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 دلعداة مكل          
 إنتحار  أم إستشهاد    

 

إختلف الناُس فى تقٌٌم العملٌات التى ٌقوم بها 
الفلسطٌنٌٌن فى مواجهة االرهاب والبطش 

فمنهم من ٌقول أن هذه الصهٌونى الشارونى , 
العملٌات هى عملٌات استشهادٌة وأن الذى ٌقوم بها 
ٌعتبر شهٌد ومنهم من ٌقول أن هذه العملٌات ما هى 
اال انتحار وأن من ٌقوم بها لٌس شهٌد والحقٌقة ان 
رسول هللا قال فى الحدٌث الشرٌف أن من مات دون 
أرضه فهو شهٌد ومن مات دون ِعرضه فهو شهٌد 

دون ماله فهوشهٌد , وهكذا فكل  ومن مات
فلٌسطٌنى قام بعملٌة وهو ٌدافع عن ارضه وعرضه 

ٌُعَتبُر شهٌداً شهٌداً .....  وماله 
أما المنتحر وهوالكافر الذى ٌقوم باعمال شٌطانٌة 
ٌموت بسببها فهذا هو الصهٌونى الذى ترك بلده 

وسافر الى فلسطٌن كى ٌطرد أهلها منها وٌعٌش هو 
االنتحار بعٌنه وكل من مات من فٌها هذا هو 

الصهاٌنة فى عملٌة من عملٌات االستشهاد سواًء 
كان عسكرى أو مدنى فهو ٌعتبر منتحراً منتحراً وان 

 شاء هللا فى النار   
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األِخ رغزٕشك صساد ٚدذَن...ساثط ٕ٘بن...فٝ ألصٝ األسض خٍف وزبثه خٍف عالده رزٚد عٓ صذس 

اٌجبسٚد اٌّعشٚة فٝ ظٙشن...ٚدذن أ٠ٙب اٌش١ٙذ... , ٔشأ فٝ ث١ذ رٚ ثشاء عظ١ُ ٌٚىٓ رشن وً رٌه ٚر٘ت 

 وٝ ٠ذبسة عٓ ِب آِٓ ثٗ .

ٚلف اٌج١ّع ظذٖ دبسثٖٛ ٚفٝ ٌذظخ غذٍس لزٍٖٛ جّعٛا أش١بءٖ..عّبِزٗ..ٚوزبثٗ ٚثٕذل١زٗ ٚٚظعُٛ٘ داخً 

 اخً ثالجخ .صٕذٚق ..جثزٗ أسعٍٛ٘ب ٌٛغٕٗ د

فٝ ٠َٛ جٕبصرٗ ٚوبْ ٠ِٛبً ِشٙٛداً ِال١٠ٓ  رغ١ش خٍف ٔعشٗ سؤٚعُٙ اٌٝ أعفً ِٕىغخ صٛد أ١ٔٓ أِٗ 

 ٠أرٝ ِٓ جبٔت اٌّغجذ األع١ش رذزعٓ صٕذٚق اثٕٙب , ِالثغٙب اٌغٛداء رغط١ٙب ارشثخ ث١زٗ اٌزٜ ٘ذَ .

عبجض عٓ أْ ٠فُٙ ... اٌشؤٚط  فجأح ظٙش ظٛء ثب٘ش ر٘جٝ اٌٍْٛ غطٝ اٌغّبء فٛق سؤط إٌبط ....اٌىً

 ِبصٌذ ألعفً فمػ ثعط اٌصج١خ اٌصغبس وبٔٛا ٠ٍْٙٛ...وبٔذ سؤعُٙ ألعٍٝ ...أدسوٛا ِب١٘خ ٘زا اٌعٛء...

 ٔٗ ِفزبح اٌصٕذٚق ‘اثزغّٛا أخزٖٚ ث١ٓ أ٠ذ٠ُٙ ٚصعذٚا اٌٝ اٌغّبء 

 

 در البشيراعداد:نا                                                  ةـماع ارأخب  

 
ة آسف القمة العربٌة عن "الشٌئى" وهذ هو الثبات الوحٌد فى  *إنفض مؤتمر الُغمَّ

 وطننا العربى هذا الزمان زمان الالشٌئى !!!
*مازلت دماء الفلسطٌنٌٌن ُتسفك على ارض فلسطٌن ومازالت الشعوب العربٌة وهى 

ان تتحرك ولكن ال ٌغلى فى عروقها الدماء ترٌد من الزعماء والحكومات العربٌة 
 حٌاة لمن تنادى ...............

 *بعد أن أتم السفاح شارون مهمته فى قتل وتشرٌد الفلسطٌنٌٌن أفاق "الكاوبوى "
األمرٌكى البطل الوحٌد فى زمان العولمة وأرسل وزٌر خارجٌته لتقدٌم العزاء وقابله 

 باول " ال عزاء للجبناء"الفدائى الذى فجر اتوبٌس حٌفا معلناً فشل شارون وقائالً ل
 

________________________________________________ 

 ٘٘ٔٓ٘الدوحة ص ب      رئٌس التحرٌر / سعٌد ابوالعزائم    مجلة البشٌر""

 مستشارو التحرٌر :
 حسام جابر –مجدى البدوى  –احمد حسن  –طارق عبداللطٌف  –احمد عاشور 

 سعٌد البشٌركرٌم  -نادر سعٌد البشٌر  
www/saidabdulazim.com  

 



 

 
 لِك ٌا سٌدتى

  *********** 
 

 الرجالُ والنساء
 

 لٌَس دائماالذكُر ٌكوُن هَو األقوى
 ولٌَس دائما ً هَو األفضلُ  وا ألذكى
 فاهللُ قد خلَق  األثنٌَن الذكُر واألنثى

 وجعلَ األحسُن منهمـا هـو األتقى
عو  نفما بالُ هؤالِء الرجالُ ٌدَّ

 وفى كِل  واٍد  فإنهم  ٌهٌمون
 ٌُغنوَن  فٌتباهوَن  وٌتفاخرون

 أنهمُ  األفضلُ فى كِل  زماٍن  ومكان
 وأنَّ هللا أعطاهم السلطَة والصولجان
 وجعلَ منهمُ األنبٌاَء وفٌـهمُ السلطان
 فٌا أٌها الزمالُء  من السادة  الرجال

 ٌا من تتشدقون بالوصوِل الى الُمحال
 ٌكون  دائماً من األبطال لٌَس كلُ ذكرٍ 

 ولٌسِت األنوثُة نوٌع من انواِع الضالل
ٌَسٌر لما ُخلَِق له  فكلٌ م
 كلٌ لُه  حاجتُه  ودوَره

 كلٌ الخلق عندهللاِ سـواٌء بسـواء
 فالرجالُ فى الحقٌقة شقائُق  النساء

 
 قصٌدة اختٌار / بنت النٌل         

 
 
 

 
 

 ُركـن األدب    
     

 بقلم/ابن البشٌر                            

 

 َقَدرى أّنى َعرّبى
             ********************* 

 

 قّدرى أْن  اتلقى الطعنَة ال أنـهار
 َقدرى أْنّ دموعَى تجرىكاألنـهار

 َقدرى أّنى عربىُّ النشأِة  واألفكار
 رى أْن أُسَجَن إن  َسجلُت ِحوار      قد

 رأو أدلٌت  بتصرٌح فً االسعـا
 أوطـالبت   بالحـرٌة كالثـوار

 َقدرى أْن أحٌا دوماً  مثلَ ِحـمار
 ٌحِملُ أثقاالً ٌصبُر لكن الٌـخـتار

 فالعربى ٌعٌش غرٌبا فى االوطان
 فاض الكٌل علٌه كثٌرا وهومهان
 ال حـرٌة  ال انتخاباٍت  ال انسان

 كلُ بالدى  ٌمألها الٌوم  الطغٌان
 فالطغٌان نراه  ٌحٌط  بكل  مكان

 طغٌان الكلمة  و الفكرة  والسجان
 ٌاأحفاَدصالَح الدٌِن وأحفاد النعمان
 ضاعت أمجاُدالَعَرِب واتانا النسٌان

 

 
  
 
 



 ـبْـــــاإل٠ّـ  ـخــــــٚادــ
 ثمٍُ / أدّذ دغٓ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قضٌة للمناقشة

 ِٓ اٌمٍت
 

ٓ اٌغإاي ا٢رٝ:أجت ع  

٘ــُ أَ ٔذـٓ؟   

"ٌٚزجذُٔٙ أدشص إٌبط عٍٝ د١بح ِٚٓ 

اٌز٠ٓ أششوٛا ٠ٛد أدذُ٘ ٌٛ ٠عّش أٌف عٕخ ِٚب 

٘ٛ ثّضدضدٗ ِٓ اٌعزاة أْ ٠عّش ٚهللا ثص١ش 

 ( عٛسح  اٌجمشح69ثّب ٠عٍّْٛ" ا٠٢خ )

"ال ٠مبرٍٛٔىُ ج١ّعب ئال فٟ لشٜ ِذصٕخ أٚ ِٓ 

جُٙ ج١ّعب ٚساء جذس ثأعُٙ ث١ُٕٙ شذ٠ذ رذغ

  ٚلٍٛثُٙ شزٝ رٌه ثأُٔٙ لَٛ ال ٠عمٍْٛ" ا٠٢خ

( عٛسح اٌذشش41)  

ا٠٢ز١ٓ اٌّزوٛسر١ٓ ثعب١ٌخ  ٚ غ١شُ٘ اٌىث١ش فٝ 

وزبة هللا رصف أدٛاي ا١ٌٙٛد ِٓ دت ٌٍذ١ٔب ٚ 

وشا١٘خ ٌٍّٛد ٚ ١ٌظ اٌّعٕٝ ِٓ اٌّٛد ٕ٘ب فٝ 

رارٗ ٚ ٌىٓ اٌّمصٛد ٘ٛ  ِب ثعذ اٌّٛد ِٓ ٔبس 

لذِذ أ٠ذ٠ُٙ ٚ رشٜ األعجبص ٚ عزاة عٍٝ ِب 

اٌجالغٝ ِٓ اٌذك عجذبٔٗ ٚ رعبٌٝ فٝ رص٠ٛش 

دبٌُٙ ِٓ دت ٌٍذ١ٔب ثأُٔٙ ٠ٛدْٚ ٌٛ ٠عّشٚا 

أٌف عٕخ ٚ ٌىٓ ٌٓ ٠ضدضدُٙ رٌه ِٓ اٌعزاة ٚ 

٠زٛاصً اٌٛصف ٌُٙ فٝ ٌمطخ أخشٜ ثأُٔٙ أٌٚٛ 

ثأط شذ٠ذ ٚ رٜٚ شى١ّخ ٚ ئثبء ٚ ٠ظٙشْٚ 

جطْٕٛ فٝ ٌجععُٙ اٌجعط اٌٛد ٚ اٌٛالء ٚ ٠

 أٔفغُٙ األٔب١ٔخ ٚدت إٌفظ. 

وً ٘زا اٌٛصف وبْ ٌجٕٝ ئعشائ١ً ٚ ٌىٓ أال 

رشْٚ ِعٝ أٔٗ ٠ٕطجك ئٌٝ دذ وج١ش ع١ٍٕب وأِخ 

اإلعالَ ٌألعف وً ٘زا ٠زجٍٝ ٚاظذب ف١ّب ث١ٕٕب 

ِٓ )دت ٌٍذ١ٔب ٚوشا١٘خ ٌٍّٛد( ٚ ٘زا ٘ٛ 

رعش٠ف سعٛي هللا صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚ عٍُ عٕذِب 

ٌٛ٘ٓ اٌزٜ ع١ص١ت األِخ فٝ عئً عٓ ِعٕٝ ا

اٌذذ٠ث اٌشش٠ف ٠ٚزجٍٝ أ٠عب دت اٌذ١ٔب فٝ 

رطج١ك اٌشك األٚي ٌذذ٠ث سعٛي هللا صٍٝ هللا 

ع١ٍٗ ٚ عٍُ )اعًّ ٌذ١ٔبن وأٔه رع١ش أثذا ٚ 

 اعًّ ألخشره وأٔه رّٛد غذا(.

اٌغإاي اٌزٜ ٠طشح ٔفغٗ ٘ٛ أٜ إٌّٛرج١ٓ 

ٚ ٔذٓ ء رٌه اٌزٜ ال ُ٘ ٌٗ فٝ اٌذ١ٔب ئال ٔفغٗ 

أٚالدٖ ِٓ ثعذٖ ِٓ عشض اٌذ١ٔب اٌّبدٜ اٌضائً 

ف١ٌٛٝ هللا ع١ٍٕب ِٕب ِٓ ١ٌظ ٌٗ ُ٘ ئال ٔفغٗ ٚ 

أٚالدٖ ، أَ أٔذ اٌزٜ ٠غعٝ فٝ اٌذ١ٔب ثشمٝ 

دذ٠ث سعٛي هللا صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚ عٍُ اٌّزوٛس 

آٔفب ف١ٌٛٝ هللا عجذبٔٗ ٚ رعبٌٝ ع١ٍٕب ِٓ ٘ٛ 

ٗ.  ِٕب ١ٌظ ٌٗ ُ٘ ئال هللا ٚ ِب اعزشعبٖ ع١ٍ  

 

 لشآْ وش٠ُ

 اٌّشالجخ
 

"هلل ِب فٟ اٌغّبٚاد ِٚب فٟ األسض ٚئْ رجذٚا ِب فٟ أٔفغىُ أٚ 

رخفٖٛ ٠ذبعجىُ ثٗ هللا ف١غفش ٌّٓ ٠شبء ٠ٚعزة ِٓ ٠شبء ٚهللا عٍٝ 

 ( عٛسح اٌجمشح481وً شٟء لذ٠ش" ا٠٢خ )

"لً ئْ رخفٛا ِب فٟ صذٚسوُ أٚ رجذٖٚ ٠عٍّٗ هللا ٠ٚعٍُ ِب فٟ 

( 46ٟ األسض ٚهللا عٍٝ وً شٟء لذ٠ش" ا٠٢خ )اٌغّبٚاد ِٚب ف

 عٛسح آي عّشاْ

"عٛاء ِٕىُ ِٓ أعش اٌمٛي ِٚٓ جٙش ثٗ ِٚٓ ٘ٛ ِغزخف ثب١ًٌٍ 

 ( عٛسح  اٌشعذ41ٚعبسة ثبٌٕٙبس" ا٠٢خ )

 دذ٠ث شش٠ف
 

 اٌذذ٠ث األٚي ِٓ األدبد٠ث ا٠ٌٕٚٛخ

 

دذثٕب اٌذ١ّذٞ عجذ هللا ثٓ اٌضث١ش لبي دذثٕب عف١بْ لبي دذثٕب ٠ذ١ٝ 

اٌز١ّٟ أٔٗ عّع ثٓ عع١ذ األٔصبسٞ لبي أخجشٟٔ ِذّذ اثٓ ئثشا١ُ٘ 

عٍمّخ ثٓ ٚلبص ا١ٌٍثٟ ٠مٛي عّعذ عّش ثٓ اٌخطبة سظٟ اٌٍُٙ 

عُٕٙ عٍٝ إٌّجش لبي عّعذ سعٛي هللا صٍٝ اٌٍُٙ ع١ٍٗ ٚعٍُ 

٠مٛي ئّٔب األعّبي ثب١ٌٕبد ٚئّٔب ٌىً اِشئ ِب ٜٔٛ فّٓ وبٔذ 

ٕىذٙب فٙجشرٗ ئٌٝ ِب ٘بجش ٘جشرٗ ئٌٝ د١ٔب ٠ص١جٙب أٚ ئٌٝ اِشأح ٠

 ٌجخبسٜ وزبة ثذء اٌٛدٝ.صذ١خ ائ١ٌٗ *

انهٓى نك انحًذ ٔ انشكر عهى كم َعًة أَعًت دعبء

بٓا عهيُا فى لذيى أٔ حذيث ، انهٓى نك انحًذ عهى 

كم يا لضيت نُا يٍ خير ٔافك يبتغاَا ٔ طهبُاِ 

جاْذيٍ ، انهٓى نك انحًذ عهى كم يا لضيت نُا يٍ 

خير حسبُاِ فى ظاْرِ  شرا فكرُْاِ ٔ دعَٕاك 

أٌ تحٕل بيُُا ٔ بيُّ  ٔ كاٌ فى باطُّ  يخهصيٍ

انخير انكثير فجهيتّ نُا فعرفُاِ ٔ حًذَاك عهيّ أٔ 

 نى تجهيّ نُا فهك انحًذ يا هللا.
اٌٍُٙ صٍٝ ٚ عٍُ ٚثبسن عٍٝ ع١ذٔب ِذّذ ٚ عٍٝ آٌٗ صذجٗ 

 أجّع١ٓ.

اٌٍُٙ اعزعٍّٕب ٌٕصشح د٠ٕه ٚ ال رغزجذٌٕب ٚ ٠غش ٌٕب اٌصعت ٚ 

 عذٚٔب ٚ عذٚن  ٠بسة اٌعب١ٌّٓ.أصشٔب عٍٝ أٔفغٕب ٚ

 



                        ولٌة واإلقلٌمٌة العربٌةالتكتالت الد                                        
  بقلـم: أحمد عاشـور                                                                 

االتحاد السوفٌتً والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وتفكك االتحاد  نالحب الباردة بٌ ةمع نهاٌ
تحمله من شعارات جوفاء كان نهاٌتها سقوط  السوفٌتً وانهٌار الدولة العظمى وما كانت

 اعتً اإلمبراطورٌات فً براثن الجوع وما تبعه من ضمور اقتصادي.
هً القوة الوحٌدة المسٌطرة على مقدرات الشعوب، وحملت شعار: "معً  اأصبحت أمرٌك

انتبه العالم، الكل فً الركب  1002أو عدوي"، ثم كانت صفعة الحادي عشر من سبتمبر
ذ فهو اإلرهابً وما تبعها من معانً، لكن الشعوب قلٌال ما تغفل، دوت الصٌحات ومن ش

 شرقا وغربا ما الخالص البد من التكتالت القوٌة التً ٌمكن أن تقف أمام هذا المارد.
الدامٌة وبعد حربٌن عالمٌتٌن كانتا سببا فً التأخر عن  تأفاقت بعد الصراعاأوروبا :  

البد من وحدة أوروبٌة ونبذ اإلقلٌمٌة وظهر االتحاد األوروبً  الركب األمرٌكً، إلى أنه
وذابت الحدود بٌن هذه الدول وأذكر أننً بتأشٌرة زٌارة إلى ألمانٌا أمكننً التجول فً كل 

أنحاء أوروبا من شمالها إلى جنوبها. وكنت ال أحمل غٌر عملة واحدة "الٌورو" واختفى ما 
 له فً سلة المهمالت.عداه مارك، فرنك، بٌزتا، لٌرة, ك

ال ٌغٌب عنها  كانتالتً  ةإنجلترا: لم ٌشذ عن الركب األوروبً سوى إنجلترا اإلمبراطورٌ
الشمس، وأنا أشبهها بالمرأة العجوز المتعالٌة التً مازالت تجتر ذكرٌات أٌام الشباب 

ستعود إن  الجمٌلة، وتحاول أن تساٌر الوالٌات المتحدة ، لكنها ستركع بعد أن أفل نجمها و
 عاجال أو آجال إلى الحظٌرة األوروبٌة.

دول جنوب شرق أسٌا: الٌابان القوة االقتصادٌة الثانٌة، الصٌن ذلك المارد الذي فرض نفسه 
على الساحة الدولٌة، كورٌا، مالٌزٌا )باهلل أال نخجل عندما نفضل منتجات مالٌزٌا على 

د ٌغذو العلم كله بمنتجاته المتنوعة والمتدنٌة منتجاتنا الوطنٌة( إندونٌسٌا تكتل اقتصادي ٌكا
 السعر، وأصبح خطرا ٌهدد االقتصاد الغربً.

دول أمرٌكا الجنوبٌة وحتى الدول األفرٌقٌة كلها تسعى إلى خلق أسواق مشتركة فٌما بٌنها 
 للنهوض والتخلص من التبعٌة للسٌاسة األمرٌكٌة.

شدٌد رغم كل ما ٌربطهم من روابط ال مع األسف الأما الدول اإلثنا وعشرون العربٌة 
تتوفر فً أي أمة وأرددها كما تعلمتها ونعلمها ألوالدنا فً المدارس: لغة، دٌن ثقافة 

إسالمٌة، عالقات اجتماعٌة، وتارٌخ حافل من الوحدة تحت راٌة الخالفة اإلسالمٌة التً 
ون رئٌس، هل ٌمكن سعت الصلٌبٌة إلى تفتها بدعوى الحضارة والمدنٌة. تخٌل اثنان وعشر

أن ٌنتهوا إلى قرار إذا ما اجتمعوا؟لقد نجح الغرب عندما طبق وبأمانة القاعدة 
وخلقوا لنا الجامعة العربٌة منبر الخالفات، ال توجد دولة   .Divide  & Controlالشهٌرة:

عربٌة إال وفً مشاحنة مع جارتها لٌس بالقول فحسب ولكن بالسالح، ثم نلوم شارون الذي 
تغل معطٌاته وقدراته فً ضرب أعدائه.وال نلوم أنفسنا على هذا الوهن واالنقسام، ما اس

المانع أن ننبذ اإلقلٌمٌة العربٌة وٌنتخب رئٌس واحد و جٌش واحد على مستوى األمة، 
وٌكون لكل دولة رئٌسها ٌدٌر مٌزانٌتها وشئونها الداخلٌة وأٌضا قوانٌنها الخاصة بها. هل 

 ؟  سٌحدث هذا ٌوماً؟



 !!   !!  صفحة يٍ غـير عـُٕاٌ  !!  يحررْا ٔاحـذ فٓـًاٌ           
                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 القدس ٌنادي                                               
 القدس ٌنادي  ,  ٌا أوالدي ..  القدس ٌضٌع                   
 القدس ٌنادي  ,  ٌا أحفاد صالح الدٌن ..  الِعرُض ٌضٌع                   
 القدس ٌنادي  ,  ٌا أهل الوادي ..                    
 ٌا من تتباَهْوا  بالتارٌخ و باألهرام .. تارٌخً ٌضٌع                    
 القدس ٌنادي  , ٌا أرباب النفط ..                   
 ٌا من أورثكم ربً بعض كنوز األرض .. األرض تضٌع                    
 و أنا مكتوف األٌدي                    
 أبحُث فً أعماق بحور الشعر عن الكلمات                   
 .. بعد ُسباتأبحث عن كلمات  ..  قد توقظكم                    
 عن كلمات لتذكركم بفلسطٌن                   
 و تذكركم بصالح الدٌن فً هذا العصر المأفون    لتذكركم  حطٌن                    

 عصر السٌد بوش .. وتابعه شارون .. ذاك القرد الملعون                   
ًُّ  ..   من ٌحمل حجرا ً ل                     ٌصد به ظلم الدبابةإرهاب

ًُّ  ..   من ٌزرع ُ نفسه ألغاما ً لٌزٌح عن الصدر عذابه                     إرهاب
ًُّ  ..   من ٌرفض أن ٌحكمه ..  قانون الغابة                     إرهاب
ًُّ  ..   من قال الحق .. أو أفنى فً الذود عن العرض شبابه                     إرهاب

 فً هذا العصر المأفون                   
 عصر السٌد بوش .. وتابعه شارون .. ذاك القرد الملعون                   
 إرهابٌة  ..   تلك األم الثكلى .. من تشكو مصٌبتها هلل                   
 إرهابٌة  ..   من تنعً شٌخا ً .. سالت فوق األرض دماه                   

 إرهابٌة  ..   من تحمل بٌن ٌدٌها رضٌعا ً .. فقد أباه                   
 إرهابٌة  ..   من تصرخ ُ  .. وا معتصماه                   
 لكن هٌهات .. أن ٌستمع إلٌِك أحٌد .. أختاه                   
 .. وا معتصماهقدٌما ً .. لّما كان هناك رجال ....     صاحت إمرأة ٌ ظـُلمت                    
 انتفض المعتصُم لنجدتها .. أباد المعتصُم عمورٌة                   
ٌّة  .. ُكنا نؤمُن أن هناك قضٌة                     كانت فً الصدر َحمـِ

 أما الٌوم ..      نحُن .. تشغلنا مهرجاناُت األغنٌـّة .. تشغلنا األلعاُب النارٌة                    
 هٌهات .. أن ٌستمع إلٌِك أحٌد .. أختاه  ..   وإن صرخِت .. وا ألَف معتصماه                   

 أدركنا من أن تهلكنا تلك الغـُّمة ربً أصلح أمر األمة ازرع فً الصدر الهمة                   
 أو تقتلنا كمدا ً ...  تلك المدُعّوة ..  القِمـّة            

 انهطيف !! !! و.طارق عبذ    



                                                                                        

 أخجبس اٌجب١ٌخ اٌّصش٠خ
            *****************   

* تقام امتحانات نهاٌة العام فى  
المدرسة المصرٌة للغات فى 

منتصف شهر ابرٌل وقد اقامت 
ب واولٌاء المدرسة حفلة للطال

 األمور ككل عام .
 

*تم انشاء رابطة السٌدات 
المصرٌات فى دولة قطر وسوف 

ٌكون باكورة النشاط هو اول 
اجتماع عام للسٌدات المصرٌات 

   فى دولة قطر .

 
أجمل التهانى والتبرٌكات بمناسبة  * 

زفاف ابنة أخ المهندس /سعٌد 
ابوالعزائم االنسة /مهدٌة بهاء 

األستاذ / صبحى  ابواالعزائم على
 عبدالغفار فبالرفاء والبنٌن .

 
* مجتمع الجالٌة ٌرحب بالقادم 

الجدٌدالمهندس / ٌوسف احمد عاشور 
 وٌتمنى له طٌب االقامة والتوفٌق فى قطر

 
*أقام مجتع الجالٌة باألمس القرٌب حفل 

تكرٌم الزمٌل العزٌز/محمود حسن بمناسبة 
ه عودته للوطن  و"مجلة البشٌر: تتمنى ل

 التوفٌق والنجاح .

 بقلم / حسام جابر
 
 

 ةضياير ر اأخب  
 

*بدأ نادى الزمالك مسلسله الباٌخ 
وذلك فى حرق اعصاب جماهٌره وفقد 

قمة الدورى وانهزم فى واحدة من 
اكبر مفاجاءات الدورى من 

ثم تعادل على ارضه  ٖ/ٗاالسماعٌلى 
 .   ٖ/ٖمع الصعاٌدة "سوهاج" 

*انطلق فرٌق الدراوٌش " 
االسماعٌلى" فتشبث بقمة الدورى 
 واعلن انه البطل القادم لهذا العام 

*استغل النادى األهلى كبوة شقٌقه 
وعدوه اللدود نادى الزمالك وبدأ فى 

جمع النقاط لعل وعسى ان ٌفوز 
 بالدورى  .

*تم تأجٌل بطولة كأس العرب الى 
الت ستقام فى الكوٌت  ٕٕٓٓدٌسمبر 

 هذا العام .

 
دى األتحاد القطرى من *اقترب نا  

الفوز ببطولة الدورى القطرى هذا العام 
بعد أن قدم اجمل مبارٌاته وفاز على 

بطل الدورى العام الماضى "الوكرة " 
 ٔ/ٖوكانت نتٌجة المباراة 

 
*تقام فى الكوٌت هذه األٌام الدورة 

 األولمبٌة لغرب اسٌا .  

 
 

 عداد / كرٌم البشٌر ا
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“IN THE NAME OF ALLAH THE MERCIFULL AND MOST COMPASIONATE… 

AND WELL YE KNEW THOSE AMONGST, YOU WHO TRANSGRESSED IN THE 

MATTER OF THE SABBATH WE SAID TO THEM ..BE YE APEA, DISPISED AND 

REJECTED……”  

 بسم ا هلل الرحمن الرحٌم 
 "فقلنا لهم كونوا قردة خاسئٌن " 

 صدق هللا العظٌم 
ٌكا بكل ٌا ُترى من ٌحكم من, امر

قوتها وهى التى تتحكم فى العالم 
هى التى تحكم اسرائٌل ام ان 

اسرائٌل بطغٌان المال واللوبى 
الصهٌونى هى التى تتحكم فى 

امرٌكا , إن الذى ٌنظر الى 
األحداث اآلن ٌدرك أن الذى ٌحكم 
هى اسرائٌل وان الذى ٌطٌع هى 

 امرٌكا , 
ونحن ال نملك اال أن ندعو هللا 

 الى قائلٌن سبحانه وتع
" اللهم إهلك الظالمٌن بالظالمٌن 

واخرجنا من بٌنهم غانمٌن سالمٌن 
 ٌارب العالمٌن "  

 


