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  :ددلعاةمكل 
 2006وِداػًا ػاو 

   2007 ويشحثًا تؼاو 
لم يشيد عام من المآسى والمصاعب 

 , 2006مثمما شيد المصريون فى عام 
فمع بداية عام , وكأنو كان عام المآسى 

 ىجوم فيرس انفمونزا مصرشيدت 2006
الطيور ومآسيو والذى أطل مرة اخرى فى 

وبعد ذلك جائت مأساة غرق , نياية العام 
العبارة فى البحر االحمر وغرق ما يفوق 

ثم بعد ذلك , االلف من المصريين البؤساء 
مآسى القطارات والحوادث وماشبييا من 

 كان عاما المآسى 2006احزان وكأن عام 
لمصر والمصريين و ورغم ماجاء فيو من 
انتصارات كروية كالفوز ببطولى افريقيا 

وفوز النادى األىمى ببطولة افريقيا وثالث 
 شيد 2006اندية العالم إال ان عام 

انتكاسة الزمالك الكروية والتى ادعو 
كزمالكاوى ان تنتيى ىذه المشكمة ويعود 
الزمالك مرة اخرى قمعة من قالع الكرة فى 

مصر و وكل عام وانتم بخير  
 
 

هذا العددإقرأ فى   
 

 (فاروق حسنى)وزير الثقافة  العددكلمة *

 2بقلم رئيس التحري       ص والسقطة المشينة

االعدام ليس ىو الحل: مختارات  *    
 3صمجدى عمى محمود                   /اختيارم

  اخبار الجالية المصرية* 

 4ص                          (حسام جابر/ اعداد )
      

(ٌذ١ه ثٌٍُٙ ٌذ١ه)صورة الغالف *  
5اسماعيل عبد الرحمن                ص/ اختيارد   

   ركن األدب* 

6صفى عرفات           : مختارات  شعرية  -    
 

(للعناية ببشرتك  ) لك يا سيدتى*   
7ص                             (بنت النيل )   

7صإضحك مع البشير                       *   

 سياسة الحزبين بين  قضية للمناقشة*
 8ص          (احمد عاشور ) النظرية والتطبيق

 

       ابدأ حياتك ة اإليـمـانواحــ*
9صايمن طاحون                          / اعدادم   

  قصص طريفة*
 10 ص               (سامى عمارة/اختيار م)
   ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                      (بداللطيف طارق ع) 
  رائعة هى االنثى: منوعاتصفحةال*
  12ص                  (مصطفى داود/شرافإ)

   AL BASHIR MAGAZINE 

13ص  KARIM     
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 مجدى عمى محمود/ بقمم م     !!!!!اإلعدامُ ليس ىو الحل           :مختارات

القى القرار المتسرع وغير المتوقع وىو قرار تنفيذ حكم  اإلعدام لمرئيس السابق لمعراق صدام 
حسين من االستغراب واالستنكار الشديد من كٍل من مؤيدى ومعارضى الرئيس العراقى السابق صدام 

ذلك ألن توقيت تنفيذ االعدام جاء مغايرا لكل االعراف فى جميع الديانات فى العالم فمن , حسين 
بل ايضا  احيانا ,المعروف انو فى االعياد والمناسبات الدينية ال يتم تنفيذ االعدام بل يفضل تأجيمو 

ما تكون المناسبات الدينية  واالعياد مناسبة لمعفو واالفراج عن المتيمين فما بالنا والمتيم ىنا ىو 
ونعود لالستغراب واالستنكار .متيم سياسى ورئيس سابق لدولة من اكبر الدول العربية واالسالمية 

الشديد لتنفيذ حكم االعدام فنقول ان التنفيذ بيذا الشكل جاء وكأنو سخرية واستيانة بحرمة العيد 
االسالمى الكبير وىو عيد االضحى المبارك والذى يقوم فيو المسممون بالتضحية هلل باالضحية 
وكأن الذين قاموا بالتفيذ لحكم االعدام يسخرون من االسالم والمسممين ويقولون اننا نضحى 

بالرئيس صدام حسين وىى سخرية ليا عواقبيا ومؤشراتيا التى سوف ستكشف االيام عنيا فى 
. االيام القادمة

ورغم أننا نعترف أن الرئيس السابق صدام حسين كان حكمو مميئا بالعنف والقتل وكثيرا ما اعدم 
االبرياء وانو كان السبب الرئيسى لعدة حروب بين الدول االسالمية والعربية وأنو كان صاحب اول 

,  (الكويت)دولة عربية أخرى وضمتيا الييا  (العراق)سابقة فى التاريخ حيث غزت دولة عربية 
ورغم كل ذلك إال أننا نستنكر وندين بشدة تنفيذحكم االعدام بيذه السرعة وفى ىذا التوقيت الغريب 

وىل اليدف كان استغالل مناسبة عيد ,ونعود ونسأل ما ىى االستفادة المنتظرة ليذا التوقيت .
, االضحى ليذا التنفيذ أم انو يحمل شبية السخرية واالستيانة بمشاعر المسممين فى العالم أجمع 

وعمى العموم فقرار تنفيذ حكم االعدام فى فجر عيد االضحى أعطى لصدام قيمة كبيرة وجعمتو يدخل 
التاريخ من اوسع ابوابو فتنفيذ حكم االعدام فى صدام فى عيد االضحى كان نصرا لصدام وىزيمة 

وىكذا من حيث انيم ارادواالتخمص من صدام قاموا وخمدوه كى يبقى طويال فى ازىان , لمعارضيو 
وسؤال يفرض نفسو عمى الجميع ماذا بعد االعدام ىل ستنفرج ازمة العراق ويعود حرا  .الجميع 

وىل ستنسحب امريكا من العراق ام تبقى طويال وماذا سوف يكون حال الرؤساء , عربيا اسالميا 
    .سؤال يصعب الجواب عميو اآلن ..... العرب     بعد االعدام 
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    أخبار الجالية المصرية
                          

  فاز النادى االىمى فى بطولة العالم لالندية لكرة القدم التى اقيمت فى اليابان وجاء الثالث فى
وقد استبل الرئيس حسنى مبارك , وذلك بعد اشتراكو لممرة الثاتية عمى التوالى , البطولة 

. فريق االنادى االىمى فى رياسة الجميورية وىناه بالفوز

  استمرارا آلفراح االىمى فقد فاز االنادى االىمى عمى غريمو التقميدى نادى الزمالك فى بطولة
مما ىو معروف ان الزمالك تعاقد مع المدرب ,  بعد مباراة مثيرة 2/1الدورى المصرى 

الفرنسى الشيير لمتدريب مع المدرب المصرى نحمود سعد وذلك بعد اقالة المدرب السابق 
 .كاجودا 

  فازت دولة قطر بالمركز االول عربيا فى الدورة االسيوية التى اقيمت فى الدوحة من االول
ومما ىو , كما فازت بالميدابة الذىبية فى كرة القدم , من ديسمبر وحتى الخامي عشر 

. معروف ان حفل حتام الدورة جاء كحفل االفتاتح مبيرا ورائعًا 

  تابعت جمتيير الجالية المصرية فى الدوحة خطاب الرئيس حسنى مبارك ودعوتو لمعدبد من
االصالحات الدستورية لزيادة جرعات  الديمقراطية والحياة الديمقراطية وتمنت جماىير 

. المصريين بصدق التنبئات والنوايا 

  جات قرار تنفيذ حكم االعدام فى الرئيس العراقى السابق صدام حسين صدمة لمجماىير
ودعوا اهلل ان , العربية واتبره الجميع حمقة خطيرة من حمقات االذالل لمعرب والمسممين 

يحررالعراق من االحتالل االمريكى البغيض وان يحفظ اهلل الشعب العر اقى ويحفظ العراق 
 .سميما حرا كما كان 

حسام جابر /                                                                    إعداد  ميندس 

                                                             نائب رئيس مجمس الجالية المصرية فى الدوحة 
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نثَُك انههى نثُك :     صورة الغالف
   

   
(((لالمام أبى العزائم " لالمام أبى العزائم " لالمام أبى العزائم " مناسك الحجمناسك الحجمناسك الحج"كتاب "كتاب "كتاب    منمنمن)عريف الحجت  

أن اهلل تعالى نوع العبادات ؛ من عقيدة وصالة وصيام وزكاة وحج ؛ ليطير بالعقيدة من . ىو القصد : الحج 
وبالحج من , وبالزكاة من الحرص البييمى , وبالصيام من الشيوة واليوى , وبالصالة من المخالفة , الشرك 

أو عند اهلل واهلل تعالى , واهلل تعالى معو , حتى يكمل اإلنسان الكمال الذى يكون بو مع اهلل تعالى , اتخاذ األنداد
ومن لم يوفقو اهلل لممسارعة لمقيام بالحق ولو عمى نفسو ال يبمغ درجة الكمال الذى بو السعادة يوم ال ينفع . عنده 

ومن , والسالك فى طريق اهلل تعالى متى طير من الشرك بالعقيدة .مال وال بنون إال من أتى اهلل بقمب سميم 
صار توابا متطيرا فأحبو اهلل , ومن الحرص البييمى بالزكاة , ومن اليوى الشيطانى بالصيام , المخالفة بالصالة 

موجو وجيو إليو ليزوره , فالحاج قاصد اهلل تعالى . فأفرد  اهلل بالقصد وقصد حجا , وأشيده بديع جمالو , تعالى 
ومن أفرد ربو بالقصد حجا رآه فى بيتو توابا رحيما غفورا كريما قريبا مجيبا , بعد حضوره بعرفة المعرفة , فى بيتو 

نما ييسر الحج لمن سمعت روحو دعاء اهلل بدءا فمبت .  وسمع بأذن قمبو آذان الخميل عميو السالم بعد سماع , وا 
والحج جياد لمنفس فى اهلل تعالى .ومن لم يدعو اهلل تعالى ويعينو فيو من الخوالف , أذن رأسو آيات القرآن تتمى 

قال, فيو طيرة من الذنوب كميا ,   ومن استطاع أن يحج وترك « الحج المبرور ليس لو جزاء إال الجنة »  : 
تأدية لشعائر اهلل وتعظيما , والحج ىو قصد بيت اهلل تعالى الحرام  ,الحج من غير عذر شرعى أىمك نفسو 

ولم , ومن مكنو اهلل تعالى بفضمو ونعمتو أن يقصده ويزوره فى بيتو ويقف لمناجاتو , لحرماتو سبحانو وتعالى 
من لم يمنعو من الحج مرض قاطع أو » : وفى الخبر , فقد قطع ما بينو وبين ربو, ينشرح صدره لذلك وتياون 

وقال عمر « سمطان جائر ومات ولم يحج فال يبالى مات ييوديا أو نصرانيا   لقد ىممت أن أكتب إلى األمصار  : 
من مات و لم يزك : وقال ابن عباس رضى اهلل عنيما . بضرب الجزية عمى من لم يحج ممن يستطيع إليو سبيال 

اسماعيل عبد الرحمن/ ختيار د ا    ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا  
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 ابن البشير/  اعداد      فـى عــرفــات   ُركن األدب       

أشكو  إليَك  تأوىى   وأنينى        يا من إليِو تشوقى وحنينى 
يا خالقى  يامن  بنوِرَك اىتدى     أنَت الُمغيُث وأنَت خيُر ُمعينى 

فى ليمِة  الدعوات  فى عرفات     أدعـوك ربى ثَبـتَـّنَّ يقينى 
إمـُح الغواية من فؤادى إننى     ال  أرجـو إال  توبة التمكين 

إلانا الُمسىُء  لنفسِو  بذنوبى      وأنا الذى إلبميُس قد ُيغوينى 
نَك والعييِن  ٍٍ إنى َعصيُتَك  فإقتربُت  وُذقُتيا     َرغَم النواىـى ِم

يا شجرَة التحريِم  ُكنتُ  ُمنعمًا       َلكّنيا  النفُس مَع  الشياطيِن 
قد  أجبرانى أن  أزَل  أُلحَرَمن     ِمن َجنِة الُنعمى وفضِل الديِن 
ياربىِ  إنـى من  ذنوبى  نادٌم     ولقد  أتيُتَك صاِغرًا  لجبينى 

وسمعُت من أرِض الحجازمناديًا     أن قد ىممَّ كفاِك  ِفعَل الشيِن 
فى ىيئة  اإلحراِم  ِجئُت  ممبيًا     كيما أتوُب ومن سواَك يقينى 
أسعى أطوُف بخير أرٍض ُقِدست   وُأصمى والبيُت الحراُم يمينى 

يارب   واكتبيا  لنا   بتفضٍل       وشفاعٍة  المختار  خير أمين 
من قام فى البيداء يدعو مفردًا        فأجابو فى الكون بعض رنين 
أن يارسوَل اهلل يا خيَر الورى        األرُض والسمواُت ممُك يميِن 
نشِر االسالَم فوق ربوعيا        فاهلل  ينصُر عبده  وُيعينى  ُقم وا 
يارِب  وانصرنا  بفضمك إنما          النصُر  منك   بِعزة  ويقيِن 
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  :لِك يا سيدتى 

 ؽؽق ٌٍضظعٞ ٌٍّشىالس ثٌدٍع٠ز
ذؤدٌ انرغُشاخ انهشيىَُح أثُاء انحًم إنٍ 

   انرسثة فٍ ذفشٍ انثقغ أو 
وانحقُقح فئٌ ذهك . حرً حة انشثاب 

فٍ  انرحىالخ سشػاٌ يا ذخرفٍ، ونكٍ 

وذانُا تؼض انُصائح . انىقد انًُاسة
انرٍ ذًكُك يٍ انحفاظ ػهً ساليح 

تششذك وحرً ذثذو يششتح تانحًشج 
.  وانحُىَح

حاونٍ االنرضاو تىجثاخ صحُح ذشًم  - 1
انكثُش يٍ انفاكهح وانخضشواخ واششتٍ 

. نرشٍَ ػهً األقم يٍ انًاء َىيُا
اكرشفد تؼض انذساساخ وجىد صهح يا 

فئرا . تٍُ حة انشثاب ويُرجاخ األنثاٌ
أسدخ شطة ذهك األنثاٌ يٍ قائًح وجثاذك 

انغزائُح،َُثغٍ انرأكذ يٍ ذُاول يا 
َؼىضك يٍ انكانسُىو ػٍ طشَق أغزَح 

.  أخشي، يثم انخضشواخ انىسقُح انخضشاء
ذحرىٌ يُرجاخ انصىدا وانرىفى ػهً  - 3

اسرشوجُُاخ َثاذُح ذساػذ ػهً إػادج 
جشتٍ . انرىاصٌ إنً هشيىَاذك انطثُؼُح

ذُاول ذهك األغزَح ثالز يشاخ فٍ 
كًا أٌ انرىفى َؼذ يصذسا غُُا . األسثىع

.  تانكانسُىو
اسرخذيٍ حًاياخ انكشَى انخاصح  - 4

تانىجه فٍ انًُضل وَظفٍ يساياخ 
انجهذ نرُشُظ انذوسج انذيىَح ػهً سطح 

.  انجهذ
تؼض انًىاد انًؼانجح نهثششج ذحرىٌ  - 5

ػهً انثُضوَم تُشوكساَذ انزٌ َضش 
حاونٍ اسرخذاو . تانثششج وَجففها

انًىاد انطثُؼُح يثم صَد شجشج انشاٌ 
 أو كشَى تشوتىنُس

(Propolis Cream)  وهٍ يادج َصُؼها
\     انُحم

 بنت النيل /بقلم     

 ٚثزع ؼث٠ك:  دمٍُ          ثٌذش١ؽ” ثػسه ِغ
وجْ ثٌسدجج دٓ ٠ٛقف ثٌثمفٟ ٠كضسُ دجٌط١ٍح، 

فؤشؽف ػٍٝ ثٌغؽق، فؤٔمػٖ أزع ثٌّك١ٍّٓ، 

ثؽٍخ ِج : ٚػٕعِج زٍّٗ إٌٝ ثٌذؽ، لجي ٌٗ ثٌسدجج

ُِدجح . صشجء، فطٍذه 

ِٚٓ أٔش زضٝ صد١خ أٞ ؽٍخ؟ : فمجي ثٌؽخً

. أٔج ثٌسدجج: لجي ثٌسدجج

ؽٍذٟ ثٌٛز١ع إٟٔٔ أقؤٌه دجهلل أال : فمجي ثٌؽخً

. صطذؽ أزعثً أٟٔ أٔمػصه

 
لجَ ثٌؿٚج دّسجٌٚز ٌطؽظ ثٌػدجح ِٓ ثٌسدؽر، 

ٌّٚج صؼج٠ك ؼثذ ٠مضً ثٌذجل١ٓ، ٚدؼع أْ أوًّ 

: ثٌّّٙز، قؤٌضٗ ؾٚخضٗ

وُ غدجدز لضٍش؟ : لجٌش

 .ثّج١ٔز، أؼدغ إٔجط، ٚأؼدغ غوٛؼ: لجي

ٚو١ف ثقضطؼش أْ ص١ّؿ د١ٓ ثٌػوٛؼ :  لجٌش

 ٚثإلٔجط؟

وجٔش ثإلٔجط ٚثلفز ػٍٝ ثٌّؽآر، د١ّٕج : لجي

ثٌػوٛؼ ٠ٍسكْٛ ث

 
ٚثزع ثقىٕعؼثٟٔ ِجشٟ ػٍٝ شؾ ثٌذسؽ، ٚخع 

فجٔٛـ ِظعٞ، ظػه ثٌفجٔٛـ، ؽٍغ ٌٗ ِخّٕٟ،  

ٌمع أؽٍمضٕٟ ِٓ ثٌسذف، ٌه : لجي ثٌدٕٟ ٌٍؽخً

. ؽٍخ ٚثزع أزممٗ ٌه

ٔفكٟ أؾٚؼ أٚؼٚدج، ثػًّ ٌٟ : لجي ثٌؽخً

. وٛدؽٞ ػٍٝ ثٌذسؽ ثألد١غ

ظٖ ِىٍف خعثً، أقّٕش ،زع٠ع، : لجي ثٌدٕٟ

. ثؽٍخ زجخز أضؽٜ........ ٚ

صؿٚخش ٚؽٍمش أؼدغ ِؽثس، ػٍّٕٟ : لجي ثٌؽخً

 و١ف أفُٙ أزجق١ف ِٚشجػؽ ثٌّؽأر، ٚ ِجغث صؽ٠ع

:  فظّش ثٌدٕٟ ل١ٍالً، ثُ لجي. زضٝ أَؼػ١ٙج 

 ".ثصدجٖ ٚثزع أٚ ثصدج١٘ٓ”ً٘ صؽ٠ع ثٌىٛدؽٞ 
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )  "سياسة الحزبين بين النظرية والتطبيق"  ةقـضـية للـمـناقـشـ

:  مرت بمصر بستة عصور متعاقبة ىي
بداية من الممك مينا . الفرعوني، واليوناني، والروماني، والمسيحي، واإلسالمي، ثم العصر الحديث

موحد القطرين وخوفو وخفرع ومنقرع بناة األىرام إلى رئيس الجميورية حسني مبارك قائد الطيران في 
.  تحت قيادة الرئيس أنور السادات73معركة العبور، عبور اليزيمة إلى النصر عمى إسرائيل عام 

لم تشيد مصر طوال السبعة آالف سنة الماضية حكمًا ديمقراطيًا أو سياسة الحزبين مطمقًا، ولإلنصاف 
 في عيد الممك فؤاد 1924 وأول برلمان 1923أنو في العصر الحديث صدر أول دستور مصري سنة 

، وفي عيد الممك فاروق األول ممك مصر والسودان تناوب عمى السمطة (1936- 1917)األول 
أسسو المنشقين عمى مصطفى النحاس "وحزب السعديين  (أسسو سعد زغمول)حزبين ىما حرب الوفد 

". 36بعد معاىدة 
أول حاكم " عمرو بن العاص: مقولة"معروٌف عن الشعب المصري منذ القدم أنيم عبيٌد لمن حكم 

" . وال أعرف لكم إلًو غيري" ، " أنا ربكم األعمى"إسالمي لمصر، وكان فرعون يقول 
لى اليوم رغم تقدم العمم والثقافة ودروب المعرفة، إال أننا مازلنا نقبل أيادي أولي األمر والنيي  وا 

. والمشايخ ال لإلكبار ومنزلة العمم، ولكن لمطاعة العمياء والوالء المطمق
وال أنسي أنو في األربعينيات من القرن الماضي، كان في مصر انتخابات برلمانية، وفي بمدتي كمن 

، وليمة االنتخاب ذىب َجدي إلى (ِمرَيت بيو)وآخر وفدي  (توفيق باشا)يوجد مرشحين أحدىما سعدي 
ال تنسى : وعقب" مريت بيو يا شيخ حسن: " فقال" من ننتخب يا حضرة العمدة؟: "عمدة البمدة وسألو

. ، وفعاًل فاز ىذا المرشح"أبي"أن تقول البنك يوسف
لقد عاش الشعب المصري الدىر كمو مقيورًا تحت وطأة الظمم ونار العبودية، وقاسى كل الويالت من 

الشرق والغرب ىكسوس وماجوس وفرس ثم يونانيين ورومان وحتى مماليك العصر اإلسالمي لم 
. يرحموه

متى رفع المصري رأسو وقال أنا حر؟ ومن ىو ىذا الحاكم الذي يضحي بالعرش والسمطان وىما آخر 
وميما حاول الحكام في العيد األخير من إتاحة الفرصة لمشعب أن يحكم . ما ينزع من قموب األولياء

 .  نفسو إال أنو يأبى ويصر عمى أن يكون لو إلو يعبده غير اهلل
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 ايمن طاحون/             إختيار مدأ حياتك من جديدـبإ                     ٚثززثال٠ّجْ

كثيرا ما يحب اإلنسان أن يبدأ حياتو من جديد, فيقرن بدايتو بصباح يتنفس بإشراقة نيار جديد, يحمل بين نسماتو اليادئة الكثير من 
عبادتو, إيمانياتو, : يطرق التفكير طويال, من أين يبدأ في إصالح ذاتو وتطويرىا.األمل, أو يقرنيا بميل يمفظ اليأس والكسل الذي فيو

يمممم ىمتو وينفض عنو غبار التثاقل, يتوضأ بماء التفويض, ويعزم المضي في الميدان وسط .. ثقافتو, عممو, دعوتو, اجتماعياتو
يمضي دون تخطيط وال برامج, دون ىدف واضح وال محاسبة, ويحسب أنو التوكل, ويحسب أنو يسير .معترك الحياة المزدحم بالعقبات

يحمل الفوضى التي .. عمى الطريق المستقيم الذي طالما ترنم بو, ويحسب أنيا البدايات المحرقة التي ال بد أن تكون نياياتيا مشرقة
وما ىي إال أيام حتى يرجع لحزنو وعثراتو وتقصيره ىنا وىناك, رغم دبيب الحياة الذي تحرك فيو, .. في نفسو وحياتو ويمضي مثقال

ورغم ىمتو التي اشتعمت بداخمو, فإنو انيار سريًعا بعد خطوات قميمة, وليتيا كانت عمى الصراط المستقيم, بل كان كمن يدور حول 
 .نفسو دون أن يتقدم خطوة واحدة لألمام

 ركعة في اليوم, مع 12حافظ عمى السنن الرواتب وىي . حافظ عمى الفروض في وقتيا مع الجماعة:عالقتك باهلل سبحانو وتعالى- 1
اجعل لك ربع ساعة يوميا لمتفكر, وأفضل األوقات التي يصفو بيا الذىن . احرص أال يقل ورد القرآن اليومي عن جزء. صالة الضحى

حافظ عمى أذكار الصباح والمساء وأدعية األحوال المختمفة, واجعل لك وردا يوميا من التسبيح والتيميل . قبل النوم أو بعد الفجر
ال تنم بعد الفجر, وخصص ىذا الوقت لتالوة القرآن . واالستغفار والصالة عمى النبي عميو الصالة والسالم, مستثمرا األوقات البينية

 بركة لقم الميل, واألفضل أن تعتاد تدريجيا أن تصحو ساعة قبل الفجر لمقيام والدعاء واالستغفار ل. واألذكار

خطط . حدد ىدفك ورسالتك في الحياة, واكتب ذلك عمى ورقة, وعمقيا أمامك لتقرأىا يوميا مرتين عمى األقل:عالقتك مع ذاتك- 2
لحياتك المستقبمية وفق ىدفك ورسالتك, وضع الخطوات التي ستقوم بيا ىذه السنة والسنوات القادمة, وتذكر أنك كمما خططت بعمق 

حافظ عمى . سجل في مفكرٍة األعماَل والواجبات التي ستقوم بيا يوميا بعد الفجر. ودقة وفيم واع لمدة أطول كمما اتضحت لك الرؤية
ن في مذكرة خاصة, سميا . تفرس في ذاتك واعرف مياراتك المميزة وحاول تطويرىا. ترتيب األولويات في أعمالك, األىم فالميم دوِّ

, مذكراتك اليومية, واكتب إنجازاتك عمى الجية اليمنى, وأخطاءك التي قمت بيا عمى الجية اليسرى, وراجع ىذه المذكرة "قصة نجاحي"
إن كنت طالبا فاجتيد في تحصيل نتائج رائعة في . وكافئ نفسك عمى اإلنجاز والنجاح وعاقب نفسك وُلْميا عمى األخطاء. أسبوعيا

ن كنت عامال فاجتيد أن تتقن عممك وتبدع فيو حافظ عمى المشي بشكل يومي, وُيفضل أن يكون صباحا . دراستك التي تحبيا, وا 
روِّح عن نفسك بين وقت وآخر بنزىة أسبوعية مثال؛ لتخفف عن . خاطب نفسك بإيجابية دائما. بوقت مبكر أو مساًء قبيل المغرب

قم بإعداد خطة لمقراءة والمطالعة اليومية, واحرص عمى أن تنيي كتابا كل أسبوعين مثال, وحتى تستفيد من . نفسك ضغوطات الحياة
ن مالحظاتك عمى ما تقرؤه, واقتبس منو بعض الجمل أو الدروس التي تعممتيا واكتبيا في  ونوِّع في قراءتك ". قصة نجاحك"قراءتك دوِّ

استمع لألخبار يوميا وتابع بعض الصحف حتى تكون عمى معرفة بما يحدث . لتزيد من معرفتك وثقافتك في كافة المجاالت الحياتية
 . من حولك من مستجدات محميا وعالميا

تقرب إلى أسرتك واجمس معيم يوميا, واستمع إلى أخبارىم وشاركيم . ارِض والديك وبرىما قدر استطاعتك:عالقاتك االجتماعية- 3
طور عالقتك بأصدقائك, وخص منيم من ترتاح لو وتسعد . ِصل رحمك, ولو لم يتيسر لك زيارتيم اتصل بيم أو راسميم. أحوالك

. بقضاء الوقت معو باىتمام أكثر, ليكون أقرب الناس إليك وأكثرىم تفيما لك, يعينك عمى دينك ودنياك ويكون مرآتك أينما توجيت
تودد إلى من تالقي من الناس بالكممة الطيبة, واعمم أن أنجح العالقات تمك التي ال إفراط فييا وال تفريط, أي التي ال تحتاج فييا أن 

تقبل أخطاء غيرك, وغض الطرف عنيا من باب . الِق الناس جميًعا بابتسامتك. تتمون وتتكمف في الحديث بل تكون عفويا بسيطا
 الصفح واإلحسان ال من باب الرصد والعد عمييم
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 " عنوان غير من صفحة "  
  فيمان واحد يقدميا   

(جضء أول )انِغًُ فً انُذَُا واِخشج   
  ٠ج ؼقٛي ختش أقؤٌه ػّج ٠غ١ٕٕٟ فٝ ثٌع١ٔج ٚثألضؽر: فمجي ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)خجء أػؽثدٟ إٌٝ ؼقٛي هللا 

قً ػّج دعث : (ٚقٍُ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ)فمجي ؼقـٛي هللا  ختش أقؤٌه ػّج ٠غ١ٕٕٟ فٝ ثٌع١ٔج ٚثألضؽر هللا ٠ج ؼقٛي: فمجي 

  .ٌه
 ثٌٕجـ أؼ٠ع أْ أوْٛ أػٍُ: لجي

    ثٌٕجـ إصك هللا صىٓ أػٍُ: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي 

 ثٌٕجـ أؼ٠ع أْ أوْٛ أغٕٝ: لجي

   ثٌٕجـ وٓ لجٔؼجً صىٓ أغٕٝ: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي 

  ثٌٕجـ أزخ أْ أوْٛ أػعي: لجي

 ٌٕفكه صىٓ أػعي ثٌٕجـ أزخ ٌٍٕجـ ِج صسخ: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي 

 ثٌٕجـ أزخ أْ أوْٛ ض١ؽ: لجي

  ض١ؽ ثٌٕجـ وٓ ٔجفؼجً ٌٍٕجـ صىٓ:(طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي 

    هللا أزخ أْ أوْٛ أضض ثٌٕجـ ثٌٝ: لجي

  أضض ثٌٕجـ إٌٝ هللا أوثؽ غوؽ هللا صىٓ: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي 

  إ٠ّجٟٔ أزخ أْ ٠ىًّ: لجي

   ث٠ّجٔه زكٓ ضٍمه ٠ىًّ: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي 

 ثٌّسك١ٕٓ أزخ أْ أوْٛ ِٓ: لجي

   ثٌّسك١ٕٓ فئٔٗ ٠ؽثن صىٓ ِٓ صؽثٖ، ٚإْ ٌُ صىٓ صؽثٖ أػذع هللا وؤٔه: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي  

  ثٌّط١ؼ١ٓ أزخ أْ أوْٛ ِٓ: لجي

 ِٓ ثٌّط١ؼ١ٓ أظ فؽثةغ هللا صىٓ: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي 

 هللا ٔم١جً ِٓ ثٌػٔٛح أزخ أْ أٌمٝ: لجي

  ثٌػٔٛح ٔم١جً ِٓ ِٓ ثٌدٕجدز ِضطٙؽثً صٍمٝ هللا إغضكً: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي  

 ثٌٕٛؼ أزخ أْ أزشؽ ٠َٛ ثٌم١جِز فٝ: لجي 

 ثٌم١جِز صسشؽ فٝ ثٌٕٛؼ ال صظٍُ أزع ٠َٛ: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي  

 ثٌم١جِز أزخ أْ ٠ؽزّٕٟ ؼدٟ ٠َٛ: لجي

   ثٌم١جِز أؼزُ ٔفكه ٚأؼزُ ػذجظن ٠ؽزّه ؼده ٠َٛ: (هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ طٍٝ)فمجي 

  غٔٛدٟ أزخ أْ صمً: لجي 

  صمً غٔٛده أوثؽ ِٓ ثالقضغفجؼ: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي  

    ثٌٕجـ أزخ أْ أوْٛ أوؽَ: لجي

  ثٌٕجـ أوؽَ ش١تجً إٌٝ ثٌطٍك صىٓ ال صشىٛ ِٓ أِؽن: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي  

 ثٌٕجـ أزخ أْ أوْٛ ألٜٛ: لجي 

 ألٜٛ ثٌٕجـ صٛوً ػٍٝ هللا صىٓ: (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚقٍُ)فمجي  

             (ِدعٜ دعٜٚ/أػع ٘ػث ثٌؼعظ ثٌؿ١ًِ َ )                                       
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     داود مصطفى /  م اعداد         ثالٔثٝ ٘ٝ ؼثةؼزٌة        ثٌّٕٛػجس طفسز   
 

 ٚفٟ أِِٛضٙج صىْٛ ثٌدّٕز صسش لع١ِٙج ٚفٟ شذجدٙج صُىًّ ظ٠ٓ ؾٚخٙج فٟ ؽفٌٛضٙج صفضر ألد١ٙج دجدج فٟ ثٌدٕز

 
 

ؼخً ٠ؼشك ؾٚخضٗ ػٕعِج قتٍش صٍه ثٌّؽأر ػٓ قؽ قؼجظصٙج ثٌعثةّٗ ً٘ ٘ٛ ثٌّٙجؼر فٟ إػعثظ ثٌطؼجَ 

                                                                                                              أَ ثٌدّجي أَ إٔدجح ثألٚالظ أَ غ١ؽ غٌه

فجٌّؽأر صكضط١غ أْ صدؼً ِٓ د١ضٙج خٕز ٚصمعؼ .. ثٌسظٛي ػٍٝ ثٌكؼجر ثٌؿٚخ١ز دؼع صٛف١ك هللا د١ع ثٌّؽأر : لجٌش ثٌؼدٛؾ 

..                                               فىث١ؽ ِٓ ثٌٕكجء ثٌغ١ٕجس صؼ١كجس ، ٠ٚٙؽح ِٕٙٓ أؾٚثخٙٓ ! ال صمٌٟٛ ثٌّجي .. ثٌؼىف 

ٚثٌىث١ؽ ِٕٙٓ ِج٘ؽثس فٟ ثٌطذص ، ..   طذ١جْ ، ٚؾٚخٙج ال ٠سذٙج ٚؼدّج ٠طٍمٙج 10ٚال ثألٚالظ فٕٙجن ِٓ ثٌٕكجء ٠ٕدذٓ 

فجٌٛثزعٖ ِٕٙٓ صطذص ؽٛي ثٌٕٙجؼ ِٚغ غٌه صشىٛث قٛء ِؼجٍِز ؾٚخٙج                                                              

ػٕعِج ٠غؼخ ٠ٚثٛؼ ؾٚخٟ وٕش أٌدؤ إٌٝ ثٌظّش ثٌّطذك دىً :  ٚلجٌش إغْ ِج ٘ٛ ثٌكؽ    لجٌش ثٌؼدٛؾ .. فضؼدذش ثٌّػ٠ؼز 

ِغ ؽؤؽؤر ثٌؽأـ دىً أقف ٚإ٠جن ٚثٌظّش ثٌّظجزخ ٌٕظؽر قطؽ٠ز فجٌؽخً غوٟ ٠ٚفّٙٙج                            ثُ ..ثزضؽثَ 

.. فمع ٠ظٓ أٔه صٙؽد١ٓ ِٕٗ ٚال صؽ٠ع٠ٓ قّجػٗ ..إ٠جن : ٌّجغث ال صطؽخ١ٓ ِٓ غؽفضه   لجٌش ثٌؼدٛؾ : لجٌش ثٌّػ٠ؼز 

ألٔٗ ق١ضؼخ ... ثُ أضؽج ..ػ١ٍه دجٌظّش ٚثٌّٛثفمز ػٍٝ خ١ّغ ِج ٠مٌٛٗ زضٝ ٠ٙعأ ثُ دؼع غٌه ألٛي ٌٗ ً٘ ثٔض١ٙش 

ثُ ..                                                       ٠ٚسضجج إٌٝ ثٌؽثزز دؼع ثٌظؽثش   فؤضؽج ِٓ ثٌغؽفز ٚأوًّ أػّجٌٟ ثٌّٕؿ١ٌز 

ال إ٠جن  فضٍه .. ِجغث صفؼ١ٍٓ ً٘ صٍدت١ٓ إٌٝ أقٍٛح ثٌّمجؽؼز ٚال صى١ٍّٗ ٌّعر أقذٛع أٚ أوثؽ  فؤخجدش ثٌؼدٛؾ : لجٌش ثٌّػ٠ؼز 

ٚؼدّج .. ػٕعِج صمجؽؼ١ٓ ؾٚخه أقذٛػج ٚ٘ٛ ٠سضجج إٌٝ ِظجٌسضه ق١ؼضجظ ػٍٝ ثٌٛػغ .. ثٌؼجظر ثٌك١تز  قالذ غٚ زع٠ٓ 

٠ؽصفغ قمف ِطجٌذٗ إٌٝ زع أٔٗ لع ٠ٍدؤ إٌٝ ثٌؼٕجظ ثٌشع٠ع                                                                         فمجٌش 

ٚألٛي ٌٗ صفؼً أشؽح  " فٕدجْ لٙٛر"أٚ " وٛدج ِٓ ثٌؼظ١ؽ"دؼع قجػض١ٓ أٚ أوثؽ أػغ ٌٗ : ِجغث صفؼ١ٍٓ إغثً أخجدش ثٌؼدٛؾ 

ال  ف١ذعأ دجالػضػثؼ ػٓ والِٗ ثٌمجقٟ : فؤلٛي .. ف١كؤٌٕٟ ً٘ أٔضٟ غجػذز ..  ألٔٗ فؼال ِسضجج ٌػٌه ٚأوٍّٗ دشىً ؽذ١ؼٟ 

ؽذؼج ٔؼُ ألٟٔ أثك دٕفكٟ ٌٚكش غذ١ز : ًٚ٘ صظعل١ٕٗ ؟  لجٌش ثٌؼدٛؾ : فمجٌش ثٌّػ٠ؼز ..٠ٚكّؼٕٟ والَ خ١ًّ 

ٚوؽثِضه : ً٘ صؽ٠ع٠ٓ ِٕٟ صظع٠ك والِٗ ٚ ٘ٛ غجػخ ٚ ال أطعلٗ ٚ ٘ٛ ٘جظا فمجٌش ثٌّػ٠ؼز 

.. ٚال صٛخع وؽثِز د١ٓ ثٌؿٚج ٚثٌؿٚخز. وؽثِضٟ دؽػٝ ؾٚخٟ ٚطفجء ثٌؼشؽر د١ٕٕج : لجٌش ثٌؼدٛؾ 

..                                                                                                         ٚلع صدؽظصٟ أِجِٗ ِٓ خ١ّغ ث١جده !! ..أٞ وؽثِز 

زضٝ ثٌّمذ١ٍٓ ػٍٝ ثٌؿٚثج ... إؼقجٌٙج ٌد١ّغ ثٌؽخجي ٚ ثٌٕكجء ... ؼخجءً 

ٌىـٕـٙج " فؽثشز " ٌٛ ضٍمش زشؽر ٌىجٔش * « غؿثٌز » ٌٛ ضٍمش ز١ٛثٔجً ٌىجٔش " * ؽجٚٚقآ "ٌٛ ضٍمش ثٌّؽأر ؽجةؽثً ٌىجٔش* 

•• ثٌّؽأر •• فؤطذسش زذ١ذز ٚ ؾٚخز ٚأِجً ؼثةؼز ، ٚ أخًّ ٔؼّز ٌٍؽخً ػٍٝ ٚخٗ ثألؼع فٍٛ ٌُ صىٓ « دـشـؽثً » ضـٍـمـش 

زم١ــمٗ أػدذضٕـــٟ ٚثطؼذٙآ صؼآِآل ٌـ ظؼخز أْ ...زٛؼ٠ز ٠ىجفب دٙج ثٌّؤِٓ فٟ ثٌدٕٗ « هللّا » شٟء ػظ١ُ خعثً ٌّج خؼٍٙج 

ؼثةؼز ٟ٘ ثألُٔثٝ  فٟ ؽفٌٛضٙج صفضر ألد١ٙج دجدج فٟ ثٌدٕز (! ٚؼظر صؽػ١ٙآ ، ٚوٍّز صمضٍـٙج 

ٚفٟ شذجدٙج صُىًّ ظ٠ٓ ؾٚخٙج  ٚفٟ أِِٛضٙج صىْٛ ثٌدّٕز صسش لع١ِٙج 

.. والَ فٟ لّز ثٌؽٚػـــــــز  شىؽثً ٌّٓ لؽثء٘ج ٚثفؽذ دٗ لٍخ ثٌذٕش ٚثالضش ٚثٌؿٚخٗ ٚثالَ ثٌؼظ١ّز ألؽأٚ٘ج ٔظ١سز غج١ٌز

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931986130179975&set=gm.1569879323276644&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931986130179975&set=gm.1569879323276644&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931986130179975&set=gm.1569879323276644&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931986130179975&set=gm.1569879323276644&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931986130179975&set=gm.1569879323276644&type=3
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THE   EGYPTIANS  

After digging to a depth of 100 meters last year, 
Russian scientists found traces of copper wire 
dating back 1000 years, and came 
to the conclusion that their ancestors already had a 
telephone network one thousand years ago. 
So, not to be outdone, in the weeks that followed, 
American scientists dug 200 meters and headlines 
in the US papers read:   "US  scientists have found 
traces of 2000 year old optical fibers, and  have 
concluded that their ancestors already had 
advanced high-tech digital telephone 1000 years 
earlier than the Russians. 
One week later, the Egyptian newspapers reported 
the following:    After digging as deep as 500 
meters, Egyptian scientists have found  absolutely 
nothing. They have concluded that 5000 years ago, 
their ancestors were  already using Bluetooth and 
Wireless technology."  

 
By: KARIM 


