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  ;�ا/� ر�:"�9)  : ددلعاةمكل
وكل رمضان ,كُل عام وانتم جميعاً بخير وسالمة 

والحقيقة أننا فى ,  بة وسالم والناس جميعا فى مح
يرت وكأن الناس ليسوا هموا رمضان نرى الدنيا وقد تغ

ت بالمصلين  والناس قد تحلو ألفالمساجد قد ام,  الناس
ونتعجب , بأخالق الصيام من صبر وتحمل لالخرين 

ولماذا ال , لماذا ال تكون كل ايام السنة هى شهررمضان 
؟ ولكن ,فى رمضان تظهر هذه االخالق الجميلة إال 

وللحقيقة ايضا فإننا نرى على الجانب االخر نوع آخر 
من الناس وهم الذين لم يغير الصيام فيهم شيئاً  

  فاالخالق كما هى والصبر ليس له وجود بل نرى  هناك
وهؤالء الذين قال , قلة الصبر والعصبية من كل شيىء  

قوم ليس لهم من صيامهم إال "عنه الحديث الشريف 
  . وقانا اهللا منهم " لجوع والعطشا

ومن تجليات شهر رمضان علينا ان نقوم بواجب من 
الواجبات المنسية هذه االيام وهو واجب االحسان أى ان 

نحسن عمل كل شيىء نقوم به فكما قال رسول اهللا 
ان اهللا يحب إذا عمل احدكم عمالً " صلى اهللا عليه وسلم 

مراقبة اهللا فى كل  وكما يقول اهل الصوفية " أن يتقنه
أى ان يقوم االنسان بعمله وهو يرى اهللا امامه , شيىء 

واالحسان كما جاء فى , فيلتزم جانب الحق دائما 
ان تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن " الحديث الشريف 

وهى , وهى اعال مراتب مراقبة النفس " تراه فإنه يراك
وم تتجلى فى فريضة الصيام فى شهر رمضان حيث يق

الصائمون بصيامهم وهم يستحضرون المولى عز وجل 
  .فى كل حركاتهم وسكناتهم

  هذا العددإقرأ فى 
  
  خواطر رمضانية العددكلمة *
  2ص          بقلم رئيس التحرير                   

  
  ر	��ن آ���صورة الغالف   *

     3ص                    )ا%$� �
$�د /ا;��"رم (
       4ص                     المصريةاخبار الجالية  *
  4ص            بقلم ابن البلد  :اخبار الرياضة*

  مصر التى فى خاطرى:  مصريات  •
   5ص                           احمد سالم حسان/بقلم

  
    ركن األدب *
  6ص        ابن البشير       )امر من المر(   -  
  
       ياميش رمضان لك يا سيدتى *

  7ص                     )    بنت النيل(        

  ��D �,� ا�
�ا�Cقضية للمناقشة  *
   �,E�/$�ىا��Gى ا�D                          8ص                    
 

 الحكومة والمعارضة    ن غير  عنوانصفحة م*

  9ص            )طارق عبداللطيف /اعداد م (
  منوعاتصفحةال*
   10ص)       احمد عبد الحليم مرسى/شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
11ص
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 رمضان كريم        :  صورة الغالف 

 

  

  

الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم  يا أيها{ قال اهللا تعالى 
وشهر رمضان هو شهر . التقويم الهجريهو الشهر التاسع في  رمضان . { لعلكم تتقون

ما يميز هذا الشهر . السنة الهجريةمميز لدى المسلمين، حيث أنه يختلف عن باقي شهور 
لشهر رمضان مكانة خاصة . المسلمين فيه من الفجر و حتى غروب الشمس صيامهو 

من  ليلة القدرفي  محمدنزل على رسول اهللا  القرآنفي نظر المسلمين؛ ألنهم يؤمنون أن 
عندما  غار حراء، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في م 610هذا الشهر في عام 

وكانت هذه هي اآلية  "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، وقال له ( ) جبريلجاء إليه الملك 
القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، . األولى التي نزلت من القرآن

فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل ينزل به نجماً نجماً في األوامر 
  .والنواهي واألسباب، وذلك في عشرين سنة

 )منقول من موقع ويكيبديا (                                                             
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  :لجالية المصرية أخبار ا
   
�J,� را�+) ا�$�D	� I	��Eم  •

 �K�"L آ"ت�  �G I�,�"��ا
&�Gآ��  �� &)"� I�G�O"L$ P

9� ��Eوم  �R ر�:"ن "R��ا
 ��" و#,�,# Sا Tا�$-"رك ا#"د

($�4 ا�$��V�"� I�$,W وا�-�آ"ت 
. 

��JO Pى  •
� X�ادات وذ����Zا
اGZ+"ر ا�\ى ��ف �EO$] را�+) 

 �K�"L آ"ت�  �G I�	�D$�ا
 �G X�وذ  I�G�O"Lو �� �Gوآ��

 :"ن ه\ا ا��"م����R  *D ر�
� �EOم �] #"$) P�وه� اول %

�\ اR�"_9" ا��ا�+) �  Sو�9#� ا
 (
)"�ان 	�Kن �"آ�رة اZ#$"ل ا�

 .�,� ا�+) 
و��أ  اZ("زات  ا���دة �I  ��أت •

(P$  4$ ا���3ء ��� ا("زة 
 �,J� 4$�J	 و��ف *�D�ا

�G Sا��ا�+) ان  "ء ا  I� (,��
ن وآP #"م وا9�� ��"�� ر�:"

 ��V�.  
  

�) را�+) ا�$�D	�Iا#�اد J�   
  
  
  

  :أخبار الرياضة 
بدأ النادى االهلى دورة الهبوط فى االداء * 

وذلك بهزيمته من النادى المصرى 
فى االسبوع الثانى من  2/0البورسعيدى 

نادى المقاولون  الدورى وكذلك تعادله مع
ويقول , فى االسبوع الثالث  0/0العرب 

من  النقاد ان النادى االهلى يعانى من تخمة
  .الوسط بين الجدد وخصوصا فى منطقة عالال
  

لك وحرس تخوض اندية االهلى والزما * 
الحدود مبارياتها فى البطوالت االفريقية  فى 

   .  دور الثمانية 
  
فازت الصين ببطولة دورة بكين االولمبية * 

وهى المرة االولى لها والمرة االولى الذى ال 
ومن , تفوز امريكا ببطولة الدورة االولمبية 

دخلت ر بالذكر ان دورة بكين االولمبية الجدي
التاريخ من حيث التحضير واالعداد وحفلتى 
البداية والختام وكذلك فى نتائج الدورة الغير 

   مسبوقة 
 .  

ابن البل: بقلم                              
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 احمد سالم حسان/ بقلم       مصر التى فى خاطرى                  :مختارات  

ى وإلثبات هذه الحقيقة المؤلمة ال نحتاج إال الى النظر ف !!!!أن مصر اليوم اصبحت صفرا فى كل شيىء 
الشأن المصرى فنبدأ من االقتصاد ونراه يترنح من جراء تضخم قاتل ممتد يتبعه بطالة تنتشر كالسرطان بين 

وبعد ذلك ونتيجة لهذا الشعور باالحباط , الشباب فنرى جيال كامال من الشياب المصرى ال أمل له وال مستقبل 
, لمصرى وكأن مايحدث لمصر ال شأن له به نجد روحا انهزامية تغلفها حالة من الالإنتماء لدى المواطن ا

وتلك هى اخطر ما فى الموضوع فالمصريين تحت أى هجوم كان انتمائهم لمصر هو القوة التى يستمدون منها 
ً (وهناك ايضا تخبطا من الجهات الرسمية فى الدولة , روح المقاومة  )  حكومة ومعارضةاحزابا ونقابات

لمصلحة الشعب مما انعكس على السلوك العام فانتشر الفساد  فكانت كل جهة تعمل لمصلحتها وليس
وعندما ننظر فى الدور  .والالمسؤلية خصوصا بعد انحسار تأثر الحكومة بسب اذدياد عمليات الخصخصة 

السياسى لمصر  فى العالم العربى واألفريقى والعالمى نجد انحساراً كبيرا لدور مصر فى الثالث اتجاهات 
ك نراجع احداث مؤتمر القمة العربى األخير بتونس من تأجيله وانعقاده وانحسار دور مصر الر والدليل على ذل

واستكماال لهذه الحالة نرى تردى الزراعة المصرية . يادى بين العرب والوضع مثيله فى افريقيا والعالم أجمع 
القطن المصرى ومنسوجاته  فمازال ازمة القمح مستمرة وكأننا تحت مؤامرة عالمية لتركيع مصر ونرى تردى

وعلى نفس الطريق نجد ظاهرة تنتشر فى اجواء .بينما دوال كثيرة اصبح لها الصوت العالى فى هذا المضمار 
الشباب المصرى وكنتيجة لهذا اإلحباط فنراه ينقسم الى قسمين قسم هجر الدين وارتدى ثياب التمدن والفجور 

ارتدى ثياب الحشمة والتدين ولألسف فالتياران مخطىء ألنهما فى ابشع صوره ونرى قسما لجأ الى الدين و
اعتمدا على أآلخر وليس على الذات فالتيار الشبابى المنحرف اعتمد على تقليد الغرب ومجاراته ولكن فى 

دعاة (والتيار اآلخر المتدين اعتمد على الدعاة الجدد ,الفجور واالنحراف ولم يقلد الغرب فى العمل واالنتاج
فأخذ يتبعهم عن جهل وعدم فهم فوقع فى التقليد بدون العلم فأصبح متدينا شكال وليس ) لمة والفضائيات العو

واآلن وبعد هذا ) عدو عاقل خير من صديق جاهل (مضمونا وهذه خطورة ال تقل عن عدم التدين والمثل يقول
ل موجود  وليس علينا سوى والحقيقة أن األم, هل الصورة سوداوية أم هناك بصيص من أمل , التحليل 

استحضار الشخصية المصرية األصيلة على مر العصور فنستلهم شخصية المصرى القديم وهو يعمل فى 
صمت بال كلل فيبنى الحضارة وشخصية المصرى األبى الذى عارض عمرو بن العاص الحاكم وذهب الى عمر 

ابى الذى وقف اما الخديوى توفيق بن الخطاب ليأخذ حقه بال خوف وال ذل وشخصية المصرى احمد عر
الذى اعترف " جمال عبد الناصر"وشخصية المصرى " لقد ولدتنا امهاتنا احرار ولن نُستَعبد بعد اليوم"قائالً

بالخطأ وبدأالتغيير بعد نكسة يونيو وشخصية المصرى انور السادات الذى خدع العالم كله امريكا وروسيا 
  .فى رمضان وأثبت أن مصر هى مصر على مر العصور واسرائيل وانتصر فى حرب العبور 
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أمرّ من المـر   )ابن البشير( :ركن األدب 
ِ  

  فى حـمى الغربانِ     شَعب يعيشُ مـرارةً  بهـوانِ باتت " صرم
  فإرتضى الشعب عيشةَ الحزنانِ    ا الشعب  فإختر قيَل مّـران أيه

مـر"تعـانى"الحكومة  ها      كاألب  يلهو  والبنونلوكجورسفى ف  
  أما  البناتُ وأمهم  فى محـفٍل     يتراقصون  بلحمهم  كغـوانـى

  ملهى الحياة بضاعةٌ      بيعت بسعرِ البخس  فى االثمانِ والكُل فى
ـرم" بكل سمومها      أكلت  بلحـمِ  أخيها  كالحيوانِ" المعارضة  

  نكأت جـروحاً فى  تحد  سافرٍ      والشعب  يدمى و الدماء معانى
  نـثرت غُبار الشك  فينا أسوداً     تبغى إنتصار الذات  ال  اإلنسانِ 

  ه أيا  مصر والجميع مـعاوٌل     للهدم فيكى بـخـسة ومـهانِإي
  والشعب يرزح صامتاً فى عيشه     يسعى لنيِل الرزقِ  فى إ زعانِ 
  مصرُ  االصالة  والتاريخُ منارةً     صارت بفضِل بنّيها فى النسيانِ

  مـانِمـر  أمـر من المرارة  جاءنا     نتلذذُ  الطعـنات  فـى إد
  هيا  فإنفُضى بكالهما     وإسعِ  لرفع  الظلمِ  و الطغيانِ" مصر"يا 

  أما الحكومةَ بل كذاك المعارضة      فعليهما الترحال  بل  فى اآلنِ
  وليأت  نفر من بنى  العلم  بيننا      فيهم من اإلخـالصِ وااليمانِ 

  د  لبـرِنا  بأمـانِ   يتولوا  االمـر بكـِل  جـدارة       كيما نعـو
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   لك يا سيدتى

  ياميش رمضان
 

�� ���دات ا�آ��ة ا��� ���وم ا�
	ارد �ا�#��#) '#��#" &%#$#" آ���"، و ��	ي 
و�5 �4	2��3 ا���1" ا�%�0 وا��*ا'#� . ا��*ة ا�,��*ة ��.- � وا�,�%%" �+�*اض


#" وا��5#,
�,�ء �8�=:اء ا���4; ا�%�0 ا�:ي  	'9 �8#� ا��6آ1"،  267 ا�. وا�,$
�	آ	ز . وه	 ?�آ1" و<:اءB�ا ;C� "ه�� *'�D� ���و ��	ي ا�*&E وا��,* 

�� أ�#�ف و8*و�#�Dت و?#���#�Dت و�$�دن�. وا�6*آ�	ز وا��4*وز آ,�  ��	ي 
 ���I*ا��ت �I9  5*ا�� �5 ا�,	اد ا��4* " و  64وا�,�I "J*ام �2D ���	ي 

��ت �5 ا��ه	ن، وأ �� آ,#�ت �I 5*ا 5ا��#�ف وI*ا�#5 �5 ا�%*و�#5 و
 5#���#? )A  ( و)B2 (و)B1 ( 5#���#?وC  س��D�ا ;C� و�$�دن ��$�دة

أ�� . وا�%	��Q#	م وا�7	د 	م وا�O3P وا�N *%4 وا��4��#	م وا�,=�D#	م وا��� �
�� أ�#�ف &%#$#" و?#���#�Dت �ا��*ا'#� ?�1 ا�%*S	ق ا�Q	د ا�,96B و���	ي 

Q 	ز وه	�6آ1"و�$�دن و?*آ��م . 4* اP#*و����$-ج ا�ق 	S*%�'9 ا	و 
�� آ,#�ت آ%#*ة �5 ���دات �وا���Vك و�7�E ا�
*ا #5، و���	ي ا��*ا'#� 

�� ��3رة ا�%
*ة� W?��و� "X	.#

#" وأ �� S,* . ا�آ��ة ?���وم ا�,
وا�,
 �D>و ،(Y$��8 س��ZVا ;��  	1? ،"�7�ا�� 5 �5 أ3	اع ا�#��#) ا�,6#�ة �

ا��#5 . وه	 ��6X 5##9 وQ* ^ ا�A .]�1ا��4��#	م وا�6�6	ر و?#���#5 �8��� \ و
 �? �����#" �5 ا��D#���#6ت وا�,$�دن وا��#�ف و �� "%�3 ���ا�,96B  ��	ي 

�-ج أ�*اض ا�%*د و���و�" ا�,#4*و�8ت.  
  


#" وا��5# ,
�� ا��,* وا��*ا'#� وا�,��� ه:ا  4	ن &%_ ا�.
�ف ا�,��	ي �و
�ا Z#\ أن ا�I,�ع آ; ه:` ا�$�D'* ا�=:اJ#"  ��_ ا��J�6ة ا�7�#" &%�� '�#� �#6

"�  وا�=:اJ#" ا���4
 ND8 ا�D#;/إ��اد)      منقول من موقع مصراوى(                                                     
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(�:L (_L"�  !!!!مصر بلدالحرائق                     �,$
  
  
  
  

ف بالضبط من والذى ال نعر 1952لقاهرة فى عام لحرائق  فمن حريق اان مصر هى بلد ا, فعال 
  !!!اقام به هل هم االنجليز ام هى حاشية الملك ام هى قوى اخرى ال نعرفها ولن نعرفه

ر الجوهرة فى القلعة وحريق االوبرا فى السبعينات من القرن العشرين مرورا حريق قصوكذلك 
ليفزيون المصرى ثم العلوى فى الت لى حريق مبنى الدوربحريق قصر ثقافة بنى سويف واخيرا ا

حريق مجلس الشورى والظريف ان الحريقين االخيرين كانا فى موقع تحت رئاسة السيد صفوت 
ريف وزيرا شت اوفبنيين ففى مبنى التليفزيون كان صالريف وبعد عملية اصالح وتعلية للم

  !!!!!!!كان ايضا رئيسا للمجلس ىحريق الشور ىلالعالم وف
القرن العشرين هو سبب اى  فر السبتية الذى كان فى منتصفكرة فأاظرف ما فى الحرائق هى 

الجرد للمخازن وطبعا السبب  بدء عملية حريق فى اى مبنى حكومى حيث يكون الحريق قبل
  )........فار السبتية (للحريق هوماس كهربائى 

ومية والتى انشئت جميعا فى عهد بانى مصر إننا بتكرار هذه الحرائق الكبرى فى المبانى الحك
والذى لم ينل حظا فى تاريخ مصر بقدر ما انشأ وبنى من صروح ) الخديوى اسماعيل(الحديثة 

والتى بدأنا فى حرقها وتحطيمها بدون اى احساس , لمصر من قناطر ومبانى حكومية كبيرة 
  المصرى أفندى/ بقلم                        ...............وسلملى على الشفافية , بالذنب 
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"        (
�c I� ��d ان��# "      "R��E	 �%ن وا"$RG                ا#�اد /�$
                     �f"ء �

  الحكومة و المعارضة

المتابع للساحة السياسية فى مصر يرى كم الخروج عن النص فى كال 
ر والملموس وبرغم حيز الحرية الكبي, المعارضة والجبهتين الحكومة 

فى الصحافة المصرية هذه االيام إال ان اداء الحكومة اصبح باهتا 
كما أن اداء , ناهيك عن كم الفساد الذى يحيط ببعض رموزها 

ح تخريفا فى تخريف بل تحطيما لكل ما بالمعارضة بشتى صورها اص
هو من اساسيات المجتمع وذلك ليس حبا لمصر بقدر ما هو حبا 

ونحن المغتربين عن الوطن , ولو على سمعة مصر للظهور واالكتساب
وال أخفى , نعيش احداث مصر بكل جوانحنا ونتابع كل كبيرة وصغيرة 

عليك اننا فقدنا الثقة فى الجبهتين الحكومة والمعارضة ونحن ننتظر 
اليوم الذى تتغير فيه تلك الجبهتين حتى نعبر هذا النفق المظلم 

نب المشرقة الكثير وكذلك فيها من والحقيقة ان مصر فيها من الجوا
الجوانب المظلمة الكثير ايضا ولكن يجب ان يتولى االمر اولو العلم 

لتدعو كب الحالة التى يعيشها كل المصريين المغتربين  إن,والصدق
 ان يعبر بنا العبور الثانى حتى نصل الى بر االمان مسؤل فى مصر 

  وننقذ مصرنا الغالية من السقوط بل والضياع
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(
�c ت"#��� ا%$� / ا#�اد          ر�:"ن G"�9س DL)       ا�$���    

 

  ا
�س���آ�/	�  .% -,�  �+ �+ آ� ا� ول ا*!(���، �'� ه% أآ#� ا� ول ا!�� ا�ً� �	

�س. ���ن���ُ�';> �+ ا�;:�س  ���9ً� �5�د ه7ا ا��/	�  إ�% ا�5'� ا���34% 1�2 آ�ن ا�
�س ُ�';> �+ ا�'��A وا�@?�ج���5  ذ�C أA�B ا� ،�53- E	Fا  <G�ا�3	�ن، أ�� اHن  و�

����Jر��ت و�,� �35Kو C��!)ا�� +� <;'K �#� :ا� Lا���� .أ2
�م وأ-�Oل ���	�� .9N	M ا�

�ء�,Oا����ر ا� ��Q %G�3ل .% ا�5'� ا���4Rس 1�2 آ� آ�ن ا������5�3�ن �S� <�3�S� ن
E!��*�Gءة ا��% �:'� �	�,� �+ .�� ��آ���ا ���?�ن �	��ارع 5  ا*.�Jر 1�2  .آ� 4

�,Sا����ن ا���ارع �W	�3 إV �+ أ��ار .OK.  �#� %��9Rا X5�ن ;Y5ً� و��ن �53�
آ���ا �
5�3�ن ��	M5 �5ً�"و2�ى �� و2�ى"�Sو� ، ���O2 �,� %O:�� ر��Oن �@��رة أ2  ا�� .أو �7ه�

�B+ ا�/'\ �+ أ�س ه;�ك ا�5 �  ����أ2  ه7^ ا�/'\ أن ا��	��� ا���34% آ�ن ���ج . ا�
�ا �E  إ�% ا���ارع ��	� ا��ؤ��`���� E5� ن�4��ل ���?Rن، وآ�ن ا���ه(ل -,� ر <	J�S��

a��Jا� .��4��ل �5ً� Y;�ء X5 ا��9R% ا�
�3	� ���5Kًا  آ�ن آ� 4Rم ا��3 .���!E و�/:�
! +��,Kن �5د���ل -,� ر��/�!�ه;�ك Q'� أ�Fى �+ أ2  ا��	��ء ا�����34+ أ�E أراد أن . 

�ارع- b��  ��� Lا���. a�	5�  ?�S3خ ا��ا�/�ه�ة 4�ال ����% -,� ر���ن، .N�� آ� -�
+� �,Kء�Gإ �,	Fا  <G�K ع�3- a��4. �'Q وى�Kو  +O� �� ،%34����d#� أ�F E(ل ا�5'� ا�

�S;	� A3S�ُن���ر �,- %. Vإ +,K��وآ�ن ��S/,+ 9(م �:�3 .���!ً� ��;��E  ء ��ك 
�د !� ة .% ا�O� a��J% ���5 وا?�����وج  .ا��?�ل  +5�3�SK ء�S;ا� eآ�� �O7ا ا��,

أ� A�B	�S ات ���2 ا���وج .% أى و�f ،eQ  و5  أن. و.% ��L ا��V eQ ��اه+ ا��?�ل
�س 2����/	�  ا� +�OS3�� ارع  �1 �:�3ا�;�س��ا��L و��3�ن .% ا���4��ل ا�Rا

�ن;Yو� .�'� %. �ًB�F ن���ر �,��س ر�@ �Fص ����س، ��W ا���� �/ . أ�ً� آ�ن أ�B ا�

�ا��L .% -,� ر���نا��4��ل اHن :�3 ا�Rم ا� �/� ه7ا ا��/	�  �+ ?�� إ�% ?�� و�/

Lا�����ن و�hر?:�ن ا�;Y� ارع وه�� ��Q ر���ن ���5 أ��م، �� أ آ�. وا���وج إ�% ا��

�ا �5	/�ن .�ا��L آ���ة:�B+ ا�;�س أ�آ�3 أن آ#��  ،E!�4�� .% ا��J	> ���اء .��  ���	�
�ت وا��/a و�2% �	% ا��
�.ى����ارع وأ��م ا��� 
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RAMADAN  KARIM 
Like every year, Ramadan comes with memories flash back into my 
mind. The holy month is the most wonderful time I spend with my 
family, friends and relatives every year. Remembering how my 
mother makes the "Iftar" after returning back from work makes me 
yearn and tear to those warm days. My sister cutting the onions, 
tomatoes, cucumbers, etc, my father bringing the hot fresh "Samoon", 
the Iraqi bread, and me preparing the daily orange juice, is how we 
help my mother in making the food ready on time. 
 
"Allahu Akbar", is on TV announcing it's time to break our fasting. Of 
course, before everything, we thank God for His blessings and 
promising Him to fast the next day. 
"Bismillah", [means In the Name of God], we utter before the first 
bite. Yogurt, water, dates, Kabab, rice, bread, olive, juice, salads, 
chicken, and the daily lintel soup decorate our table. 
 
My father used to ask my sister and me about our school and as every 
year we tell him "We are doing great!" and we did. 
 
"Alhamdollilah," we usually say after finishing Iftar. We go to the 
living room, pray and then watch our favorite series and TV shows. 
But when we had examinations, we had to study instead of watching 
TV 
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