16  ص
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   أٔمزٚح كٍذ: كٍذ حٌـش٠لش طغظٕـذ إلٔمخر٘خ        :حٌشخظ١ش حألكٛحي دفظش

حٔلذسص ِذ٠ٕش كٍذ حٌغٛس٠ش، حٌّمغّش ػٍٝ أسع حٌٛحلغ اٌٝ لغ١ّٓ، حٌمغُ حٌغشرٟ حٌزٞ ِخ صحي طلض ع١طشس حٌٕظخَ حٌغٛسٞ، ٚحٌمغُ 

حٌزٞ طغ١طش ػ١ٍٗ ػذس ِـّٛػخص ِٓ حٌّؼخسػش حٌّغٍلش ، اٌٝ كخٌش غ١ش ِغزٛلش ِٓ حٌلشد حٌشخٍِش ِٕز ٠َٛ  (كٍذ حٌّلشسس)حٌششلٟ 

حٌخ١ّظ حٌّٕظشَ ، ك١غ حعظٙذفض حٌغخسحص حٌظٟ ٔفز٘خ عالف حٌـٛ حٌلىِٟٛ أكذ حٌّشخفٟ فٟ كٟ حٌغىشٞ  فٟ كٍذ حٌششل١ش ، ِشفٝ 

 ِٛظف١ٓ، أكذُ٘ ٘ٛ ؽز١ذ حألؽفخي حٌٛك١ذ حٌّظزمٟ فٟ كٍذ 6 أؽفخي 3ٚ شخًظخ ػٍٝ حأللً، ر١ُٕٙ 27حٌمذط، ِغفشس ػٓ حعظشٙخد 

 ٘زٖ حالػظذحءحص سدحص فؼً غ١ش ِلغٛرش ِٓ ؿخٔذ حٌّؼخسػش حٌّغٍلش ، حٌظٟ حعظٙذفض حألك١خء عظؼخسصا  .حٌّلشسس ، حٌذوظٛس ِلّذ ِؼخص

 شخًظخ، ِؼظُّٙ 14حٌظٟ ٠غ١طش ػ١ٍٙخ حٌٕظخَ حٌغٛسٞ رٛحرً ِٓ لزحثف حٌٙخْٚ ِٚذحفغ ؿُٕٙ حالٔظمخ١ِش ، ِّخ أعفش ػٓ اص٘خق أسٚحف 

طخًٍ كٍّش حٌظذ١ِش حٌمخطٍش حألخ١شس فٟ كٍذ طظؼ١ذ ٘خثً فٟ حٌمظخي ػٍٝ ِذٜ حألعزٛع حٌّخػٟ، ِّخ أعفش ػٓ ح١ٙٔخس حٌٙذٔش    .ِٓ حٌّذ١١ٔٓ

حٌـضث١ش ٌٍلشد حٌظٟ حعظٍٙىض عٛس٠خ ِٕز أوؼش ِٓ خّظ عٕٛحص، وّخ طُٙذد كخٌش اػخدس حرظذحس حألػّخي حٌؼذحث١ش أ٠ًؼخ افشخي حٌّلخٚالص 

حٌّظـذدس ٌؼمذ ِلخدػخص حٌغالَ فٟ ؿ١ٕف حٌظٟ طشػخ٘خ حألُِ حٌّظلذس، فؼاًل ػٓ اِىخ١ٔش ػشلٍظٙخ أٚ طؼط١ٍٙخ ٌٛطٛي حٌّغخػذحص حإلٔغخ١ٔش 

ػٍٝ حٌظؼ١ذ حالعظشحط١ـٟ، ال طٛؿذ دالثً طش١ش اٌٝ لشد سغزش  .اٌٝ حٌّٕخؽك حٌّلخطشس فٟ حٌزالد، ِّخ ع١ئػش ػٍٝ حٌّال١٠ٓ ِٓ حٌغىخْ

حٌمٛحص حٌلى١ِٛش حٌغٛس٠ش ٚكٍفخثٙخ حٌشٚط العظؼخدس حٌغ١طشس ػٍٝ حٌّذ٠ٕش رؤوٍّٙخ، ٌٚىٓ طش١ش رؼغ حٌظمخس٠ش، ِٓ خالي سطذ أِخوٓ 

طشوض حٌٙـّخص حٌـ٠ٛش، ٚطلشوخص آٌش حٌلشد حٌشٚع١ش، ِٚالكظش ِٕخؽك حٔذالع حالشظزخوخص ػٍٝ ؽٛي خؾ حٌؼالع أٚ حألسرغ و١ٍِٛظشحص 

حٌفخطٍش ِخ ر١ٓ حٌٕظخَ ٚحٌّؼخسػش، اٌٝ سغزش حٌمٛحص حٌلى١ِٛش رّلخطشس ِؼخلً حٌّؼخسػش حٌّغٍلش، ِٛػل١ٓ أْ حٌٙذٔش حٌّفشٚػش 

فٟ كخي طلض حٌظخ١ّٕخص حٌظٟ طش١ش اٌٝ حكظّخ١ٌش طط٠ٛك كٍذ، ف١غ١ظغ١ش  .أػطض ٔظخَ حٌشث١ظ حٌغٛسٞ رشخس حألعذ ِـخاًل ٌٍّٕخٚسس

حٌٛػغ حإلعظشحط١ـٟ فٟ عٛس٠خ رغشػش وز١شس ٔلٛ حألعٛأ، ١ٌظ فمؾ رخٌٕغزش ٌٍغٛس١٠ٓ، ٌٚىٓ أ٠ًؼخ رخٌٕغزش ٌٍشث١ظ حٌظشوٟ سؿذ ؽ١ذ 

أسدٚغخْ ٚإلدحسس أٚرخِخ، حٌظٟ سحٕ٘ض رشىً وز١ش ػٍٝ ِلخدػخص حٌغالَ إلٔٙخء حٌلشد حأل١ٍ٘ش ٚا٠مخف طٛعغ دحػش فٟ خؼُ حٌفٛػٝ 

خ اعظشحط١ـ١خ وز١ًشح ٌٍشث١ظ حٌشٚعٟ فالد١ّ٠ش رٛط١ٓ، حٌظٟ عخػذص لٛحطٗ  ًِ حٌغٛس٠ش، ٚػٍٝ حٌـٙش حألخشٜ، ع١لمك طط٠ٛك كٍذ أ٠ًؼخ طمذ

طش١ش حإلكظخث١خص      ".ٚلف حألػّخي حٌؼذحث١ش"حٌّظٛحؿذس فٟ عٛس٠خ ٔظخَ حألعذ إلؿشحء ػ١ٍّخص ػغىش٠ش أوؼش طشو١ًضح فٟ ظً شٙشٞ 

 شخًظخ، ِؼظُّٙ ِٓ حٌّذ١١ٔٓ ِٓ وال ؽشفٟ حٌّذ٠ٕش، ٔظ١ـش ٌظـذد حالشظزخوخص؛ ففؼاًل ػٓ حعظٙذحفٗ 200حأل١ٌٚش اٌٝ عمٛؽ أوؼش ِٓ 

ٌٍّشفٝ رلٟ حٌغىشٞ رظخسٚخ١ٓ ِظالكم١ٓ، حعظٙذف حٌط١شحْ حٌلشرٟ حٌٕظخِٟ أك١خء كٍذ حٌششل١ش، رّخ فٟ رٌه، كٟ حٌّشؿش ، رخد 

ح١ٌٕشد ، رؼ١ذ٠ٓ، وشَ حٌطشحد ، حٌلشحرٍش ، حألٔظخسٞ، رغظخْ حٌمظش ، ٚحٌىالعش ، ٚسد ػٕخطش حٌّؼخسػش حٌّغٍلش رخعظٙذحف حألك١خء 

حٌغشر١ش حٌظٟ ٠غ١طش ػ١ٍٙخ حٌٕظخَ رمزحثف حٌٙخْٚ ِٚذحفغ ؿُٕٙ، رّخ فٟ رٌه أك١خء ح١ٌّذحْ، حٌّٛوخِزٛ، حٌغ١ٍّخ١ٔش ، حٌض٘شحء، حٌغش٠خْ 

أطٟ ٘زٖ حألكذحع فٟ ظً حعظّشحس حٌلخٌش حإلٔغخ١ٔش ٚحٌخذ١ِش حٌّظشد٠ش حٌظٟ ٠ؼ١شٙخ عىخْ ِذ٠ٕش كٍذ ِٕز فظشس ؽ٠ٍٛش،  .حٌـذ٠ذس ، ٚحٌـ١ٍ١ّش

 حٌششل١ش، حالسطفخع ك١غ طؼخٟٔ حٌّذ٠ٕش ِٓ حٔمطخع ِغظّش فٟ خذِخص حٌىٙشرخء ٚح١ٌّخٖ، عٛء خذِخص حإلٔظشٔض ٚشزٗ حٔؼذحِٙخ فٟ كٍذ

ٚفٟ ٘زح حٌغ١خق، دػض ٌـٕش  .حٌـٕٟٛٔ رؤعؼخس حٌّٛحد حٌغزحث١ش حألعخع١ش، ٚٔذسس ِٛحسد حٌّشظمخص حٌٕفط١ش وخٌّخصٚص ٚحٌغخص ٚحٌزٕض٠ٓ

حٌظ١ٍذ حألكّش حٌذ١ٌٚش ٌٛلف حٌٙـّخص حٌؼشٛحث١ش ٚطـٕذ اٌلخق حألرٜ رخٌّذ١١ٔٓ، طلض ؽخثٍش ِٛحؿٙش كٍذ ٌّخ ٚطفظٗ رخٌىخسػش حإلٔغخ١ٔش 

أ٠ّٕخ وٕض فٟ كٍذ، عظغّغ أطٛحص حٌمظف ٚحٔفـخسحص لزحثف : "حٌـذ٠ذس، ك١غ لخي فخٌظش ؿشٚط ، سث١ظ ِىظذ كٍذ ٌٍظ١ٍذ حألكّش

أِخ ػٍٝ حٌظؼ١ذ حٌذٌٟٚ،   ".حٌٙخْٚ، ٚأطٛحص حٌطخثشحص طلٍك فٛله، حٌـ١ّغ ٕ٘خ ٠خشٝ ػٍٝ ك١خطٗ، ٚال أكذ ٠ؼشف ِخ حٌزٞ ع١لظً الكمًخ

فّخ صحي حٌّزؼٛع حٌذٌٟٚ حٌخخص ٌغٛس٠خ، عظ١فخْ دٞ ١ِغظٛسح ، ِظفخثاًل ربِىخ١ٔش حعظّشحس حطفخق ٚلف حألػّخي حٌؼذحث١ش، ِٛػًلخ رؤْ 

، ِٚؼضًصح حٌفـٛس ِخ ر١ٕٗ ٚر١ٓ ِخ ٠لظً ػٍٝ أسع حٌٛحلغ ِٓ خالي طظش٠لٗ ربكشحص طمذَ فٟ "حٌٙذٔش ِغظّشس، ٌٚىٕٙخ رخٌىخد طٕـٛ"

عٍغٍش حالؿظّخػخص ٚحٌّشخٚسحص ر١ٓ حألؽشحف حٌّظلخسرش، سغُ طـ١ّذ حٌّلخدػخص اػش حٔغلخد ٚفذ حٌّؼخسػش حٌغٛس٠ش حػظشحًػخ ػٍٝ 

كٍذ، طٍه حٌّذ٠ٕش حٌظٟ طٕؼق رآالف حٌغ١ٕٓ ِٓ ػزك حٌظخس٠خ حٌضحخش، حٌظٟ ططً ػ١ٍه ِٓ خزخ٠خ صٚح٠خ٘خ  .حٔظٙخوخص ٔظخَ حألعذ ٌٍٙذٔش

ٚأصلظٙخ رشحثلش آالف حٌلؼخسحص حٌّظؼخلزش، ٠ٚشظزه ف١ٙخ أٌك حألصِخْ حٌغخرشس ِغ أٔٛحي حٌظٕخػخص حٌٕغ١ـ١ش ٚسٚػش حٌؼّشحْ حٌّظمٕش 

كٍذ ، حٌظٟ وخٔض ِمظذ حٌّظٕزٟ ، ٚؿٕش ػذْ .١ٌٕغـٛح ػمًذح أٌّخع١ًخ ٠ض٠ٓ سلزش كخسحص كٍذ حٌمذ٠ّش ٠ٚظٛغٙخ رلٕٛ ِغ أك١خثٙخ حٌشحل١ش

خ ٌظمطغ دحرش ِخشر١ٙخ، طؼخٟٔ ح١ٌَٛ ِٓ كٍّش ِّٕٙـش ِٚـشِش  ًِ حٌّؼشٞ حٌظٟ خٍغ أِخَ ط١ٙٙخ ػٕفٛحٔٗ ٚسًػخ ، ٚحٌظٟ حعظٍض كغخِٙخ دٚ

ٌظم٠ٛؼٙخ، طغظزذي ُك١ٍّٙخ رذِخء أرٕخثٙخ ػٍٝ ػشح٘خ حٌطخ٘ش ، ٚطٍفع أٔفخعٙخ حألخ١شس رؼذ أْ حعظٛؽٕٙخ شزحر حألفخق ِٚغٛي حٌؼظش حٌلذ٠غ ، 

 ( أعؼذ حٌّذّسط ِلخِٟ ٚ ٔخشؾ عٛسٞ/رمٍُ  ) كٍذ _أٔمزٚح # :١ٌظزق ػٕٛحٔٙخ حٌّشٙٛس ح١ٌَٛ

                اكرامى نجم/ اعداد م 
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مه الذى يعمُل علي اسقاط الدولة في مصز اآلن ؟     :صورة الغالف 
            الفساد وضعف النظام؟    أم عناد  االخوان وشلة األمزيكان ؟

 

                                                                                                                                            
 

أصبح واضحا وضوح الشمس عند الشروق أن الدولة المصرية العريقة التى تأسست منذ أن عاش االنسان المصرى عمى 
ورغم ان ىذه الدولة قد استطاعت ان تحمل الحضارة لمبشرية بحب , ارض مصر من آالف السنين تواجو خطر السقوط  

إال أن التحديات التى تواجو الدولة المصرية ىذه االيام , المصرى الرضو وايمانو عمى مر السنين بربو وعزمو وكفاحو لمبقاء 
...   تكاد تعصف بيا 

وىذه التحديات جاءت نتيجة لعدة عوامل منيا الفساد الموروث من عشرات السنين وضعف النظام منذ الثالثين من 
... وعناد جماعة االخوان ومؤيدييا  وأخيرا شمة االمريكان المنتفعين من ضعف النظام وسقوط الدولة فى مصر  2013يونيو

فمصر تعيش مرحمة من الفساد منذ منتصف القرن العشرين , واذا تكممنا عن الفساد المنتشر عمى ارض مصر فحدث وال كذب 
وىذا الفساد كان البوابة االولى لسقوط كل االنظمة بداية من , واكبو فقر قادح وضياع لالخالق والذمم وبحث فاجر عن الثراء 

الثالثين   وضياع ىيبة الدولة فىعمى يد االسالميين  وانفتاح السادات الذى ادى الى مقتمو فى اوائل الثمانينات 67نكسة يونيو
. عاما من حكم مبارك ثم مرحمة التخبطات بعد مبارك تحت حكم المجمس العسكرى ثم االخوان ثم السيسي 

مائيم فى توأما عن عناد االخوان ومؤيدييم وعدم تعمميم من دروس التاريخ والطعم فى السمطة وعدم اعترافيم باخطائيم وار
احضان امريكا واوروبا نكاية فى السيسي جعميم يتحالفون مع الشيطان كى تسقط الدولة وما نراه من ارىاب يفوق اى ارىاب 

وأخيرا فشمة االمريكالن الذين وجدوا ان .عمى وجو االرض اال دليل قوى عمى عنادىم وخطورتيم رغم ما القوه من ظمم وغدر 
سبوبة المعارضة  والمعب عمى وتر ضعف النظام جعميم لقمة سائغة لوحوش الراسمالية الحاكمة فى العالم وىكذا اصبحت ىذه 

 .فى ارض مصر فسادا وتخريب ولك اهلل يا مصر  غيب والمنتفعين لقمة سائغة في يد االمريكان يعيثونمالشمة من الشباب ال
حٌّظشٜ أفٕذٜ/ رمٍُ 
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                                       :وجيُة نظر 
ٌغض أٔغخن ٚلذ أغش٠ظٕٟ رفُ )ِٓ سعخثً حٌلذ حٌـذ١ٌش

٠ٚذ طّظذ ٔلٛٞ و١ذ ِٓ خالي حٌّٛؽ . ػزد حٌّٕخدحس سل١ك

أْ رسٚس حألٌُ ٌٍؼخشك طلذع ػٕذِخ ٠ذسن أْ  (ِذص ٌغش٠ك

ِؼشٛلظٗ لذ حرظؼذص ػٕٗ ٟٚ٘ الطضحي طلزٗ ، ٚال ٠ىّٓ 

ِٛػغ حألٌُ ٕ٘خ فٟ طل١ًٍ أعزخد رٌه حٌفشحق أٚ حٌـفخء ، 

رً حٌؼزحد ٚوً حٌؼزحد ٠ٕلظش فٟ ِمخسٔش أ٠خَ حٌغؼخدس حٌظٟ 

وخٔض رمشد طٍه حٌلز١زش ٚو١ف أػلض رؼذ فشحلٙخ ، ٚطذق 

. كخٌض ٌفمذوُ أ٠خِٕخ فغذص عٛدح  )حرٓ ص٠ذْٚ فٟ ر١ض شؼش 

كخٚي أْ ٠ؼ١ذ طشط١ذ أٚسحق  (ٚوخٔض رىُ ر١ؼخ ١ٌخ١ٌٕخ

حٌشعخٌش ٌٚىٓ حٌظغخإالص ٚحألفىخس حٌظٟ رذأص طٙظض وخٌضٌضحي 

حٌزٞ لؼٝ ػٍٝ وً أػّذس ر١ٕخْ كشٚفٗ وخٔض ٌٗ رخٌّشطخد 

ٌّخرح ال طٕظٟٙ لظض حٌلذ حٌؼ١ٕفش اال : ، فغؤي ٔفغٗ لخثال

 .سحقرخٌف

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

عؤدحفغ ػٕٗ ِخ ك١١ض ِئِٕخ .. ح١ٌّض حٌلٝ. ػزذ حٌٕخطش 

فؤفىخسٖ ٚػشٚرظٗ ٚٚؽ١ٕظٗ ِّٙخ وخٔض حخطخثٗ فّٓ وخْ 

حطخرغ ػٍٝ ِش عٕٛحص وؼ١شس !ِٕىُ رال خط١جش ف١ٍشِٗ رلـش

حلالَ ِذكض ٚحلالَ رِض ٚلظٍض ٘زح حٌشحؿً آالف حٌّشحص ، 

ٚحطزوش رؼغ ِٓ سػخء ٔضحس لزخٔٝ .. ططخٌٚض ػ١ٍٗ ٚكخوّظٗ 

ًَ حٌىزش٠خء .. لظٍٕخَن .. فٝ حٌضػ١ُ حٌشحكً  ًِ ..٠خ ؿز ٚآخَش لٕذ٠

ٚآخَش ع١ٍف ِٓ .. ٠ؼُٟء ٌٕخ فٟ ١ٌخٌٟ حٌشظخء .. ص٠ٍض 

 ْٗ ُٓ رىٍظخ ٠ذ٠ٕخ ٚلٍُٕخ ح١ٌَّّٕٗ ..حٌمخدع١ .. ٌىٓ .. لظٍٕخَن ٔل

٠شؼشٔٝ رخٌّشحس ٘ٛ أْ ٔـذ فٝ ٘زح حٌـ١ً ِٓ ٠ى١ٍْٛ  ِخ

ػُ حسٜ حٌؼـذ .. حلغٝ حٌؼزخسحص لغٛس ٌشخض ػزذ حٌٕخطش 

.. حٌؼـخد رؼذ٘خ ِٓ ٔششُ٘ الكخد٠غ لذع١ش ٚأخشٜ ٔز٠ٛش 

طذػٛ ٌّلخعٓ حألخالق ، طٕخلغ غ١ش ِفَٙٛ ٚال أػٍُ عززخً 

  حٌٕخطشٌٗ ٚهلل حألِش ِٓ لزً ِٚٓ رؼذ ٚسكُ هللا ؿّخي ػزذ 

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

ٌمذ ٌم١ض حٌظخرؼ١ٓ ٚوؼ١شحً ِٓ : ل١ً ألشؼذ حٌطّخع *

حٌظلخرش، فًٙ س٠ٚض ِغ ػٍٛ عٕه كذ٠ؼخً ػٓ حٌٕزٟ طٍٝ 

ٔؼُ، كذػٕٟ ػىشِش ػٓ حرٓ ػزخط : هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ؟ فمخي

خٍظخْ ال طـظّؼخْ فٟ : ػٓ حٌٕزٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لخي

ٔغ١ض ٚحكذسً، ٚٔغٟ ػىشِش : ِٚخ ّ٘خ ؟ لخي: ل١ً. ِئِٓ

 ايياب فوزى/بقمم                   .حألخشٜ

  لالسكواش بطمةعالم أصغر: سوٓ حٌش٠خػش

 

توجت العبة المنتخب المصري , نور الشربيني بطمة لمعالم 
في المعبة , بالفوز عمى الالعبة اإلنجميزية لورا ماسارو 

, في المباراة التي أقيمت بينيما في ساعة مبكرة من 3-2
  .صباح السبت, في ماليزيا

 

وبذلك نجحت نور أن تحقق رقما قياسيا جديدا, كونيا 
باتت أصغر العبة في تاريخ االسكواش تحرز لقب بطولة 

 1 عاما فقط, من مواليد 20العالم, حيث تبمغ من العمر 
                                                                    .1995نوفمبر 

كيمو"إعداد كابتن 
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 خالد جيلى/ اختيار                                ... للحالجتجليات           :ركن األدب

 
 يا عيَن عيِن وجودي يا مدى ِىممي يا منطقي و ِعباراتي و إيمائـي

 و تباعيضي و أجزائي يا كّل ُكّمي يا سمعي و يا بصري يا ُجممتي 
 و ُكلَّ ُكـّمك ممبوٌس بمعنائــي.........يا كّل كـّمي و كلُّ الكـلِّ ممتبٌس 

  فصرُت رىينًا تحت أىوائي...يا َمن بو ُعمَقْت روحي فقد َتمفت وجداً 
 و ُيسعدني بالنوِح أعدائـي..أبكي عمى َشجني من ُفرقتي وطني طوعاً 

  تمّكن في مكنوِن أحشائـي........أدنو فُيبعدني خوٌف فيُقمقنــي شوقٌ 
 موالي قد مّل من ِسقمي أطّبائـي... فكيف أصنُع في حبٍّ َكِمْفُت بو 

 ءِ  بالدا ىل يتداوى الداء...   فقمت ليـم يا قوم  ... تداَو بو منو قالوا
  فكيف أشكو إلى موالي موالئـي ؟...ُحّبي لموالي أضناني و أسقمني

 يمائـــيإغيُر ...   فما ُيترجُم عنو ....و القمُب يعرفـوُ   ...ي ألرُمقوإنِّ 
 صُل بموائـــيأ عميَّ مّني فإّني ....يا ويَح روحَي من روحي فوا أسفي

  المـاءِ   من  و ىو في بحرٍ ....  َتغوثُّاً   تبدو أناممــوُ  ... ّنني َغِرقٌ أك
 في سويدائـي ... إال الذي حلَّ مّني...حدٍ أ ِمن  وليس َيْعَمُم ما القيتُ 
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   ٘خ ػٓ ؿذطٝػضُ أوٍش ِظش٠ش أط١ٍش ٚس.. حٌفظش رخٌخً ٚحٌؼَٛ :ٌه ٠خ ع١ذطٟ 

 
أوٍش ِظش٠ش أط١ٍش حرظىشطٙخ ؿذطٝ، ٚؽزك سث١غٝ ػٍٝ ِخثذس حٌّظش١٠ٓ، .. حٌفظش رخٌخً ٚحٌؼَٛ حٌفظش 

حٌؼم١مش أٚ حالكظفخي رخٌٌّٛٛد حٌـذ٠ذ ٚوزٌه فٝ ػ١ذ حألػلٝ، ٚطشطزؾ حٌفظش : ٚخخطش فٝ حٌّٕخعزخص ِؼً

رشىً أعخعٝ رخٌٍلَٛ، فال ٠ّىٓ ػٍّٙخ اال رشٛسرش حٌٍلّش حٌؼخٔٝ أٚ حٌّٛصس أٚ حٌزظٍٛ أٚ أٜ ٔٛع 

ِمخد٠ش حٌفظش رخٌخً ٚحٌؼَٛ . ٚٔمذَ ٌِه ؽش٠مش ػًّ حٌفظش حٌّظش٠ش رخٌخً ٚحٌؼَٛ فٝ خطٛحص رغ١طش..آخش

 ِالػك وز١شس ػَٛ ِفشَٚ طٍظش ؽّخؽُ صرذس 4وٛد ٚٔظف أسص ِغغٛي خزض ٔخشف ِمطغ لطغ طغ١شس 

ٌألسص ٚطل١ّش حٌؼَٛ شٛسرش ٌلّش ٔظف وٛد خً و١ٍٛ ٌلّش رظٍش ِظٛعطش ٌغٍك حٌٍلُ كزٙخْ ِغظىش 

لِٛٝ رغٍك حٌٍلّش رؼذ طمط١ؼٙخ فٝ ِخء - 1ٚسق ٌٛسح ٍِق ٚفٍفً أعٛد ؽش٠مش ػًّ حٌفظش رخٌخً ٚحٌؼَٛ 

ِغٍٝ ٚػ١فٝ ا١ٌٙخ حٌلزٙخْ ٚٚسق حٌٍٛسح ٚحٌّغظىش ٚرظٍش ِظٛعطش، ٚٔظشن حإلٔخء ػٍٝ حٌٕخس كظٝ طّخَ 

ٔمَٛ رظـ١ٙض حألسص رٛػغ صرذس - 2. ٔؼؾ حٌٍلّش ِغ حٌلشص ػٍٝ اصحٌش حٌش٠ُ حألعٛد فٛق ٚؿٗ حٌٍلّش

فٝ أخء ػُ ٔؼ١ف حألسص ِغ حٌشٛسرش حٌّٕخعزش ٌى١ّش حألسص ٚٔظشوٗ كظٝ ٠غٍٝ ػُ ٔٙذة حٌٕخس ٚٔظشوٗ كظٝ 

ٌظـ١ٙض طٍظش حٌفظش ٔؼغ - 4. ٔـٙض حٌخزض حٌّلّض ٚٔمطؼٗ ٌمطغ طغ١شس فٝ أخء ػ١ّك- 3. ٠ٕؼؾ

حٌغّٓ ػُ ٔؼ١ف حٌؼَٛ حٌّفشَٚ ٚٔلّشٖ كظٝ ٠ظزق ر٘زٝ حٌٍْٛ ٚٔؼ١ف حٌخً، ٚٔظشوُٙ ٠غٍٛ ًِؼخ ػُ 

ٔؼ١ف ػظ١ش حٌطّخؽُ ٚٔظشوٙخ طظظٍظً ٚطؼمً ٚٔؼ١ف حٌٍّق ٚحٌفٍفً حألعٛد ػُ ٔؼ١ف ِغشفظ١ٓ ِٓ 

ٔمَٛ رٛػغ حٌخزض حٌّمطغ فٝ أعفً - 5. شٛسرش حٌٍلُ ٌظغٍٝ ِغ حٌظٍظش ٚٔض٠ٍٙخ ِٓ حٌٕخس ٚٔظشوٙخ ؿخٔزًخ

حٌظ١ٕ١ش ٚٔمٍزٗ رم١ًٍ ِٓ حٌظٍظش ػُ ٔؼ١ف شٛسرش حٌٍلُ كظٝ ٠ظششرٙخ حٌخزض ٚٔؼغ حألسص رؼذ ٔؼـٗ 

ٚٔفشدٖ ػُ ٔؼغ حٌفٍفً حألعٛد فٛلٗ، ٚٔؼغ رم١ش حٌظٍظش ػٍٝ ٚؿٗ حٌظ١ٕ١ش ٚٔؼغ لطغ حٌٍلُ فٛق 

٠ّىِٕه طمذ٠ُ حٌفظش رخٌخً ٚحٌؼَٛ ِغ حٌغٍطش حٌخؼشحء ٚشٛسرش حٌٍلُ، ٚ٘ٝ . ط١ٕ١ش حٌفظش ٚرخٌٕٙخ ٚحٌشفخ

ٚؿزش ِظىخٍِش حٌؼٕخطش حٌغزحث١ش، فٙٝ طلظٜٛ ػٍٝ حٌزشٚط١ٕخص ٚحٌف١ظخ١ِٕخص حٌّظؼذدس ػالٚس ػٍٝ حٌٕش٠ٛخص 

٠ٚـذ ِشحػخس ػذَ حإلوؼخس ِٓ حٌخً أٚ حإلوؼخس ِٓ طٕخٚي حٌٍلُ ِغ حٌفظش، كظٝ ال ٠ظغزذ . ٚحٌىشر١٘ٛذسحص

 (فخؽّش خ١ًٍ/ رمٍُ )   .فٝ ػغش حٌٙؼُ أٚ حإلطخرش رخٌٕمشص ِٓ وؼشس طٕخٚي حٌٍلُ

 بنت النيل / اعداد 
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  ركن المصريين بالخارج

 ِٓ اٌزاوشج

تؼىد تٍ راوشتٍ " شُ إٌسُُ"وٍّا التشب 
وًٌ وهٍ ٔشأج سَفُح حُث الاًٌ ٔشاتٍ ا

اٌخضشج تحُط تٕا ِٓ وً جأة وػًٍ اِتذاد 
فذٔح ِضسوػح تاٌمطٓ الف االاٌثصش وٕا ٔشي ا

واٌزسج واٌمّح واٌثشسُُ وفٍ ولت اٌحصاد 
ٔجذ ِضاسع اٌمطٓ ولذ أمٍثت اًٌ وسود 
تُضاء وِضاسع اٌمّح اًٌ ِسطح رهثٍ 
جًُّ ووُضاْ اٌزسج ِتذٌُح ووأها ػمىد 

 اٌٍؤٌؤ فٍ أػٕاق أجًّ إٌساء

ضافح اْ لشَتٕا وأت ِحظىظح حُث التا
َختشلها فشع ِٓ فشوع إًٌُ وأَضا لشتها 

حُٓ أتزوش لشَتٍ " اٌماهشج "اٌىثُش ٌٍؼاصّح 
فٍ  ووأٔها ٌىحح جٍُّح ِاصاٌت ِطثىػح

 رهٍٕ

وِغ ِا حثأا هللا ِٓ ِٕاصي سىاء فٍ 
أْ ِٕضٌٍ فٍ ال سىٕذسَح االاٌماهشج او ا

لاِح الاٌمشَح اٌزٌ هى تّثاتح ِٕتجغ ٌؼذَ ا
ته ٌه تشَك خاص حُٓ تجٍس ػًٍ ضفاف 

إًٌُ وتحُط ته ِٓ وً جأة اٌىسود اٌثٍذَح 
تشائحتها اٌجٍُّح وأشجاس اٌّأجى واٌٍُّىْ 

 واٌجىافح وغُشها

َاَ ٌىٍ تٕفض غشتتٍ الأٍ أستؼجً ا
وأػىد ٌىٍ ٍٔحك تّا ِٓ هللا ػٍُٕا ته ِٓ 

حثح التاال ستّتاع االٔؼُ وٌٓ َىتًّ ا
تأوٍح فطُش "صذلاء اٌزَٓ اػذهُ الوا

تُض واٌمشطح واَضا الِشٍتت ِغ اٌؼسً ا
ٔاهُه ػٓ شُ إٌسُُ " صًُ الاٌّش ا

 هٕان

ِحّذ ٔجُة/ تمٍُ  

  

 :ٔمطش ٚ ِٓ أٚي حٌغطش

 ....ػـذ حٌؼـخد    

 

 
 

أُ رجد أّبض ررزف اىدٍع عيى اىشبة اإلٌطبىً زوجًٍْ .

 ظبثظ ٍصسي ورٌ 33وىٌ رزحسك ٍشبعسهٌ عْدٍب قزو 

رفجٍس اىطبئسح اىزً مبُ ٌعزقيىّهب داخو األجىاء 

.. األٍسٌنٍخ

إُ رجد أّبض رطبىت اىدوىخ ثبىزعبٍو ثشفبفٍخ فً هرا . 

اىَيف وىٌ رطبىت اٍسٌنب حزى ثجٍبُ ٌشفً غيٍو أظس 

.. هؤالء اىظجبط

إُ ٌطبىجىا ثيجْخ ىزقصً اىحقبئق وىٌ ٌعأىىا اىيجْخ اىزً .

ظبفسد فً رقصً اىحقبئق حٍبه هؤالء اىظجبط هو عبدد 

. ريل اىيجْخ أً اظزقسد فً ثالد اىعٌ ظبً

أُ رجد أّبض ررزف اىدٍع عيى جصٌسح ٍعبحزهب أقو ٍِ . 

وغضىا اىطسف عِ طسٌق اإلظنْدزٌخ اىقبهسح . مٌ 8

.. اىصحساوي اىري ّهت عِ ثنسح أثٍخ ٍِ اىجبّجٍِ 

أُ ّزجبمً عيى جصٌسح ذاد ٍىقع جغسافً وّغض . 

اىطسف عِ دهت وّىٌٍع وشسً اىشٍخ وطبثب وغٍسهَب 

.. وىٌ ّعزفبد ٍْهَب شٍئب حزى اَُ

أُ ّسظٌ حدود ثحسٌخ ٍع ٍبىطخ وٌأرً فً ّصٍجْب . 

وحدودّب أمجس حقو ىيغبش اىطجٍعً وّنزٌ أفىاهْب واعٍىّْب 

.. واّىفْب وىٌ ّعَع ٍِ أحد رحٍب ٍصس

أُ ٌقزو اىَعزقجو فً أعٍِ أثْبئْب وٌصىز اإلعالً . 

.. اىَسئً ٍصس مَب ىى مبّذ حبوٌخ قَبٍخ

 ..أىٍط هرا عجت اىعجبة

 ما السصقر

https://www.facebook.com/saqer.alsama?fref=nf
https://www.facebook.com/saqer.alsama?fref=nf
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  (28) عٛسِـشٜ حٌؼ١ْٛ فٝ فُ حٌخ١ٍؾ ٠ٚغ١شكظٝ حٌمٍؼٗ :ِظشحٌظٝ ال ٠ؼشفٙخ حٌّظش٠ْٛ

 
                                                          اىعبقٍه اىزً رسفع اىَبء ٍِ اىٍْو ىٍعسي اىً اىقيعه                                      

طالف حٌذ٠ٓ )٠ؼشف عٛس ِـشٜ حٌؼ١ْٛ رخعُ لٕخؽش ح١ٌّخٖ، ٚلخَ ربٔشخء ٘زٖ حٌمٕخؽش حٌغٍطخْ حٌٕخطش طالف حٌذ٠ٓ ٠ٛعف رٓ أ٠ٛد

 َ، ػُ ؿذد٘خ 1193/  ٘ـ 589 َ اٌٝ عٕش 1169/  ٘ـ 565ِئعظ حٌذٌٚش حأل٠ٛر١ش فٟ ِظش حٌزٞ طٌٛٝ حٌلىُ ِٓ عٕش  (حأل٠ٛرٝ

خالي كىّش ِؤخزح ١ٌٍّخٖ رٗ عض  حٌغٛسٞ  َ، ٚألخَ ٌٙخ حٌغٍطخ1312ْ-  ٘ـ 712حٌغٍطخْ حٌٕخطش ِلّذ رٓ لالْٚٚ طـذ٠ذح وخِال عٕش 

 .عٛحق رخٌمشد ِٓ ِغـذ حٌغ١ذس ػخثشش

                     

ٌُٚ ٠زك ِٓ حٌمٕخؽش حٌؼظ١مش حٌظٟ أٔشؤ٘خ طالف حٌذ٠ٓ شج١خ غ١ش رمخ٠خ ل١ٍٍش فٟ رذح٠ش حٌّـشٜ ِٓ ٔخك١ش حٌمٍؼش ِٛحؿٙش ٌّغـذ حٌغ١ذس 

ػخثشش، وخْ لذ حعظغً ف١ٙخ عٛس حٌمخ٘شس حٌزٞ ػٍّٗ ٚؿؼً ِـشٜ ح١ٌّخٖ ػٍٖٛ أِخ حٌمٕخؽش حٌلخ١ٌش فمذ أػخد حٌغٍطخْ حٌٕخطش ِلّذ رٓ 

لالْٚٚ رٕخء٘خ وخٍِش ػٍٝ ِشكٍظ١ٓ، ٚلذ أٔشؤ خالٌّٙخ أسرغ عٛحق ػٍٝ ح١ًٌٕ رفُ حٌخ١ٍؾ ٌشفغ حٌّخء ِٓ خ١ٍؾ طغ١ش ػٕذ كخثؾ حٌشطذ 

حٌزٞ ٠ؼشف ح١ٌَٛ رخعُ حعطزً ػٕظش طـخٖ ِغـذ أػش حٌٕزٝ، ٚ٘ٛ حٌّزٕٝ حٌزٞ كٌٛٗ ِلّذ ػٍٝ رخشخ أػٕخء كىّش اٌٝ ؿزخخٔٗ ٌٍغالف، 

ٚطظىْٛ ػّخسس ٘زٖ حٌمٕخؽش ِٓ عٛس ػخُ ٠ّظذ ِٓ فُ حٌخ١ٍؾ كظٝ ١ِذحْ حٌغ١ذس ػخثشش رؼذِخ وخْ لذ٠ّخ كظٝ حٌمٍؼش ٚلذ رٕٝ ٘خ 

حٌّذرزش وخٔض طٕظٙٝ رظذ ١ِخ٘خ فٟ  (حٌؼمٛد)حٌغٛس ِٓ حٌلـش حٌٕل١ض ٚطـشٜ ػ١ٍٗ ِـشحٖ فٛق ِـّٛػش ػخّٕٗ ِٓ حٌمٕخؽش 

ِـّٛػش ِٓ ح٢رخس حٌؼخّش دحخً حٌمٍؼش، ٚفٝ ػظش حٌغٍطخْ حٌغٛسٜ أل١ُ ٌٙزٖ حٌمٕخؽش ِؤخز ١ِخٖ آخش رٗ عض عٛحق رخٌمشد ِٓ 

اْ حٌّٕطمش حٌّل١طش رخٌغٛس ال طظٕخعذ ِغ ؽز١ؼش حٌغٛس وؤػش رؼذِخ .حٌغ١ذس ٔفغ١ش ٌظم٠ٛش ط١خس ح١ٌّخٖ حٌٛحطٍش ِٕٙخ اٌٝ آرخس حٌمٍؼش

٠ٚشًّ حٌّششٚع اػخءس حٌغٛس . طلٌٛض حألسع حٌفؼخء ١ّ٠ٓ ٠ٚغخس حٌغٛس ٌّمخٌذ لّخِش ٚطذحخٍض كشوش حٌّشخس ٚحٌغ١خسحص

رخعظخذحَ أشؼش ح١ٌٍضس ١ٌظٙش حٌغٛس وظلفش ف١ٕش ٌٍٚظغٍذ ػٍٝ حٌـضء حٌّظٙذَ فٛق شخسع طالف عخٌُ ع١ظُ حعظخذحَ حٌظىٌٕٛٛؿ١خ 

 .حٌلذ٠ؼش ٌؼًّ خذحع رظشٞ ١ٌظٙش ٚوؤْ ح١ٌّخٖ طظذفك ِٕٗ فٟ حطـخٖ حٌمٍؼش

ػٓ  رخ١ٌّخٖ لٍؼش طالف حٌذ٠ٓ  ػخَ رٙذف ِذ800ش١ذٖ حٌغٍطخْ حٌغٛسٞ لزً ٔلٛ  .حٌمخ٘شس حإلعال١ِش أكذ أُ٘ ِؼخٌُ ِـشٜ حٌؼ١ْٛ

ٚوخٔض حٌمٍؼش ِمش حٌلىُ . اٌٝ ِـشٜ حٌغٛس، رل١غ طـشٞ ح١ٌّخٖ اٌٝ أْ طظً اٌٝ حٌمٍؼش رخٌغٛحلٟ ح١ًٌٕ ؽش٠ك سفغ ١ِخٖ

وش٠ُ حرٛحٌؼضحثُ/ عٍغش ِٓ اػذحد  د                        لظش ػخرذ٠ٓ حٔظمً حٌّمش رؼذ رٌه اٌٝٚ حٌؼظش حأل٠ٛرٟ ِٕز ِظش فٟ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
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                                 ..سز ُالفستان األبيض:  لشأُص ٌه 

 

فغظخْ  أٗ.. ٘ٛ حٌلٍُ حٌّشظشن ٌىً حٌفظ١خص رال حعظؼٕخء

.. حألر١غ، ٚحٌزٞ ال ٠ؼخ١٘ٗ أٞ فغظخْ آخش ػٕذ حٌفظخس حٌضفخف

ٌُ ال ٚ٘ٛ صٞ ٌٓ طشطذ٠ٗ .. ٘ٛ حٌضٞ حألغٍٝ ٚحألوؼش أٔخلش 

اال أْ حٌّفخؿؤس .١ٌٍش حٌضفخف فٟ.. عٜٛ ِشس ٚحكذس فٟ ػّش٘خ

ٌُ ٠ىٓ فٟ  فغظخْ حٌضفخف ٚحٌظٟ سرّخ عظظذَ حٌزؼغ ٘ٛ أْ

حألطً ٌٛٔٗ أر١غ رً ػٍٝ حٌؼىظ وخْ حٌفغظخْ حألر١غ خخص 

 ػخِخً 170ٚلزً ِخ ٠ض٠ذ ػٍٝ                  !رّشحعُ حٌؼضحء

١ٌٍش حٌضفخف، ٚأّخ  ِؼض، ٌُ طىٓ حٌؼشٚط طشطذٞ حألر١غ فٟ

وخْ حٌٍْٛ حألكّش ٘ٛ حألشٙش ر١ٓ حٌٕغخء، السطزخؽ حٌٍْٛ 

ٌُٚ ٠ىٓ حسطذحء  .رخٌض٘ٛس حٌلّشحء حٌظٟ طذي ػٍٝ حٌشِٚخٔغ١ش

حٌفظ١خص ٌٍْٛ حألر١غ فٟ حألػشحط ػشفخً ِظزؼخً لذ٠ّخً، السطزخؽ 

٘زح حٌٍْٛ رّشحعُ حٌـٕخصحص، ٌزٌه وخْ ِغظزؼذحً ِٓ لخثّش 

ٍِىش - حٌزذح٠ش وخٔض ك١ّٕخ حخظخسص ِخسٞ   .حخظ١خسحص حٌؼشحثظ

حسطذحء حٌفغظخْ حألر١غ فٟ صفخفٙخ ػٍٝ صٚؿٙخ - حعىظٍٕذح

، ٚحٌظٟ ٚحؿٙض 1559فخسٔغ١ظ دٚفٓ ٍِه فشٔغخ فٟ حٌؼخَ 

ِٛؿشً ِٓ حالٔظمخدحص رغزذ حسطذحثٙخ ٘زح حٌفغظخْ غ١ش 

، حسطذص 1840ٚفٟ ػخَ .حٌّٕخعذ ٚحٌّشطزؾ رّشحعُ حٌؼضحء

حٌٍّىش حٌزش٠طخ١ٔش حٌش١ٙشس ف١ىظٛس٠خ فغظخٔخً أر١غ حٌٍْٛ فٟ 

صفخفٙخ، ِٚٓ ٕ٘خ أطزق حٌفغظخْ حألر١غ طم١ٍذحً حؿظّخػ١خً طظزؼٗ 

أِخ فٟ ِظش، ففٟ رذح٠خص حٌمش١ٔٓ حٌّخػ١١ٓ وخٔض .حٌفظ١خص

حٌفظ١خص فٟ ِظش ٠شطذ٠ٓ فغخط١ٓ ٚسد٠ش حٌٍْٛ فٟ حٌضفخف، 

ػٍٝ أْ حطزؼض حٌفظ١خص حٌّٛػش حٌؼخ١ٌّش فٟ حسطذحء حٌفغظخْ 

   .حألر١غ حٌظم١ٍذٞ

  ػٍٟ أكّذ/رمٍُ      

ِّظخر ٔظخس  /حٌّغظشخس   :سؿً ِٓ ِظش

 

ٚفخس صػ١ُ حٌّؼخسػش حٌّغظشخسِّظخص ..1987 حرش٠ً 14فٝ 

أرشص حٌغ١خع١١ٓ فٝ حٌغزؼ١ٕخص ٚحٌؼّخ١ٕٔخص، لذَ أوزش ػذد ..ٔظخس

ِٓ حالعظـٛحرخص ٌٍلىِٛش، ٚ٘ٛ أرشص ٔٛحد ٚصػ١ُ حٌّؼخسػش فٝ 

، ٘ٛ ش١خ حٌمؼخس ٚسث١ظ ٔخدٜ حٌمؼخس فٝ 1976حٌزشٌّخْ دٚسس 

، 1969حٌغظ١ٕخص، ٚأكذ ػلخ٠خ ِزرلش حٌمؼخء حٌش١ٙشس ػخَ 

ِٓ أشٙش حٌّٛحلف حٌٛؽ١ٕش ٌٍّغظشخس .حٌّغظشخس ِّظخص ٔظخس

ٔظخس ِخ ػشف رّزرلش حٌمؼخء فٝ ػٙذ ػزذ حٌٕخطش، ك١ٓ دػخ 

؛ ٔخثذ سث١ظ حٌـّٙٛس٠ش خالي ِمخالص ٌٗ فٝ "ػٍٝ طزشٜ"

ؿش٠ذس حٌـّٙٛس٠ش طذػٛ اٌٝ حٔؼّخَ حٌمؼخس اٌٝ حالطلخد 

حالشظشحوٝ، ٚحطفًخ حٌمؼخس رؤُٔٙ ٠ؼ١شْٛ فٝ أرشحؽ ػخؿ١ش، ُِٕٚٙ 

رخعظذػخء ِّظخص " ػٍٝ طزشٜ"حإللطخع ٚحٌشأعّخ١ٌش، ػُ لخَ 

ٔظخس؛ ٚوخْ سث١ظ حٌٕخدٜ، ٚؽٍذ ِٕٗ حالٔؼّخَ سع١ًّّخ اٌٝ 

.  حالطلخد حالشظشحوٝ

حٌمؼخء ٍِه حٌشؼذ وٍٗ، ٚال ٠ّىٓ أْ : سفغ ٔظخس رشذس ٚلخي

٠ىْٛ ًٍِىخ ٌلضد، وزٌه ٚلف ٔظخس فٝ ٚؿٗ حٌغخدحص ِغ 

حٌّؼخسػش فٝ ِـٍظ حٌشؼذ ػذ ِؼخ٘ذس وخِذ د٠ف١ذ، فمخَ 

كٍّٝ . إلعمخؽ حٌّؼخسػ١ٓ ُِٕٚٙ د1979حٌغخدحص رلً حٌزشٌّخْ 

ِشحد ِٚلّٛد حٌمخػٝ ٚػخدي ػ١ذ ِٚظطفٝ وخًِ ِشحد، ٌىٓ 

ٚلفض دحثشس حٌزذحسٜ رؤع١ٛؽ رؤوٍّٙخ رـٛحس حٌّغظشخس ٔظخس، 

ٚكشعٛح طٕخد٠ك حالٔظخخرخص رخٌغالف، ِٕٚؼٛح طض٠ٚش٘خ كظٝ فخص 

ٔظخس ػخ١ٔش فٝ حالٔظخخرخص، ٚوخْ حٌّؼخسع حٌٛك١ذ حٌزٜ فخص ِٓ 

لذَ ٔظخس حٌؼذ٠ذ ِٓ حالعظـٛحرخص حٌغخخٕش .ِؼخسػٝ وخِذ د٠ف١ذ

ٌٍىشف ػٓ حٌفغخد ٚحٌظـخٚصحص، ١ٌؼشد حٌّؼً ٚحٌمذٚس ٌٍٕخثذ 

ظً . حٌّذحفغ ػٓ كمٛق حٌّٛحؽٓ، ِٕٚٙخ حعظـٛحد ٘ؼزش حأل٘شحَ

ِّظخص ٔظخس ِغظماّلً فٝ حٌؼٙذ حٌز٘زٝ ٌٍّؼخسػش، ػُ حٔؼُ ٌلضد 

، ك١غ ػًّ ِلخ١ًِخ ٌٕظشس حٌلك ٚحٌخ١ش كظٝ 1984حٌٛفذ ػخَ 

. 1988طٛفٝ فٝ أرش٠ً 

حٌؼذحٌش فٝ )ٌخض حٌّغظشخس ِّظخص ٔظخس طـشرظٗ فٝ وظخرٗ 

 ...!!(ِظش

 عخِق ؿ١ًّ/رمٍُ 

http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/11318/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/11318/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/11318/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/11318/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/11318/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/10236/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/10236/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/10236/%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/11318/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/11318/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
http://www.masrawy.com/Howa_w_Hya/Tag-search/11318/%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81#bodykeywords
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ُُ حٌٕغ١ُ)ً٘  :لؼ١ش ٌٍّٕخلشش َُ (٠َٛ حٌض٠ٕش )٘ٛ  (ش                                                       ؟ (ػخشٛسحء )ِٚخػاللظٗ ر١ٛ

النسيم فيخرجون منذ الصباح الباكر فى ىذا اليوم الى الحدائق فى جماعات يتنسمون  يحتفل المصريون منذ آالف السنين بيوم شم
الممون والبصل والفسيخ والخس والمالنة وكل  الربيع ويأكمون اكالتيم الشعبية والتى بقيت صامدة امام التاريخ فيأكمون البيض نسيم

استمر حال المصريين فى االحتفال بيذا اليوم والذى يصادف دائما يوم االثنين  وقد, ىذه االكالت ليا رمز واشارة مصرية قديمة 
االحتفال بشم النسيم ففى عيود  حتى ان المصريين وتحت كل العيود وانظمة الحكم لمصر استمروا فى, بدقة متناىية  وىو يحسب

بشم  ثم الرومان وحتى الفتح العربى االسالمى لمصر استمر االحتفال (البطالمة)اليونانيين  االسر الفرعونية القديمة الى عيود حكم
واذا رجعنا الى تاريخ مصر القديم , برتبط بالدين  والتاريخ يشيد ان كل احتفال لمصر الفرعونية كان دائما, النسيم بطابعو وباصالتو 

 موسى نجد ان فرعون عندما اراد ان يتحدى موسى بالسحرة المصريين القدماء كان موعد فى عيد فرعون مصر فى زمن سيدنا

موعدكم يوم الزينة وان ُيحشر  )الرحمن الرحيم قال تعالى بسم اهلل (يوم الزينة )التحدى ىو يوم شم النسيم والذى اطمق عميو القرآن 
وقد إختمف عميو المسممون فى  بالتقويم اليجرى " محرم" العاشر من شير ويوم عاشوراء وىو يوم صدق اهلل العظيم   (الناس ُضحى

فأىُل الُسنة منيم يتمسكون  بحديث رسول اهلل الذى أخرجو اإلمامان البخارى و مسمم عن فضل يوِم , بقاع األرِض اختالفًا كبيرًا  
عاشوراء وأن الرسول صمى اهلل عميو وسمم  عندما دخل المدينة وجد الييود صائمين فقال ليم لم ىذا الصوم فأخبروه أن ىذا اليوم 

وأما اىل الشيعة ,نجا اهلل فيو موسى وبنى اسرائيل من فرعون فقال صمى اهلل عميو وسمم نحن أولى بموسى منكم فصام ىذا اليوم 
فيربطون بين ىذا الحديث بنٍص آخر وبين مقتل الحسين فى كربالء معتبرين  ان الرسول اشار الى ىذا اليوم ألن الحسين سوف 

وىكذا فان ىذا اليوم قد زاد فيو المزيدون وتعصب المتعصبون , يموت فيو شييدا وىو معنًى يعطى لمقتل الحسين نوعا من القدسية 
والحقيقة االقرب لمتصديق وىى ان يوم دخول الرسول الى المدينة ووجد الييود  .كل يريد ان يجعل ىذا اليوم لو وليس لآلخرين 

 يوم عاشوراء وسواء كان فضمو ألن اهلل نجا فيو نبيو موسى صائمين كان فى ابريل وكان اليوم يوافق يوم شم النسيم عند المصريين 
فيو يوم من ايام اهلل وكما قال اهلل تعالى فى ,وبنى اسرائيل من فرعون او ألن الحسين سبط النبى قد قتل فيو وىو يدافع عن الحق 

ان يوم شم النسيم يخرج المصريون منذالصباح الباكر الى    والمعروف (" وذكرىم بأيام اهلل )بسم اهلل الرحمن الرحيم"كتابو الكريم 
وبحسبة بسيطة . فى جماعات كبيرة وىكذا كان يوم تحدى موسى ونصر اهلل لو ىو يوم شم النسيم الحدائق والمتنزىات ويتجمعون

ابريل اى ما يوافق يوم شم  العاشر من محرم فى العام اليجرى االول يوافق حسب التقويم المصرى القديم أواخر شير نجد ان يوم
 الييودية والمسيحية نجدىم يحتفمون بيوم الفصح او عيد القيامة وىو االحد السابق ليوم واذا رجعنا الى الديانة. النسيم فى ىذا العام

وىكذا نجد ان يوم العاشر من محرم بالتقويم القمرى . مما يؤكد عظم ىذا اليوم وتوغمو فى التاريخ البشرى القديم (شم النسيم)االثنين 
وعميو فيذا اليوم سواء باليجرى او الميالدى ىو يوم اتفقت  (الميالدى)ىو يوم الزينة او يوم شم النسيم بالتقويم الشمسى  (اليجرى)

  عميو الديانات السماوية وحتى المذاىب المختمفة سنة وشيعة
 حرٓ حٌزش١ش/ رمٍُ  
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 سٚػش حٌزالغش                :واحة االيمان

 !؟"حٌَلف١ِذ"ٚ " حٌِغْزؾ"ِخ حٌفشق ر١ٓ 

 ٘ٛ حرٓ حالرٓ: حٌلف١ذ  -  ٘ٛ حرٓ حٌزٕض، ٌزٌه حٌلغٓ ٚحٌلغ١ٓ  عزطخ سعٛي هللا: حٌغزؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ْخظَخي"ِخ حٌفشق ر١ٓ  ُّ  !؟"حٌفَُخٛس"ٚ " حٌ

ْخظَخالً فَُخٛسحً     )فٟ لٌٛٗ: حٌفخٛس    فٟ ١٘جظٗ: حٌّخظخي ُِ  َْ ْٓ َوخ َِ َّْ هللاَ ال ٠ُِلذُّب   )ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 آخش ح١ًٌٍ: حٌذٌـش آخش حٌٕٙخس: حٌشٚكش أٚي حٌٕٙخس: حٌغذٚس   !؟"حٌذٌـش"ٚ " حٌشٚكش"ٚ " حٌغذٚس" ِخ حٌفشق ر١ٓ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حٌغالِش ِٓ حٌزٔٛد : حٌشكّش ٌّٚخ ِؼٝ ِٓ حٌزٔٛد: حٌّغفشس   !ارح حلظشٔظخ رزؼؼّٙخ؟" حٌشكّش"ٚ " حٌّغفشس"ِخ حٌفشق ر١ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ّٟ : َؿٕخصس ! رخٌىغش؟؟" ِؿٕخصس"رخٌفظق ٚ " َؿٕخصس"ِخ حٌفشق ر١ٓ  هرخٌىغش حعُ ٌٍٕؼش حٌزٞ : ِؿٕخصسٚ  صرخٌفظق حعُ ٌٍّ   ح١ٌّضب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 !؟"حٌطؼخَ"ٚ " حٌظ١ذ"فّخ حٌّمظٛد رـ       (  أكً ٌىُ ط١ُذ حٌزلش ٚؽؼخِٗ): لخي طؼخٌٝ

 "ِخ أُِخَز ١ِظخً : ِخ أُِخَز ك١خً، ٚؽؼخِٗ: ط١ذٖ :لخي حرٓ ػزخط سػٟ هللا ػٕٗ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ْؼظٍَذ أػ١ُِ(لخي طؼخٌٝ ُِ ًُّب  ِٗ اال ُو ُد رِ خ ٠َُىزِّ َِ  فٟ ألٛحٌٗ ٚفٟ وغزٗ: حألػ١ُ فٟ أفؼخٌٗ: حٌّؼظذ    ؟"حألػ١ُ"ٚ " حٌّؼظذ"فّخ حٌفشق ر١ٓ   )  ٚ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

َضسٍ (: لخي طؼخٌٝ ُّ َضٍس ٌ َّ ُ٘  ًِّ ًٌل ٌُِى  !!فّخ ٘ٛ حٌّٙض ٚحٌٍّض؟؟    )٠ٚ

 .. رخٌٍغخْ: حٌٍّض , رخٌفؼً، : حٌّٙض

                                                                                                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟"حٌٛػٓ"ٚ " حٌظُٕ"ِخ حٌفشق ر١ٓ 

ُّ ِٓ حٌظُٕ   ِخ ػزذ ِٓ دْٚ هللا ػٍٝ أٞ ٚؿٗ وخْ:حٌٛػٓ  ٠ؼزذ ِٓ دْٚ هللا  حأغخْ_طٛسس ِخ ؿؼً ػٍٝ: حٌظُٕ  .فخٌٛػٓ أػ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌطٍذ حٌخ١ش: ح١ٌٍخر ,ٌٍفشحس ِٓ حٌشش: حٌؼ١خر   !؟"أٌٛر"ٚ " أػٛر"ِخ حٌفشق ر١ٓ 

 .ِٚٓ أػٛر رٗ ِّخ أكخرسٖ ٠خ ِٓ أٌٛر رٗ ف١ّخ أإٍِٗ:لخي حٌشخػش

  ٔخطش خٍفِٕٙذطحخظ١خس 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=10153455731111857
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=10153455731111857
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=10153455731111857
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طالف ؿخ١٘ٓ ٠ضسػٛح حٌمّق فٟ ع١ٕٓ ططٍغ حٌىٛعش فٟ ػٛحٟٔ... ٠خ ِظش ف١ىٝ كخؿش ِل١شحٟٔ    

    

   
 

 

 صفحة من غير عنوان
 يكتبها واحد فهمان

طارق عبد اللطيف. م  
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«                                     ر١ىٛ- عخ٠ىظ »ِخثش ػخَ ػٍٝ           :ِخظخسحص  

٠زذٚ أْ ِخ ٠ـشٜ حٌلذ٠غ ػٕٗ رشؤْ طشع١ُ كذٚد ؿذ٠ذس فٝ حٌؼخٌُ حٌؼشرٝ ١ٌظ رؼ١ذح ػٓ حٌّشٙذ حٌزٜ ٠ٛحؿٙٗ حٌؼخٌُ 

حٌؼشرٝ، وّخ أْ كذ٠غ ِشحوض دسحعخص غشر١ش ػٓ طمغ١ُ دٚي ػشر١ش خّغش اٌٝ أسرغ ػششس دٌٚش ٠ؼىظ، رظشف حٌٕظش 

. ػٓ وْٛ ٘زٖ حٌغ١ٕخس٠ٛ٘خص عظمغ أَ ال، أْ حٌؼخٌُ حٌؼشرٝ ال ٠ضحي ِٛػٛػخ ٌإلغشحءحص حٌذ١ٌٚش رشؤْ حٌظفى١ش فٝ طمغ١ّٗ

ٚص٠شٜ خخسؿ١ش رش٠طخ١ٔخ ٚفشٔغخ حٌٍز٠ٓ « ر١ىٛ- عخ٠ىظ » طىْٛ ِخثش ػخَ لذ ِشص ػٍٝ ػٍٝ حطفخل١ش 2016فٝ ػخَ 

ٌُ . ٚػؼخ خش٠طش طمغ١ُ حٌؼخٌُ حٌؼشرٝ، رخػظزخسٖ ؿضًءح ِٓ أعالد حٌذٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش حٌظٝ ٘ضِض فٝ حٌلشد حٌؼخ١ٌّش حألٌٚٝ

طىٓ طٍه حالطفخلخص ػ١ٍٕش ٚأّخ وخٔض عش٠ش طظمخعُ ف١ٗ حٌزٍذحْ حٌّٕظظشس ٚػغ حٌخشحثؾ دْٚ أْ طىشف رٌه ٌٍلىخَ حٌؼشد، 

– كغ١ٓ »رً أٙخ أغشص حٌشش٠ف كغ١ٓ رم١خَ دٌٚش ػشر١ش رذ٠ٍش ٌٍذٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش، ٚ٘ٛ ِخ ػشف رخعُ ِشحعالص 

حٌظٝ ٚظف ف١ٗ حٌؼمً حٌغشرٝ حالعظؼّخسٜ ِطخِق حٌشش٠ف كغ١ٓ ٌظخٌق ِخططخطٗ رظمغ١ُ أِالن حٌذٌٚش « ِىّخْ٘ٛ

رذأ حٌؼًّ حٌغشٜ ٌظمغ١ُ حٌؼخٌُ حٌؼشرٝ ٚطٛظ١ف ؽّٛكخص حٌؼشد ٌظخٌق ِخططخص . حٌؼؼّخ١ٔش دْٚ أْ ٠ّٕلٗ ِخ ٚػذٖ رٗ

، ٌُٚ ٠ؼشف حٌؼخٌُ حٌؼشرٝ ػٓ كم١مش حٌّخططخص حالعظؼّخس٠ش حإلؿشح١ِش ٌزش٠طخ١ٔخ ٚفشٔغخ اال رؼذ 1915رش٠طخ١ٔخ ِٕز حٌؼخَ 

، ك١غ وشف حٌؼٛحس حٌـذد ػٓ دٚس سٚع١خ حٌم١ظش٠ش فٝ حطفخل١خص حٌظمغ١ُ حٌظٝ ؿشٜ ؿضء 1916ل١خَ حٌؼٛسس حٌزٍشف١ش ػخَ 

حٔظٙض ٕ٘ذعش حٌخطٛؽ حٌغ١خع١ش ٌٍؼخٌُ حٌؼشرٝ ٚخشحثطٗ حٌـذ٠ذس ِخ ر١ٓ شٙشٜ ارش٠ً ِٚخ٠ٛ ػخَ . ِٕٙخ فٝ حٌمخ٘شس ٕ٘خ

، ِٚٓ ػُ فٕلٓ فٝ حٌشٙش حٌـخسٜ ٔىْٛ اصحء ِخثش ػخَ ػٍٝ طمغ١ُ خشحثؾ حٌمٜٛ حالعظؼّخس٠ش حٌغشر١ش ٌٍؼخٌُ 1916

حٌؼشرٝ، رّخ فٝ رٌه ٚػغ رزسس طؤع١ظ حٌذٌٚش حٌظ١ٔٛ١ٙش رخٌغ١طشس ػٍٝ ِٛحٔت فٍغط١ٓ فٝ ك١فخ ٚػىخ، ٚحٌغّخف 

ِؼض ِخثش ػخَ ػٍٝ حٌؼخٌُ . ٌٍٙـشحص ح١ٌٙٛد٠ش حٌٛحعؼش رخٌّـٝء اٌٝ فٍغط١ٓ، ٌظؼغ حٌززٚس حٌظؤع١غ١ش ٌٍذٌٚش حٌؼزش٠ش

ؿذ٠ذس ططشف ف١ٗ حألكخد٠غ ػٓ طمغ١ُ ػخٌّٕخ « ر١ىٛ- عخ٠ىظ »ٚال ٠ضحي حٌلذ٠غ ِـذدح ػٓ « ر١ىٛ- عخ٠ىظ »حٌؼشرٝ ِٕز 

حٌؼشرٝ، ٚٔفخؿؤ رخشحثؾ ٠ظُ طذحٌٚٙخ فٝ أسٚلش ػخٌُ حالعظشحط١ـ١خص ِٚشحوض حألرلخع حٌىزشٜ، ٚ٘زح ِخ ٠ؼذ وخسػش وز١شس، ر١ذ 

ِششق حٌؼخٌُ حٌؼشرٝ ٠ٛحؿٗ طٙذ٠ذح ال ٔغظؼٕٝ ِٓ رٌه طشو١خ . أْ حٌٛحلغ ٠زذٚ لش٠زخ ِّخ طظذحٌٚٗ ِشحوش حٌفىش ٚحٌزلغ حٌغشرٝ

حٌظٝ طٛحؿٗ خطش دٌٚش وشد٠ش فٝ شّخي عٛس٠خ ٠ّىٓ أْ طظلخٌف ِغ حٌذٌٚش حٌىشد٠ش حٌظٝ ٠خطؾ ٌٙخ حألوشحد فٝ شّخي 

حٌؼشحق، ٚفٝ حٌـٕٛد ٠ظُ حٌلذ٠غ ػٓ دٌٚش ش١ؼ١ش ِشوض٘خ حٌزظشس، ٚفٝ حٌٛعؾ دٌٚش ٌٍغٕش ِشوض٘خ رغذحد، ٚفٝ عٛس٠خ 

ططشف سٚع١خ كذ٠غ حٌف١ذسح١ٌش، ٚ٘ٛ كذ٠غ ٌٍظمغ١ُ رٍغش ِشحٚغش، ٠ٚظّظشط حٌؼ٠ٍْٛٛ فٝ ِٕطمش حٌغخكً، ك١غ ٠ّىٓ أْ 

٠ىْٛ رٌه خ١خسُ٘ ك١ٓ ال ٠ـذْٚ ِٕفزح ٚال ِل١ظخ، ١ٌٚز١خ ٠ـشٜ حٌلذ٠غ ف١ٙخ ػٓ حٌظمغ١ُ ٌؼالع ِٕخؽك فٝ حٌـٕٛد 

ٚحٌششق ٚحٌغشد، وّخ ٠ـشٜ حٌلذ٠غ ٕ٘خن أ٠ؼخ ػٓ ف١ذسح١ٌش ٚوٛٔفذسح١ٌش، ِٚغ طؼخظُ حٌظلذٜ حإل٠شحٔٝ ٚطّذدٖ فٝ 

حٌؼشحق ٚعٛس٠خ ٠ظؼشع حٌخ١ٍؾ ٌٍظٙذ٠ذ، خخطش أْ ا٠شحْ دأرض ػٍٝ حعظخذحَ حٌش١ؼش وؤرسع ٌٙخ طغظٍُٙ طـخسد كضد هللا 

فٝ دٌٚٙخ وّخ ٠لذع فٝ ح١ٌّٓ ِٓ لزً حٌلٛػ١١ٓ، ٚوّخ ٘ٛ كخطً فؼال فٝ حٌؼشحق رظٌٛٝ كضد حٌذػٛس ٌٍغٍطش رذػُ ا٠شحٔٝ 

سرّخ ٠ىشف حٌّشٙذ حٌزٜ ٠ٛحؿٙٗ حٌؼخٌُ حٌؼشرٝ ِٓ كذ٠غ ػٓ خشحثؾ ؿذ٠ذس ٌظمغ١ُ رٍذحٔٗ ٚحالعظلٛحر ػٍٝ . ٚأِش٠ىٝ

ػشٚحطٗ حٌلغخع١ش حٌشذ٠ذس ِٓ ؿخٔذ حٌشؼذ حٌّظشٜ طـخٖ ٚكذس حألسحػٝ حٌّظش٠ش، ٚػذَ حٌلذ٠غ ػٓ طٕخصي أ٠خ وخْ 

ٌزسس ٚحكذس ِٓ سِخي حٌمطش حٌّظشٜ، فٛكذس أسحػٝ حٌمطش حٌّظشٜ ٚٚكذس ال١ٍُ حٌذٌٚش حٌّظش٠ش ٘ٛ ؿضء ِٓ ط١ُّ 

ػم١ذطٗ، ِٚٓ ٕ٘خ وخْ حٌشفغ حٌٛحعغ ٚحٌلخعُ ٌٍلذ٠غ ػٓ طشع١ُ كذٚد ِغ حٌغؼٛد٠ش، ٚاػخدس ؿض٠شطٝ ط١شحْ ٚطٕخف١ش 

ٌٙخ رلغزخٔٙخ أِالوخ غ١ش ِظش٠ش، فلغخع١ش حٌٍلظش حٌّؼزؤس رخٌّخخٚف ٚحٌمٍك ال طٕخعذ حٌلذ٠غ ػٓ طشن رسس سًِ ٚحكذس 

 .ِٓ ِظش ألٜ دٌٚش أخشٜ
 

 وّخي كز١ذ/ رمٍُ
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                                                                                   غريب صالح / اختيار !!االوسط الشرق فى ( الفئران كيس) نظرية و أمريكا:المنوعات صفحة 
 

 

فذىب وركب  . كان يعمل في إحدى قرى صعيد مصر فأراد الذىاب إلى أىمو في القاىرة أن ميندسًا زراعيًا من مصر ُيحكى
وبعد أن بدأت رحمة  . القطار وجمس بجانب رجل فالح مسن من القرية وكان بين قدمي الفالح كيس أو شوال من الكتان

واستمر عمى ىذا الحال طيمة  يقوم بتقميب الكيس وخمطو , ثم يثبتو بين قدميو ويرتاح , في كل ربع ساعة  كان الفالح القطار
  .. الطريق

 ...من أنت و ماذا تعمل؟ وما قصة ىذا الكيس؟ : فسألو استغرب الميندس الزراعي من صنيع الفالح
باصطياد الجرذان والفئران وأقوم ببيعيا وتوريدىا إلى المركز   أنا عمك محمدين من قرية فرشوط , وأنا خبير :قال الفالح

  !!!!! وىز ىذا الكيس كل فترة   لماذا تقوم بتقميب : فقال الميندس . القومي لمبحوث بالقاىرة ليعمموا عمييا التجارب
 ولو تركتيم دون تقميب وىز ألكثر من ربع ساعة ىذا الكيس فيو جرذان وفئران ,:فقال الفالح

ويبدأ بقضم   ح ينسى صحابو المي من حولو,اح يحفظ مكانو ويستقر فيو وراوكل واحد منيم ر  الجرذان والفئران  يرتاحسوف
  لكي يتعاركوا ويتقاتموا ويختمفوا بين بعض  أقوم بخمط الشوال كل ربع ساعة , لذلك ح ينتج بعدىا مصيبة ,اور وخرم الكيس 

 ..و أِصل إلى مركز البحوث بسالم فيغفموا عن الشوال
 ) نظرية شوال الفئران(  من صنيع الفالح ومن ىذه النظرية  فأعجب الميندس

  تجاه الوطن العربي وشعوبو   وفمسفة الغرب والصياينة,  سياسةالىكذا ىي 
  الدسائس والفتن وأكثرىا دينية وقاموا بتحريك الكيس ,  فكمما استراحت شعوبنا من مصائبيم أطمقوا

  كي يبقوا متحكمين ومسيطرين عمى الساحة السياسة واالقتصادية..... في محاربة اإلرىاب  وأطمقوا الشعارات الكاذبة
والصياينة الكيس نتقاتل ونتعارك فيما بيننا وننسى أننا  فكمما حرك الغرب ونسوا او تناسوا أنيم ىم من صنع اإلرىاب وصدره,

 ... ضمن كيس واحد
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Love Story   

is a 1970 American romantic drama film written by Erich Segal                                                                                                                                     

Oliver Barrett IV comes from an American upper-class east coast family and is heir to the Barrett fortune. He attends Harvard University, where he is very 

active in ice hockey. At the library, Oliver meets Jennifer "Jenny" Cavalleri, a quick-witted, working-classRadcliffe College student of classical music. She 

mocks him, calling him "preppy" and "jock". Oliver finds charm and truth in her comments. They quickly fall in love, despite their differences.  Jenny reveals 

her plans for the future, which include studying in Paris. Oliver is upset that he does not figure in those plans. He wants to marry Jenny and proposes. After she 

accepts, she is driven to the Barrett mansion to meet the old guard parents. Oliver reassures her that their class differences won't matter. However, his parents 

are clearly not impressed and are judgmental. Later, at the Harvard club Oliver's father tells him that he will cut him off financially if he marries Jenny. Oliver 

storms out of the dining hall. Upon graduation from college, the two students decide to marry against the wishes of Oliver's father, who severs ties with his son. 

The wedding is modern and contains no religious denomination. Jenny's widowed father attends, although he also has concerns about their social differences.  

Without his father's financial support, the couple struggle to pay Oliver's way through Harvard Law School. Jenny gets work as a private-school teacher. They 

rent the top floor of a triple decker near the Law School. Oliver graduates third in his class, winning $500, and takes a position at a respectable New York law 

firm. They eventually move into a doorman building, which contrasts greatly with their Cambridge digs. The 24-year-olds are ready to start a family, but when 

they fail to conceive they consult a medical specialist. After many tests, Oliver is informed that Jenny is terminally ill. Her exact condition is never stated 

explicitly, but she appears to haveleukemia (confirmed by Oliver in the sequel "Oliver's Story").  As instructed by his doctor, Oliver attempts to live a "normal 

life" without telling Jenny of her condition, but she finds out after confronting her doctor about her recent illness. Oliver buys tickets to Paris but she declines, 

wanting only time with him. Soon after she begins costly cancer therapy, Oliver is desperate enough over the mounting expenses to seek financial relief from his 

father. The senior Barrett asks what the money request of $5,000 is for, but Oliver will only say that it's "personal". His father asks if he's "gotten a girl in 

trouble," and Oliver stands mute, allowing him to believe worse possibilities; he writes the check anyway.  From her hospital bed, Jenny makes funeral 

arrangements with her father, then asks for Oliver. She tells him to not blame himself, insisting that he never held her back from music and it was worth it for 

the love they shared. Jenny's last wish is made when she asks him to embrace her tightly before she dies. As a grief-stricken Oliver leaves the hospital, his father 

confronts him outside, having rushed to New York City from Massachusetts when he heard the news. Oliver bluntly tells his father that Jenny is dead. He walks 

back alone to the outdoor ice rink, where Jenny had watched him skate the day she was hospitalized.                                    Selected by;Shereen  
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