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 :�دل�ا��آ�
 اوباما فى القاهرة

على عكس كل التوقعات وعلى حين غفلة اعلنت 
االدارة االمريكية ان الرئيس االمريكى باراك 

اوباما سوف يلقى خطابه الى العالم االسالمى من 
القاهرة واكدت االدارة االمريكية ان القاهرة 
اختيرت على اساس انها قلب العالم االسالمى 

ومنذ هذه اللحظة وانقلب ,  لعربى وا  
كل شيىء فالحكومة المصرية اعتبرت اختيار 

وعلى العكس فصحف , اوباما نصرا ساحقا لها
المعارضة بدأت تكتب نغمة اخرى منها ان اوباما 
اخطأ فى اختياره للقاهرة وان خطاب اوباما 
سوف ال يفيد المصريين فى شيىء وهى نغمة 

بر كل حدث لصالحها جديدة علينافالحكومة تعت
والمعارضة تشكك فى كل شيىء  وال يدفع ثمن 
هذا االختالف إال ابناء الشعب البسيط الذى يبحث 
عن لقمة العيش فى خضم هذا الغالء فى المعيشة 

اننا نحن ابناء هذا , الذى طال االخضر واليابس 
 الوطن نتمنى ان تستفيد الحكومة 

يضا من خطاب اوباما وان يستفيد الشعب ا
ونتمنى من المعارضة ان تنسى خالفها مع 
الحكومة وان نقف جميعا امام العالم حكومة 
ومعارضة حتى يظهر معدن الشعب المصرى 

.االصيل   

.  

  هذا العددإقرأ فى 

  
أوباما فى القاهرة            العددكلمة *

  2بقلم رئيس التحرير                               ص
  
  صورة الغالف  *
  لة عزاء ورجاء الى رسا

     3ص                       الرئيس حسنى مبارك
  
                     اخبار الجالية المصرية* 
   4ص  م�1� &��                        /ا&�اد  م    
      

   افراح االهلى: اخبار الرياضة*
  4ص                          بقلم ابن البلد     

  
   5حالد الفحام   ص/كيميائى  بقلم:   مع الحكواتى  •
احمل ما قالهى المير المؤمنين  ركن األدب *

  6ص                      - على ابن ابى طالب  
  


� م@ ا?�� ا< &$�ِ=   (لك يا سيدتى  *   (  
   B�C�DC ا �$E�  7ص                            
  *  �FG�C1$ ��HGاالمال         نكسة يونيو بين االحزان و  
                    8ص )                               اM1	ى أCK�ى( 
     ن غير  عنوانصفحة م*

 9ص            )طارق عبداللطيف /اعداد م (  
  منوعاتصفحةال*
   10ص       )       ايمن طاحون /م شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
11ص                                                     
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  رسالة عزاء ورجاء الى الرئيس حسنى مباركصورة الغالف 

  
جاء خبر وفاة حفيد الرئيس حسنى مبارك كى  يزيد المصريين هما على هم وقلقاً  على قلق حيث اظهرت تلك 

يد الرئيس ولكنه شعور كل الوفاة المفاجئة عدة صور متباينة منها ان الحزن كان عاما وصادقا وليس ألنه حف
, اب على فقدان ابنه او حفيده وهنا تتساوى االحزان فالموت ال يفرق بين رئيس ومرؤس وبين غنى وفقير 

وصورة أخرى تتجلى فى وقت االحزان حيث , اللهم ارحم جميع امواتنا وامنح الصبر لكل من فقد عزيز عليه 
موقف واحد وهو مواساة الرئيس خصوصا وقد الحظ الجميع  كان الجميع مؤيدين للحكومة او معارضين لها فى

تاثر الرئيس بفقدان حفيده وغيابه المفاجىء عن لقاءاته وتأجيل زيارته للواليات المتحدة االمريكية  لحزنه 
الشديد وهى صورة اخرى تثبت ان النفس البشرية ضعيفة امام االحزان واالقدار مهما كانت شخصية االنسان 

سيادة الرئيس إننا هنا نرسل عزائنا الخالص لكم وألسرتكم ولكل بيت فى مصرفقد ..جال عاديا زعيما او ر
  .....عزيزا لديه وندعو اهللا ان يلهمكم ويلهمنا الصبر والسلوان

سيادة الرئيس إننا فى هذه اللحظة  وفى خضم هذه االحزان نتمنى ان يحفظ اهللا مصرنا من كل كرب وندعو اهللا 
لمصريين على قلب رجل واحد حكومة ومعارضة جيشا وشعبا كبارا وصغارا مواطنين ومغتربين ان يتحد كل ا

مسلمين ومسيحيين  وانا هنا اخاطبكم سيادة الرئيس ألنكم تمثلون الرمز والقوة فى ان تعيد الحكومة حساباتها 
الوانها ان تتقى وان تلتقى مع المعارضة على طريق مصلحة مصر وأمن مصر وكذلك اخاطب المعارضة بكل 

فاعداء مصر يتربصون بنا ...اهللا فى مصر وان نوقف حدة المعارضات حفظا لمصر وامن مصر وكفانا تفرقا 
واالزمة المالية تفتك بالشعب والحكومة وغول البطالة يفتك بابنائنا وغياب االمن واالمان ينتشر بيننا وكذلك 

ة سوداء رغم مرارة ما نراه ولكننى ارى الضوء فى نهاية اننى ال اجعل الصور, الفساد فى كل ما يحيط بنا 
  اراه نورا مشعا بهمة المصريين وصدق مشاهرهم وحبهم لمصر , النفق 

سيادة الرئيس بحق مصر علينا جميعا ادعوك ان تدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها المعارضة 
اولى مهاماتها هى عودة مصر الى مكانها الطبيعى بكل الولنها وان تكون مهمة الحكومة مؤقتة وان يكون 

ومحاربة الفساد والبطالة وزيادة االنتاج واالعداد لالنتخابات الرئاسية القادمة  وندعو اهللا ان يحفظ مصر من كل 
  مواطن مصرى/بفلموالسالم عليكم ورحة اهللا وبركاته                                    . سوء 
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  :المصرية أخبار الجالية 
الدوحة بارض المعارض معرض تشهد   - 1
وقد شاركت فيه كبريات  )إعمار مصر (

شركات المقاوالت المصرية وتم عرض الكثير 
من المشاريع المعمارية من مدن جديدة 

ومنشاءات سياحية وتسهيالت كبيرة وقد تابع 
جمهور كبير من القطريين والمقيمين على 

ض والذى ارض قطر الخير فعاليات المعر
 2009مايو  92الى 25كانت فعاليالته بين 
  .بأرض معرض قطر 

يعيش ابناء الجالية المصرية بالدوحة حلم  - 2
االلتحاق بكأس العالم لكرة القدم وذلك بعد غياب 
ثالثين عاما عن اخر مشاركة فى كأس العالم 

ومن المعلوم ان منتخب مصر يستعد  1990عام 
ن منتخب الجزائر للمباراوة الفاصلة بينه وبي
وذلك باقامة  2009الشقيق فى الرابع من يوينو

معسكره فى دولة عمان تحت اشراف مديره 
  .افنى الوطنى الكابتن حسن شحاتة 

الجالية المصرية تهنىء جماهير    - 3 
نادى االهلى ببطولة الدورى العام وتتنمى ال

  .التوفيق لكل االندية فى بطوالت اخرى 
 � &�� م�1/ دمCS�س  ا&�ا


�  وام�@ اCM�وق 	M1�� ا�U�مU$�  اH&  
  
  

    :اخبار الرياضة  
  أفراح مبالغ فيها
  لألهلى و الزمالك

بعد أحداث مثيرة ومتابعة كبيرة من كل  -1 
جماهير الكرة فى مصر والعالم العربى انتهت 
المباراة الفاصلة بين النادى االهلى والنادى 

وذلك  2009عام االسماعيلى لتحديد بطل الدورى 
بعد مبارة  1/0بعد تساويهما فى النقاط بفوز االهلى 

ندفاع  كبيرة تحكم فيها الخبرة على قوة الشباب واال
هير االهلى فى جميع وبعد المباراة خرجت جما, 

انحاء مصر فى فرحة عارمة واصطبغ كل شيىء 
باللون االحمر لون فانلة النادى االهلى إن جماهير 

العذر فى الفرحة العارمة بالفوز  االهلى لها كل
بالدورى رغم انه الفوز المتتالى للعام الخامس على 

التوالى ولكن فرحة هذا العام جاءت بعد عدة 
اخفاقات لالهلى وذلك بخروجه من كأس مصر 

وكاس ابطال افريقيا وادائه غير المقنع فى الدورى 
هذا العام وكذلك العالن مدربه الكفء عن انهاء 

  .ع االهلى لتدريب منتخب انجوالعقده م
بفوز  فرحة كبيرة عمت جماهير نادى الزمالك -2

 قائمته فى االنتخابات وتنموا عودةوس ممدوح عبا
  .ارات للنادى العريق تصالهدو واالن

  
ابن البلد/ بقلم                         
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   د الفحامخال  :بقلم                     اS�ف م@ ا���ة            :الحكواتى...مع 
سألت كثيراً من الزمالء ما هو الهدف من الحياة فستكون اإلجابة كالسيل الجارف وسيتبارى الجميع فى تالوة كثير  إذا

قليلون جدا  ولكنمن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التى تتحدث عن المطلوب من بنى آدم وإستخالفهم فى األرض 
المأكل  )ما الذى نريده من هذه الدنيا  ؟ (فسى نفس السؤال ولكن بطريقة أخرى واآلن أطرح على ن!!  من يفعل ذلك 

وما الفرق ... جميل جدا ....  إنه العقلوالمشرب ؟ الحيوانات تأكل وتشرب  إذا ما هو الفرق بين اإلنسان والحيوان ؟
ذا عندما أنافق شخص ما من أجل إ- ممتاز.. األمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. بين أمة محمد واألمم األخرى ؟ 

والمنافقون عادة يمأل قلوبهم الخوف والرعب ألنهم , المال أو المنصب فأنا عندئذ مصيرى هو  الدرك األسفل من النار 
إذا ..  فاإليمان باهللا هو تأكيد باللفظ يتبعه إيمان بالقلب ..  حقا ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر و إن أعلنوا غير ذلك 

إذا فأنا عندى .. فإن كانت أفعالى كلها توحى بأننى قد أشركت شخص ما فى التحكم باألرزاق غير اهللا أو هكذا إعتقدت 
الستر فى الدنيا حتى نستطيع أن نتفرغ لدعم قضايا الحق ...  ما هو الهدف من جمع المال ؟  .مشكلة فى اإليمان باهللا

.... ن الحق والصدق والعدل مقابل الحصول على المال فماذا يعنى ذلك ؟  ولكن إن تنازلنا ع.. جميل جدا ... والعدل 
إن هذا بالفعل يشابه حال الكثير من زمالء العمل من إحدى .بالتأكيد يعنى الجهل بالهدف من وجودنا على سطح األرض 

هو وسيلة ضغط على المحتل فقد كان قديما الشح والبخل واإلكتفاء بالكفاف عندهم , الدول اآلسيوية المعروفة للجميع 
ولكن بعد أن تم ذلك أصبح اإلدخار عند معظمهم ... البريطانى حتى تصاب منتجاته بالكساد ويترك األرض لمواطنيها 

يجب أن يكون وسيلة لهدف وليس هدفا فى حد ذاته تساق له كل  إذا فجمع المال!! هدفا فى حد ذاته وليس وسيلة 
... لذلك أعجبنى كثيرا حكمة بليغة تقال وهى أن الناس من خوف الذل فى ذل , قوله هذا ما أردت أن أ... الوسائل 

فقد . بمعنى أنهم من شدة رعبهم وتكالبهم على المال بهدف إتقاء الذل أصبحوا بالفعل يعيشون فى ذل بدون أن يشعروا 
بعض مقتطفات من  أسوق لكم.باهللاوهذا هو أحد أنواع الشرك , أصبح المال هو إلههم وسيدهم الذى يأمرهم فيطيعوا 

قال ابن :سلسلة الدعوة التى تنشرها وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة قطر وذلك تحت عنوان حقيقة الدنيا 
من غلبت عليه شدة الشهوة : قال اإلمام الشافعى رحمه اهللا-.من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا: الحنفية رحمه اهللا
اهللا يبسط : "فى سورة الرعد قال تعالى -.ومن رضى بالقنوع زال عنه الخضوع, مته العبودية ألهلها لحب الحياة لز

عن عمران بن حصين رضى اهللا -".الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى اآلخرة إال متاع
ثم يكون بعدهم قوم .... الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خيركم قرنى ثم : عنهما عن النبى صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

والسمنة داللة على كثرة . (يشهدون وال يستشهدون ويخونون وال يؤتمنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن
 عالمة الزهد فى اإلنسان إذا لم يحب ثناء الناس عليه ولم يبال: قال, روى الخالل عن الفضل -)األكل وقلة الحركة

: عن ابن عمر قال -.بمذمتهم وإن قدرت أال تعرف فافعل وما عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند اهللا
القانع الكريم أراح : من أقوال أبو حاتم وأخيرا.كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: أخذ رسول اهللا بمنكبى فقال

  .واللئام أصبر أجسادا, والكرام أصبر نفوسا , سمه والشره اللئيم أتعب قلبه وج, نفسه وبدنه 
   www.eskandarani.net              
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    ابن البشير/ إعداد        زعم   الذكور :             ركن األدب 
  أهواء  زعم   الذكور   بأنهم   ُأمراء          والكون   طى يمينهم

  
أن  الحياةَ فُحـولةٌ وإمـاء         خاطىء  الذكور وذاك زعم زعم 

  
ونساء  جعلوا  الذكورة  آيةً  و عالمةً          والكون  فيه   بهائم  

  
فيما  بينهم          وكأنهم   بذكورهم   زعماء رفعوا ريات ا لمجد  

  
  دالً  وكُل الخلق فيه سواءونسوا بأن اللـه  قدر   خلقه          ع

 
الءال فرق  بين  ذكورهم  وإناثهم         أهُل التُقى كانوا هموالفُض  

  
الَميٌل و اإلغـواء هنفى طَبع         سوةأما اإلناثُ   ويالهم  من  ن  

  
  يظهرن  دوماً  رفضهن   تمنُعاً         والحاُل  فيه  تشوقٌ  و رِواء

  
  لى مـر الزمانِ تـوابِع         خلف الرجـال  كأنهن  ظبا ءكُـن ع

  
ـراءقـوةٌ  و م  فيه  فى كيدهم        والكيد  عفُ  االنوثة غالبض  
بل والداء  السر فيه  كان  تفاضالًِ ابداً هنا         فالجنس ما الجنس  

ارض بل وصدقٌ  دائماً         فاالرض عمٌل و علم و السماء سماء  
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   لك يا سيدتى

  .......عليها اهللا أنعم من يا                     
  العنوسة على أوشكت فتاة مطلقةأو به مجلس في التتحدثي الزواج بنعمة عليها اهللا أنعم من يا - 1

 غلومشا متاعب له الزواج فقولي والبد كان إذا ولكن زوجك مع والرومانسية العاطفية مغامراتك عن

  أبدا والتنتهي ومنهكة كثيرة والبيت واألوالد الزوج وطلبات الحرية من المتزوجة تعيق قد
 موظف أو العمل عن عاطل به مجلس في والوظيفةالتتحدث المال بنعمة عليه اهللا أنعم من يا - 2

 والبد كان إذا ولكن الصيفية ورحالتكىوالعقارية اإلستثمارية مشاريعك عن منخفض براتب

 يذوق وال السعادة يجد ال أموال صاحب من وكم الكم في ال الكيف في المال وبركة اهللا بيد رزاقفقالأل

  طعمها
 الحمل نعمة اهللا حرمها امرأة به مجلس في تتحدثي األمومةال بنعمة عليها اهللا أنعم من يا - 3

 األطـفـال وليفق والبد كان إذا ولكن بتربيتهم وسعادتك وبراءتهم وجمالهم أطفالك عن واإلنجاب

  الزوجين بين والخصوصية الرومانسية تقل قد وبقدومهم وخـطيرة كـبيرة مسـؤولية واألبناء
 الظروف تسعفه لم شخص به مجلس في تتحدث العلميةال الشهادات بنعمة عليه اهللا أنعم من يا - 4

 فقل والبد كان إذا ولكن العلمية ودرجاتك الواسعة وثقافتك العلمية مؤهالتك عن تعليمه لمواصلة

  يكتب وال يقرأ ال وهو تفوق وقدير جليل عالم من وكم والجامعات والدرجات بالشهادات ليس العلم
 كليهما أو والديهم أحد فقدوا ُأناس به مجلس في تتحدثوا ال الوالدين بنعمة عليهم اهللا أنعم من يا - 5
 من يزيد قد الوالدين فقدان فقولوا والبد كان إذا ولكن لكم آبآئكم أو أمهاتكم وهبات وعطايا حنان عن

 المسؤوليات تحمل في عالية وقدرات خبرات الشخص يكسب و الشخصية وقوة النضج سرعة

  والمهام
 بالبصر، بالسمع، بالنجاح بالحرية، بالجمال، بالصحة، بالمال، عليه اهللا انعم من يا وأخيرا - 6

 ال جراحهم ألن اآلخرين مشاعر تجرح فال النعم ولي هو وتعالى سبحانه اهللا إن تذكر باللمس بالكالم،
 المزيد تحتمل

  
  

  ��� ال���/إ��اد                                                                                        

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



   هـ 1430جمادىاالخرة            )عشر  الثانيةنة سلا( 138 لعددا          م 2009يونيو    

 

 8 

  بين االحزان واالمال 67نكسة يونيو        :  للمناقشة قضية
  

دثا عاديا فى تاريخ مصر الحديث بل إنه كان عالمة فارقة امتد ح 67لم يكن حدث النكسة فى  يونيو
وال نكون مغالين إذا قلنا أن كل ما أصاب مصر فى الثالثين عاما ,تاثيره عبر عشرات السنين 

فحجم الدمار الذى أصاب ارض الكنانة كان ,  67الماضية من محن وازمات كان بسبب نكسة يونيو
  ....هائال وشامالً 
ويكفى االشارة الى , عيش اسوأ عصورها سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا واخالقيا كانت مصر ت

هذا الحال لنقول أن األبن كان يتجسس على ابيه واألخ كان يتبرأ من أخيه خوفا من السلطة 
فقد كانت القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الناصر معزولة عن الشعب وتعيش , والجبروت 
وكانت , قائد المخابرات الذى حول الشعب الى عبيد له وحول مصر الى سجن حربى  تحت تحكم

والمتمثلة فى المشير عامر واصحابه تعيش فى عنتريات  56القيادة العسكرية الفاشلة منذ حرب 
كاذبة واوهام صورها لها االفيون والحشيش الذى كان هو العملة الرسمية فى الجيش المصرى وكل 

والرئيس , عبد الناصر الذى اختار هذه القيادة وايدها حتى يضمن انها لن تنقلب عليه  ذلك كان بعلم
عبد التاصر الذى كان يعرف حجم القيادة العسكرية وقلة خبرتها وانتشار الفساد فى الجيش هو 

الذى امر بشحن القوات المسلحة الى سيناء  وذلك بعد عودتها مباشرة من حرب اليمن التى خسرت 
وهكذا كان الرئبس عبد الناصر يتصور انه بدخوله الحرب , يها اعز رجالها وكل رأسمالها مصر ف
سوف يمكنه التخلص من المشير عامر واعوانه وأن امريكا سوف تنذر اسرائيل كى تنسحب  67فى 

ولكن الزمان لم يعد هو الزمان وخسرت مصر شرفها واعز ابنائها فى حرب لم  56كما انسحبت فى 
  .وانما كانت لعبة خاسرة من العاب الزعيم ومن بنات افكاره,  تحاربها

ولوال حرب اكتوبر المجيدة التى تم التخطيط لها بتغيير القيادة العسكرية ويطرد الخبراء الروس 
وتوحيد االمة العربية وبالتعتيم على الحرب واالستعداد لها لما تمكن الجيش المصرى من محو عار 

  . 67نكسة 
  ....   ؟ حتى ال تتكرر هذه النكسة  67ال قائما من المسؤل عن نكسة ويبقى السؤ

  
  المصرى أفندى/ بقلم                                                                                    
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  2001 عام كتبها الرواد سلطان للشاعر )الحب قصة بدأت هكذا( بعنوان رائعة قصيرة قصه هذه

 قديم فى معها أترككم العربي الخليج جامعات مستوى على قصيرة قصه أفضل جائزة على وحازت

 بالملل وتشعر معاً العالم تطوف , والرذائل الفضائل  كانت بعد بشر األرض على يكن لم حيث الزمان

 أحب الغميمة األستغمايةأو لعبةوأسماها اإلبداع اقترح المستعصية الملل لمشكلة وكحل يوم ذات الشديد

 سيغمض من أنا -: قال الجنون أبدأ أن  انا أريد .. أبدأ ان أنا أريد  : يصرخ بدأ والكل الفكرة  الجميع

 ثالثة , اثنين , واحد وبدأ شجرة على يهبمرفق اتكأ أنه ثم األختفاء مباشرة عليكم  وأنتم العد ويبدأ عينيه

 في نفسها  الخيانة  وأخفت القمر  فوق لنفسها مكاناً  الرقه  وجدت باألختباء  والرذائل الفضائل وبدأت

 سأخفي -: عاٍل بصوت قال  الكذب األرض باطن الى  الشوق  ومضى الغيوم بين  الولع  وذهب زبالة كومة

 واحد , ثمانون  , وسبعون تسعة  -: الجنون  واستمر البحيرة عرلق توجه  ثم الحجارة تحت نفسي

 وبالتالي قرار صاحب  يكن لم كعادته الحب  ماعدا تخفيها  والرذائل الفضائل كل أتمت ذلك خالل وثمانون 

 -: الجنون  تابع الحب اخفاء  صعب هو كم نعلم فنحن , ألحد  مفاجيء غير وهذا يختفي أين  يقرر لم

 قفز المائة -: الى تعداده في  الجنون  وصل  وعندما وتسعون سبعة , وتسعون ستة , عونوتس خمسة 

 أنا  , إليكم  آت أنا -: صائحاً البحث وبدأ  عينيه  الجنون  فتح بداخلها واختفى الورد من أجمة وسط  الحب 

في المختفية  الرقّه  ظهرت ثم نفسه إخفاء  في جهد أي يبذل لم ألنه أنكشف  من أول  الكسل  كان إليكم آت 

 من يرجع ان  الشوق  على الجنون واشار النفس مقطوع البحيرة قاع من  الكذب  خرج وبعدها القمر

 بحثه في واليأس باألحباط يصاب كاد الحب  ماعدا اآلخر بعد واحداً جميعاً  وجدهم  الجنون األرض باطن

 الحب  -: قال الجنون أذن في همس الحسد  نهم اقترب حين  , الجنون من الحسد واقترب الحب  عن

 بشكل الورد  شجيرة طعن  في وبدأ بالرمح أشبه خشبية شوكة  الجنون  إلتقط الورد شجيرة بين مختفاً 

 وهو  الورد شجيرة تحت من الحب   ظهر القلوب يمزق بكاء صوت سمع عندما اال يتوقف ولم طائش

 لقد ؟ بك فعلت ماذا إلهي يا -: نادماً  الجنون  صاح صابعهأ بين  من يقطر والدم بيديه عينيه يحجب

 إعادة تستطيع لن  -: الحب   أجابه ؟ البصر  أفقدتك أن بعد غلطتي أصلح كي أفعل ماذا بصرك افقدتك

 الحب  يمضي يومها من ماحصل وهذا)دليلي كن( ألجلي فعله  تستطيع ما هناك الزال  لكن , لي النظر 

 )ب .ح/ إختيار (  لجنونا  يقوده  األعمى 
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  حلي غير من زينة.. الثانية عناء غير من عبادة..األولى

  حائط غير من حصن..بعهالرا  سلطان غير من هيبة..الثالثة

  الكاتبين للكرام راحة..السادسة  الحد االعتذار عن االستغناء..الخامسة

  الجاهلية لعيوب ستر..السابعه

 .الصمت

  اجابتك على بعقالنية والتركيز حولك يحصل ما كل في بعمق للتفكير قوية طاقه يمنحك

 غير بمعان محملة نظرات خالل من أمامك من على تسيطر يجعلك

  تفسيرها في حائرين تجعلهم منطوقةهو و

 يريد مما اكثر فيقول داخله بما البوح على أمامك من يرغم واإليماءات الحركات ببعض المصحوب

 فعال

 هجوما يعتبرونه ألنهم الشديد بالغيظ شعورا اآلخرين لدى يولد

  تعب وال كالم دون من األقوى فتكون ، مستترا

  التافهة زوجيةال المشاكل أمام األفضل الحل هو

  والحقد التنافر يولد الذي الجدل و الصراع بعكس ، االحترام يولد الصعبة المواقف في

  الكالم مواصلة على القدرة من ويجردهم معهم تتشاجر من أسلحة يدمر

 الكثيرون يفتقده الذي االستماع حسن يعلمك
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  If you don't have time to read.. 
   Please don't miss the conclusion at the bottom i n red !!! 

 
Interesting statistics Education!!!!!The figures ar e speaking themselves very loudly we are unable to 
listen. Some thoughts: Extracts of speech by Hafez A.B Mohamed: Director-General, Al Baraka Bank, 
South Africa 
Demographics:  
 World Jewish Population .: 14 million Distribution : : 7m in America: 5m in Asia2m in Europe 
100 thousand in Africa 
World Muslim Population: 1.5 billion Distribution: I billion in Asia/Mid-East400 M in Africa44 M in Eu rope6 
M in the Americas Every fifth human being is a Musl im. 
For every single Hindu there are two Muslims For ev ery Buddhist there are two Muslims 
For every Jew there are 107 Muslims Yet the 14 mill ion Jews are more powerful than the entire 1.5 
billion Muslims 
Why?  
Here are some of the reasons. Movers of Current His tory Albert Einstein Jewish Sigmund Freud Jewish 
Karl Marx Jewish Paul Samuelson Jewish Milton Fried man 
Medical Milestones 
Vaccinating Needle: Benjamin Ruben Jewish Polio Vac cine Jonas Salk JewishLeukaemia Drug Gertrude 
Elion Jewish Hepatitis B Baruch Blumberg Jewish  
Nobel Prize Winners  
 In the past 105 years, 14 million Jews have won 18 0 Nobel prizes 
whilst 1.5 billion Muslims have contributed only 3 Nobel winners 
Inventions that changed History  Micro- Processing Chip. Stanley Mezzo Jewish Nucle ar Chain Reactor 
Leo Szilard  Jewish optical Fiber Cable Peter Schultz Jewish  
Influential Intellectuals/Politicians  Henry Kissinger , US Sec of State Jewish  
Global Media Influential  of Blitzer, CNNJewishBarbara Walters ABC News Jewi shEugeneMeyer , 
Washington Post Jewish Henry Grunewald, Time Magazi ne Jewish Katherine Graham , Washington Post 
Jewish Joseph Lilied, New York Times Jewish Max Fra nkel, New York Times Jewish 
Global Philanthropists  George SorosJewishWalter Annenberg Jewish 
Why are they powerful?  
So why are Muslims powerless? Here's another reason . We have lost the capacity to produce knowledge. 
In the entire Muslim World (57 Muslim Countries) th ere are only500 universities. In USA alone, 5,758 
universities In India alone, 8,407 universities Not  one university in the entire Islamic World feature s in the 
To500 Ranking Universities of the World Literacy in  the Christian World 90% Literacy in the Muslim Wor ld 
40% 15 Christian majority-countries, literacy rate 100% Muslim majority - countries , None 98% in 
Christian countries completed primary Only 50% in M uslim count tries completed primary. 40% in 
Christian countries attended university In Muslim c ountries a dismal 2% attended. Muslim majority 
countries have 230 scientists per one million 
Muslims the USA has 5000 per million The Christian world 1000 technicians per million. Entire Arab Wor ld 
only 50 technicians per million. Muslim World spend s on research/development 0.2% of GDP Christian 
World spends 5 % of GDP 
Conclusion.  The Muslim World lacks the capacity to produce kno wledge. Another way of testing the 
degree of knowledge is the degree of diffusing know ledge. Pakistan 23 daily newspapers per 1000 
citizens Singapore 460 per 1000 citizens. In UK boo k titles per million is 2000 In Egypt book titles p er 
million is only 17 
Conclusion.  Muslim World is failing to diffuse knowledge Apply ing Knowledge is another such test. 
Exports of high tech products from Pakistan is 0.9%  of its  exports. In Saudi Arabia is 0.2% 
 Kuwait, Morocco and Algeria 0.3%Singapore alone is  68% 
Conclusion.  Muslim World is failing to apply knowledge. 
What do you conclude? no need to tell the figures a re speaking themselves و we are unable to listen 
My Advice: Please educate yourself and your childre n. always promote education, 
don't compromise on it, don't ignore your children' s slightest misguidance from education (and please,   
they can't do it now, they can't ever).We are World 's biggest an d strongest nation, all we need is to  
identify and explore our own selves. Our victory is  with ourknowledge, our creativity, our literacy... And 
nothing else. Pleases...Wake up... It’s not too lat e 

   Selected by :  AHMAD SOBHY 
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