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: ددلعاةمكل 
بيول الدمار فى " نصر اهلل " إعتراف 

ومسلسل االعترافات لبنان
فوجئت الجماىير العربية التى عاشت حمم االنتصار 
عمى العدو فى اثناء حرب لبنان االخيرة وىى ترى 

الزعيم الجديد وىو يخطب ميددا اسرائيل ثم وىو ينفذ 
تيديداتو ويضرب بالصواريخ مدن اسرائيل ثم وىى ترى 
عبر الفضائيات كيف ييرع الييود الى المالجىء  فى 

فوجئت ىذه الجماىير بحديث الشيخ , خوف وفزع 
أنو لو عمم بحجم الدمار الذى ستحدثو " نصر اهلل قائاًل 

اسرائيل فى لبنان ماكان وافق عمى خطف الجنديين 
وىنا , " االسرائيميين ولما استمر فى ىذه الحرب

استمرت الجماىير المخدرة بحمم النصر والزعامة تحمل 
مقولة نصر اهلل فمنيم من قال ان ىذا الكالم ىو حديث 
لمسياسة فقط ومنيم من قال ان الحديث منتيى الحكمة 
والشجاعة ومنيم من نفى ان الحديث لنصر اهلل وىكذا 
يستمر الحال فكل زعيم سواء عمم ام لم يعمم يخطب 

فينا ويدخل بنا حربا ويحدث ما يحدث ثم يتكمم الزعيم 
نادما عمى فعمتو ونحن كما نحن ال ىم لنا إال تقديس 

الزعيم وتبرير اخطائو وىكذا فمن خطبة ناصر بعد 
 وخطبة صدام بعد ضياع العراق وغيرىم 67نكسة 

الكثيرين ونخن كما نحن جماىير مخدرة ال حول ليا وال 
. قوة 

 
 

 
هذا العددإقرأ فى   

 
بيول " نصر اهلل " إعتراف  العددكلمة *

ومسلسل االعترافاتالدمار فى لبنان  
بقلم رئيس التحرير   2ص                             

مختارات عادات غريبة فى الزواج   *    
عمرو عاشور    /اختيار  3ص                    

  اخبار الجالية المصرية* 

 4ص                          (حسام جابر/ اعداد )
       

 5 صخواطر وأحزان فى بالد األمريكان           *
 

6ص              (اين العروبة ؟ )  ركن األدب*   
 

 (نساء الدنيا فى الجنة ) لك يا سيدتى  
7ص                             (بنت النيل )  

7               ص(من جد وجد )  مع الشباب*   

  مصر الموت فوق القضبان قضية للمناقشة*

8صاحمد عاشور                                      

صيام شهر شعبانة اإليـمـانواحــ*  
9صياسر حمدان                             /اختيارم  

   (بداللطيف طارق ع)   ن غير عنوانصفحة م*
 10ص                 

  11ص                         منوعاتصفحة ال*
                                     (مصطفى داود /شرافإ)

   AL BASHIR MAGAZINE  12ص 
SHEREEN                     
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 عمرو عاشور/ اختٌار  م        .. لدى الشعوبالزفاف فً ة وعجٌبةعادات غرٌب:   مختارات

ففي .. و لكن االغرب فييا ىى عادات الزواج و الزفاف ان لكل شعب من الشعوب عادات وتقاليد مختمفة تماما عن الشعوب االخرى
أي فتاة  أنو إذا ما تقدم أحد الشبان لخطبة إحدى الفتيات يقيمون فرحاً  كبيراً  ويقدمون لو من عادة بعض القبائل األسترالية استراليا

العريس الصومالي  الحظ ىو األساس في ىذا الزواج في نفس البيت , ربما تكون الفتاة نفسيا التي أرادىا أوشقيقتيا ويبقى عامل
الريفيو في جزيرة غريالند   بانو سيكون السيد المطاع في االقاليمةاثناء احتفاالت الزواج ليجعميا تسمم منذ البداي يضرب عروسو

العروس في بيتو بيت عروسو ويجرىا من شعرىا الى ان يوصميا الى  يسود االعراس اسموب انسان الكيف االول اذ كان يذىب الى
تقاليد تمك الجزر يستمقي شباب قرية العرس عمى االرض ووجوىيم  جزر كوك تسير الى الكنيسو عمى بساط من االدميين اذ حسب

 . العروس في سيرىا عمى ظيورىم حتى تصل الى المكان الذي يقام فيو العرس الى االسفل وتدوس
عجوز بثقب اذنييا فتتالم وتطمق الصرخات المدويو ولكن ليس ىناك من  لعروس في بورما تطرح اثناء االحتفال ارضا ويقوم رجلا

 وتصبغ العروس في جزيرة جاوه الفرقو الموسيقيو تبداء بالعزف باصوات صاخبو تغطي عمى صرخات العروس سميع وال مجيب الن

وابسط عادات الزواج  لخدمتو طيمة حياتيا اسنانيا بالمون االسود وتغسل قدمي زوجيا اثناء حفالت الزواج كدليل عمى استعدادىا
يذىب الخطيبان الى عمدة القريو  في جنوب المحيط اليادئ ففي تمك الجزيره (نيجريتو)تمك العادات التي تمارسيا قبيمة  واقميا تعقيدا

في قبيمة باليند يتضمن حفل العرس شرب نوع من المشروبات في  يتم الزواج وبيذا...... فيمسك ىذا براسييما ويدقيما ببعضيما 
فبعد أن تمضي أشير يتبادل فييا أىل العروس الزيارات و اليدايا .. و لمصين القديمة مراسم خاصة لمعرس  جمجمة جد من الجدود

بعد أن يتم استقرار الطالع و مشورة ذوي الرأي و الحصافة يجب أن يكون يوم الزفاف طالع سعد ال يمرض فيو , يتحدد يوم الزفاف 
و يطمب من العروسين ترديد بعض العبارات التي يرددىا , وقائمة من المحظورات التي تجمب الشؤم  .. ووو ال تنكسر كأس و, أحد 

ثم يطمب منيما الركوع ثم القيام و بعدىا يسمح لمعريس رفع النقاب عن , الزوج بصوت مسموع الزوجة بصوت ال يكاد يسمع 
ويفوز  أن يطمب كل فتاة لمزواج رجالن: موباسا بإحدى الدول اإلفريقية قانون ينص عمى  عروسو التي يجب أن تستحيفي جزيرة

يسمى زىرة  في جزيرة تاىيتي تقوم الفتاة بوضع ما .بيدىا أحدىما بيا بعد أن يكون قد خاض من أجميا مع اآلخر قتاال مميتا ليفوز
وضعتيا خمف األذن اليمنى فإنيا تعني أنيا تبحث عن  عيد الربيع, وذلك إذا كانت تبحث عن صديق خمف األذن اليسرى, بينما إذا

الغابة  وصعب لمن يريد الزواج منيا في إحدى مناطق جنوب إفريقيا حيث تصحبو في رحمة الى قوم الفتاة بعمل امتحان قاست.زوج
ذا لم يتأوه تقبمو الزواج فتشعل النار فتكوي ظيره بيا, فإذا تأوه من األلم ترفضو وتفضحو بين الفتيات,  في بعض مناطق  .وا 

بحمميا عمى كتفيو إليصاليا ىناك ميما بعدت  إندونيسيا تمنع العروس من السير ليمة الزفاف الى بيت الزوجية, حيث يقوم والدىا
فإذا تم االتفاق ..بعضيما الزواج عند الصينيين في بعض المناطق أن يتم عقد الخطبة بدون أن يرى العروسان من غرائب.المسافة

, عمييا الباب ثم يحممونيا إلى خارج البمدة و معيا بعض أىميا يضعونيا في محفة خاصة و يغمق يقوم أىل العروس بتزيينيا ثم
مقاطعة  .ال رّدىا إلى قومياواىناك و يعطونو المفتاح فيقوم بفتح المحفة و يراىا فإذا أعجبتو أخذىا إلى منزلو  الذين يقابمون الزوج

أعمى شجرة و يقيمون  يقوم بعض أقارب العروس بوضعيا...غريبة في الزواج و الخطبة فعن اختيار الزوج لمزوجة التبت ليا طقوس
ىذه الفتاة عميو أن يحاول الوصول إلييا و األىل  جميعا تحت الشجرة مسمحين بالعصي فإذا رغب أحد األشخاص في اختيار

المكان  فإذا صعد الشجرة و أمسك يدىا عميو أن يحمميا و يفر بيا و ىم يضربونو حتى يغادر يحاولون أن يمنعونو بضربو بالعصي
 .و يكون بذلك قد ظفر بالفتاة و حاز عمى ثقة أىميا

شبكة وشقة و عربية و عفش و حساب في  )الطمبات المعجزة حيث يقصمون ظير العريس ب ..مختمف  فان الوضعمصر ما في ا
 لزفةبا ومن بعده تاتيو العروس فيما يسمىفي الفندق الفالني الزفاف  ومن بعده تأتي مراسيم (.... البنك و فيال في مارينا وووووو

   ..  اثر االنياك المادي والجسدي  ويغط في سبات عميقةحيث ييدييا باقة ورد الى ان ياخذ العروس الى عش الزوجي
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                             أخبار الجالية المصرية
حمد بن خميفة آل ثانى أمير دولة قطر فى زيارتو /إلتقى حضرة صاحب السمو الشيخ * 

محمد حسنى مبارك رئيس جميورية مصر العربية فى لقاء /لمقاىرة  بأخيو سيادة الرئيس 
تناوال فيو اليموم العربية فى كل النواحى وتم فيو االتفاق عمى دعم الموقف العربى فى لبنان 

 .الشقيق بعد قرار وقف  الحرب الذى اصدرتو االمم المتحدة وبدا تنفيذه  

محمد حسنى مبارك من أخيو الشيخ حمد بن خميفة برقية عزاء فى حادث قطارى /تمقى الرئيس * 
  وخمسون من القتمى والمصابين ةالقميوبية الذى راح ضحيتو مائ

نجيب محمفوظ الذى وافتو المنية / فقدت مصر واالمة العربية اديب نوبل الروائى الكبير *  
عن عمر ناىز الخامسة والتسعين وقد اقيمت لالديب الكبير جنازة عسكرية كبيرة تميق بو 

. محمد حسنى مبارك/وحضرىا الرئيس المصرى 

فاز فريق السد الرياضى القطرى بكأس الشيخ جاسم بن حمد اثر تغمبو عمى فريق الريان الرياضى بعد *
. مباراة كبيرة اقيمت فى استاد الدوحة الرياضى 

تابعت الجماىير المصرية فى الدوحة المقاءالتميفزيونى عمى قناة دريم المصرية مع فضيمة الشيخ الكبير *
يوسف القرضاوى والذى تناول فيو مسيرة حياتو من بداية اشتغالو بالدعوة تحت راية االخوان المسممين / 

حتى اقامتو فى الدوحة وحصولو عمى الجنسية القطرية واعتزازه بحب الشعب لو فى مصر وقطر وكل بالد 
المسممين  

محمد عبد الوىاب الذى وافتو المنية اثناء التدريب فى الممعب /فقدت الرياضة المصرية الالعب الخموق * 
. وتعد وفاة الالعب خسارة كبيرة لمكرة المصرية حيث كان العبا لمنادى االىمى والمنتخب المصرى 

                                                                

حسام جابر /                                                                    إعداد  ميندس 

                                                             نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة 
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!!!!!!!خواطر وأحزان فى بالد األمريكان   
فى نفس التوقيت الذى اعمنت فيو  (الواليات المتحدة االمريكية  )شائت األقدار أن تكون رحمتى األولى الى بالد االمريكان 

الشرطة البريطانية عن اكتشافيا لمحاولة ارىابية لتفجير عدد من الطائرات  المتجية من مطار لندن الى مطارات متعددة 
فكان فأاًل غير حسن لى  واصبحت بين نارين نار الشوق لرؤية امريكا والتعرف عمى ىذه البالد ونار الخوف , فى  امريكا  

الميم ىو ان الرحمة بدأت بسالم من , من الرحمة خصوصا وان رحمتى كانت عمى الخطوط البريطانية عن طريق لندن 
مطار الدوحة حتى وصمنا الى مطار لندن وىنا بدأ مسمسل الشقاء فإذا بنا نسمع اننا لن نأخذ معنا اى شيىء داخل الطائرة 
واننا سنتعرض لمتنفتيش الدقيق والتحقيق من قبل رجال االمن قبل دخول الطائرة وبدأ مسمسل التفتيش والتحقيق ولكم ان 

, تتخيموا حجم المأساة التى يتعرض ليا الركاب وخصوصا العرب والمسممين وكأننا فى قفص االلتيام حتى تثبت برائتنا 
وكانت ىذه االحداث تحدث واخبار الحرب الضارية عمى لبنان عمى اشدىا فكنا نستمع الى االخبار ونحن فى المطار وفى 

وفى ىذه الحالة , نفس الوقت نتعرض لمتفتيش والتحقيق فكانت حالة من المعاناة النفسية زادت من معاناتنا الجسدية 
وبينما ننتظر  دورنا لمصعود الى الطائرة بعد التفتيش والتنحقيق ونحن فى الطابور الكبير جدا جدا دخمت فى حوار مع راكب 

عربى فى نفس الطائرة فقال لى ان السبب فى كل ما نحن فيو ىو بن الدن وتنظيم القاعدة فيم الذين يخططون ليذه 
فقمت لو ان االخ بن الدن يتحمل كل  ما يعانيو المسممون من ويالت وذلك بسبب افعالو التى ال تصب اال فى , التفجيرات 

وكم من المصائب والويالت ترتكب باسم االسالم ىذه االيام , مصمحة امريكا واسرائيل سواء كان يعمم ذلك او ال يعممو 
واخيرا وبعد جيٍد جييد وصمنا الى بالد االمريكان وبدا مسمسل آخر وىو التحقيق معنا عند دخولنا الى .واالسالم منيا براء 

وطبعا قابمنا كل انواع الشدة والصرامة والتجيم من , امريكا واستغرق االمر ساعات اخرى حتى تمنينا العودة الى الدوحة 
وىنا تغير الحال وكأننا فى بمد آخر وال انكر اننى تعجبت , رجال التحقيق والتفتيش حتى وصمنا الى خارج المطار بسال م 

من الشعب االمريكى الذى وجدتو مختمفا تماما عما رأيتو فى المطار فيو شعب مسالم ودود ال ييتم بشيىء اال بالحياة 
ومباىجيا وخصوصا الطعام فيم يأكمون فى كل مكان وزمان وكأن االكل ىو الشاغل االول  ولكنيم ايضا يعممون بجد 

كما انيم ال يعرفون شيئا عنا نحن العرب والمسممين إال ما تقولو آلة االعالم عندىم وىى طبعا تحت تحكم , ونشاط 
اذ , واذكر اننى فى حديث مع بعض االمريكان وكانت الحرب االسرائيمية عمى لبنان عمى اشدىا , الصييونية العالمية 

فقمت لو ان , بمحددثى يقول لى ان المسممين فى لبنان يقتمون االسرائيميين فى بيوتيم ويقصد طبعا صواريخ حزب اهلل 
واالغرب من ذلك انو , فمم يصدقنى واعتبرنى غير صادق , لبنان تم تدميره بالكامل وان الشعب المبنانى ليس كمو مسممين 

عرض عمى شريط  فيديو من شرائط جماعة الزرقاوى فى العراق  وىم يقتمون احدى الرىائن وقطع رقبتو  بالسيف وىم 
يرددون اهلل اكبر والحقيقة اننى اعترف ان العرب والمسممين خصوصا مظمومين فى امريكا بل وفى الغرب عموما ولكنى 

ايضا اعترف اننا السبب فى ىذا الظمم وذلك لعدة اسباب اوليا اننا وبسبب التدين الخاطىء تصورنا ان التدين ىو الشكل 
وليس فى المضمون فكان منا من يكذب وينافق ويتمسك بالشكل االسالمى من المباس والمحية وىو ابعد ما يكون عن 

ورأينا ايضا من ينادى بالجياد وقتل الكفار والتباىى بقصص القتل والعنف وكأن االسالم ىو دين القتل , حقيقة االسالم 
واالرىاب ومنا من يردد بال فيم  قصصا عن الصحابة الذين قتموا آبائيم واخوتيم فى حربيم دفاعا عن االسالم ونسينا ان 

.االسالم دين السالم    
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 ابن البشير/  اعداد                                   ُركن األدب 

ِيـصـُر أُو اندَـيـب 
 

وقالوا سوَف ترِجعُ ذاَت يومٍ      فقمُتٌٌ أجل ففى األىراِم دارى 
 

بقاىرة   المعز  ُوِلدُت  يوماً       وفييا  سوف  ُأدَفُن  بالدثارِ  
 

ِبِمصَر نميُت والخيراُت حولى    وفى  َجَنباتيا  شـِيَمُ  الكباِر 
 

بيا أتِت الحضارةُ من زمانٍ     وبيَن رُبـوِعـيـا ُكُل اآلثارِ  
 

وف ىكِل الُعصور تكوُن مصرَ     كبيرة قوميا فوق الـمنـارِ  
 

وتُعطى خيرَىا ليمو  دواماً      وما ترجو سوى خيَر الجوارِ  
 

بـنى أبناؤىا   لمكـِل خيراً       وكـاموا لمعروبـة خيَر جارِ  
 

بيندسٍة وطٍب فى عمــوٍم       وتدريـِس وتعميِم الـحـوارِ  
 

أتى المصرُى لمصحراِء يُعمى       وعمَّر بمـدة بعد الدمــارِ  
 

وكان دائماً  خيَر  المـثـاِل       وأوُل من يُطيـعُ  بال  ِضرارِ  
 

 وميما  غرَّبت  منو  الميالى     يـعـوُد إلى الِكنانِة والـديار ِ 
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  :لِك يا سيدتى 
كيف حكسبيٍ زوجك؟ 

الحياة الزوجية كميا أسرار منيا الجميل الطيب الذي 
فمماذا ال تكون . يممئ القمب بالسعادة, ومنيا غير ذلك

حياتنا كميا سعادة, فكل منا يجب أن يبحث عن كل ما 
يحبب إليو الطرف اآلخر, ويبعد عن أي شيء يضيع 

 يولك يا سيدت. لحظة من حياتنا الزوجية السعيدة
بعض النصائح التي من الممكن أن تساعدك في كسب 

: الزوج
 ال ترفعي صوتك عمى زوجك في أي نقاش .
 امدحي األشياء التي يشترييا لك .
 اعرفي الطعام الذي يحب, وما ىي أكمتو المفضمة .
 اتصمي بو عند التأخر في العمل واسألي عنو .
 أشركيو في ىمومك وخذي رأيو .
 كوني منطقية في طمباتك, وتفيمي قدرات زوجك .
  احرصي عمى تعمم كل جديد من طبخ, وفن وىواية, حتى

. يرى منك كل يوم جديداً 
  استقبمي زوجك العائد من العمل بوجو مبتسم يعموه كل

. عبير الحب والميفة
  ال تعتبري أىل زوجك وأقاربو ضيوفًا ثقالء, فال تتنصمي من

. استقباليم
  ال تبالغي في شكواك من اآلالم واألوجاع , إال في حال

. الضرورة, فإن الرجل ال يحب المرأة كثيرة الشكوى
  ال تتحدثي عن مشكالتك الزوجية مع الغير, لما فييا من

. خصوصيات
 ربي أوالدك عمى طاعة والدىم واحترام أوامره  .
 الزواج ليس .ال تنشري أسرار زوجك الجنسية لبنات جنسك

منفعة أو تجارة أو متعة ولكن مشاركة ومسؤولية ومودة 
بنت النيل / بقلم       .ورحمة

 :مع الشباب 
استوقفتني كثيرًا ىذه المشكمة وكيفية معالجتيا عمى 

المستوى الوطني والقومي, إنيا مشكمة ىؤالء الشباب 
الذين يغامرون بحياتيم بين أمواج البحر العاتية طمعًا 

في الوصول إلى بالد الغرب, حيث األمل والرجاء 
والمستقبل الذي يعيشون وىمو, وقمما نجح نفر في 

ىؤالء الشباب ليسوا أي شباب, بل ىم عمى أعمى . ذلك
مستوى من التعميم جامعيون فيما فوق, ولكن نظرًا 
لضيق اليد وفقدان األمل في بالدىم يضطرون عمى 

نما بما يممك ذوييم من  الغامرة ليس بأرواحيم فقط وا 
أموال, فتبيع األم حمييا وجيازىا والوالد يبيع أرضو 

وحيواناتو لجمع مبالغ قد تصل إلى عشرين أو ثالثين 
جنييًا حتى يتمكن فمذة الكبد من الحصول عمى مكان 
لو في قارب بموتور يعبر البحر األبيض من شواطئ 
ليبيا إلى شواطئ إيطاليا بين األمواج العالية وقسوة 

ىل يصل؟ ثم ماذا يكون ,الجو لياًل ونيارًا 
المصير؟انقالب الزورق أو تكسيره نظرًا لقدمو أو 

وىنا يصبح .لزيادة الحمولة عميو, أو لنفاذ الوقود
وصل القارب بحمد اهلل, .الشباب لقمة سائغةلألسماك

تتمقفيم يد رجال خفر السواحل, يساقون إلى السجون 
بعضيم تمكن من اليرب من .ثم يرحمون إلى بالدىم

خفر السواحل, تالحقو شرطة المدن, وُيرحل مكبل  إلى 
الناجي بعد كل ذلك يعمل خادما في مخبز أو في .بمده

مقيى أو مرقص, وكميا أعمال دنيا ال يرضى بيا في 
فكر جيدًا وال تجعل العواطف تسيطر .عزيزي الشاب .وطنو

          (البقية العدد القادم ( عميك, احسبيا وادرس عواقبيا
ابن البمد/ بقمم 
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                         ةقـضـية للـمـناقـشـ

 "الموت فوق القضبان"                    مصر 
 

 

 143 وجرح 58قتل  مما تسبب فً 21.08.2006   شهدت مدٌنة قلٌوب تصادما بٌن قطارٌن للركاب االثنٌن
 قادم من المنصورة واآلخر قادم من بنها فً الساعة أحدهمابسبب شدة ازدحام القطارٌن بالركاب ،وكان القطارٌن 

قطارٌن إلى األذهان مؤساة حادثة قطار الصعٌد التً الأعادت حادثة تصادم وقد  .السابعة صباحا بالتوقٌت المحلً 
راح ضحٌتها أكثر من ثالثمابة وخمسٌن مسافرا والتً تعد هً األسوأ من نوعها فً تارٌخ السكك الحدٌدٌة 

 .  وخمسٌن عاماةمائالمصرٌة أي منذ أكثر من 
   وذكرت المعلومات األولٌة أن الحادث وقع بسبب تجاوز القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة اإلشارات 

وتقوم النٌابة العامة بالتحقٌق، وقد أُمر بصرف . الضوبٌة فاصطدم بمإخرة القطار القادم من بنها إلى القاهرة 
.  لكل جرٌح1000 جنٌهاً لكل أسرة متوفى، و5000

 !!مستوٌات ومشكالت .. شبكة السكة الحدٌد   
 أحدهما   ومن المعروف أن مصر تمتاز بشبكة نقل حدٌدٌة ضخمة تضم مستوٌٌن مختلفٌن من نقل المسافرٌن 

واآلخر .  سٌاحً فاخر ٌقتصر فً معظم األحوال على السابحٌن األجانب والمصرٌن القادرٌن على تحمل تكالٌفه
هو قطارات قدٌمة بطٌبة ٌنحشر فٌها الركاب بؤمتعتهم وأحٌانا بدوابهم، وٌقضون على متنها ساعات طوٌلة 

 .وأحٌانا أٌاما ٌقومون خاللها بطهً الطعام وتناوله مستخدمٌن مواقد غازٌة محمولة
 تارٌخ أسود  
  من   األول  وحتى  م 2001  ٌناٌر   من   الفترة   خالل   الحدٌدٌة   السكك   خطوط   علً   الحوادث   اإلحصاءات عن  وكشفت   

% 41  نسبة   علً  اإلسكندرٌة / القاهرة   خط   استؤثر   سنوٌا   حادثة  10.7  بمعدل   حادثة  59  وقوع   عن   م 2006  ماٌو 
  بعض   اقتحام   نتٌجة % 28.3  ونسبة   ببعضهما   قطارٌن   اصطدام   نتٌجة   كانت   الحوادث   من % 11.8  وأن   ،منها 
  معظمها   فً   أدت   القضبان   عن   القطار   خروج   بسبب % 18.9 و   مغلقة   وهً   الحدٌدٌة   السكك   لمزلقانات   السٌارات 
   . القطار   من   الركاب   سقوط   بسبب % 5 و   قانونٌة   غٌر   أماكن   من   الخاطا   العبور   بسبب % 32  و   انقالبه   إلً 

  :  وتعانً هٌبة السكك الحدٌدٌة من مشكالت عدٌدة تكمن فٌما ٌلً 
 وهو ما ٌتمثل فً اختالل التوازن بٌن التكالٌف واألسعار  ،مراكز المالٌةالتشغٌل وال فً اقتصادٌات الخلل :-أول- 

. وقصور الموارد عن تغطٌة االستخدامات
 تآكل األصول الحقٌقٌة وارتفاع قٌمة مصارٌف الصٌانة  : ثانٌا - 

   .بالهٌبة
  . وتجاوزها للعمر االفتراضًتهالك وتقادم العربات   : ثالثا- 
 عدم االستغالل األمثل لما تملكه الهٌبة من أصول   : رابعا- 

 إذ نالحظ أن الهٌبة لدٌها ممتلكات مجمدة فً شكل  ، وممتلكات
أراض وأصول ومخزون راكد وهذه الممتلكات غٌر محصورة 

  . وغٌر موثقة وبالتالً فإن التصرف فٌها محدود للغاٌة
 الهٌبة مازالت بعٌدة عن الرقابة الحقٌقٌة وذلك أن   : خامسا- 

 إلىتقارٌر ال المالً الملتزم إذ تشٌر اإلطاربعدما خرجت من 
وجود مكامن خلل عدٌدة فً نظم الرقابة الداخلٌة المطبقة 

  .  الشراءإجراءاتبالهٌبة وطول 
 !!يٍ انفبعم ؟.. وأخيرا       

  انصيبَت   بعًهيبث   انميبو   وعدو   واالسخسهبل   انرلببت   وغيبة   وانفسبد   وانخمصير   اإلهًبل   بيٍ   يخراوح  دائًب     انفبعم

  بم   حىادد   ولىع   نيسج   هُب   فبنمضيت ،  وإلهيًيب   دونيب   عهيهب   وانًخعبرف   نهب   انًحددة   انًىاعيد   في   واإلحالل   وانخجديد 

 يب حُخهي  عبدة   انخي   انًُطيت   االحهبيبث   عٍ   بعيدا   فيهب   انحميمييٍ   انجُبة  إنً  نهىصىل   وَحمك   َفخش   أٌ   عهيُب   جريًت 

  . انًسئىنيت   انخحىيهت   عبيم   أو   انمطبر   سبئك   بخحًيم 
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  فضُم صيبو شهر شعببٌ               واحتااليًبٌ 

 غنيمة ىذه الدنيا ىو في  الزمان, ويمد اهلل لو في األجل, وكل يوم يبقاهىذا المؤمن ليتقمب في إن
 نفسو استطاعتولو ليتزود منو ألخرتو, ويحرث فيو ما استطاع ويبذر فيو من األعمال ما 

 في واالستعداد قد مضى أييا األحبة شير رجب, ودخل شعبان, وفاز من فاز بالتقرب وىا.وتحممتو
 وقفات ننظر فييا حال المباركولنا مع ىذا الشير . رجب لرمضان, ودخل شعبان والناس عنو غافمة

 باالقتداء بيم, مع ذكر بعض فضائمو أمرنارسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وحال سمف األمة, الذين 
لم أرك تصوم من شير من : قمت يا رسول اهلل: قالعن أسامة بن زيد رضي اهلل عنيما . وأحكامو

 شير تغفل الناس فيو عنو, بين رجب ورمضان, وىو ذاك} : الشيور ما تصوم من شعبان؟ قال
وعن [. رواه النسائي] { ترفع فيو األعمال إلى رب العالمين, وأحب أن يرفع عممي وأنا صائمشير

ما في نفس رسول : كان رسول اهلل يصوم وال يفطر حتى نقول: قالأنس بن مالك رضي اهلل عنو 
 الصوم العام, وكان أحب يصوم ما في نفسو أن:  يفطر فال يصوم حتى نقولثماهلل أن يفطر العام, 

 شدة محافظتو صمى اهلل عميو وسمم عمى الصوم في ومن .[رواىاإلمام أحمد]إليو في شعبان, 
 لم وسمم أن أزواجو رضي اهلل عنين, كن يقمن أنو يصوم شعبان كمو, مع أنو صمى اهلل عميو شعبان

 اهللكان رسول :  تقولأبييا يستكمل صيام شير غير رمضان, فيذه عائشة رضي اهلل عنيا وعن
 اهلل رسولصمى اهلل عميو وسمم يصوم حتى نقول ال يفطر, ويفطر حتى نقول ال يصوم, وما رأيت 

 صياما منو أكثرصمى اهلل عميو وسمم استكمل صيام شير قط إال شير رمضان, وما رأيتو في شير 
 كان»  :  عائشة رضي اهلل عنيا قالت عن :  شعبانفي الصيام .[رواه البخاري ومسمم]. في شعبان

 استكمل صيام اهللرسول اهلل يصوم حتى نقول ال يفطر ويفطر حتى نقول ال يصوم وما رأيت رسول 
ومسمم برقم  ( 1833 ) رواه البخاري برقم «شير إال رمضان وما رأيتو أكثر صياما منو في شعبان 

 يصوم شعبان كمو , كان يصوم شعبان إال كان ( : » 1957) , وفي رواية لمسمم برقم  ( 1956) 
 وسمم لم عميو , وقد رجح طائفة من العمماء منيم ابن المبارك وغيره أن النبي صمى اهلل «قميال 

نما كان يصوم أكثره , ويشيد لو ما في صحيح   ( 1954 ) برقم مسمميستكمل صيام شعبان , وا 
صام شيرا - تعني النبي صمى اهلل عميو وسمم -  عممتو ما» : عن عائشة رضي اهلل عنيا , قالت 

 «كمو إال رمضان 
 ياسر حمدان/                                                                                    اختيار م 
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  " عنوان غير من صفحة "  
أسرع  سؤال محير ؟؟؟ كيف يخرج الحمار؟؟ وبدأ يأكل من زرعو الذي تعب في حرثو وبذره وسقيو حمار دخل مزرعة رجل

أحضر عصا طويمة ومطرقة ومسامير وقطعة كبيرة من الكرتون  القضية ال تحتمل التأخير جاء بعدَِّة الشغل الرجل إلى البيت
ذىب إلى حيث  بالمطرقة والمسمار ثبت الكرتون بالعصا الطويمة  (يا حمار أخرج من مزرعتي)كتب عمى الكرتون  المقوى

 ولكن الحمار لم يخرج وقف رافًعا الموحة منذ الصباح الباكر حتى غروب الشمس رفع الموحة عالياً  الحمار يرعى في المزرعة

 صنع عدًدا كبيرًا من الموحات في الصباح التالي رجع إلى البيت ونام" ربما لم يفيم الحمار ما كتبُت عمى الموحة" حار الرجل

أخرج يا ) يحممون لوحات كثيرة صف الناس في طوابير"يعنى عمل مؤتمر قمة "واستنفر أىل القرية ونادى أوالده وجيرانو
 وبدئوا ييتفون وتحمقوا حول الحقل الذي فيو الحمار (يا ويمك يا حمار من راعي الدار( )الموت لمحمير( )حمار من المزرعة

وقد تعب الناس من  غربت شمس اليوم الثاني يأكل وال ييتم بما يحدث حولو والحمار حمار أخرج أحسن لك. أخرج يا حمار
في صباح  فمما رأوا الحمار غير مبالي بيم رجعوا إلى بيوتيم يفكرون في طريقة أخرى الصراخ واليتاف وبحت أصواتيم

خرج الرجل  فالزرع أوشك عمى النياية خطة جديدة إلخراج الحمار جمس الرجل في بيتو يصنع شيئًا آخر اليوم الثالث
وأمام  ولما جاء إلى حيث الحمار يأكل في المزرعة يشبو إلى حد بعيد الحمار األصمي نموذج مجسم لحمار باختراعو الجديد

نظر الحمار إلى حيث  وأحرقو فكبر الحشد سكب البنزين عمى النموذج وحشود القرية المنادية بخروج الحمار نظر الحمار
صاحب : قالوا لو أرسموا وفًدا ليتفاوض مع الحمار ال يفيم يا لو من حمار عنيد ثم رجع يأكل في المزرعة بال مباالة النار

بعد عدة  ال يكترث بيم ثم يعود لألكل الحمار ينظر إلييم وعميك أن تخرج المزرعة يريدك أن تخرج وىو صاحب الحق
 الحمار يأكل وال يرد صاحب المزرعة مستعد لمتنازل لك عن بعض من مساحتو قال لمحمار أرسل الرجل وسيط آخر محاوالت

 وقد شبع من األكل رفع الحمار رأسو حدد المساحة التي تريدىا ولكن ال تتجاوزه طيب ال يرد الحمار نصفو ثمثو الحمار ال يرد

لم أَر في حياتي أطيب من أىل ىذه القرية يدعوني آكل من ) وىو ينظر إلى الجمع ويفكر ومشى قمياًل إلى طرف الحقل
أحضر صاحب  لقد وافق الحمار أخيرًا فرح الناس (مزارعيم وال يطردوني وال يضربوني كما يفعل الناس في القرى األخرى

كانت  في صباح اليوم التالي وترك لمحمار النصف الذي ىو واقف فيو وسيَّج المزرعة وقسميا نصفين المزرعة األخشاب
وأخذ يأكل رجع أخونا مرة أخرى إلى  لقد ترك الحمار نصيبو ودخل في نصيب صاحب المزرعة المفاجأة لصاحب المزرعة

بدأ الرجل  لقد جاء من قرية أخرى إنو ليس من حمير المنطقة ىذا الحمار ال يفيم يبدوا أن ال فائدة والمظاىرات الموحات
وأمام دىشة جميع الحاضرين وفي  والذىاب إلى قرية أخرى لتأسيس مزرعة أخرى يفكر في ترك المزرعة بكامميا لمحمار

مشيد من الحشد العظيم حيث لم يبَق أحد من القرية إال وقد حضر ليشارك في المحاوالت اليائسة إلخراج الحمار المحتل 
وضرب الحمار  تقدم إلى الحمار دخل إلى الحقل خرج من بين الصفوف جاء طفل صغير العنيد المتكبر المتسمط المؤذي

التعامل مع الحمير بالعصا وليس بالصياح والشجب ))الفائدة والمقصد  فإذا بو يركض خارج الحقل بعصا صغيرة عمى قفاه
والتيديد واإلستنكار ورفع الموحات والمظاىرات ونتمنى ان تفيموىا 

                       طبرق عبد انهطيف. و     
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     داود يصطفً /  و اعداد       انًُىعبث صفحت      
 

 ِحكم

  :كميا فأقرأىا قبميا التي من أفضل حكمة كل 

 قال طمقتيا؟ ِلـمَ  :لو قيل طمقيا فمما .زوجتو ستر ييتك ال العاقل :قال منيا؟ يسوؤك ما :فقيل زوجتو, تطميق رجلٌ  أراد ــ

 أجنبية؟ صارت فيمن لمكالم و لي ما

 .الشتاء حـرُّ  و النساء, تممُّـق و العدو, ضحك و المموك, إكرام :  أربعة نكييغر ال :الحكماء أحد قال ــ 

 .سراً  يكتم ال إنسان في خير فال فييا, ما تمسك ال آنية في خير ال انو كما و الرجال, جواىر عمى يدل األسرار كتمان ــ  

 .المسافر و الصائم و المريض :الغضب عند تموميم ال ثالثة :عياض ابن الفضيل قال ــ  

 َكـْيـدَ  أنَ  )) النساء سورة في يقول سبحانو ألنو ! الشيطان من اكثر النساء من أخاف إني :الظرفاء أحد قال ــ 

 .((عظـيم كيَدُكـن إن )) يوسف سورة في و (( ضعيفاً  كان الشيطانِ 

 المسألة معاودة إلى يبعثو الخسيس إلى إحسانك و المكافأة, عمى يحركو لمحرِّر  إحسانك ــ  

 أن تريدُ  كنت إن :لو فقال أردىا؟ أن لي فيل عرجاء, وجدتيا امرأة تزوجت إني :لو قال و الحكماء أحد إلى رجلٌ  جاء ــ 

 !!..فردىا ..بيا تسابق

 !!يطيعونني و يبغضونني و يعصونو, و اهلل يحبون !آدم لبني العجب :إبميس قال ــ 

 .حصاده يوم ندم ...حرثة ضيع من ــ 

 الساعة ايقظيني :عمييا مكتوب ورقة لزوجتو قدَّم لمنوم, الزوج يصعد ان قبل و .الكالم عن امتنعا و زوجان تشاجر ــ 

 اراد ولما ثيابو, لبس ثم فاغتاظ, !الثامنة فوجدىا الساعة ونظر الزوج, استيقظ التالي اليوم وفي .صباحاً  الخامسة

 !الخامسة اآلن الساعة استيقظ, :عمييا مكتوب ورقة فرأى نظر الخروج,

 !!يسكت كيف يعممو ذلك بعد ثم الكالم, الطفل يعمم أن اإلنسان بو ييتم ما اول يكون ان العجيبة التناقضات من ــ  

 (ايمن طاحون/اعدىا ىذا االسبوع م )
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Ice Hockey 
Rules 
 Ice Hockey is a game of strength and teamwork, the point of 
hockey is ice-skating because they wouldn’t move if they don’t 
know how to skate. In a game of hockey you cant always have 
the pot so you pass it to your teammates. Defense is very 
important in a game if you want to win. 
 
Where, when 
 Ice Hockey would usually be played in stadium with ice on the 
floor. Ice Hockey doesn’t have to be played in the winter 
because it won’t change the weather in the stadium. 
 
Uniform 
The uniform is important because you wouldn’t know who is in 
your team and who is not in your team, in an ice skating 
stadium it would be very cold so the uniform would keep you 
warm. 
 
Equipment 
Equipments are very important in Ice hockey because it will get 
ruff in a game, your opponent will smash you to the wall just to 
get the pot from you so you would need the basic equipments 
a helmet, knee caps and elbow caps. 
 

                                                                                                             
By: Shereen  


