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؟ 67ٍِ اىَسؤه عِ ٍجازر االسري اىَصرييِ فً سيْاء يىّيى

 ______________________ 

                67اربعون عاما عمى نكسة يونيو       كلوة العدد      *            

 سياط الجالدين          قضية للمناقشة               *          
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 67اربعون عاما عمى نكسة يونيو :ددلعاةمكل 
حدثا عاديا  (1967نكسة يونيو  )لم يكن حدث النكسة 

ولكنو كان حدثا تاريخبا , من االحداث التى تمر عمى االمم 
وذلك ألنو ال , يستمر تأثيره عمى مدى السنين بل والقرون 

يقل اىمية عن فتح المسممين لمقسطنطينية وعن سقوط 
االندلس من يد العرب والمسممين  ورغم مرور اربعين عاما 

 إال أن احداثيا وتاثيراتيا ماذلت 1967عمى نكسة يونيو
ففى الخامس من , عالقة فى األذىان ومازلت ظاىرة لمعيان 

  استطاعت اسرائيل ان تحتل باقى فمسطين 1967يونيو 
وشبو جزيرة سيناء ومرتفعات الجوالن السورية وفوق ذلك 

دخمت قوات اسرائيل الى ساحة المسجد االقصى وسقط 
المسجد االقصى فى يد االسرائيمين وذلك منذ ما يقرب عمى 

الثمانمائة عام و وتمك اشارة ىامة عمى خطورة حدث 
إن المتتبع  ألحداث التاريخ يستطيع ان .النكسة وما تاله 

ويدرك لماذا حدثت ىذه النكسة , يعرف اسباب النكسة 
وكيف وصل الحال بنا الى ما نحن فيو وذلك ألن الشعب 
الذى يحكمو الطغيان ال ينتصر وانما ينيزم والشعب الذى 

وكى نقترب من تاريخ النكسة ,يتحرر ىو الذى ينتصر  
ونتعرف عمى اساب النكسة ورغم ان العرب استطاعوا ان 

 مما فتح الباب لعدة 73يستردوا ىيبتيم فى انتصار اوكتوبر
انتصارات اخرى مثل انتصار المقاومة الفاسطينية وانتصار 

 إال ان العرب مازلوا 2006حزب اهلل فى حربو فى صيف 
مختمفين بين تيار يرى االعتراف باالمر الواقع واالعتراتف 
باسرائيل واقامة دولة فمسطين عمى ما تبقى من االرض 
حتى يحكم التاريخ ويعود الحق ألصحابو وبين تيار آخر 

يرفض االعتراف باسرائيل واستمرار الحرب معيا حتى وىى 
متفوقة وذلك الى ان  ينتصر العرب رغم ضياع ما يضيع 

وىما تياران مختمفان  ويعتبران اكبر نتيجة , من ارض ودم 
 .ولمحديث بقية ان شاء اهلل  , 67من نتائج نكسة يونيو 

 

هذا العددإقرأ فى   
اربعون عاما عمى نكسة يونيو العددكلمة *  
 2بقلم رئيس التحرير                             ص 

  
جمال عبد الناصر: :   شخصية العدد  *  

    ( 3                    ص(اعداد هيئة التحرير
 

  اخبار الجالية المصرية* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 4          ص    (ابن البلد)اخبار الرياضة * 
 

من المسؤل عن مجازر االسرى المصريين صورة الغالف *
  5سامى المتولى ص/بقمم م ؟  76فى سيناء 

 
   ركن األدب* 

6ص        (ابن البشير)"   إنى أجيبك"قصيدة    -   
"  سوك هبهور ببلفرى"طبك اليوم   لك يا سيدتى * 

 7ص                              (بنت النيل )
                               الطب العربى  :مختارات * 

 8منصور عبد اللطيف                   ص/ اختيار م
 قضية للمناقشة  *

 9ص                               (احمد عاشور )

 
ن غير صفحة م*
 10ص   (ايمن طاحون/اعداد م )الناس والدنيا  
 منوعاتصفحةال*

  11ص   (مصطفىداود/شرافإ) 
   AL BASHIR MAGAZINE 

12ص  Ahmad Moursy 
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 جَاه عبذاىْاصر

 ألعشح رٕزّٟ إٌٝ لش٠خ ثٕٟ 1918 ٠ٕب٠ش ػبَ 15ٌٚذ جّبي ػجذ إٌبصش فٟ حٟ ثبوٛط ثبإلعىٕذس٠خ فٟ 
ِشح ثّحبفظخ أع١ٛط فٟ صؼ١ذ ِصش، ٚأزمً فٟ ِشحٍخ اٌزؼ١ٍُ األ١ٌٚخ ث١ٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط االثزذائ١خ 
ح١ش وبْ ٚاٌذٖ دائُ اٌزٕمً ثحىُ ٚظ١فزٗ فٟ ِصٍحخ اٌجش٠ذ، فأٔٙٝ دساعزٗ االثزذائ١خ فٟ لش٠خ اٌخطبطجخ 

.   إحذٜ لشٜ دٌزب ِصش، صُ عبفش إٌٝ اٌمب٘شح العزىّبي دساعزٗ اٌضب٠ٛٔخ
 خبصخ فٟ أعذٚد ٚٔججب ٚاٌفبٌٛجب، ٚسثّب 1948شبسن ػجذ إٌبصش فٟ حشة  :1948 ّنبتعبذ اىْاصر و

رّٛص /  23ٛ١ٌٛ٠رىْٛ اٌٙض٠ّخ اٌؼشث١خ ٚل١بَ دٌٚخ إعشائ١ً لذ دفؼذ ثؼجذ إٌبصش ٚصِالئٗ اٌضجبط ٌٍم١بَ ثضٛسح 
1952  .

وبْ ٌؼجذ إٌبصش دٚس ُِٙ فٟ رشى١ً ٚل١بدح ِجّٛػخ عش٠خ فٟ اٌج١ش  :عبذ اىْاصر واىضباط األحرار
اٌّصشٞ أطٍمذ ػٍٝ ٔفغٙب اعُ اٌضجبط األحشاس، ح١ش اجزّؼذ اٌخ١ٍخ األٌٚٝ فٟ ِٕضٌٗ ثىٛثشٞ اٌمجخ 

 ٚضُ االجزّبع ضجبطبً ِٓ ِخزٍف االٔزّبءاد ٚاالرجب٘بد اٌفىش٠خ، ٚأزخت فٟ ػبَ 1949رّٛص / فٟ ١ٌٛ٠ٛ
 سئ١غبً ١ٌٍٙئخ اٌزأع١غ١خ ٌٍضجبط األحشاس ٚح١ّٕب رٛعغ رٕظ١ُ اٌضجبط األحشاس أزخجذ ل١بدح ٌٍزٕظ١ُ 1950

ٚأزخت ػجذ إٌبصش سئ١غبً ٌزٍه اٌٍجٕخ، ٚأضُ إ١ٌٙب اٌٍٛاء ِحّذ ٔج١ت اٌزٞ أصجح أٚي سئ١ظ جّٙٛس٠خ فٟ 
ِصش  

 أزخت جّبي ػجذ إٌبصش سئ١غبً ٌٍجّٙٛس٠خ ثبالعزفزبء 1956 ١ٔٛ٠ٛ 24فٟ  : عبذاىْاصر رئيساً ىَصر
 اعزمبي ِحّذ ٔج١ت ثؼذ أْ ارغؼذ 1954 ح١ش أٔٗ فٝ فجشا٠ش 1956 ٠ٕب٠ش 16اٌشؼجٟ ٚفمبً ٌذعزٛس 

اٌخالفبد ث١ٕٗ ٚث١ٓ أػضبء ِجٍظ ل١بدح اٌضٛسح، ٚػ١ٓ جّبي ػجذ إٌبصش سئ١غبً ٌّجٍظ ل١بدح اٌضٛسح ٚسئ١غبً 
. ٌّجٍظ اٌٛصساء
شٕذ ثش٠طب١ٔب ٚفشٔغب ٚاٌى١بْ اٌص١ٟٙٛٔ ٘جِٛبً ػٍٝ ِصشاٌؼشث١خ ثغجت  :اىعذواُ اىثالثيعبذ اىْاصر و

لشاس رأ١ُِ ششوخ لٕبح اٌغ٠ٛظ، ح١ش ثذأ اٌٙجَٛ ثمصف إعشائ١ٍٟ ِىضف ٌّٕطمزٟ اٌىٛٔزٍخ ٚسأط إٌمت 
وبْٔٛ األٚي /  د٠غّجش22، ٚثؼذ ِمبِٚخ شؼج١خ ػ١ٕفخ أغحجذ اٌمٛاد اٌجش٠طب١ٔخ ٚاٌفشٔغ١خ ِٓ ِصش فٟ 

.   ٚرجؼّٙب ثؼذ رٌه اٌى١بْ اٌص1956ٟٔٛ١ٙ
أػٍٓ ػجذ إٌبصش ارحبداً ٠ضُ ِصش ٚعٛس٠ب أطٍك ػ١ٍٗ  : ثٌ االّفصاهاىىحذة ٍع سىرياعبذاىْاصر و

، ٌىٓ االرحبد ٌُ ٠غزّش ط٠ٛالً فبٔفصٍذ اٌذٌٚزبْ 1958شجبط /  فجشا٠ش22اٌجّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌّزحذح فٟ 
.   ٚظٍذ ِصش ِحزفظخ ثٍمت اٌجّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌّزحذح1961ِشح أخشٜ ػبَ 

 فأػٍٕذ ِصش حبٌخ 1967أ٠بس / رحششذ اٌمٛاد اإلعشائ١ٍ١خ ثغٛس٠ب فٟ ِب٠ٛ :1967 عبذاىْاصر وّنست
ٚرصبػذد األحذاس ثغشػخ حزٝ وبٔذ اٌششاسح اٌزٟ فجشد اٌحشة لشاس . اٌزؼجئخ اٌؼبِخ فٟ لٛارٙب اٌّغٍحخ

اٌشئ١ظ جّبي ػجذ إٌبصش إغالق ِضب٠ك ر١شاْ فٟ اٌجحش األحّش أِبَ اٌّالحخ اإلعشائ١ٍ١خ، فشٕذ إعشائ١ً 
 ِّب أٌحك ٘ض٠ّخ وجشٜ ثّصش ٚاألسدْ ٚعٛس٠ب، فبحزٍذ ع١ٕبء 1967حض٠شاْ /  5ٛ١ٔٛ٠٘جِٛٙب اٌؼ١ٕف فٟ 

ٚاٌجٛالْ ٚاٌضفخ اٌغشث١خ ٚاٌمذط اٌششل١خ، فأػٍٓ ػجذ إٌبصش رحٍّٗ ٌّغؤ١ٌٚخ ٘ض٠ّخ اٌمٛاد اٌّغٍحخ 
اٌّصش٠خ ٚض١بع ع١ٕبء فأػٍٓ اعزمبٌزٗ، إال أْ اٌجّب١٘ش اٌؼشث١خ فٟ ِصش ٚخبسجٙب خشجذ فٟ ِظب٘شاد 

رطبٌت ثؼذٌٚٗ ػٓ االعزمبٌخ ٚإػذاد اٌجالد ٌّحٛ آصبس اٌٙض٠ّخ، ٚػبد ثبٌفؼً ِشح أخشٜ  
ثذأد ثؼذ٘ب أحذاس جغبَ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ فٟ رٍه اٌّشحٍخ، ٚرجذأ ثبٌزٛرش اٌغٛسٞ  :وفاة عبذاىْاصر

، صُ رٍزٙب اٌحشة اٌزٟ لبِذ ث١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚاٌغٍطبد األسد١ٔخ عجزّجش 1970األسدٟٔ فٟ أٚاعظ ػبَ 
 عجزّجش ِٓ 28، صُ حٍذ األحضاْ اٌىجشٜ ثّصش ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ثٛفبح اٌشئ١ظ جّبي ػجذإٌبصش فٟ 1970

 .اٌؼبَ رارٗ 
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    أخبار الجالية المصرية
قام الشيخ حمد جبر بن جاسم آل ثانى * 

رئيس الوزراء القطرى بزيارة الى القاىرة حيث 
استقبمو الدكتور نظيف رئيس وزراء مصر 

وتم توقيع بروتوكول , والرئيس حسنى مبارك 
انشاء منطقة صناعية فى االسكندرية 

ومما ىو معروف , بمشاركة قطرية مصرية 
فإن العالقات القطرية المصرية تشيد ىذه 

. االيام تقاربا كبيرا 

 2007أقيم فى الدوحة فى شير مايو* 
المعرض المصرى لمعقارات وقد شيد المعرض 

اذدحاما كبيرا من المصريين المقيمين فى 
وذلك لكثرة , الدوحة ومن المواطنين القطريين 

المعروض من العقارات حيث تشيد سوق 
. العقارات المصرية طفرة كبيرة ىذا العام 

دخمت سوق السفر بالطائرات شركة * 
أألسكندرية لمطيران وىى شركة مصرية خاصة 

. تقوم بخط طيرلن بين الدوحة واالسكندرية 

 حسام جابر/                     إعداد  ميندس 

 

 

    :أخبار الريضة

فى البطولة الخاصة بين قطبى الكرة المصرية * 
االىمى والزمالك فاز نادى الزمالك عمى النادى 

 فى واحدة من امتع مباريات 0 /2األىمى 
البطولة وقد أفمت فريق القرن من ىزيمة ساحقة 

وفى االسبو ,لوال رعونة مياجمى نادى الزمالك 
الذى يمي ىزيمة االىمى القى فريق القرن ىزيمة 

اخرى من نادى االسماعيمى الذى تالعب 
مياجميو بدفاع االىمى وىكذا فاز االسماعيمى 

عمى االىمى فى مباراياتى الذىاب واالياب وكانو 
 (اسماعيميةرايح جاى)فيمم

تعادل الفريق القومى المصرى فى منافسات * 
بطولة امم افريقيا مع الفريق القومى الموريتانى 

 .فى مباراة ضعيفة المستوى 

حقق فريق السد الرياضى القطرى رباعية *
مستحقة حيث فاز ىذا العام بكل البطوالت 

القطرية فى كرة القدم فمن بطولة كأس الشيخ 
جاسم الى بطولة الدورى العام ثم بطولة كاس 
, ولى العيد واختتم الموسم ببطولة كاس االمير 

وىو انجاز جديد يضاف الى سجل بطوالت نادى 
. السد زعيم االندية القطرية 

 

ابن البمد/                             اعداد 
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      :صورة الغالف
؟ 67من المسؤل عن مجازر االسرى المصريين فى سيناء 

 
 

 ويكون 1967فى الخامس من يونيو ىذا العام يكون قد مر اربعون عاما بالتمام عمى نكسة يونيو 
ىذا التاريخ االسود بكل ما فيو من مآسى واحزان قد ترسخ فى وجدان الشعب المصرى وكأنو نحت 

ولكنو لالسف , فى الضخر مثمما كان المصريون القدماء ينحتون تاريخيم فى الضخور والحجارة 
ىذا التاريخ االسود تاريخ النكسة مرتبط بماض مرير وجزن كبير أال وىو مجازر الجنود المصريون 

تمك المجازر التى شيدت بشاعة ما بعدىا بشاعة حيث تم قتل , فى سيناء عمى ايدى االسرائيميين 
.... المصريين بالدم البارد وىم تحت االسر 

إننا ىنا ال نموم االسرائيميين ألنيم ابناء القردة والييود الذين لعنيم القران وجميع االنبياء وألن 
 من فيادة عسكرية غاشمة 67ولكننا نموم قادة يونيو , العيب اذا جاء من اىل العيب فال عيب 

تمك القيادة التى حكت مصر بالحديد والنار وكان المصريون , وقيادة سياسية ديكتاتورية ظالمة 
تمك القيادة التى لم يشع عندىا تارسخ مصر المشرف الناصع , يعيشون ف سجن داخل سجون 

لوال ان اهلل لطف بنا وكتب لمصر ان , البياض فجائت بنكسة وجائت بعار لطخ جبين مصر بالعار 
والحقيقة ان مصر ىى مصر بشعبيا وجيشيا  , 73 وذلك بعبور 67تقوم مرة اخرى لتمحو عار 

ولكن الفرق ىو القيادة ز  , 73 وفى 67مصر ىى مصر فى 
؟؟؟؟؟؟؟؟ 67وىنا نستطيع ان نعرف ونتأكد من المسؤل عن مجازر االسرى المصريون فى سينا
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!! إنِّـى ُأجـيـُبـَك    :         ُركن األدب      
تـبع  صـِغ ِلقـولَى وا  إنِّـى ُأجيـًبَك فإسـمع        وا 
الَتستَـقـيُم   حــياٌة        مـا داَم َقمـبـَُك َيطـَمع 
خـَمِِّى النفـوَس َىواىا        ال تـَتّبـعَـّنَّ   ِرضاىـا 
ذا  َدعـتـَك دوامـًا        فإصـُمد وقُـل  حـاَشيا  وا 
ال تَـسـألَـّنَّ  سـُؤااًل        كـان الجـواُب  ُمحـااًل 
صـِغ  لكـُِل حـديٍث        َتمـقى ِرضـًا   وجمـااًل  وا 
إنَّ الحـياَة أمـانــى         نجـتـازىا  ومـعانـى 
نغـتـَُر إن نحيـاىـا         وتـمـُر بعـَض ثـوانى 
يا مـن تُـريـُد  الماَل        تمـقى  لـُو  األىــواَل 
خـفـف فـقد يأتـيَك         منـُو بـسـِؤ مـــآَل 
وأنـَت يا مـن تـُريُد         لـيـوًا ومنـُو تـَذيـُد 

أَضـعَت  ُعمُرك حتَى          بالمـيـوِ أنـَت َشـريد 
يامـن تـُحـُِب الرياَء         َتسمـُكـُْو  ُصبحًا مساَء 
أصبـَحَت عبَد ِنفـاقٍ          فـتـُب كـفـاَك إبتالَء 

  ورفـيـٌق  زىا إنَّ  الحـياَة  طـريٌق          نجـتا
            فإصحب  كريم األصل          ُينجـيَك وىـو صديـقُ 
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سَل هاٍىر  باىفرُ :     طبق اىيىً  لِك يا سيدتى

 اىَقادير

 مييى هاٍىر ٍقطع اىسعراث     ½  

 % 28 =     مىست خضراءاىذهىُ   1

 % 12=   اىنربىهيذراثمىست صفراء     1

 % 60= ص سنر اىبروحيِ /ً   ¼

ص صيصت /ً 2  ص ثىً ٍفروً ّاعٌ/ 1ً

ص زّجبيو ٍطحىُ طازج /ً 1 صىيا

ص سَسٌ /ً   1    ص زيج سَسٌ/ً   1

حخبيو اىسَل .رص اىسَل ٍع اىنىسا اىصفراء واىخضراء في أسياخ اىطريقـت
. ٍسج اىسنر وصيصت اىصىيا وحخبيو اىسَل بها.باىثىً واىسّجبيو زيج اىسَسٌ

حسييِ اىسَل . دقائق10 ىَذة 180ْإدخاه اىسَل في اىفرُ ححج درجت حرارة 
 .باىسَسٌ

                                                                                                                      (مىب  )ك حعْي (ٍيعقت صغيرة)ص حعْي /ً(ٍيعقت مبيرة)ك حعْي /ً ٍالحظت

بنت النيل /إعداد                                                                                                   

 (ىل السد العالى سبب انتشار امراض الكبد والكمى والسرطان فى مصر؟):   مختارات
 العالي السد وراء لما أحوجنا ما

 ىناك ولكن الكيرباء وتوليد المياه منسوب وضبط السد خمف المياه تخزين أىميا كثيرة قومية فوائد لو العالي السد
 خير ىو الطمي ان والمعروف السد جسم خمف الطمي حجز وىو الزراعية باالراضي االضرار في تسبب آخر جانبا
 بالكيماويات بمعالجتيا اال لمزراعة والتصمح اجيادىا في يتسبب منو وحرمانيا الزراعية لالراضي طبيعي سماد

 الكبري الطامة وىنا المصارف الي الري مياه تحمميا التي وىي المسرطنة الضارة السموم انواع وجميع واليرمونات
 والنتيجة السموم بتمك المخموطة الصرف بمياه أرضو ري الي المزارع فيضطر باأليام الترع من تنقطع الري مياه الن

.  نتناوليا التي المزروعات الي تسربيا
 وضع مطموب لذلك. المواطنين من كبير عدد بين والسرطان والكبدي الكموي الفشل امراض كثرت لماذا يفسر ىذا

 عن نستغني وبالتالي الزراعية االراضي الي النيل مياه لتحممو السد خمف المحجوز الطمي لتحريك عاجمة خطط
                .والعالمية المحمية بالخبرات االستعانة ذلك لتحقيق ويمكن. السامة واليرمونات الكيماويات

 الغربية طنطا ىالل محمد(منقولة عن جريدة المساء)                                                           
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 الطُب العر بى باألعشاب            : مختارات 
وحيوية نشاطا المنيوك المتعب الجسم إلكساب:إلجيادا  بوضع المستحمب ىذا يحضر .النعناع مستحمب يشرب ًً

 مزجو يمكن كما .الغميان بدرجة الماء من الالزمة الكمية إليو تضاف فنجان في النعناع أوراق من كبيرة ممعقة

 تعرضو عند الجسم تنشيط في الثوم أكل يفيد -. اليوم في فناجين 3 إلى 2 من المستحمب ىذا من يشرب .بالحميب

 لمطاقة جيد مولد العسل أن .الكريية الثوم رائحة ليزيل العسل من ممعقتين الشخص يتناول أن ويفضل .لإلجياد

  .لمناس شفاء وفيو : وتعالى سبحانو اهلل قال ففيو .لمنشاط  ومجدد

 .حاالً  األلم فيزول , األذن في ويدخل رأسو ويقشط ثوم صف يقشر ,األذن وجع لمعالجة وآالميا أمراضيا :األذن

 الصمم لمعالجة . الثوم من صوصف بضعة بو طبخت زيتون زيت من دافئة نقاط بضع بتنقيط األذن آالم تسكن

 لمعالجة . األذن في ويقطر الحامض الميمون عصير من بمثيمو الممفوف عصير من مقدار يمزج ,السمع وضعف

 ,السمعية القناة في الشمعية الصماخ مادة تجمع أو ,األذن في التياب نتيجة يكون كأن –  الطارئالعرضي الصمم

 زيت من قميل عمييما ويوضع تقشيرىما بعد البصل من رأسان أو رأس يؤخذ- .بالوصفات المعالجة معو يفيد مما

 ًً  يوما األذن في منو ويقطر شاش قطعة في الخميط يعصر ثم .كاف لوقت ىادئة نار عمى يوضعان ثم ,الزيتون
 األذن وراء وضعت أذا البصل شرائح لبخات تستخدم - مرات ثالث الطريقة بنفس العالج ويتكرر تنزع ثم ,وليمة

 مفروم أو بشرائح مباشرة األذن خمف ما بتغطية المبخة وتعمل .االلتياب لعالج وذلك منيا والقيح الصديد الستدرار
  . ساعة 12 كل تغييرىا ويتم كتاني قماش بقطعة وتثبيتيا الساخن البصل

 لالسترخاء اليوم في أكواب 3 ويؤخذ تصفى ثم ,دقيقة عشرين لمدة خس أوراق عدة غمي يمكن األرق لمكافحة :األرق

 قبل الساخن الحميب من غرام 150 في الثوم من غرام 20 تناول يمكن األرق لمكافحة  . األرق لطرد النوم قبل وكوب

  األعصابوتيدئ  النوم وتجمب باألرق تذىب يوم كل الخس أوراق أكل عمى المواظبة إن - . النوم

 قبل يوم كل مساء في واحدة تفاحة فميأكل المتأخرة الشيخوخة سن في حتى بأسنانو يحتفظ أن أراد من األسنان

 عمى البياض إلضفاء  . الممعان ويكسبيا األسنان جذور يقوي الحامض الميمون من بقطعة األسنان فرك .النوم

 يشفي عالنعنا أوراق مضغ . قشوره مسحوق أو الميمون بماء المخموط عترزال مسحوق عمييا بفرشاة تدلك األسنان

  . األسنان وجع من

 من غرام مئة من مؤلف مزيج يصنع الحاد اإلسيال حالة في  . اإلسيال حاالت في الرمان قشور مغمي يفيد :اإلسيال

 عن الناجمة واألمعاء المعدة ألوجاع ناجع عالج المزيج ىذا أن .السكر من غرام ةومائ الماء من غرام ومائتي الثوم

 ,الحمرة إلى مائل أسمر لون ذات صغيرة نثرات يغدو حتى يبشر ثم التفاح يقشر ,األطفال لسيا إلمعالجة - . اإلسيال

 آخر طعام أي يعطى أن دون  باإلسيالالمصاب لمطفل وتعطى بالسكر المحمى الماء مع تطبخ ثم
 

منصور عبدالمطيف /اختيارم
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 أحمد عاشور: قمم:                                         قضيةلممناقشة . 

 سياط الجالدين

.... حرية األديان.... اإلرهاب...... الديمقراطية..... حقوق اإلنسان.....حرية المرأة

.... وحتى الرفق بالحيوان...... حوار الثقافات

كلها سياط إما نُجلد بها صباحًا مساءً عبر وسائل اإلعالم وإما نَجلد بها أنفسنا من داخلنا 

وفي محافلنا، والسجون والمعتقالت تئن من كثرة الرواد دون ما ذنب أو جريمة اللهم 

الجري وراء أوهام تلك المسميات، 

والحمد لله ديننا الحنيف نظم لنا كل هذه األمور والقرآن الكريم يشرح ويبين بأسلوب ال 

.  عوج فيه كل لبس أو غموض عندنا

وما الحروب التي نعيشها . ونرى أن دين هللا ينتشر وسط هؤالء كالنار في الهشيم

وخصوصًا في منطقة الشرق األوسط إال حربًا على المعتقد الديني، وحرص الغرب 

، "المعونات"على أن يعيش شعوب تلك الدول تحت وطأة الحاجة الدائمة 

وإذا نهض أي مصر من األمصار وجهت تلك السياط عليه، وحورب ودمر  وقوطع 

واألمثلة كثيرة كم من الشهداء واألرامل والثكلى . سياسيًا واقتصاديًا، ثم هدد بالتقسيم

واأليتام والمشوهين والمعاقين والجياع والمشردين في العراء تحت سياط حرارة 

الصيف وصقيع الشتاء، ما أقصى ما تناله شعوبنا في العراق وفلسطين والسودان 

والصومال، أما عن تقسيم األقطار إلى واليات وإمارات صغيرة متناحرة على الماء 

والكأل والزيت وغيرها وظهور النعرات الطائفية والعرقية وكلها معاول هدم هذه األمم 

وليس اآلن إنما مند نابليون وهتلر .....إال هدف استراتيجي ألمثال بوش وبلير و

وتشرشل وروزفلت، وما محمد علي وأحمد عرابي وعبد الناصر والسادات إال ضحايا 

.  عاشوا على وهم الحرية

 

حديث اليوم   

هل أدرك شيء من أسلوب اللعب مع الكبار؟ أم مازال كالثور : عن عباس ومن حوله

الذي يدور في الساقية، أم يعيش في دائرة الخوف أن يحدث له ما حدث لعرفات 

الرنتيسي . وال ننسى أيضًا الشيخ القعيد أحمد ياسين وال د"   ربما ألنه كان شريكًا فيه"

امتألت جيوب من . وسم خالد مشعل ولوال ملك األردن في حينه. الذي اغتيل مع ابنه

والشعب شاط من نهبهم وسطوتهم والعدو مولع بهم "  بمعنى االسم"حولك ياعباس 

يا قدس أو "وسنوات قليلة أو أيام وال نجد من ينادي . فهو يكسب بهم يوم موقع

أفق قبل فوات األوان "  يافلسطين
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  طاحون ايمن/م العدد ىذا اعد    فيمان واحد يقدميا     " عنوان غير من صفحة " 

 اىْاش و اىذّيــا

إن من نظر إلى الدنٌا بعٌن البصٌرة أٌقن أن نعٌمها ابتالء ، و حٌاتها عناء ، و عٌشها كبد و نكد ، و  *
أهلها منها على وجل ، إما نعمة زائلة ، أو بلٌة نازله ، أو منٌة قاضٌة ، من استغنى فٌها فـُـتن ، و من 

  :و الناس فٌها طائفتانافتقر فٌها سخط و حزن ، من أحبها أذلته ، و من نظر إلٌها أعمته ، 

 علموا أنها ظل زائل ، و نعٌم حائل ، و أضغاث أحالم ، بل فهموا أنها نعم فً طٌها ..طائفة فطنــــاء - 

نقم ، و عرفوا أن هذه الحٌاة الفانٌه طرٌق إلى الحٌاة الباقٌه ، فرضوا منها بالٌسٌر ، و قنعوا فٌها بالقلٌل 
، فاستراحت قلوبهم و أبدانهم ، و سلم لهم منها دٌنهم ، و كانوا عند هللا من المحمودٌن ، لم تشغلهم 

دنٌاهم عن طاعة موالهم ، جعلو النفس األخٌر و ما وراءه نصب أعٌنهم ، و تدبروا ماذا ٌكون مصٌرهم ، 
و فكروا كٌف ٌخرجون من الدنٌا وإٌمانهم سالم لهم ، وما الذي ٌبقى معهم منها فً قبورهم ، و ما الذي 
ٌتركوه للورثة من بعدهم فً الدنٌا ، أدركوا كل هذا فتؤهبوا للسفر و أعدوا الجواب للحساب و قدموا الزاد 

 .طوبى لهم ، خافوا فؤمنوا و أحسنوا ففازوا .. ( وخٌر الزاد التقوى )للمعاد 

عمً البصائر لم ٌنظروا فً أمرها ، و لم ٌكتشفوا سوء حالها و مآالها ،  ..وطائفة أخرى جـهـالء - 

برزت لهم بزٌنتها ففتنتهم ، فإلٌها أخلدوا ، و بها رضوا ، و لها اطمؤنوا حتى ألهتهم عن هللا تعالى و 
قُونَو  }شغلتهم عن ذكره و طاعته  لَوئِذ َو ُهُم الْمفَواسِذ ُهمْم أُوْم اُهمْم أَونفُسَو َو فَوؤَونسَو

ٌنَو نَوُسوا هللاَّل الَّلذِذ ُكوُنوا كَو الَو تَو الحشر  { وَو
 نسوا هللا ، أهملوا حقوقه و ما قدروه حق قدره و لم ٌراعوا النهماكهم فً الدنٌا مواجب أوامره و 19

ُهمْم  }نواهٌه لذا  اُهمْم أَونفُسَو جعلهم بسبب ذل  ناسٌن لها حتى ال ٌسمعوا ما ٌنفعها و لم ٌفعلوا ما  { فَوؤَونسَو
ا  }ٌخلصها و سٌرون ٌوم القٌامة من األهوال م ٌنسٌهم أرواحهم و ٌجعلهم حٌارى ذاهلٌن  هَو نَو وْم رَو مَو تَو وْم ٌَو

نَّل  لَوكِذ ى وَو ارَو ا ُهم بِذُسكَو مَو ى وَو ارَو ى النَّلاسَو ُسكَو تَورَو ا وَو لَوهَو مْم ٍل حَو مْم اتِذ حَو ُع ُكلُّ ذَو تَوضَو تْم وَو عَو ضَو ا أَورْم مَّل ٍة عَو عَو ضِذ لُ ُكلُّ ُمرْم هَو ذْم تَو
ٌدٌد  دِذ ِذ شَو ابَو هللاَّل ذَو  .2الحج .. { عَو

 أقاموها فهدمتهم ، و اعتزوا بها من دون هللا فؤذلتهم ، أكثروا فٌها اآلمال ، و أحبوا طوٌل اآلجال و -
 .فخاب أملهم ، و ضل سبٌلهم ، و خسروا الدنٌا و لم ٌدركوا اآلخرة.. نسوا الموت و ما وراءه من أهوال 

ركنوا إلى الدنٌا الدنٌة        و تـبوإا الرتب العلٌة 
 حـتـى إذا غــروا بـهـا        صـرعتهم أٌدي المنٌة

تصرمت أوقاته ، ثم اشتدت علٌه حسراته ، و أي حسرة على ..  إن من غفل عن نفسه .. أخً فً هللا* 
إن الزمان و . العبد أعظم من أن ٌكون عمره علٌه حجة ، و تقوده أٌامه إلى المزٌد فً الردى و الشقوة 

 .تقلباته أنصُح المإدبٌن ، و إن الدهر بقوارعه أفصُح المتكلمٌن ، فانتبهوا بإٌقاظه ، و اعتبروا بؤلفاظه

  :ورد فً األثــر* 

 .جمود العٌن ، و قسوة القلب ، و طول األمل ، و الحرص على الدنٌـا  :أربعـة من الشقاء -
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                                                                    داود هصطفى/اعدادم "(الشيخ شرم هدينة) سينبء كنوز هي "الونوعبت صفحة   

 

 
فييا النشاط السياحى بدرجة كبيرة فى السنوات األخيرة وتكمن أىمية شرم الشيخ  ىى أشير مدينة سياحية فى سيناء تطور

وجود بيئة أكثر تميزًا ىى  موقعيا عند رأس البحر األحمر فمن عندىا يتفرع إلى خميجى السويس والعقبة مما أدى إلى فى
وأمام شرم . أىم المحميات الطبيعية فى رأس محمد ونبق لذلك توجد بيا وحوليا.. العنصر األساسى فى الجذب السياحى 

رأس  ومن أىم مناطقيا رأس نصرانى ورأس أم سيد إلى جانب.. وصنافير عند مدخل خميج العقبة  الشيخ توجد جزيرتا تيران
الذىبية والمياه الالزوردية وشعابيا  مزاياىا األخرى التي تنفرد بيا طبيعتيا الساحرة بجباليا الشاىقة والشواطئ.محمد 

 شعبا 250والباحثين في اعماق الطبيعة البكر وتصل شعابيا الى  المرجانية بأعماقيا الساحرة التي تجذب الغواصين
ومحمية أبو  االسماك والمخموقات البحرية إضافة إلى محمياتيا الطبيعية في رأس محمد ومحمية نبق مرجانيا وآالف من

الجرانيت والكثبان الرممية والطيور النادرة  جالوم وىي محميات طبيعية تحتوي عمى السمات الجيولوجية واألودية وجبال
ويستمتع زوار شرم . غابة أشجارالمانجروف التي تعتبرموطنا مثاليا لتربية الطيور كما تضم. والحيوانات والزواحف والوعول

واالسترخاء في العالم, وفي خالل  وتعتبر شرم الشيخ من أحدث مناطق االستجمام.بيذه المناظر الطبيعية األخاذة  الشيخ
تكون منتجعا, أي أن الفندق ذاتو يغني السائح عن البحث   فندقا أكثرىا صممت عمى أن150عشر سنوات أصبح فييا 

 آخر, فالفندق فيو جميع وسائل الترفيو, وىناك المطاعم الفخمة والتي تسعد السائح بما عن المتعة واالستجمام في مكان

االختيار بينيا, فيي متعددة  تقدمو من مأكوالت شرقية وغربية, إضافة إلى المقاىي والمالىي التي يحتار السائح في
األطفال, إلى التزلج عمى الماء, أو الغطس أو الغوص أو الرحالت  النشاطات, من ركوب الخيل أو لعب التنس, أو مالىي

 .الزجاجي بالثروات المائية والطبيعية التي يمكن لمسائح ان يشاىدىا في البحر وىو عمى قاربو المائية لمتمتع
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Before marriage: 

He: Yes. At last. It was so hard to wait. 

She: Do you want me to leave? 

He: NO! Don't even think about it. 

She: Do you love me? 

He: Of course! 

She: Have you ever cheated on me? 

He: NO! Why you even asking? 

She: Will you kiss me? 

He: Yes! 

She: Will you hit me? 

He: No way! I'm not such kind of person! 

She: Can I trust you? 

He: Yes. 

Now after the marriage  

you can read it from below to top. 

selected by :Ahmad Moursy 


