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 صدام حسٌن بعد القبض علٌه

 كلمة العدد -سقوط  " صدام " هل هو النهاٌة أم البداٌة ؟    *  

 
*  قصٌدة   " حــٌــرة "    ركن األدب



 ددلعاة مكل        
سقوط صدام هل هو البداٌة أم 

 النهاٌة ؟
غٌر مؤسوف علٌه  4002مع رحٌل عام 

ندعو هللا ان ٌكون  4002وشروق شمس عام 
 خٌرا لنا من سلفه , ففى عام 4002عام 
شهد العالم العربى واالسالمى  4002

انكسارات وهزائم تنذر بغضب هللا علٌنا جمٌعا 
واننا ٌجب ان نعود الى حظٌرة االٌمان حتى 
ٌتفضل هللا علٌنا بعام فٌه الخٌر والبركة ان 
شاء هللا .وحدٌثنا الٌوم عن اهم احداث العام 
المنصرم وهو سقوط صدام حسٌن فى اٌدى 

ورة مزرٌة مهٌنة بعد ان االمرٌكان وهو فى ص
مأل األرض ضجٌجا وصخبا وسقوطه بهذه 
الصورة سواء كانت مقصودة ام انها جاءت 
صدفة مألت قلوب العرب والمسلمٌن حسرة 
وهما وغما سواء المعارضٌن له وهم كثٌر او 
المؤٌدٌن له كراهٌة فى امرٌكا وهم قلٌل , 
وٌظهر على سطح األحداث سؤال مهم سوف 

شٌىء وهو )هل سقوط صدام سؤثر فى كل 
ٌُعنى النهاٌة ام البداٌة ؟( .  حسٌن 

ولالجابة على هذا السؤال نقول ان كل حدث 
فى التارٌخ ال ٌكون صدفة وانما ٌكون نتٌجة 
مقدمات سبقته وتتبعه متوالٌات , وقد جاء 
سقوط صدام كنتٌجة منطقٌة ٌؤٌدها التارٌخ 
وهى نهاٌة كل حكم استبدادى ولو طال به 

مان , فالتارٌخ ٌشهد على نهاٌات االستبداد الز
والحكام االستبدادٌٌن على ٌد شعوبهم , وٌكفى 
نظام صدام ما فعله فى حربه ضد اٌران لمدة 

عشر سنوات ومن حربه ضد األكراد 
واستعماله للكٌماوى ومن غزوه للكوٌت وما 

  تبع ذلك من تشتت للعرب والمسلمٌن

 هذا العددإقرأ فى   
 ـعددال*كـلـمة 
 لتحرٌر ()رئٌس ا

 
 * قضٌة للمناقشة )اى وحة ٌرٌدون(

 احمد عاشور
 

 رٌم الذهب"ححكمة ت*
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 ألدب*ركـن ا
 قصٌدة  "حٌرة"

 

 اخبار الجالٌة المصرٌة*
 )مهندس/حسام جابر (
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((Karim Al-Bashir  

 

 



 بقلم أحمد عاشور            ةقـضـٌة للـمـناقـشـ
 

 
 أُي وحدٍة  ٌرٌدون!!!!

--------   
 

خدعوك فقالوا أننا فً الدول العربٌة نملك كل مقومات الوحدة، فهناك 
دود الجغرافٌة المتشابكة والتراث الواحدة والدٌن الواحد وكذلك الح ةاللغ

واألصول والعادات والتقالٌد وما إلى ذلك، وتكاد تصدق أن هذه هً 
 فعال المقومات األساسٌة لوحدة الشعوب واألمم.

لكن كما نرى أكثر من عشرٌن دولة عربٌة كل منها له اتجاه وسٌاسة 
ن فٌه وطرٌق مختلف تماما عن اآلخرٌن، وربما اختلفنا فٌما نحن متحدٌ

 فال لغة واحدة وال دٌن واحد، بل وأصبحنا ُمحاربٌن فٌه.
وبدال من مخالفة النفس وخداع الهوى ومحاولة لملمة األشالء المبعثرة 
وتتتنمٌة نتتقاطت اتتالتتتتفاقت تتتإلهر اتلتتنعراتتت اتت توتتلٌمٌة اتلتتتً تت ٌتتد متن هتتوة 

 االختالف.
فتتهل ٌتتعقل أتتنتت ٌتتجلس اتتبتتن اتتلتتقرنتت اتتألتتفتترٌتتقً متت  اتتبتتن اتتلتتخلٌ  ،تت وتتاتتبتتن 

دي م  ابن الحضر والقصور، وهل ٌستوي من ٌركب الحمار الصعٌ
م  من ٌركب ا ل "جً اكس آر" وهل ٌتحالف أصحاب الطفرات م  

 أصحاب النكسات.
 الفجوة عمٌقة والهوة متسعة واللقاء بعٌد المنال.

ونإلرة عابرة على ما تتناوله نشرات األخبار عن لقاء رؤساء دول  
ٌجمعهم لغة وال دٌن، وٌلتقً فاجباي جنوب شرق أسٌا فً باكستان وال 

 م  مشرف ، ما الهدف؟
 التقدم ومحاربة التخلف والفقر واالنتقال إلى فئة الدول األَول.

وكذا لقاء رؤساء دول أمرٌكا الالتٌنٌة، ولن أذكر األوروبٌٌن فهذا موال 
 آخر.

ملحوإلة: كل هؤالء الرؤساء منتخبٌن دٌمقراطٌاَ ماعدا مشرف باكستان 
 ض بقوة السالح.فمفرو

 اعتبروا......  لقد فات األوان وال حول وال ووة إال باهلل.             



 

 حكمة تحرٌم الذهب على الرجال
 اعداد : مهندس اشرف صالح                    

 

:  قال األشعث شعبة، عن أبو الولٌد : حدثنا  حدثنا : البخاري قال
أمرنا (:  رضً هللا عنه قال لبراءا عنمعاوٌة بن سوٌد ابن مقرن ،  سمعت
الجنائز ،  باتباع أمرناونهانا عن سبع :  بسبعهللا علٌه وسلم  صلىالنبً 

 وردوعٌادة المرٌض ، وإجابة الداعً ، ونصر المظلوم ، وإبرار القسم ، 
الذهب ،  وخاتم ، الفضةالسالم ، وتشمٌت العاطس . ونهانا عن آنٌة 

  )، واالستبرق والحرٌر ، والدٌباج ، والقسً
أفتً وأقول إن الحكمة هنا تعبدٌة بمعنى أنه  الذهب تحرٌمسألنً أحد عن حكمة  وكلما

سمعت كالما من سنتٌن عن أضرار الذهب ولم  وقد االمتثالحرام ألن هللا حرمه وعلٌنا 
 gold particle)   كنت أتصفح موقع طبً وعنوانه الماضًأما األسبوع  أكن قرأته

migration )وهو   عالٌة منه نسبةذكر أن كل المصابٌن بمرض الزهٌمر عندهم  قدو
الذهب  وهجرة الذهبالحمد هلل الذي حرم علٌنا لبس  قلت ما ٌعرف بهجرة الذهب .

أو تهاجر قلٌل  تتسللمعروفة بالنسبة للفٌزٌائٌٌن حٌث أن الذهب إذا المس معدن آخر 
. ولم ٌعرف  كبٌرةا ٌحدث خالل فترة من الذرات منه إلى العنصر المالمس له وطبعا هذ

الذي أعلن  للموقع نرجعأن ذرات الذهب تتسلل من خالل جلد اإلنسان إلى الدم إال حدٌثا 
أعلنوا عن تطوٌر تحلٌل للبول ٌتعرف على  وأن الموضوعدراسة قامت فً هذا  22أن 
ة إلى أن هنا اإلشار ٌجدروبالتالى علىوجودالمرض أو عدمه  فٌه( 7c gold)    نسبة

  من جسم المرأة شهرٌاالموضوع ألن أي ذرات مضرة تخرج  هذا النساء ال تعانً من
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 قطر ىف ٌصدرها المصرٌون -ىٌالدٌة تصدر اول اسبوع من كل شهر منشرة شهر
 تكون باسم رئٌس التحرٌر. تمراسالجمٌع ال
 دن محم/ أحمد حسس التحرٌرنائب رئٌ     ائمابوالعز ماضى ٌدسع/  حرٌررئٌس الت
     –بدوى لمجدى ا –داللطٌفبطارق ع –شور احمد عا  التحرٌر :  مستشارو 
 ركرٌم البشٌ  –سامى عمارة  -احمد عز الدٌن - براحسام ج-      
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 أخبار الجالٌة المصرٌة

 اعداد / مهندس حسام جابر   
 

ٌتقدم  مجلس الجالٌة المصرٌة * 
بجزٌل الشكر واالمتنان لمجلة) البشٌر( 
وجمٌع القراء لمساهمتهم ودعمهم 

ثانٌة فى انتخابات الجالٌة للقائمة ال
وٌتعهدون بدوام بذل الجهد لتقوٌة 
روابط واواصر المحبة والوئام بٌن 

 ابناء الجالٌة المصرٌة .
 

* ٌشارك مجلس الجالٌة المصرٌة فى 
ٌوم التجمع العائلى للعاملٌن فى شركة 
قطر للببتروكٌماوٌات )قابكو( وذلك 
بتقدٌم مشاركة فى حفالت ابناء 

وف ٌشارك فى هذه الجالٌات وس
الوصلة ابناء الجالٌة المصرٌة فى 

 الدوحة .
 

* تجرى االستعدادات على قدم وساق 
فى مجلس الجالٌة لالنتهاء من مشروع 
االضاحى ألبناء الجالٌة وسوف ٌكون 
المشروع اما القٌام بتوزٌع اللحوم او 
بتوزٌع بونات لالضاحى وٌتم ذبح 
ٌع االضاحى بمعرفة المجزر اآللال وتوز

 اللحوم بعد ذلك .

 بألدركن ا
         
ـرة!!!!           ٌْ  َحـ
             ______ 

 
ـرةٌ كـانـت بَِقـلـبى ٌْ  حـَ

 وإسـتـبـدت بالـفـؤاد             
 وإخـتـٌاٌر كـاَن َصـْعـبا  

 ِعـشُت فـٌِه فى  ُسـهاد            
 فى ُغـٌوٍم  لَـسـُت أدرى

 مـا الُمرادمـا طـرٌقى              
ٌُـوٍب ُكـنُت  فـٌها  وُغـ

 فـى إنطـالٍق  وإنـقٌاد              
ـى  ٌـا إلـَه الـكـون إنِّ

 جـِئُت فى طـى  الـِعباد             
 فإرحـِم الـَعـبَد  َفمالـى

 فـىإخـتـٌاِر  الـلِه راد             
 فـإختـٌاُر  العـبِد َغـىٌ 

 ـتـعادفـى َضـالٍل  وإب             
 وإخـتـٌاُر الـلِه َحـقٌ 
 وهـَو َقـدٌر وَمـَعــاد              

 
 
 
 



 ٓاحــــــــــــــــح األٙيـــــــــــــــاً
 تقنو / أحيس حؽٌ

 

 من القلب
 وصٌة إلى الحـــــــــاج

"الحججا اشججهر معلومججات فمججن فججرض فججٌهن الحججا فججال 
 رفس و ال فسوق و ال جدال فى الحا"

خامس فى اإلسالم و قد شرعه هللا علجى الحا الركن ال
كججل قججادر و بمججا أن هللا ٌسججره لججك آخججً الحججاج فججإنً 
اهمس فى أذنٌك بهجذه الجو صجٌة البسجٌطة فجى كلماتهجا 
العظٌمججة النفججع لججك ان شججاء هللا و اسججأل المججولى عججز و 

 جل ان ٌتقبل منك طاعاتك.
أخى الحجاج قبجل أن تسجافر و خجالل هجذه األٌجام القالئجل 

 األسئلة آالتٌة: اسأل نفسك
 إلى أٌن أنت ذاهب؟ .2
 إلى من هذه الرحلة؟ .4
 ماذا ترجو رغم كل هذه الصعاب ؟   .2

اإلجابة سهلة ججدا فأنجت ذاهجب إلجى بٌجت هللا الحجرام و 
 عرفات و منى و مزدلفة )أشرف بقاع األرض(. 

و هذه الرحلة  هلل وحده ال شرٌك له و هنجا نقجف قلجٌال 
لغجل كٌانجك كلجه بهجذا عند  إلى من هذه الرحلة حتى ٌتغ

المعنى الجلٌل و حتجى ال ٌفارقجك هجذا اإلحسجاس طجوال 
هججذه الرحلججة المباركججة فتسججتهٌن بكججل المصججاعب التججى 
سوف تواجهها، و هذه المصاعب ما هى إال  من فعجل 
الشجججٌطان أعاذنجججا هللا و إٌجججاكم منجججه. و هجججذه المتاعجججب 
ستكون فى الزحام وعدم حصولك على مجا كنجت معتجاد 

وم فججى فراشججك و أكلججك و شججرابك و قضججاء علٌجه مججن نجج
  …حاجتك ، الخ

و مطلبججك الوحٌججد مججن هججذه الرحلججة هججو رضججوان هللا و 
مغفرته لذنوبك كلهجا كٌجوم ولجدتك أمجك، أى منجة و أى 
عطاء أفضل أو أكبر مجن هجذا ترججو مجن هجذه الرحلجة. 
فكججن متحلٌججا بالصججبر و معطججرا لفمججك و قلبججك بججذكر هللا 

تضججٌع الفرصججة فججى اللغججو و  الججدائم طججوال الرحلججة و ال
الحججدٌث الججذى ٌحسججب علٌججك و ال ٌحسججب لججك. أحججر  
علجى خججتم القججرآن مججرة خجالل هججذه الرحلججة. و ال تنسججى 
الدعاء ألخوة لك تهفو قلوبهم لما مجن هللا علٌجك بجه و 

 وفقك الن تكون من حجاج هذه العام.  

 قطآً كطٙو 
 

 امعيل ٓ امحطكح فٖ األضض

( سورة 5" اآلٌة )"إٌاك نعبد و إٌاك نستعٌن
الفاتحةضمن فعالٌات معرض قطر الدولى للكتاب 
كانت هناك ندوة لألستاذ عمرو خالد استعرض فٌها 
أحوال المسلمٌن و ما لهم و ما علٌهم فى ضوء اآلٌة 
العظٌمة المذكورة بعالٌه، و أوضح أن األمة علٌها 
باألخذ بأسباب العزة و التمكٌن فى األرض حتى تعود 

عهدها من قٌادة العالم تحت شعار العبادة إلى سابق 
هلل وحده ال شرٌك له و طلب العون منه سبحانه و 
تعالى مع الجهد الحقٌقى و البذل و العطاء المتوقع 

 .  من شباب األمة

 

 حسٙث شطٙف

 

 امحسٙث امراؼع عشط ىٌ األحازٙث امَٔٓٙح

عٌ تٌ عثاغ ضظىٖ   عَْيىا قىاكن كَىد ذنىف امَثىٖ 

عنِٚ ٓؼنو ٙٔىا، فقاكن "ٙا غاله، إٍ٘ أعنيى  صنٖ   

كنيىىاخ، اح ىىي   ٙح اىى ، اح ىىي   ذكىىسُ ذكاّىى ، إشا 

ؼأمد فؽأك   ٓ إشا اؼرعَد فاؼىرعٌ تىا ، ٓ اعنىو أً 

األىح مٔ اجريعىد عنىٖ أً َٙ عىٔش تشى  مىو َٙ عىٔش إ  

تشىى  قىىس كرثىىِ   مىى ، ٓ إً اجريعىىٔا عنىىٖ أً ٙعىىطٓش 

تشىى  قىىس كرثىىِ   عنٚىى ، ضفعىىد تشىى  مىىو ٙعىىطٓش إ  

 األقاله ٓ ج د امصحف" 

 
 الدعاء سالح المؤمن

ٌججارب ٌججا رحمججن ٌججا رحججٌم ٌججا عفججو ٌججا غفججور نسججألك 
بأسمائك الحسنى و صفاتك العلى أن تهدٌنا إلى أحسجن 
األخالق فال ٌهدى إلٌها إال أنت، وان تصرفنا عن سٌئ 

نا عهجودا األخالق فال ٌصرفها عنا إال أنت.اللهم اغفر ل
قطعناها علجى أنفسجنا و وعجدناك أن ننجزهجا إن فرججت 
عنا كربة كانت ألمت بنا، و ما إن نجٌتنا منهجا بفضجلك 
و جودك و كرمك نسٌناها أو تناسٌناها. اللهم اغفر لنا 

 و أعنا على القضاء و الوفاء بالعهود.
 

qatar.net.qahamad1962@mail: -E 
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 " عنوان غٌر من صفحة "                        

 انفهم احدو قدمهاٌ                                

                       

 قال المتنبى فى حال مصر:
 

 "وكم ذا بمصَر من المضحكات      ولكنه  ضحٌك  كالبكــــا"
 

جحود من اخوتها , ودائما ما تالم وكثٌرا ما ٌأتٌها العتاب ال أدرى لماذا دائما تلقى مصر هذا ال 
وكثٌرا ما تعطى وتجود ألخوتها وقلٌال ما ٌشكرون , هل هو حب من نوع جدٌد لٌس فٌه اال النكران 

 والجحود  أم ماذ باهلل اخبرونا ٌا اخوتنا العرب ؟
 

 ٌذكر فٌه اسم هللا بل فى واحدة من اسوأ سوءات نكران الجمٌل والجحود وفى بٌت من بٌوت هللا 
هو اولى القبلتٌن وثالث الحرمٌن فى المسجد األقصى الذى فى كل صالة ندعو هللا ان ٌعود الى 

المسلمٌن وان ٌنصر هللا اخوتنا الفلسطٌنٌٌن , فى هذا المكان لم ٌجد بعض من اخوتنا 
ٌر خارجٌة مصر الفلسطٌنٌٌن طرٌقا للجهاد وسٌبال للدفاع عن ارضهم المسلوبة اال ضرب وز

)احمد ماهر ( باألحذٌة !!!!! فٌال ضٌعة االخوة وٌال فظاعة الجرم .... ولكن ال لوم على هؤالء 
 الغوغاء  بل اللوم على علٌنا نحن المصرٌٌن , وال تعلٌق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

  لقها فى وجه شعب كعادته دائما كان مسك الختام من سٌادة الفقٌد هو الضرطة المدوٌة التى اط
مصر عندما اغلق الحدود على المصرٌٌن العائدٌن الى لٌبٌا كى ٌعمروها, وكعادتنا دائما مع األخ 

 الفقٌد ال نملك اال ان نقول "اللهم علٌك باصدقائنا "

 

  مع االعتذار لالخ الزمٌل /طارق عبداللطٌف إلعتذاره هذا العدد وندعو له بالتوفٌق  وان ٌعود
 ٌقة كى ٌزٌن بها الصفحة .بمقاالته الش

 
 
 
 

 ) اعد هذا العدد الزمٌل ابن البشٌر (                                  
                       . 

 
 

 



 ) صفحـة المنوعات  (   اعداد : مصطفى داود        

 القثض علً صذام ليلح

خبر اعتقال صدام حسٌن دون مقاومة وهو  ناتلقٌ  * 
صدام  بالدهشه.. بئر " احدى مزارع تكرٌت مختبًء فً "

حسٌن فقد وجدوه مختبئا قرب تكرٌت فً بئر...... ولم 
ٌطلق رصاصة واحدة من مسدسه الذي لم ٌكن ٌتصور اال 

الجندي االمرٌكً بأدب وكامٌرا ال ووقف صدام امامبه .... 
ٌصوروه وهم ٌنقبون فً شعره الكث عن القمل ...  جم حتى

مذكرا العراقٌٌن الذٌن صدموا بهذه النهاٌة بأن صالح الدٌن 
 االٌوبً الجدٌد وبطل قادسٌة صدام وحارس البوابة الشرقٌة

  استاذا فً القتل الجماعً البناء شعبه "الوفً" الذى كان 
فً التخفً وحفر االبار  ناس اخرٌن ستزٌد من خبرات  ان تجربة صدام فً االختباء .!!

والتنكر واالتصال بمحطة الجزٌرة لبث تسجٌالت صوتٌة عن عملٌات بطولٌة للمقاومة 
لن ٌحتاجوا فً جحورهم الى اطالة لحاهم النهم  فهملم ٌقوموا او ٌشاركوا بها . 

وع سٌدخلون الٌها اصال بلحى طوٌلة وان كنت اعتقد ان القمل سٌتكاثر فٌها بعد االسب
االول من االقامة ولٌس بعد ثمانٌة اشهر كما هو الحال بالنسبة لصدام ... فهم والقمل " 
جٌران " كما تقول فٌروز ... صورة الجندي االمرٌكً وهو ٌفتش عن القمل فً رأس 

فقط وانما اٌضا حالة الشعوب  صدام"حارس البوابة الشرقٌة" اختصرت لٌس حالة 
المناخات المرضٌة التً ٌعٌش فٌها العرب تنمو  العربٌة بأسرها * وفً ظل هذه

االشاعات مثل الطحالب فً محاولة لتبرٌر الهزائم العسكرٌة والفضائح الجنسٌة 
والكوارث على اختالف اشكالها..... واخرها فضٌحة استسالم صدام دون قتال وبحوزته 

لثمانٌة التً ملٌون دوالر "اال ربع" كان ٌحتفظ بها فً بئر عاش فٌه طوال االشهر ا
مرت مكتفٌا بالنضال عبر اشرطة الكاسٌت الً كان ٌهربها الى الفضائٌات العربٌة 
منتحال اعماال فدائٌة ال عالقة له بها وسارقا تضحٌات االخرٌن ناسبا هذه التضحٌات الى 

 نفسه

 قامٔا عٌ امحؽس
 

ايامن والحطذ فاًَ يامل الحطٌاخ موا تامل  -

 ىد             الٌار العشة والحطىد اليط

 ( صالٌثً هحوذ )

. 

 اليسال الٌاش تخير هالن يتحاضذوا  -

 الٌثً هحوذ )ص(.     

 

مثار الٌفىش اليحطذوى ،ألى الحطذ هي  -

 صغر الٌفص وضعف األرادج ولؤم الطثع. 

 

حطذ الصذيق هي ضقن الوىدج               -

 .األهام علً

الحاضذ يري زوال ًعوتل ًعوح عليَ      -

 .ألهام علًا

 اصثر علً حطذ الحطىد  فاى صثرك قاتلَ -

مالٌار تأمل تعضها      اى لن تجذ هاتاملَ    

                                                       .  

 اتى توام 

يري الحطىد مل شً ورديا عٌذ األخريي  -

 وأضىد عٌذٍ

 هثل صيًٌ        
 

 

  

امرنٚج امصٌٙ ٙشرطًٓ أغ ا  ىٌ امَْس ٓتاكؽراً مطتطْو  تعس اظزٙاز امَقس مشٚٔخمرثطن 

حٚث ٙؤزٗ صطاخ ٓفعع امط ل امٖ ذحيٚػ امكيل عنٖ  فٔق امكياك ذالك ؼثاقاخ امْكٌ

 *:اظ اؼرثساك ا غ اك تأٍؽاً ام٘ !!امرعنٚــــــــقىؤذطا تكٔ  X  امطكط ... أفرٖ امشٚد 

صاحة اؼطثالخ  Y امشٚد  ٍ ٖ امشٚد أً ٙكًٔ قس قثط ثيَا م رٔاُ ىنًٚٔ زٓ ضا ىٌ

اً امينًٚٔ زٓ ض امر٘ قثعْا كاٍد ّسٙح ... ٓامَث٘  ٓشكطامرٚٔك ٓامكياك اميعطٓف ... 

ٓعسُٓ امنسٓز ٓأشْط     x ٚدذصو امش Zامشٚد * كسُ ٓا  أِٙ !! قثل امْسٙح ... ىش

تثطقٚح ٙقٔك فْٚا ن ٙا أتٔ ظىح  x ام رإٓ مشٚٔخ امرنٚج تعث ك ىَافؽِٚ ف٘ ذ صٚل

اً فعٚنرِ ؼٔف ٙرقاعس ىٌ عينِ كيؽرشاض  xقاك ٍاغق تاؼو  اذرش٘ تأُ  كٔٙرش ...

غنة  * ٓؼٚ رح زكاٍا ف٘ زت٘ مر صٚل ام رإٓ شعاضُ " ّاخ ...ٓذس " !! امرنٚجمشٚٔخ 

ٓا ذ اق ىع شطكح فٔضز عنٖ   X ىٌ ىسٙط اؼطثالذِ ف٘ تطٙطاٍٚا امعيل فٔضا  Y مشٚدا

امشٚد ف٘ امؽثاقاخ اميحنٚح ٓامسٓمٚح  ذ صٚل أغ اك أمكرطٌٍٓٚٚ مطكٔب ذٚٔك ٓتغاك

فل أٓذٔىاذٚ  " عنٖ امرٚاك  Xاؼو "  ٓذنثٚػ امط ل ا مكرطٍٓ٘ غطتٔشا ٓعيح ٓاغالق

 .ا مكرطٍٓ٘ امكسٙس 

 غٚل ٓ ىْاتٚلىؽاٍكد 
ٓاحس  ىطُ اثٌَٚ ىؽاغٚل تٚرعطٓ اميصاضعِ امْٔا-

تٚقٔك منراٍ٘ مٔ  اٍا ؼكطخ امرن عًٙٔ مكاً زتحٔ 

  تعط

 اذٌَٚ ىؽاغٚل ضاكثٌٚ ؼٚاضج -

صسىٔآاحس..فامؽائق تٚقٔك منٖ جَثحناٍعك 

 شٔفٔ..ىاخ ٓ  مؽح..؟؟ ٍعك اميؽطٔك امراٍٖ

ٓقاكنذعاك ٙيٌٚ شٔٙح..اُٙٔٓ..شياك 

 . .تػ..اغنع قساه...آكٖ..كسُ ىاخشٔٙح.

ضٙكٚو  ٓاحس كرٚط ٍاصح ضاح معَس امحكٚو حرٖ ٙعيل-

ٙٔه ... ضاح ٙيش٘  51قننٔ امحكٚو  ظه ذيشٖ 

منحكٚو ٓ قنٔ ن ٙا  ٙٔه ذن ٌ 51ٙيش٘ ٓٙيش٘ ٓتعس 

 حكٚو اٍا ٓصند ذطكٚا أكيل ٓإمال اضجع؟

ٓميا  فاض ؼكطاااااااااااً شاف قػ ىٚد ٍاه جَثِ -

امصثح شاف امقػ اميٚد قاك ن اٍا كَد عاضف صح٘ 

  اٍ٘ تؽٔٗ ىصٚثِ

 ىطج ٓاحس كؽالً جامػ تكَة ىطذِ ؼاعاخ-

ٓؼاعاخ..فكأج ذثاءب ٓتؽطعح قامد مِ ىطذِن 

  ىازاى  فرحد في    ٙرنٚ  ٍازٗ عامثَاخ
 

 

 

 



 

DIRECTED BY/ KARIM AL-BASHIR 

 
SMILE!!!!! 

GUARANTEED TO MAKE YOU SMILE..... 

ESPECIALLY SINCE IT'S A TRUE STORY.ON JULY 20, 1969, 

 AS COMMANDER OF THEAPOLLO 11 LUNAR MODULE, NEIL 
ARMSTRONGWAS THE FIRST PERSON TO SET FOOT ON THEMOON.HIS 
FIRST WORDS AFTER STEPPING ON THEMOON,"THAT'S ONE SMALL 
STEP FOR MAN,ONE GIANT LEAP FOR MANKIND," WERETELEVISEDTO 
EARTH AND HEARD BY MILLIONS.BUT JUST BEFORE HE REENTERED 
THE LANDER,HE MADE THE ENIGMATIC REMARK"GOOD LUCK, MR. 
GORSKY." MANY PEOPLE AT NASA THOUGH IT WAS A 
CASUALREMARKCONCERNING SOME RIVAL 
SOVIETCOSMONAUT.HOWEVER, UPON CHECKING, THERE WAS NO 
GORSKYIN EITHER THE RUSSIAN OR AMERICAN SPACE 
PROGRAMS.OVER THE YEARS MANY PEOPLE QUESTIONED 
ARMSTRONG AS TO WHAT THE "GOOD LUCK,MR. GORSKY"STATEMENT 
MEANT, BUT ARMSTRONG ALWAYS JUST SMILED.ON JULY 5, 1995,IN 
TAMPA BAY, FLORIDA, WHILE ANSWERING QUESTIONS FOLLOWING A 
SPEECH, A REPORTER NBROUGHT UP THE 26-YEAR-OLD QUESTION TO 
ARMSTRONG. THIS TIME HE FINALLY RESPONDED.MR. GORSKY HAD 
DIED, SO NEIL ARMSTRONG FELT HE COULD ANSWER THE QUESTION.IN 
1938 WHEN HE WAS A KID IN A SMALLMIDWEST TOWN, HE WAS 
PLAYING BASEBALL WITH A FRIEND IN THE BACKYARD.HIS FRIEND HIT 
THE BALL, WHICH LANDED IN HIS NEIGHBOR'S YARD BY THE BEDROOM 
WINDOWS.HIS NEIGHBORS WERE MR. AND MRS. GORSKY.AS HE 
LEANED DOWN TO PICK UP THE BALL, YOUNG ARMSTRONG HEARD 
MRS. GORSKY SHOUTING AT MR. GORSKY. 
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