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 :�دل�ا��آ�
 ثورة يوليو

 
مجرد حركة لضباط الجيش  1952لم تكن ثورة يوليو 

المصرى فى مواجهة فساد الحكم واالحتالل االنجليزى 
ولكنها كانت تعبيرا عن ارادة الشعب المصرى بكل 

ويكفى لهذه الثورة انها مازالت باقية , اتجاهاته والوانه 
على التغيير الكبير الذى احدثته فى اآلن كعالمة  ىحت

وجدان الشعب المصرى بل وامتد تأثيرها الى كل البالد 
العربية واالفرواسيوية وقد ظهر هذا جليا فى اجتماعات 
حركة عدم االنحياز والذى انعقد فى شرم الشيخ بمصر 
وحركة عدم االنحياز نشأت تحت راية ثالث من كبار 

فى مصر ونهرو فى  الزعماء وهم جمال عبد الناصر
.الهند وتيتو فى يوجوسالفيا   

ان لكل ثورة محاسنها ومساوئها ورغم كل ما اشيع عن 
مساوىء ثورة يوليو إال انها تعتبر اكبر حركة تغيير 

تمت فى مصر فى العصر الحديث وقد شمل هذا التغيير 
كل انماط الحياة من اقتصاد وثقافة ورياضة وحياة 

صر تعيش فى طبقتين طبقة فقد كانت م, اجتماعية 
االقطاع وهم اصحاب راس المال وطبقة عموم الشعب 
وهم الفقراء من الفالحين والعمال وصغار الموظفين  

وكانت ثروات مصر ال يستفيد منها شعب مصر واصبح 
ولكن مازال امام , الحال متغيرا بعد الثورة تغيرا كبيرا 

.مصر الكثير حتى تلحق بركب الحضارة والتقدم   
 
.  

  هذا العددإقرأ فى 

  
  ثورة يوليو     العددكلمة *

  2بقلم رئيس التحرير                               ص
  صورة الغالف  *

سبحان الذى اسرى بعبده ليال من المسجد الحرام 
     3ص                        الى المسجد االقصى

  
                     اخبار الجالية المصرية* 
�                        /ا%�اد  م    �% �0
   4ص  م
      

  : اخبار الرياضة*
  4ص                          بقلم ابن البلد     

  
   5حالد الفحام   ص/كيميائى  بقلم:   مع الحكواتى  •
                 )وذات دل (قصيدة  ركن األدب *

  6ص                      -  لبشار بن برد       
  

� (لك يا سيدتى  *  �� ا�$=�ت 	=�م م��>; وا�ا
  )    ا?و?دد 	=�م ��2ن

   A�=�ا B=� �#C�  7ص                            

  *  �<E�=0#� ��FEانفلونزا الخنازير والحج والعمرة           
�ى( =Iى أ�K0�8ص )                               ا                    
     ن غير  عنوانمصفحة *

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

   AL BASHIR MAGAZINE 
11ص                                                     
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  لمسجد االقصىحرام الى الا لذى أسرى بعبده ليال من المسجدسبحان اصورة الغالف 

  
ليس اإلسراء والمعراج مجرد ذكرى أضيفت إلى سجل التاريخ اإلسالمي فأصبحت تاريخا من التواريخ وانتهى 
أمرها، ولكنها ذكرى حية متجددة، فأسرار وأنوار اإلسراء والمعراج ال تغيب أبدا عن قلب المؤمن الصادق 

وقد قرأنا وسمعنا كثيرا عن حدث .ة ما بقيت  الصالةالمقبل باليقين على حضرة ربه، إذ أنها باقية في األم
. اإلسراء والمعراج، وهو مثبوت في صحاح األحاديث، وفي السنة المطولة، وفي الكتب المطولة والمختصرة

ولكن بها من األسرار واألنوار والدقائق .. ومن السهل أن يقرأ اإلنسان أحادبث ال تستغرق أكثر من دقائق 
 }سبحان{في افتتاح اآلية بـ و.. ف وإشارات المكنون والمضنون ما يمأل صفحات المجلدات والرقائق واللطائ

، وإذا تولى اهللا أمرا من أمور الملك  �دليل على أن مولى العباد هو الذي تولى اإلسراء بحبيب ذاته ومصطفاه 
ة إال إذا أراد اهللا رؤياها، ذلك والملكوت فإن العقول تقف عاجزة، بل إن األرواح ال تستطيع أن تفقه كنه الحقيق

وما ..  �اإلله الحق هو الذي أخبرنا في هذه السورة أنه هو بذاته الذي تولى اإلسراء بسيدنا وموالنا محمد 
عن أي دقيقة من دقائق هذا الحدث  �علينا إال أن نسلم هللا تعالى تسليما مطلقا في أي تبليغ من المصطفى 

كأنه يء   قدير، ألن المطلوب لإلسراء هو أسمى مخلوق في مراتب الوجود، فالعظيم ألنه سبحانه على كل ش
 يوبهائي، وكمال يوجالل يجمال يفو، يوأفعال يوصفات يوأسمائ يذات يأنا المنزه ف: يقول تبارك وتعالى 

ن حتى ال يقف العقل حائال دو �محمد  ياإلسراء بعبد ذات يتوليتُ بذات يونوري، أنا الذ يوسنائ يوضيائ
ن العقل ال يعرف ماهية نفسه، إ" وإمامنا السيد محمد ماضي أبو العزائم يقول المطلوب، فهم الوصول إلى 

فكيف يدرك المكون للكون ..  والعقل للعبودية ال لإلشراف على الربوبية، ولقد عجز العقل عن إدراك ما سيكون
لكل  وسلم أيها العقل الكامل لربك تسليما مطلقاقف عند حدك أيها العقل والزم مرتبتك وتأدب بأدب العبودية،  ؟

تولى بذاته اإلسراء بعبد ذاته، واهللا تعالى إذا أراد شيئا قال  ي، واعلم أنه سبحانه هو الذدقيقة من دقائق الحدث
وقد تفضل اهللا عز وجل بالعروج الروحاني على كل األنبياء والرسل وأشهدهم غيب ملكوته ." له كن فيكون 

بينات المكنون عنده بصفاء نفوسهم حسب مكانة كل واحد منهم ومنزلته ومقامه، ولكنهم جميعا لم وكاشفهم ب
يعرجوا بأبدانهم بل كان عروجهم بأرواحهم فقط، ولكن المصطفى هو الرسول األوحد الذي سرى وعرج بجسمه 

لمن سلَّم هللا بعقله الروحاني  فاإلسراء والمعراج كله كأحداث فيه ما فيه من األسرار واألنوار ولكن. وروحه معا
الظاهرة  �بل بكل حقيقة من حقائقه الروحانية التي هو بها إنسان، فاألحداث كلها شارحة لمقامات المصطفى 

  )ل��آ��ر �$#" !�زى "��اء وا��ار ال���اجأ��ار ا��� "�� آ��ب (   .والباطنة
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  :أخبار الجالية المصرية 
  
دوحة احتفال اقامت السفارة المصرية بال -1

العيد القومى لجمهوريةمصر العربية فى 
وذلك على  1952ذكرى ثورة يوليو 

عبد العزيزداوود / شرف سعادة السفير 
وقد حضر , سفير جمهوريةمصر العربية 

الخفل لفيف من ابناء الجالية المصرية 
بدعوة من سعادة السفير وتم اخذ الصور 

 . التذكارية  بهذه المناسبة 

ابناء الوطن فى (يات مؤتمرتقام فعال -2
رج فى لمصريين فى الخال) الخارج

مقترحات القاهرة وتم عرض الكثير من 
ممثلى المصريين فى الخارج لمناقشتها 
ومن اهم الموضوعات والتى شارك 

الدوحة  ممثلى الجالية المصرية فى
المصريين لعرضها وهو موضوع مشاركة

 .فى الخارج فى االنتخابات فى مصر 

يجة الثانوية العامة المصرية وكانت ظهرتنت -3
ظاهرة المجاميع العالية هى سمة هذا العام مما 

فالف , يبشر بزيادة درجات القبول فى كل كلية 
 .مبروك للناجحين 

  
�س  ا%�ا=Qدم / ��% �0
 م

�وق =K�ا Rوام�  �	�K0�ا ����S�ا  �#Sم�F%  

  
  

    :اخبار الرياضة  
االهلى بعد جوزيه يا حسرة _ 1

  !!!هعلي
يبدو ان ايام العسل فى االهلى قد انتهت وذلك بعد  

رحيل مدربه جوزيه فقد خسر االهلى كاس السوبر 
كما القى مر الهزيمة فى دورة ويمبلدون واآلتى 

فهل ال ينفع مع االهلى اال المدرب , اقسى وأمر 
  االجنبى أم ان االيام ستثبت عكس ذلك ؟؟؟؟

  !!!الحضرى فى االسماعيلى _ 2
ذهاب جوزيه وتألق الحضرى اعتقد الجميع  يعد

عودة الحضرى لالهلى ولكن يبدو ان العنجهية 
فتم رفض الحضرى , االهلوية مازالت متواجدة 

رغم قبول جماهير االهلى له بعد تألقه فى كأس 
وها هو الحضرى فى االسماعيلى وهكذا , القارات 

االهلى ياخذ من االسماعيلى العبيه  واالسماعيلى 
  !!!!!!!ذ من االهلى الحضرى يأخ

  !!!الزمالك مشاكل فى مشاكل _ 3
انتشرت المشاكل فى نادى الزمالك وبدا الخالف بين 
المدرب السويسرى ومجلس االدارة وهناك اشاعة 
قوية ان مرتضى منصور سوف يطعن فى نتيجة 

  . !!!!!االنتخابات  وتعود ريما الى عادتها القديمة 
  

ابن البلد/ بقلم                         
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   خالد الفحام  :بقلم      )جزء أول( ! كيف نستطيع أن نخدم بلدنا ؟   :الحكواتى...مع 
كل منا له عمل أو وظيفة مهما كانت صغيرة أو كبيرة يقوم بها لخدمة نفسه أوال وفى نفس الوقت 

فرد وال يحصل منها وهناك أعمال أخرى يقوم بها ال, يخدم بها مجتمعه ووطنه والبشرية كلها 
ربما المقابل الوحيد المحسوس يكون معنويا وذلك أيضا الزم لتوازن الشخص , على مقابل مادى 

وهناك .وذلك ما نسميه بالعمل اإلجتماعى أو التطوعى . النفسى وإحساسه بالوجود واألهمية 
يسمى بمؤسسات  مجاالت عدة لممارسة العمل التطوعى من خالل الجمعيات األهلية واألحزاب وما

المجتمع المدنى هذا فضال عن هيئات الدولة التابعة لوزارة الشئون اإلجتماعية والتى يعمل بها 
موظفون معينون من قبل الدولة أو يعمل بها أشخاص إجباريا من خالل ما يسمى بالخدمة العامة 

بارزا فى حياة األفراد  وفى الدول المتقدمة يمثل العمل التطوعى مكانا.التى هى بديال عن التجنيد 
بل أنه فى أحيان كثيرة يكون التعزير أو العقاب , وأحيانا يتم تخصيص عدة ساعات أسبوعيا لذلك 

أما فى دول .لمرتكبى المخالفات البسيطة هو بالقيام بعمل إجتماعى كالتنظيف أو خدمة المسنين 
بأس به من مؤسسات المجتمع العالم الثالث فهذا األمر محدود جدا بالرغم من تواجد عدد ال 

المدنى فى بعض الدول النامية مثل مصر وذلك ألن المشاركة فى تلك المؤسسات عادة ما تأتى 
أو كشىء , كبديل عن المشاركة فى العمل السياسى الذى ما زال محفوفا بالمخاطر والمحظورات 

ولكن كل ذلك ال يمنع .من الوجاهة اإلجتماعية أو كنوع من التسلية والتعارف وتضييع الوقت 
وجود أفراد بالفعل يحبون العمل اإلجتماعى وفعل الخير بال مقابل أو حتى بمقابل ال يقدر بثمن أال 

وفى بلدنا مصر بالذات فإننى أرى أن مشاكلنا مع كثرتها ليس لها .وهو مصلحة المجتمع ككل 
بعاتهما بقدر ما هى تتعلق بسوء عالقة بنقص الموارد الطبيعية أو عالقة بالتاريخ أو الجغرافيا وت

وعليه فيمكن تحديد سببين . فنحن نمتلك كل شىء , إدارة تلك الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة 
ولذلك .السبب األول هو الجهل والسبب الثانى هو الفساد : هامين لسوء اإلدارة الذى تحدثنا عنه 

والثانى هو , ة وزيادة نسبة المتعلمين األول هو محو األمي: فعالج ذلك يتطلب أيضا أمرين 
اإلصالح السياسى الذى من الممكن أن يضمن بصورة كبيرة وصول الرجل المناسب إلى المكان 

.المناسب   

.  
   www.eskandarani.net              
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 بشار بن برد    )   دلٍ  وذاتَ(   قصيدة  :       ركن األدب

  باتت تغـني عميد  القـلب سكرانا          صورتها  البدر  كأن  دٍل  وذات
  قـتالنا  يحيـين  لـم ثـم  قتلننا         ان العيون التي في طرفها  حور 

  قلت أحسنت  يا سؤلي  ويا أملي      فأسمعيني جـزاك    اهللا   إحـسانا
  وحبذا  ساكـن  الريان مـن  كانا     يا حبذا  جبّل  الريان  مـن  جبٍل 

  قالت فهال فدتك النفس أحسن من     هذا لمن كـان صـب القلب حيرانا
  يا قوم ُأذني  لبعض الحي عاشقة      واألذن  تعـشق  قبل العين  أحيانا
  فقلت أحسنت أنت الشمس طالعة       أضرمت في القلب و االحشاء نيرانا

  باً  هزجا       يزيد صبا  محـبا فـيك  أشـجانافاسمعيني  صـوتاً مطر
  يا ليتني  كنـت تفـاحاً  مفـلجةً      أو كنتُ من قضبِ  الريحان  ريحانا
  حتي  إذا  وجدت ريحي  فأعجبها      ونحـن في خُـلوة   مثلت   إنسانا
  فحركتَ  عـودها ثم إنثنت طـرباً      تشدو به  ثم  ال  تُخـفيه   كتـمانا

  صبحتُ  أط،وع خَـلق اهللا  كُلهِم       الكثر الخلق  لي فـي الحب عصياناأ
ـَّك   باالحـسان  أوالنا   قلتُ أطربيـنا   يا زين  مجـلسنا       فهـات  إن
  لـو كنـت أعلـم أن  الحب يقتلني     أعددتُ  لي  قبل  أن ألقـاك  أكفانا

  كـي السرور  ويبكي العين  ألوانافغنت  الشرب  صوتا  مؤنقا  رمال      يذ
  ال يقتل  اهللا مـن دامـت  مـودته      واهللا يقـتل أهـَل  الغـدر  أحـيانا
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 جوع على ينام األوالد وأبو متعشي وهو ينام أبوالبنات        لك يا سيدتى

 ليلة في الصديقان تزوج...عيسى اسمه واآلخر فهد اسمه أحدهما صديقان هناك كان ...الماضي القرن من العشرينات في

 فهد صديقه إلى فذهب بولد رزق عيسى ...نفسها األيام في بمولود منهما كل رزق فترة وبعد فاضلتين امرأتين من واحدة

 له قال...نورة أسميناها جيدة وبصحة جميلة بنت لي وضعت زوجتي فإن الحمدهللا :فهد قال زوجتك؟ لك ولدت ماذا :يسأله

 ها أبونورة وليس أبومحمد اآلن تسميني والناس محمد وأسميته ولد لي وضعت زوجتي فإن أنا أما :شماتة وبكل عيسى

 آخر بولد رزق عيسى ...تقريبا نفسه الوقت في الزوجتان ووضعت عيسى زوجة وحملت فهد زوجة وحملت األيام مضت...ها

 ثانية جميلة بنت لي وضعت زوجتي فإن الحمدهللا :فهد قال المرة؟ هذه زوجتك لك ولدت ماذا :يسأله فهد صديقه إلى فذهب

 هل ...آخر ولد لي وضعت قد زوجتي فإن أنا أما :شماتة بكل يقول وهو عيسى ضحك...جيدة بصحة الحمد وهللا وأمها وهي

 تالينمت ولدين بداية زوجته له تلد من بأن األولون يقول :عيسى قال...يعني ماذا أعرف ال ال :فهد هذا؟قال يعني ماذا تعرف

 زوجة وحملت فهد زوجة وحملت أيضا األيام مضت...ها ها ببالش علي طالعة زوجتي يعني ...مهرها حللت قد تكون فإنها

 زوجتك لك ولدت ماذا :يسأله فهد صديقه إلى فذهب ثالث بولد رزق عيسى ...تقريبا نفسه الوقت في الزوجتان ووضعت عيسى

 عيسى قهقه...جيدة بصحة وأمها الحمد وهللا وهي ثالثة جميلة بنت لي وضعت جتيزو فإن الحمدهللا :فهد المرة؟قال هذه في

 أعرف ال ال :فهد قال هذا؟ يعني ماذا تعرف هل ...ثالث ولد لي وضعت قد زوجتي فإن أنا أما :وبشماتة يقول وهو عال بصوت

 يجلس أنا ...األكل قدر عليهم يضع الموقد ركائز مثل له يكونون فإنهم أوالد ثالثة عنده يكون من :عيسى قال...أنت أخبرني

 السنين مرت.لشاكرون له إنا ...عطاياه على الحمدهللا :فهد قال...ها ها قدرك يجلس أن يمكن فال أبوالبنات يا أنت أما قدري

 تبيو إلى وانتقلن وتزوجن البنات وكبر ...لهم بيوتا وأسسوا وتزوجوا األوالد وكبر عيسى وكبر فهد وكبر واألعوام
 على التقوى أصبحت هي وكذلك عيسى زوجة وكبرت ...المنزل عمل على تقوى ال وأصبحت فهد زوجة وكبرت ...أزواجهن

 جسمه ...مزرية حالة في وهو المنزل خارج الظل في جالس فوجده عيسى صديقه على فهد مر األيام أحد وفي...المنزل عمل

 هذا إلى متسخة وثيابك هزيل جسمك ولماذا صاحبي؟ يا صابكأ ماذا :ومهملةفسأله رثة ومالبسه جدا وضعيف منهك

 ...وانتقل خاص منزل له بنى واحد وكل تزوجوا قد الثالثة وأوالدي ...أعمل وال السن في كبير اآلن أنا :عيسى الحد؟أجابه

 غير يطعمنا أو نايخدم من لدينا يوجد وال وغسيل طبخ من المنزل عمل على تقوى ال السن في كبيرة امرأة أصبحت وزوجتي

 في وتعيش تزوجوا بناتك مثلي وأنت ومكوية نظيفة ومالبسك ونظيف سمين جسمك فهد يا آشوفك ولكن...واإلحسان البر أهل

 في منزلنا إلى تحضر الكبيرة إبنتي ...صديقي يا شوف :فهد له قال...المنزل عمل على تقوى ال التي زوجتك مع فقط البيت

 لنا وتجلب الظهر في لنا تحضر الوسطى وإبنتي ...لمنزلها تعود ثم مالبسنا وتغسل وتحممنا تطعمنا فطورنا يدها وفي الصباح

 وتحممنا تعشينا ...عشاءنا يدها وفي الليل في منزلنا إلى تحضر الصغرى وإبنتي ...لمنزلها تعود ثم مالبسنا وتكوي الغداء

 وهو ينام أبوالبنات بأن يعني هذا :فهد أجابه...يعني ماذا أعرف ال ال :عيسى قال هذا؟ يعني ماذا تعرف هل ...وتغطينا وتنومنا

 الوسط مجلة من نقولم واقعية القصة هذه...ها ها ها جوع على ينام وأبواألوالد متعشي
  

  
  +(* ال(#"/إ&�اد                                                                                        
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  نفلونزا الخنازير والقيود على الحج والعمرةإ :  للمناقشة قضية
  

مع انتشار وباء انفلونزا الخنازير فى انحاء العالم ورغم ان الفيروس مازال فى حيز التحكم ولم يزل 
عدد وفياته اقل من المتوقع إال انه وبقرب فصل الشتاء فان االجهزة الطبية العالمية تتخوف من 

ولهذا فقد اتخذت , ياد عدد وفياته مما ينذر بكارثة عالمية خصوصا بين الشباب انتشار الوباء واذد
منظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة العرب قراراتهم بخصوص موسم الحج والعمرة وذلك بمنع  

كبار السن من فوق الخامسة والستين وكذلك االطفال من دون الثانيةن عشرة ومعهم المرضى من 
وقد صاحب هذا القرار تخوف من التأثير على  موسم الحج والعمرة   ,حج اداء العمرة وال

وكذلك صاحب هذا القرار تخوفا كبيرا من , وخصوصا لدى مقاولين الحج وشركات السياحة 
.المواطنين فى كل الدول االسالمية من أن يفوتهم موسم الحج والعمرة   

ولكنهم ايضا اوضحوا ان , على الخاصة وكان لرجال الدين رأيهم وهو تغليب المصلحة العامة 
الشعائر الدينية وخصوصا الحج والعمرة ال يجب المساس بها مهما كانت الظروف وذلك قياسا على 

للمرضى ومن هنا فيجب ان نؤدى الشرائع تحت أى ظرف ولكن ايضا ان الشرع اباح اداء الصالة 
. ال يجب ان ننشر المرض ونؤزى اآلخرين بسبب اداء الشرائع  

ان الموضوع جد خطير ويستوجب ان تتضافر كل الجهود للتعاون فيه وفى حماية البشرية من هذا 
الوباء الفتاك والذى تتوقع المصادر الطبية انه فى حالة انتشار الالوباء سيكون عدد الوفيات 

.بالماليين وهو رقم مخيف   
ى اهللا عليه وسلم وهو الشريعة التى ان الدين االسالمى وهو دين اهللا الذى انزله على عبد محمد صل

تتناسب مع كل زمان ومكان حتى نهاية الكون ليتسع ويشمل كل هذه الظروف من اوبئة وحروب  
ويكفى , وخالفه ولنا فى شريعة االسالم واحكامه وتاريخ الصحابة امثلة كثيرة لمثل هذه الظروف 

.مثلة على ذلك ما حدث فى فتح الشام عند انتشار وباء الطاعون اكبر اال  
اننا ندعو اهللا ان يحفظنا من هذا الوباء وان يلهمنا الصواب فى كيفية كواجهته والتصدى له  وهنا 

واالعداد ) بسم اهللا الرحمن الرحيم زاعدوالى لهم ما استطعتم منقوة ( يجب االشارة الى قوله تعالى 
    ...... ن اكبر االعداء هنا ليس للعدو فقط ولكن لمثل هذا الوباء وهومن االعداء بل م

  المصرى أفندى/ بقلم                                                                                    
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 ) مهدق يفحال( 
حكم االعدام لهشام طلعت مصطفى هوحكم نهائى ام كما يقول  هل:قضية هشام طلعت مصطفى

الخبثاء ان فى االمور امور؟؟؟  وهل قضية هشام طلعت مصطفى هى نهاية زواج المال والسياسة 
  فى مصر ؟؟ أم انها  تصفية حسابات بين الكبار ؟؟؟؟   الحدق يفهم 

نتاج المزاج الشخصى للرؤساء والملوك  هل الخالفات العربية العربية هى :الخالفات العربية العربية
السياسة والحكم أم انها وكما واالمراء العرب ام انها نتيجة لالختالفات فى وجهات النظر بين اهل 

الخبثاء نتيجة للضغوط الخارجية على الدول العربية ألن االختالف بين العرب مطلوب  يقول
  ومقصود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل االزمة االقتصادية العالمية والتى شهدها العالم من اواخر عام  :االزمة االقتصادية العالمية 
ر فى العالم والذى يحكمه الرشاوى بيعية لفساد النظام الرأسمالى الحن هى نتيجة طالاوحتى  2008

؟ أم انها نتيجة طبيعية لدوران رأس المال وان االقتصاد العالمى يمر بحلقات بين االنتعاش 
ة الخمول ؟ أم كما يقول الخبثاء ان هذه االزمة االقتصادية هى منتج امريكى وهذه هى دور والخمول

  وذلك لسلب اموال العالم وترويج البضاعة االمريكية الراكدة ؟؟؟؟؟؟؟؟

كلما اقترب شهر رمضان كلما اذدادت حرب المسلسالت  :مسلسالت رمضان على الفضائيات  
ومن سيفوز بنصيب االسد هل الدراما المصرية ام  وانشغل العالم العربى باجمعه بمسلسالت رمضان

الدراما السورية ام الدراما  الخليجية  ونفاجأ بكم المسلسالت وكم االموال التى انفقت عليها انتاجا 
فهل هذه المسلسالت تنتج لمصلحة المشاهد العربى ام انها تنتج , وتمثيال وعرضا على الفضائيات 
واقعه ؟ ام ان هذه المسلسالت هى حلقة فى حلقات الحرب على لكى ينشغل المشاهد العربى عن 

االسالم والمسلمين لكى ينشغل المسلمون عن حقيقة شهر رمضان ؟؟ سؤال ال يحتاج لعبقرية 
  !!!!!!!!!!!!!!!!!لاليجابة عليه وال يحتاج للخبثاء فيه 
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 : هي كلمة أعمق.اهللا : هي كلمة أعظم.الكمال : هي كلمة أصعب

 : هي كلمة أوسع.الحق : هي كلمة أقوى.األبدية : هي كلمة أطول.النفس

 : هي كلمة أسرع.األمل : هي كلمة أعز.الحب : هي كلمة أرق.الصدق

 هي كلمة أعف.المساواة : هي كلمة أفضل.الواقع : هي كلمة أقرب.الوقت

 كلمة أدوم.القسوة : هي كلمة أقسى.الوفاء : هي كلمة أحسن.العاطفة :

 كلمة أقرب.النجاح : هي كلمة أبهج.األم : هي كلمة أغلى.الذكرى : هي

 هي كلمة أحلى.التوبة : هي كلمة أجمل.الخطأ : هي كلمة أقبح.اآلن : هي

 نار أقصى.الغفران : هو االنتقام أفضل.الموت : هي كلمة آخر.السالم :

 أنقى.الضمير : هو العذاب أقوى.الفضيلة : هو كنز أعظم.الشوق : هي

 .الزوجة حب : حب أحسن.اهللا في الحب : الحب

 : العلم أفضل.نفسه الرجل معرفة : المعرفة أفضل.األم حب : الحب أدوم

 أجمل.وجهه ماء الرجل استبقاء : ة المروء أفضل.علمه عند المرء وقوف

 الطفل في ما أجمل.األمومة : المرأة في ما أجمل.الرجولة : الرجل في ما

 أقوى.األدب حسن : النسب أكرم.الهدوء : الليل في ما أجمل.ة البراء :

 : اللين في اإلفراط.الدموع : هو العالم لغات أبلغ.الصمت : هو العالم لغات

 في اإلفراط.خمول : الراحة في اإلفراط.خفة : الضحك في راطاإلف.ضعف

  جنون : بالغيرة االفراط.وسواس : الحذر في اإلفراط.تبذير : المال
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Better to be a Lion in Egypt  
than a Monkey elsewhere 

 
 

In a poor zoo of Egypt, a lion was frustrated as he  was 
offered not more than 1 kg of meat a day.  
The lion thought its prayers were answered when one  day a 
Zoo Manager from Gulf visited the zoo and requested  the 
zoo management to shift the lion to one of the Gulf  Zoo .  
The lion was so happy and started thinking of a cen tral A/c 
environment, a goat or two every day.  
On its first day after arrival, the lion was offere d a big bag, 
sealed very nicely for breakfast. The lion opened i t quickly 
but was shocked to see that it contained few banana s. The 
lion thought that may be they cared too much for hi m as 
they were worried about his stomach as he had recen tly 
shifted from Egypt.  
The next day the same thing happened. On the third day 
again the same food bag of bananas was delivered.  
The lion was so furious; it stopped the delivery bo y and 
blasted at him,' don't you know I am the lion...kin g of the 
Jungle..., what's wrong with your management? What 
nonsense is this? Why are you delivering bananas to  me?'  
The delivery boy politely said, 'Sir, I know you ar e the king 
of the jungle ... but... you have been brought here  on a 
monkey's visa!!! '  
 

**Moral of the Story**  
Better to be a Lion in Egypt than a Monkey elsewher e  
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