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  )وأ ذن فى الناسِ  بالحجِ   ياتوَك رجاًال(     بسم اهللا الرحمن الرحيم

__________________________________________________________________________________  

الرئيس المنتظر:                 كلمة العدد   *       
         

  !!!!!لماذا يكرهوننا ؟ توابع مباراة الخرطوم :  شة قضية للمناق*     
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  :ددلعاةمآل
  الرئيس المنتظر

ارهاصات ما قبل ) مصر ( تعيش ارض الكنانة 

وهل  2011انتخابات الرئاسة القادمة فى عام 

سيرشح الرئيس مبارك نفسه لفترة قادمة ام 

عن ) ابن الرئيس مبارك( سيترشح جمال مبارك 

ام ان بعض االسماء , سة  الحزب الوطنى للرئا

المشهورة والتى بدأت تتحدث فى خجل عن ترشحها 

مثل الدكتور البرادعى والدكتور احمد زويل والسيد 

عمرو موسى  وبعض هذه االسماء القت قبوال من 

وكأن مصر باتت تبحث , بعض االحزاب والمواطنين 

تقول كما يقول  كلها  عن رئيس وكأن مصر

) هللا يا اخونا رئيس( الشحازين فى الطريق 

والظريف ايضا ان بعض الخبثاء يقولون ان ...

سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم سوف يرشح 

نفسه فى انتخابات الرئاسة وذلك اذا فاز الفريق 

المصرى لكأس أمم افريقيا فى انجوال بل إن هناك 

اشاعة كبيرة ان المستشار مرتضى منصور طُلب 

ال والموضوع و لم !!! ان يترشح للرئاسة  همن

إن مصر .اصبح وليمة لكل من يريد ان يشارك 

الكبيرة بتاريخها وحضارتها وشعبها لقادرة على ان 

.تنجب الف رئيس وليس رئيس واحد   

حفظ اهللا ارض الكنانة وحماها  من كل شر وال نملك 

اللهم ال تولى  علينا من  ال ( إال ان ندعو اهللا قائلبن 

  )ن يخافك وال يرحمنا آمين أمي

  هذا العددإقرأ فى 
      الرئيس المنتظرالعدد  كلمة *

  2بقلم رئيس التحرير                               ص

 الطعام آداب(والعباداتالدين بين العادات :قرأت لك*

) كتاب السنة بين اهل الفقه واهل الحديث (

     3صمحمد الغزالى                      /للشيخ 
  

                     ة المصريةاخبار الجالي* 
   4ص                          محمد عيد/اعداد  م    

   
  4ص   ايمن طاحون/اختيار :  كلمات ومعانى*
   
  اليوم يومك يا مصرى:   مع الحكواتى  * 
   5ص                      حالد الفحام/آيميائى  بقلم 
  6ص            اعداد ابن البشير  ركن األدب *
  

)  العاطفة عند الفتاة المراهقة(لك يا سيدتى  *  
  7ص                             بقلم بنت النيل

  

لماذا يكرهوننا؟ توابع مباراة (قضية للمناقشة   *  

         8ص )                 المصرى افندى(  )  الخرطوم 
  
     ن غير  عنوانصفحة م*
 9ص            )بداللطيف طارق ع/اعداد م (
  
  منوعاتصفحةال*
   10ص       )       اشرف ذكى /إختيار ( 
  AL BASHIR MAGAZINE 

11ص                                                     
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  :أخبار الجالية المصرية 
أحد ابناء ( الزميل المهندس  مصطقى داودمشاركة من 

نشكره وندعو الى دوام ) الجالية المصرية فى مسيعيد 

 )الخروب فوائد (.التواصل
 كوصفة القديم الطب في يستعمل )الخروب(الدبس كان 

 مثل وجسدية نفسية ومشاكل اإلمساك مشاكل لعالج

 وهو .وغيرها والكسل والتعب والكآبة النفسي الضغط

 أكّدت كما عديدة، غذائية فوائد لها جداً طبيعية مادة

 مصدر الخروب فدبس .فرحات اجوي التغذية اختصاصية

 جسدي عمل أي في اإلنسان يحتاجها التي للطاقة أساسي

 مادة من %60 نسبة على ويحتوي.به يقوم فكري أو

 في الموجودة ذاتها وهي الجيدة، النوعية ذات السكر

 من خال السكر من النوع وهذا .والعسل الفاكهة أنواع

 من الحلو ذاقبالم الجسم يمد المصنّعة، والمواد الدهون

 على يحتوي كذلك.الدم إلى بسرعة يدخل أن دون

 عند النفسي الضغط نسبة من يخفف الذي «ب» الفيتامين

 إلى باإلضافة الجسم، في الخاليا عمل وينشط الفرد

 على الخروب دبس يساعد كما.والبوتاسيوم المجنزيوم

 قيمة وتزداد .واالكتام الهضم وعسر الغازات مشاكل حل

 التي الطحينة، مادة مع نأكله عندما غذائيةال الدبس

 شأنها من مشبعة، غير أحادية دهون على بدورها تحتوي

 الكولسترول وترفع السيئ الكولسترول نسبة تخفض أن

 مساحيق صناعة إلى الخروب ثمرة فائدة وتصل.الجيد

 في بذرة آالف 5بـ تقدر التي بذورها من التجميل

 غنية مواد البذور هذه من تستخرج كما.الواحد الكيلوجرام

 المنتجات من وغيره الورق تصنيع في تستعمل

 المفيدة، المواد استخراج من يتبقى ما أما الصناعية،

 عن عوضاً األرض لتخصيب أو للماشية علفاً فيستخدم

 محمد عيد / اعدا د مهندس الكيماوية المخصبات
  عضومجلس  الجالية المصرية  وامين الصندوق 

 خير المؤمن أمر كلنى كلمات ومعا

 منه يقربه الملك وكان حكيم وزير الملوك ألحد كان

 الملك أصاب كلما وكان.مكان كل في معه ويصطحبه

 وفي.الملك فيهدأ "خيراً لعله" الوزير له قال يكدره ما

 لعله" الوزير فقال الملك إصبع قُطع المرات إحدى

 في الخير ما وقال شديداً غضباً الملك فغضب"خيراً

 لعله" الحكيم الوزير فقال.الوزير بحبس وأمر!ذلك؟

 يوم وفي.السجن في طويلة فترة الوزير ومكث"خيراً

 ليتعقب الحراس عن وابتعد للصيد الملك خرج

 عليه فقبضوا صنم يعبدون قوم على فمر فريسته،

 اكتشفوا أن بعد تركوه ولكنهم للصنم قرباناً ليقدموه

 أن بعد فرحاً الملك قفانطل..مقطوع إصبعه قربانهم أن

 يضر وال ينفع ال تمثال قدم تحت الذبح من اهللا أنقذه

 الحراس أمر أن القصر وصوله فور به أمر ما وأول

 صنعه عما له واعتذر السجن من بوزيره يأتوا أن

 وحمد إصبعه، قطع في الخير اآلن أدرك أنه وقال معه

 بسجنك أمرت عندما سأله ولكنه.ذلك على تعالى اهللا

 الوزير ذلك؟فأجابه في الخير فما "خيراً لعله" لتق

 سيقدم فكان الصيد فى لَصاحبه ..يسجنه لم لو أنه

 الخيرفي كل اهللا صنع في فكان ...الملك من بدالً قرباناً

 قلبه يطمئن كي مبتلى لكل رسالة ألطف القصة هذه

 في أن يقين على ويكن وجل عز اهللا بقضاء ويرضى

 رسول قال واآلخرة الدنيا في له يرالخ االبتالء هذا

 من المؤمن يصيب ما( وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 الهم حتى حزن، وال سقم، وال نصب، وال وصب،

 المسند مسلم صحيح ) سيئاته من به كفر إال يهمه،

أيمن طاحون/ختيار مإ حيح                الص
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  )عامآداب الط( الدين بين العادات والعبادات   :قرأتُ لك 
  )للشيخ محمد الغزالى"   السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث" من كتاب(            

وهناك عبادات كلفوا بها ويرون . هناك عادات ألفها الناس ويستغربون الخروج عليها

  ...والعادات من صنع الناس، أما العبادات فمن عند اهللا سبحانه! التزامها دينا

اإلسالم في الطعام، فوجدت الرجل خلط بين العادات  وقد قرأت لعالم هندي آداب

  .والعبادات، وحاب عادات غربية بعادات عربية، وهي حرب ال صلة لها باإلسالم

يجب على اآلكل «: وقال» يجب أن يوضع الطعام على األرض ال على الطاولة«: قال

أبدا مستندا على ساق أو جاثما على الساقين وال يتناول الطعام » أن يجلس متربعا أ

ويجب أن تسبق النية الطعام ـ أي أن يقصد باألكل القوة على طاعة اهللا .الى كرسي

ـ ال إشباع الشهوة، ويجب أن تشترك األيدي الكثيرة في اإلناء الواحد، ويجب أن 

فاألكثر جائز ! وأكثر ما قاله الرجل بعيد عن الصواب!!.»...يذكر اسم اهللا قبل أن يأكل

المنضدة، ويجوز الجلوس على الكرسي في أثناء األكل، وينبغي  على األرض وعلى

وله أن يأكل وحده في ! أن يرضى ربه بالطعام في الوقت الذي يشبع فيه نهمته منه

  !.أو يأكل مع آخرين. إنائه
. سم اله«والواجب حقا أن يسمي اهللا قبل األكل فقد صح قول رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

وقد وردت أحاديث شتى في آداب األكل بعضها صحيح، وبعضها !.»وكل مما يليك وكل بيمينك،

وقد روى . فالقول بأن أستعمال السكين في األكل حرام ال أصل له.مرفوض، وبعضها من عادات العرب

ال تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع األعاجم وانهشوه نهشا «أبو داود حديثا عن عائشةجاء فيه 

وهذا حديث باطل فقد ثبت في الصحاح أن الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ كان !.»وأمرأفإنه أهنأ 

ولم يجيء .يستخدم السكين في تقطع اللحم وهو يأكل، وسند الحديث المروي عن أبي داود مرفوض

أو نهي عن األكل فوق طاولة، وما سكت الشارع عنه فهو في دائرة العفو، . أمر باألكل على األرض

وقد كان النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مخشوشنا في حياته ال مترفا، !.كان لوجوب أو حرمةوال م

  . ومع ذلك لم يحرم حالال، ولم يضيق واسعا
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  خالد الفحام/كيميائى باقى من الزمن شهرين...اليوم يومك يا مصرى :الحكواتى...مع   
 ،1978 عام تأسس الحاكم، الحزب وهو:  الديمقراطي طنيالو الحزب:  وهي قانوني سياسي حزب 24 حاليا مصر في يوجد

 ورئيسه ،1976 عام تأسس:  االشتراكي العربي مصر حزب. الشريف صفوت  العام وأمينه  الجمهورية رئيس ويرأسه

 التجمع حزب. سالم حلمى الحالي ورئيسه ،1976 عام تأسس:  االشتراكيين األحرار حزب. األقصري فخرى وحيد الحالى

 ورئيسه ،1978 عام تأسس:  الجديد الوفد حزب. السعيد رفعت/د الحالي ورئيسه ،1976 عام تأسس:  الوحدوي نىالوط

 المصري الخضر حزب. الصباحي أحمد الحالي ورئيسه ،1982 عام تأسس:  األمة حزب. اباظة احمد محمود الدكتور الحالي

 الحالي ورئيسه ،1990 عام تأسس:  الديمقراطي االتحاد حزب. األعصر المنعم عبد الحالي ورئيسه ،1990 عام تأسس: 

 التكافل حزب. داود الدين ضياء الحالى ورئيسه ،1992 عام تأسس:  الناصري الديمقراطي العربي الحزب. ترك إبراهيم

 هورئيس ،2000 عام تأسس:  القومي الوفاق حزب. شلتوت أسامة دكتور الحالي ورئيسه ،1995 عام تأسس:  االجتماعي

 الجيل حزب.غزال فوزي دكتور الحالي ورئيسه ،2001 عام تأسس:  2000 مصر حزب. العجرودي رفعت دكتور الحالي

 ،2004 عام تأسس:  الحر االجتماعي الدستوري الحزب.الشهابي ناجي الحالي ورئيسه ،2002 عام تأسس:  الديمقراطي

 شباب حزب. موسى مصطفى موسى المهندس الحالى ئيسه،ور2004 عام تأسس: الغد حزب.القناوي ممدوح الحالي ورئيسه

 ورئيسه ،2005 عام تأسس:  الديمقراطي السالم حزب.  الهادي عبد أحمد الحالي ورئيسه ،2005 عام تأسس:  مصر

 الجمهوري الحزب.العزيز عبد مصطفى الحالي ورئيسه ،2006 عام تأسس:  المحافظين حزب.الفضالي بيومي أحمد الحالي

 ورئيسه ،2007 عام تأسس:  الديموقراطية الجبهة حزب.الرحمن عبد حسام الحالي ورئيسه ،2006 عام أسست:  الحر

:  المصري العمل حزب : رئاستها على التنازع بسبب نشاطها مجمد قانونية أحزاب  .حرب الغزالي أسامة الدكتور الحالي

 يتم لم ذلك وبرغم للحزب، رئيسا شكري إبراهيم على االتفاق تم, شكري إبراهيم هو المؤسسين وكيل ،1978 عام تأسس

 الوصيف المؤقت والرئيس, حسنين أحمد هو المؤسسين وكيل ،1990 عام تأسس:  الجديد الفتاة مصر التجميدحزب إلغاء

, العال عبد محمد المؤسسين وكيل ،1993 عام تأسس:  اإلجتماعية العدالة حزب).الحزب رئاسة على تنازع(الوصيف عيد

 المؤسسين وكيل ،1992 عام تأسس:  الديمقراطي الشعب حزب). الحزب رئاسة على تنازع( حسين كمال المؤقت لرئيسوا

      حافظ فؤاد خالد الحزب رئيس ونائب الجبيلي احمد حاليا الحزب ورئيس 2007 عام الحزب تنشيط تم.عفيفي أنور هو

 المسلمونالحزب المصرياإلخوان الشيوعي المصريالحزب الوسط حزب العربية الكرامة حزب: بها معترف غير وقوى أحزاب

  والهجرة التكفير اإلسالميةجماعة الليبراليالجماعة المصري
أال يوجد من ضمن هذه األحزاب القانونية حزب واحد يثير لعاب , هذه هى خريطة الحياة السياسية نظريا فى مصر فى الوقت الحالى 

نا اآلن فرصة سانحة لمن تخطى الثمانية عشر عاما وهى أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير للذهاب أى شاب مصرى أو شابة مصريةأمام

. من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا أو من الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء لقسم الشرطة لطلب التسجيل فى كشوف اإلنتخابات 

إذهب ببطاقة الرقم .. الكشوف ولكن سقوط اإلسم سهوا وارد فتأكد بنفسك وما بعدها فأنت مسجل تلقائيا فى  1982إذا كنت من مواليد 

ربما تجد طوابير ويطلب منك توقيع شيخ الحارة المجاور سكنه عادة للقسم (القومى أصل وصورة وكذلك شهادة الميالد لتسجيل إسمك 

.. بطاقتك والغالب إنك ستستلمها على شهر مارس خد منهم اإليصال إللى حتستلم بيه ) مايهمكش إعمل كل ده مرة واحدة فى العمر, 

  .  بس كده مبروك عليك وعلينا وإستخدم سالحك الجديد فى التغيير لألفضل بإذن اهللا

     www.eskandarani.nt     طيب على األقل إبعت لغيرك فى مصر علشان يعمله.. لو مش ناوى تعمل الكالم ده :  ملحوظة
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  من بديع الشعر العربى   :ركن األدب
  

 )ولعلها أن تنجــلي ولعلها( 
 

ملا حبس أبو أيوب الكاتب يف السجن مخس عشرة سنة ضاقت حيلته وقل صربه فكتب 
  :إىل بعض إخوانه يشكو إليه طول حبسه وقلة صربه فرد عليه جواب رقعته يقول

  )عجزت عن اخلطوب فمن هلا وإذا ... صربا أبا يوب صرب مربح ( 
  )عقد املكاره فيك ميلك حلها ... إن الذي عقد الذي انعقدت به ( 
  )ولعلها أن تنجــلي ولعلها ... صربا فإن الصرب يعقـب راحة ( 

  :فأجابه أبو أيوب يقول

  )وستنجلي بـل ال أقول لعلها   ...هلا  وأنا  ووعظتـين   صربتين( 
  )كان ميلك حلها    كرماً به إذ... ها صاحب عقد وحيلها من كان ( 

  فما لبث بعد ذلك أياما حىت أطلق مكرما وأنشد

  )إن الذي يكشف البلوى هو اهللا ... إذا إبتليت فثق باهللا وارض به (
  )ال تيأسن فـإن الصانع اهللا ... اليأس يقطع أحيانا بصاحبـــه ( 
   )لةً فيما قضى اهللا فما ترى حي... إذا قضى اهللا فاستسلم لقـدرته ( 

كطخيعِ سمجو كتنِقْم اَءةفُجو كتيافلِ عوحتو كتمالِ نِعوز نم وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه  
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  المراِهقةالفتاة العاطفة عند          :سيدتىلك يا

  
اإلنسان، (ن وكسائر المخلوقات وألن اهللا الخالق والمدبر قد جعل كل شيء في ميزان، فإن اإلنسا 

يكون ما عنده من غرائز وقوى وملكات بصورة موزونة ) النمو(وفي كل مراحل ) النبات، الحيوان

ومن هنا، فإن النمو .وبكل دقة، فال إفراط وال تفريط، وال ظلم وال عبث، تعالى اهللا عما يصفون

افقه نشاط فطري وغريزي من نوع العضوي المتسارع لدى الفتاة في هذه المرحلة من العمر، ير

آخر، فتتحرك العواطف والمشاعر في مجال جديد يترك آثاره على طبيعتها وسلوكها بشكل يضع 

أولياء األمور أمام واقع جديدفإن الفتاة في مرحلة المراهقة، تمر بدور التفتح والنشاط العاطفي 

ها واهتماماتها إلى بنات سنها، وإلى أبناء الخاص، حيث تغادر الفتاة تعلقها بوالديها، وتتجه بعواطف

ومن العالمات البارزة في مرحلة المراهقة، سرعة التبدل .الجنس اآلخر، وإلى الحياة الزوجية

العاطفي، حيث أنها قلقة وغير مستقرة على حال أو لون معين، ففي الوقت الذي يكون فيه أعضاء 

تتغير هذه الحالة ليحل محلها الغم والهم ألتفه هذه الفئة العمرية مسرورين ومنبسطين، يمكن أن 

كما إنه وقبل أن تتمركز عواطف الفتاة وتستقر .األسباب، فتارة يحبون بشدة وأخرى يكرهون بشدة

يرى موريس .حول الجنس اآلخر فإنها تتعرض إلى نوع من القلق واالضطراب الممزوج بالحيرة

اطفة الحب لدى اإلناث هي أخصب مما لدى الذكور دبس، إن اإلناث تنجذب إلى الحب مبكراً، وإن ع

كما إن اإلناث يرغبن في أن يكن .بكثير إال إنهن مختلفات عن الذكور في مجال االستمتاع الجنسي

محور ومركز الجذب في الحب وليس العكس، وهذه الحالة هي واحدة من الفوارق العاطفية بين 

المراهقة يتمتعن بدرجات عالية من اإلخالص  وفي ذات الوقت، فإن اإلناث في مرحلة.الجنسين

والصدق، وبميل عاطفي شديد إلى التضحية من أجل ما يحببن، وإن الخطر الذي يكمن هنا هو تغلّب 

الشعور العاطفي الطافح على المنطق والتفكير السليم األمر الذي تدعو إلى إعمال الرقابة عليه 

بنت النيل/إعداد                          )               منقول(  وترشيده باستمرار
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  :  للمناقشة قضية

    المصرى أفندى/ بقلم توابع مباراة الخرطوم          لماذا يكرهوننا  ؟          

للمونديال وكم   عاشت الجماهير المصرية ليلة حزينة بعدما منت النفس فى تحقيق حلم الوصول   

ال يجب ان نحزن كثيرا ألنها فى النهاية  ولذلك ,  اهللا وما شاء فعلكان الحلم قريبا جدا ولكن شاء 

وها هى بعض الظواهر التى ,  حتى ال يتكرر, واالهم ان نتعلم مما حدث  هى مباراة فى كرة القدم

  تحتاج الى ان نتعلم منها

عب ونحن ش ان نبالغ فى كل شيىء فى الفرح وفى الحزن فى التفائل وفى التشاؤم ال يجباوال 

  عاطفى يبالغ فى كل شيىء وينسى سريعا

 معهم   مع المصريين وكيف نتعامل نحن المصريين  وبكل وضوح كيف يتعامل الجميع ظهر ثانيا

فيه  فهوغير مرغوب وهنا يجب ان نغير ثقافة التعامل مع اآلخرين ونؤمن ان المصرى مهما اجاد

على يد دولة غير عربية 200 زائر فى عاموذلك ليس إال حسدا وكرها ولنا ان نقارن بين خروج الج

,    يد مصر اصبحت حربا ضروس فلم يحدث شيىء من الجزائريين ولكن مجرد فكرةخروجهم على

وهنا يصبح السؤال  افضل من الهزيمة من مصر وهو شعور من الجميع فالهزيمة من أى فريق

  !! !االهم هو لماذا يكرهوننا والكارهين هم العرب فى أى مكان وزمان 

ام الدنيا وام  مصر  يجب ان نقلل من نغمة ان ) لماذا يكرهوننا؟( ولالجابة على السؤال   ثالثا   

وليس معنى ذلك ان نقلل , الشعور يذيد فى كراهية اآلخرين لنا  فهذا  ....و ....و ... و   الحضارة

     كالمنا ولكن ان نقلل من حديثنا ونغمة   من شأن مصر

تف جميعا امام الغير حكومة ومعارضة وشعب حتى ال يتسلل الكارهون لمصر يجب ان نتكا رابعا 

  من هذا الباب 

باب الخيرللجميع وسوف  فرب ضارة نافعة فقد يكون هزميتنا من الجزائر هى  وهو االهم خامسا

والمزمرون  الطبالون نفيق ونصحح االخطاء ولن يحاول ان يستفيد من الفوز ان حدث

   مهفوالحدق ي ومااكثرهم

ولنعلم أن مصر طالما هى القوية فكل العرب سوف  التوفيق لمصر و للمصريين فكل  خيراا

يخافونها ويرضون ان تقودهم  أما مصر الضعيفة فجميع العرب سوف يكرهنها   وينافسهنا       

.و يفرحون لهزيمتها وسوف تتكرر مباراة الخرطوم فى كل عاصمة عربية 
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   اللطيف عبد طارق /م اعداد           فهمان واحد يقدمها         " عنوان غير من صفحة    "

  الخطوط الحمراء والدوائر عند اللعب مع الجزائر

  
يثحكى أن مباراةً فى كرة القدم بين مصر والجزائر أظهرت كم التفرق واالختالف بين ابناء العروبة كما 

فمهما كانت قيمة هذه المباراة  , نهم عرب الجزائر انها اوجدت  االحقاد والكراهية بين  المصريين و إخوا

ونتيجتها و فلم يكن من المتوقع ان يتم حشد آالف الجزائريين لكى يحاربوا المصريين على ارض 

الخرطوم ذلك البلد المسالم المحب لكل ما هو عربى  وحتى ال يدعى المغرضون فى اننا نتحامل على 

ان تسال عن نوعية المشجعين المصريين من جماهير عادية رجاال  فلك, الجزائريين ونجامل المصريين  

اما , وهذه النوعية جاءت لتفرح بفريقها وتشجعه , ونساء فنانين وادباء ورياضيين  وبعض رموز الحكم 

الجماهير الجزائرية والتى وصلت الى الخرطوم على متن طائرات عسكرية  وكأنهم ذاهبون الى ارض 

ه الجماهير ال فنان وال اديب وال حتى امرأة وطبعا ذلك ألنهم جنود فى معركة المعركة وليس فى هذ

  .الخرطوم وقد استغلوا طيبة شعب السودان المضياف و صاحب الحضارة والتاريخ 

توقعه المقادير ويلعب ال أخبرنى بعض الزمالء المغاربة ان كل بلد عربى فى شمال افريقيا ليدعو اهللا ان 

ويكفى االشارة , عنف  التشجيع الجزائرى وذلك يتماشى مع الطبيعة الجزائرية الجبلية مع فريق جزائرى ل

الى لعب الفريق المغربى على ارض الجزائر مع الفريق الجزائرى حيث خرج اآلالف من الجزائريين وهم 

  يسوقون الحمير وهى ترتدى فانلة الفريق  المغربى فىواحدة من اشرس مظاهرات التشجيع الكروى

ننا شعب السودان لندعو اهللا ان تنكشح الغمة وان يعود الجميع الى الصواب  وان تجمعنا اواصر االخوة إ

  ,وروابط الدين االسالمى الحنيف 

  )الخرطوم  -محمود محمد ِمكى المشلى / كتب صفحة هذا العدد الكاتب السودانى ( 
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      حمادىال يوسف /اختيارم     حيوانات عشرة أسرع    المنوعات صفحة
 سرعة الفهد؟تصل سرعة تبلغ كم تعلم هل سرعته؟ تبلغ كم تعرفون هل ولكن العالم، في حيوان أسرع هو الفهد أن أغلبنا يعرف

 بمعدل أي فقط، ثواني 3 خالل الساعة في كم 110 سرعة إلى 0 سرعة من يصل أن ويستطيع!! الساعة في كم 120 إلى الفهد

  حيوانات عشرة بأسرع قائمة وهذه اآلن حتى اختراعها تم  ديثةح سيارة   أي من أكبر تسارع

  الساعة في ميال 61 سرعته تبلغ: (الشائك الظبي-2          -)الساعة في ميال 70 سرعته تبلغ:  (الفهد:-1

                                                                          
  
  الساع في ميال 50 سرعته تبلغ: (األسد -4.             الساعة في يالم 50 سرعته تبلغ: (لنو -3

                                 .  

   الساعة في ميال 47.5 سرعته تبلغ:الربعي الحصان -6.  الساع في ميال 50 سرعته تبلغ:طومسون غزال -5

  
  الساعة في ميال 45 سرعته تبلغ: (األفريقي دالصيا لكلب -8    الساعة في ميال 45 سرعته تبلغ: (األيل -7

  ا                                      
    الساعة في ميال 42 سرعته تبلغ: (الرمادي لثعلب- -10       الساعة في ميال 43 سرعته تبلغ: (القَّيوط ذئب -9

                                                                 ا

 بتسجيلها قام حيث الساعة، في ميل30 هي اإلنسان لها وصل مسجلة سرعة أقصى أن هنا بالذكر الجدير ومن

 السرعةثانية 9ر69 مسجال م 100 سباق ذهبية بولت اوساين الجامايكي العالم في رجل اسرع األولومبي العداء

                              الساعة في ميل 18 إلى 15 حوالي الذكر لإلنسان المتوسطة القصوى

   .ة
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USEFUL  INFORMATIONS 

  1. Coca-Cola was originally green. 
2. the most common name in the world is Mohammed. 
3. The name of all the continents ends with the same letter that  they start 
with. 
4. The strongest muscle in the body is the tongue. 
5. There are two credit cards for every person in the United States . 
6. TYPEWRITER is the longest word that can  be made using the letters 
Only on one row! Of the keyboard. 
7. Women blink nearly twice as much as men!! 
8. You can't kill yourself by holding your breath. 
9. Both Humans and Giraffee  have the same number of bones in the neck 
10. People say "Bless you" when you sneeze because when you sneeze, 
Your Heart stops for a  millisecond. 
11. It is physically impossible for pigs to look up into the sky. 
12. The "sixth sick sheik's sixth sheep's sick" is said to be the toughest 
tongue twister in the English  language. 
13. If you sneeze too hard, you can fracture a rib. If you try to  suppress a 
sneeze, you can rupture a blood vessel  
      in  your head or neck and die. 
14. Each king in a deck of playing cards represents great king from 
history. 
Spades - King David  Clubs - Alexander the Great, Hearts - Charlemagne 
Diamonds - Julius Caesar. 
15. 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987, 654,321 
16. If a statue of a person in the park on a horse has both front legs In the 
air, the 
 person died in battle. 
17. If  the horse has one front leg in the air, the person died as a result of 
wounds received in battle. 
18. If the horse has all four legs on the ground, the person died of Natural 
causes. 
19. What do bullet proof vests, fire escapes,  windshield wipers and Laser 
printers all have in common?     Ans. - All invented by women. 
20. Question - This is the only food that doesn't spoil. What is this?   Ans. 
- Honey 
21. A crocodile cannot stick its tongue out. 
22. A snail can sleep for three years. 

        Selected by : Ahmad Ashor  


