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 دلعداة مكل

 زمـن الفـتوات!!!!!!!
ِب إْ رغٍُ اٌشئ١ظ األِش٠ىٝ ثٛػ اٌصغ١ش دفخ اٌحىُ 

فٝ ثالد اٌؼُ عبَ "اِش٠ىب"  ٚرٌه ثؼذ ِغشحجخ 
طش٠مخ  االِش٠ى١خ اال ٚاػٍٓ أٗ االٔزخبثبد اٌٙض١ٌخ ػٍٝ اٌ

جب٘ض ٌّحبسثخ اػذاء اِش٠ىب ٚاْ وبْ فٝ رٌه اٌٛلذ ٌُ 
٠ىٓ ٠ؼشف ِٓ ُ٘ اػذاء اِش٠ىب اٌز٠ٓ عٛف ٠حبسثُٙ , 
حزٝ جبءٖ اٌحً ٚرٌه ثؼذ الً ِٓ عٕخ ِٓ ر١ٌٛٗ اٌحىُ 

ٚاٌٙجَٛ اٌّحىُ  1002ٚاٌحً رّضً فٝ احذاس عجزّجش 
ن ِٚجٕٝ اٌجٕزبجْٛ اٌزٜ طبي ثشجٝ اٌزجبسح فٝ ٠ٛ١ٔٛس

فٝ ٚاؽٕطٓ ٚاٌزٜ حزٝ ٘زٖ اٌٍحظخ ال٠ؼٍُ احذ اال هللا 
ِٓ ٘ٛ اٌّذثش ٌٙزا اٌحذس اٌىج١ش ٚاٌخط١ش , ٌٚىٓ 

اٌشئ١ظ ثٛػ اٌصغ١ش ٌُ ٠ذع ٘زٖ اٌفشصخرض١غ ِٕٗ 
فبػٍٓ اْ طبٌجبْ ثم١بدح اٌّال ػّش ٚرٕظ١ُ اٌمبػذح ثم١بدح 

ٚثبٌزبٌٝ ثٓ الدْ ٚج١ّغ اٌّغ١ٍّٓ ُ٘ ٚساء ٘زا اٌٙجَٛ 
فبػذاء اِش٠ىب ُ٘ ٘ؤالء ٚثذا ثضشة افغبٔغزبْ رٌه اٌجٍذ 

اٌفم١ش اٌّؼذَ صُ رخٛثف ج١ّغ االٔظّخ اٌؼشث١خ 
ٚاالعال١ِخ ٚاٌحجض ػٍٝ اِٛاي اٌّغ١ٍّٓ فٝ وً ِىبْ صُ 

اٌزض١١ك ػٍٝ اٌجب١ٌبد االعالِجخ فٝ اِش٠ىب ٚاٚسثب 
ِشٚسا ثزأ١٠ذ ؽبسْٚ ٚخطزٗ اٌؾ١طب١ٔخ ٌّحٛ فٍغط١ٓ 

ثزٙب ٚاعال١ِزٙب ٚاخ١شا اٌجذء فٝ ضشة اٌؼشاق صُ ٚػشٚ
عٛس٠ب ٚاٜ دٌٚخ اخشٜ طبٌّب اْ صِٓ اٌفزٛاد لذ ػبد 

ٚاْ اٌفزٛح اٌجذ٠ذ "اِشثىب" لذ ٚصً ٚعالَ ِشثغ 
 ٌٍفزٛاد !!! 
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 كالم فى الممنوع
   ) أيـن الـحـقـيـقـة ؟ ( 

******* 
هل هى الصدفة البحتة التى جعلت قناة الجزيرة تنشر الشريط الجديد 

يعترف فيه ويتباهى بما تم فى الحادى عشر من  "لبن الدن" الذى
سبتمبر وفى نفس الوقت يستمر الرئيس االمريكى "بوش" فى 

تهديد العراق واختالق االسباب الوهمية لضرب العراق وتدمير ما 
تبقى منه , والغريب فى االمر هو لماذا انكر " بن الدن" اشتراكه فى 

توافق رأيه مع رأى امريكا عمليات سبتمبر رغم تأييده لها ثم فجأة ي
ويعلن أنه هو المسؤل عن احداث سبتمبر , أليس ذلك األمر يثير 
الريبة والشك حول من خطط ألحداث سبتمبر و اال يحق لنا نحن 

المسلمين والعرب الذين اكتوينا بالنار بسبب هذه األحداث  أن نسأل 
سؤاالً يحيرنا جميعا وهو من هى الجهة التى خططت وانفقت 

لماليين وأجرت التدريبات الفائقة الدقة والفائقة الغموض بحيث ال ا
يشعربها اكبر وكاالت االستخبارات فى العالم وهل "بن الدن " 

واتباعه برغم كل قواتهم واموالهم وعبقرياتهم يستطيعون بمفردهم 
وبدون اى مساعدة من المخابرات ) أى مخابرات ( القيام بما تم , 

السؤال المحير نقول ان من خطط لهذا العمل هو ولالجابة على هذا 
المستفيد األول منه , أما من نفذ العمل فالحمقى كثيرون 

والمخدوعون أكثر وأكثر , فاللهم اهدنا وارحمنا وانصرنا على القوم 
   . الكافرين 
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 لِك يا سيدتى

*********** 
 سـيـدة مـن مـصـر

فى حديثها التليفزيونى األخير قالت 
السيدة /حيهان السادات زوجة الرئيس 

انور السادات وهى تجيب على سؤال 
المذيع عن كيف كان السادات يعيش 
بين اسرته فأجابت أن السادات كان 

مثل "سى السيد" اشارة الى قصة بين 
لالديب العالمى /نجيب القصرين 

محفوظ وعندما استغرب المذيع ان 
تقول جيهان السادات ذلك وهى التى 

تنادى بتحرير المرأة ومساواتها 

: أن بالرجل  اجابته السيدة جيهان 
المرأة تنادى بالمساواة مع الرجل 

خارج البيت مع الرجل الزميل 
المتساوى معها فى التعليم والخبرة 

 ساواة مع الزوجولكنهاال تنادى بال
. 

وتلك حقيقة  يجب ان نؤمن بها جميعا 
, فنحن النساء ال نريد ان نقاسم 

األزواج فى رئاسة ومسؤلية األسرة 
وإن كان ذلك ممكنا فى بعض األوقات 

ولكننا نريد مساواة بين المرأة والرجل 
فى الحياة والعمل والتعليم ولعل ذلك 

 الكالم يرضى السادة الرجال .
   
 

 /  بنت النيلبقلم 

 

    ركن األدب

 ثمٍُ/اثٓ اٌجؾ١ش               

 

 َدػ١ٕٝ أُِحجُهِ 
 

 َدػ١ٕٝ أُحجُهِ 

ٕبٖ  ُِ  ًُ  فبٌُحُت غـب٠خُ لـٍجٝ ٚوـ

 َدعينىأُحُبك
 ِِ فالُحُب َبلَسُم ُروحى وَطوُق النجاة

 َدعينى أُحُبك
 ِِ فالُحُب ِسُر الوجود وأصلُ  الحياةِ 

 َدعينى أُحُبِك 
 ولسُت أروُم  ِسواه فالُحُب امـلى
 َدػ١ٕٝ أُحجُهِ 

 ال رُغـٍِمٝ اٌجـبة ػـَٕذ اٌٍـمبء 

 َدػ١ٕٝ أُِحجُهِ 

 ال رظـٍّٝ اٌحـَُت  ثبٌـىـجش٠بء 

 َدػ١ٕٝ أُحجُهِ 

 ال رَحجـُجٝ اٌجـذَس ػَٕذ اٌّـغبء 

 َدػ١ٕٝ أُِحجُهِ 

ِٝ اٌغّبء   ال رجؼٍىبألسَض رشٔٛاٌ

 َدػ١ٕٝ أُحجُهِ 

َٝ  اٌ   جّبي وٝ اوزَت اٌؾؼـَش ٚحـ

 َدػ١ٕٝ أُِحجُهِ 

ِِ اٌٛصبي  ِِ َٝ  اٌمٍَت حــبَي  وٝ ٠ٕٙئ

 َدػ١ٕٝ أُحجُه

 ِِ وٝ ٠ُِٕؼَؼ اٌشٚح َ ٘ــزا اٌـذالي 

 َدػ١ٕٝ أُِحجُه

ُّحبي ًَ اٌ  ِِ وٝ اعزط١غ اٌجمبء  ٚٔـ١

 
           

 



 
           

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِٓ اٌمٍت

 : forislam.comٍِ ٍىقع 
 ذىتح عاص فى جىف اىييو

 

أخجشٔب ِحّذ ، أْ حّذ ، صٕب إثشا١ُ٘ ثٓ 

ػجذ هللا لبي: حذصٕٟ ِحّذ ثٓ إعحبق 

اٌضمفٟ ، حذصٕٟ أحّذ ثٓ ِٛعٝ 

األٔصبسٞ ، ػٓ ِٕصٛس ثٓ ػّبس ، 

لبي:حججذ حجخ ، فٕضٌذ عىخ ِٓ عىه 

اٌىٛفخ. فخشجذ فٟ ١ٌٍخ ِظٍّخ ، فئرا 

ثصبسخ ٠صشخ فٟ جٛف ا١ًٌٍ ٚ٘ٛ 

٠مٛي: ٠ب إٌٟٙ! ٚػضره ٚجالٌه ِب أسدد 

 ثّؼص١زٟ ِخبٌفزه ، 

ٚلذ ػص١زه إر ػص١زه ِٚب أٔب ثٕىبٌه 

جبً٘ ، ٌٚىٓ خط١ئخ ػشضذ ٌٟ أػبٕٟٔ 

ػ١ٍٙب ؽمبئٟ ، ٚغشٟٔ عزشن اٌّشخٝ 

ػٍٝ ، ٚلذ ػص١زه ثجٙذٞ ٚخبٌفزه 

ثجٍٟٙ ، ٌٚه اٌحجخ ػٍٝ ، فب٢ْ ِٓ 

ػزاثه ِٓ ٠غزٕمزٟٔ؟ ٚثحجً ِٓ أرصً 

 إرا لطؼذ حجٍه ِٕٟ؟ 

 ٚا ؽجبثبٖ! ٚا ؽجبثبٖ! 

لبي: فٍّب فشؽ ِٓ لٌٛٗ رٍٛد آ٠خ ِٓ 

وزبة هللا:"ٔبساً ٚلٛد٘ب إٌبط ٚاٌحجبسح 

ػ١ٍٙب ِالئىخ غالظ ؽذاد". فغّؼذ 

حشوخ ؽذ٠ذح ، صُ ٌُ أعّغ ثؼذ٘ب حغبً 

فّض١ذ فٍّب وبْ ِٓ اٌغذ سجؼذ فٟ 

ِذسجزٟ ٚإرا ثجٕبصح لذ ٚضؼذ ٚإرا 

ثؼجٛص وج١شح ، فغأٌزٙب ػٓ أِش ا١ٌّذ ، 

ٌُٚ رىٓ ػشفزٕٟ ، فمبٌذ: ٘زا سجً ال 

 جضاٖ هللا إال جضاءٖ! 

ِش ثبثٕٟ اٌجبسحخ ، ٚ٘ٛ لبئُ ٠صٍٟ ، 

فزال آ٠خ ِٓ وزبة هللا ، فٍّب عّؼٙب اثٕٟ 

 رفطشد ِشاسرٗ فٛلغ ١ِزبً.

ٚاٌؾب٘ذ فٟ اٌمصخ ... أْ اٌزٛثخ ػٓ 

 اٌّؼص١خ ٠جت أال رغٛف أٚ رؤخش ...

 فال أحذ ٠ؼٍُ ِٕب ِزٝ ٠ح١ٓ أجٍٗ ِٚزٝ 

 عبػزٗ.. 

 فبٌٍُٙ أحغٓ خزبِٕب ٚاجؼٍٕب ِٓ اٌزٛاث١ٓ 
 

 

 لشآْ وش٠ُ
 

( " وىقد آذيْاك 78قاه ذعاىى فى سىرج اىحجر اآليح )

اىَثاّي واىقرآُ اىعظيٌ" يقىه هللا ذعاىى ىْثيه سثعا ٍِ 

صيى هللا عييه و سيٌ مَا آذيْاك اىقرآُ اىعظيٌ فال 

ذْظرُ إىى اىدّيا و زيْرها و ٍا ٍرعْا ته أهيها ٍِ 

اىسهرج اىفاّيح. و اىسثع اىَثاّى فيها أقىاه مثيرج ٍْها 

قىه أّها اىسثع اىطىاه )اىثقرج، آه عَراُ، اىْساء، 

األّعاً، األعراف و يىّس( و اىقىه اآلخر اىَائدج، 

أّها فاذحح اىنراب تآياذها اىسد و إضافح اىثسَيح 

 فرنىُ اىسثع اىَثاّى.

 حذ٠ش ؽش٠ف
 

اٌحذ٠ش اٌشاثغ ِٓ األحبد٠ش 

 ا٠ٌٕٚٛخ
حدثْا اتى عثد اىررحَِ عثردهللا ترِ ٍسرعىل قراه: حردثْا  

رسرررىه هللا صررريى اىيهرررٌ عييررره وسررريٌ وهرررى اى رررال  

 دو  إُ أحدمٌ يجَع في تطِ أٍه أرتعيِ يىٍا ثرٌ اىَ

ينىُ عيقح ٍثو ذىل ثٌ ينىُ ٍضغح ٍثو ذىل ثرٌ يثعر  

هللا إىيه ٍينرا ترؤرتع ميَراخ فينررة عَيره وأجيره ورزقره 

وشرقي أو سرعيد ثررٌ يرْف  فيره اىرررور فرلُ اىرجرو ىيعَررو 

تعَررو أهررو اىْررار حرررى ٍررا ينررىُ تيْرره وتيْهررا إ  ذرا  

يعَررو تعَررو أهررو اىجْررح فيرردخو فيسررثع عييرره اىنررراب ف

اىجْح وإُ اىرجو ىيعَو تعَو أهو اىجْح حرى ٍا ينرىُ 

تيْرره وتيْهررا إ  ذرا  فيسررثع عييرره اىنررراب فيعَررو تعَررو 

 أهو اىْار فيدخو اىْار *

 
 

 اٌذػبء عالح اٌّؤِٓ
اللهم إني عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك ناصيتى 

ك بكل بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك أسأل
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو 
علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب 

عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى و نور 
 بصرى و ذهاب همى و حزنى .

 

 

 ٚاحــــــــــــــــخ األ٠ّـــــــــــــــبْ
 ثمٍُ / أحّذ حغٓ



 بقلم: احمد عاشور              ٌٍٙغ األوجش٠َٛ ا              لض١ـخ ٌٍّٕبلؾـخ:
وسائل اإلعالم مسموعة ومرئية ومقروءة بادلقاالت والتحاليل والرؤى حول ما  تما إن ىل علينا شهر سبتمرب إال واهنمر 

ذكرى ىذا حدث يف ىذا اليوم منذ عام يف أمريكا واهنيار برجي التجارة العادلية مبدينة نيويورك. وال أخفيكم أنين يف صبيحة 
اليوم كثًنا ما قابلين األصدقاء بقول "كل عام وأنتم خبًن" ماذا يعين؟ إنو التشفي، وىل يوجد معين غًن ذلك. أمريكا كما 

ىنا يف  ايسموهنا يف إيران الشيطان األكرب، وكلنا نعلق مصائبنا عليها سواء صح ذلك أم ال. ولن أعدد ادلآسي اليت أصابتن
يا شرقها وغرهبا والقارئ العزيز رمبا يعرف أكثر مين يف ذلك.الشرق األوسط أو يف أس  

من الفاعل؟ ولماذا؟...ىناك رؤى متعددة أمهها اثنٌن: رؤية أمريكية ىي أن الفاعل ىو األصولية اإلسالمية ادلسلحة ممثلة 
لة يف لويب النفط والسالح الذي يف بن الدن وأتباعو من تنظيم القاعدة، ورؤية مضادة ترى أن األصولية اليمينية يف الغرب ممث

يفقد سطوتو بتوقف آلة احلرب عن العمل. ولنا ىنا وقفة, من ادلستفيد ومن اخلاسر؟ وباإلجابة ميكن التوصل إىل الفاعل 
 احلقيقي.

الرئيس األمريكي بوش مل يصل إىل احلكم إال بأغلبية ضئيلة جدا وكان ىذا العمل مثابة فرصة ذىبية أتتو على طبق من  
إذ   ””… .ENRON, World Comفضة, االقتصاد األمريكي ينهار، كربى الشركات األمريكية تعلن اإلفالس 

 .تكان البد من عمل شيء ما, فادلطبخ جاىز ولديهم القدرة على سبك ادلؤامرا
مريكا أي دليل وراء العملية ومل تقدم أ 91: يقولون ال بل يقول بوش فقط أن بن الدن ورلموعة ال و اإلسالم 11سبتمبر 

 علي أن ولدىا العاق بن الدن ىو الفاعل وكل ما يذاع وينشر عبارة عن فربكة إعالمية مكشوفة. 
بعضنا يقول أن بن الدن شـوه اإلسالم, ال وألف ال اإلسالم دين اهلل ولن يشـوه بفعل بشـر " إنا حنن نزلنا الذكر وإنا لو 

ادلتطرفٌن اإلسالميٌن شوىت وطبعا كل تطرف مرفوض بالفطرة سواء ولكن ممكن القول صورة    1حلافظون" " احلجر
وقرأت ىذه التعليقات أسفل الشاشة:    CNNإسالمي أو غًنه.  وأضيف ىنا أنين كنت أشاىد أحد الربامج على زلطة ال

 سبتمرب. اإلسالم الدين األوسع انتشارا يف الواليات ادلتحدة.( 99يدخلون اإلسالم بعد  05.555) 
لن ترتاجع أمريكا عن زلاربة اإلسالم ولن يكون اإلسالم ىو اخلاسر أبدا بل ستكون أمريكا ىي اخلاسرة على الدوام  نعم

سبتمرب ىو ادلسمار األول يف نعشها للحاق باالحتاد السوفييت السابق كما تنبأ بو الرئيس أنور السادات سابقا,  99و
 الظالم. وسيتحول صقور أمريكا إىل بوم وخفافيش تلعب يف

بريطانيا زادت من التصاقها بالركب األمريكي وأصبحت كبعرة يف ذيل شاة, إيران رغم مغازلتها  : 11دول ما بعد سبتمبر  
ألمريكا إال أهنا من زلاور الشـر، إسرائيل دائما جتين الثمار، العراق البد أن يأخذ نصيبو بسبب تآمره مع الشيطان، وأصبح 

 ظار, "مشرف" خسر كثًنا وسيدفع شعب باكستان الثمن.اذلدف القادم للفت األن
 . 9111سنة  115مبىن البنتاجون مل تصبو طائرة ولكن بصاروخ مثل الطائرة ادلصرية  -9 مالحظات:

 ىجمات سبتمرب كانت تعلمها أجهزة ادلخابرات يف: أدلانيا, مصـر, فرنسا، إسرائيل. -2
      FBIية مل يتم عزل أي مسؤول بادلخابرات األمريك -3

، )صدام احلضارات(  Paul Kennedy:)صعود وسقوط الدول العظمى( ل 11صدرت بعد سبتمبر  مراجع    
  .Arthur Herman   ل        The idea of Decline in Western Historyلطارق علي، 



 !! !!  صفحح ٍِ غـير عـْىاُ  !!  يحررها واحـد فهـَاُ             
                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 
والذى 3181سبتمير 42عاما على وفاة الرئيس عبد الناصر55بمناسبة مرور# 

مازال الجدل حول شخصيته وهل كان هو زعيما مخلصا ولكن القوى العظمى 
وهزمته مثل )محمد على( , أم أنه كان اكبر خدعة صنعها  وقفت ضده وحاربته

االستعمار ولعب به علينا مثل ) صدام حسين( ام انه ذو شخصية ديكتاتورية 
تواقة للحكم واستعباد الناس حتى ضاع واضاع معه اقدار الناس مثل )هتلر( وهللا 

 .      اعلم 
 
ء والمعراج فهل يجيئى هلت علينا انوار شهر رجب شهر الخيرات شهر االسرا# 

اليوم الذى نسمع فيه الخطباء فى المساجد يحدثوننا عن معجزة االسراء 
 .    والمعراج , أمنية اتمنى ان اراها فى بلدان الخليج !!!!!

 
 
هيضربوا العراق.... ال مش هيضربوا العراق .... سؤال يسأله كل زعيم عربى # 

 لمون االجابة !!!!!!!!!!!!!!!هذه االيام ..واالزكياء فقط هم الذين يع
 
 قالت الفيلسوفة الكبيرة " ليلى نظمى" فى السبعينات من القرن العشرين# 

 " الطشت قاللى الطشت قاللى...يا حلوة ياللى قومى استحمى "
 ويبدو ان النظافة اصبحت شيئا صعبا .............

 .والنظافة ليست فقط نظافة الجسم ولكن نظافة النفس ..وعجبى 

 
) مع االعتذار للمرة االخيرة  للزميل العزيز طارق عبد اللطيف حيث تعذر الحصول على 

مقالته الشهرية هذا العدد ايضا وسوف نوالى نشر مقالته القيمة من العدد القادم ان شاء هللا 
 ....,فعذراً (

 

 !! ً.طار  عثد اىيطيف !!    
                                                                                        



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

خواطر عائد من االجازة على 
 .   ضفاف النيل

مازالت مشكلة انهاء االجراءات *
فى مطار القاهرة كما هى من 
طوابير الجوازات واجراءات 

الجمارك وللعلم فكل شيئى له مثيل 
مصر والداعى لحمل االجهزة  فى

 وعذاب الجمارك 
*معدل التغير اصبح كبيرا جدا فى 

مصر سواءاً لالحسن او لالسوأ 
ولكننا نحن المغتربين اصبحنا ال 
نستطيع مجاراة التغيير السريع 
الذى يحدث وخصوصا فى لغة 

الكالم والحركات واألخالق والدليل 
على ذلك يمكن اثباته بمشاهدة فيلم 

    ى" "اللمب
*رغم ضعفه وبداية انهيار قوته 
فى العالم اجمع اال ان"الدوالر" 

هو الزعيم فى مصر ورغم انه لم 
يذد الذيادة العادية اثناء االجازة اال 

انه مازال هو السيد المطاع 
والحصن الحصين وللعلم فكان 

وفى  686سعره فى الصرافات 
السوق السوداء والتى عادت من 

ورحم هللا  727جديد كان سعره 
 الجنيه 

 
 

 بقلم / حسام جابر

 ةضياير ر اأخب  
 
 
فى اول مشاركاته فى بطولة افريقيا *

واول مشاركة تحت مسؤلية المدير 
الفنى الجديد /محسن صالح انهزم 

الفريق القومى المصرى لكرة القدم 
وال  3/2من فريق مدغشقر المغمور 

 .  عزاء للمدربين!!! 
 
ن الفريق فى مبارة ودية جمعت بي*

االولمبى المصرى واالولمبى القطرى 
فى مدينة بورسعيد فاز الفريق 

وذلك بعد مباراة قوية  4/3المصرى 
فى  3/2وقد كان الفريق القطرى فائزا 

 .الشوط األول. 
 
فاز الفريق القومى االردنى والذى *

يدربه المدرب المصرى /محمود 
الجوهرى بالمركز الثانى فى بطولة 

د هزيمته من الفريق غرب اسيا بع
فى مباراة  5/4العراقى بالهدف الذهبى 

  رائعة على ملعب العباسيين فى دمشق
 . 
 
اقيمت فى القاهرة بطولة افربقيا * 

للسباحة وقد القت نجاحا كبيرا وفازت 
 .  جنوب اغريقيا بالبطولة 

 
 

 عداد / نادر البشيرا
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

THIS  IS AN EXAMPLE FOR HOW MUCH 

COMPUTER  CAN BE USED IN OUR LIFE . 



 


