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   "جدو"و " البرادعى"بين  :ـددلعاةـملـآ
كم فى مصر من أمور تضحك ولكنه ضحك مثل البكاء 

ى ذلك حال مصر هذه االيام   البرادعى وجدو والدليل عل

وهما شخصيتان بسيطتان لم يكن يدور فى مخيلتهما 

أنهما سيكونان محط انظار الشعب المصرى من الشمال 

الى الجنوب فالبرادعى وهو يبدا حياته بعد الخروج على 

المعاش كان يفكر فى السكينة وربما لم يكن يفكر فى 

من نصف حياته فى  العودة لمصرألنه عاش اكثر

الخارج فى االمم المتحدة فى مجال الطاقة النووية و 

وكذلك العب الكرة السكندرى جدو لم يكن يفكر إال فى 

ان يلعب لالتحاد السكندرى حتى ينهى حياته فيه بال 

, ولكن القدر كان بالمرصاد  , شهرة وال يحزنون 

والقدر فى حالة الرادعى هو حركة كفاية وهى تبحث 

بديل  للرئيس مبارك حتى ال يورث نجله جمال   عن

فجائت بالبرادعى وبدأت تلمعه للشعب المتعطش ألى 

فقط جاء القدر بالمعلم حسن " جدو"واما , وجه جديد  

شحاته وهو يبحث عن بديل لميدو فلم يجد إال جدو 

وألن االرزاق بيد اهللا فقد , فأخذه معه لكأس افريقيا 

عالم يلمعه حتى كان نجح جدو واشتهر وبدأ اال

إن ...االستقبال االسطورى لجدو بعد كاس افريقيا 

, الحالتين البرادعى وجدو هى اكبر دليل على حالنا 

فكما رأينا جدو بعد كاس افريقيا انه العب عادى وربما 

ال تستمر شهرته وكذلك بعدما شاهدنا البرادعى فى 

, ى احاديثه فوجدناه رجل عادى ربما يخفت نجمه ويختف

وفى الحالتين فالر ابح هو الرئيس مبارك والمعلم حسن 

  .....................     والحدق يفهم, شحاته 

  
  

  هذا العددإقرأ فى 

  بين البرادعى وجدو   العددكلمة *

  2بقلم رئيس التحرير                               ص
  

                     اخبار الجالية المصرية* 
   3ص  محمد عيد                        /اعداد  م    
      
  : قرأت لك •
  3ص                          بقلم ابن البلد     
   4ص  مصطفى داود   /م    النوبةمشاكل  •
  

   5حالد الفحام   ص/كيميائى  بقلم:   مع الحكواتى  •
  6ص                                ركن األدب *
  

  لك يا سيدتى  *  
  7ص                      لنيلبقلم بنت ا      
  قضية للمناقشة  *  
          8ص )                                المصرى أفندى(
     ـن غير  عنوانصفحة م*
 9ص           )طارق عبداللطيف /اعداد م (  
  نوعاتـمصفحةال*
   10ص       )       ايمن طاحون /م شرافإ( 
   
   

 AL BASHIR MAGA            11ص
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  :أخبار الجالية المصرية 
  "بمسيعيد"مجتمع الجالية المصرية 

  يدشن أحدث نظام تكافلى بين ابناء الجالية
تم تدشين   .eskandarani. netwwwبمشاركة موقع 

نظام التكافل االجتماعى بين ابناء الجالية المصرية فى مدينة 

ت حيث يتم فيه مسيعيد وذلك تحت اسم اسكندرانى مارك

االعالن عن أى شيىء زائد بحيث يمكن لكل من يحتاج ان 

يدخل الى الموقع وعن طريق التسجيل يتم جمع االثاثات 

المحتاجين من ابناء الجالية من  الزائدة وتوصيلها الى

 .الزمالء الجدد الذين يبدأون  تاثيث منازلهم فى قطر

ام  هو فكرة خالد الفح/ والمشروع كما اعلن عنه المهندس 

اساسها التكافل  االجتماعى وقد تصل الى ان تكون سوقا 

للتبادل بين كل ابناء الجالية فى مجال االثاث او السيارات او 

االجهزة الكهربائية  و وقد القت الفكرة قبوال كبيرا لدى 

الزمالء فى مسيعيد وسوف يتم التوسع بها فى مدن قطر من 

  . الشمال وحتى مسيعيد

 

خالد الفحام/ئىكيميا  

eskandarani market 
 شيل تعالى و… حاجات ببالش 

 
 محمد عيد / اعدا دمهندس 

  عضومجلس  الجالية المصرية  وامين الصندوق 

  

    : قرأتُ لك 

   ةراألمراض واألحزان واهلموم كفا

قُْل  " يقول اهللا تعالى  ومن يتق اهللا يجعل له مخرجاً

َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َربَّكُْم ِللَِّذيَن َأْحَسنُوا ِفي 

َهِذِه الدُّنَْيا َحَسنَةٌ َوَأْرُض اللَِّه َواِسَعةٌ ِإنََّما ُيَوفَّى 

الزمر  سورة  ")10(الصَّابُِروَن َأْجَرُهْم بِغَْيرِ ِحَسابٍ 

َعْن َأبِى َسِعيد َوَأبِى ُهَرْيَرةَ َأنَُّهَما َسِمَعا َرُسوَل اللَِّه 

َما ُيِصيُب الُْمْؤِمَن ِمْن «  صلى اهللا عليه وسلم َيقُوُل

َوَصبٍ َوالَ نََصبٍ َوالَ َسقَمٍ َوالَ َحَزنٍ َحتَّى الَْهمِّ ُيَهمُُّه 

 :النَّصب  مسلمصحيح  .»ِإالَّ كُفَِّر بِِه ِمْن َسيَِّئاِتِه 

 األلم والسقم الدائم :الوصب ..........    التعب

وَعْن َعاِئشَةَ قَالَتْ قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه 

َما ُيِصيُب الُْمْؤِمَن ِمْن شَْوكَة فََما فَْوقََها ِإالَّ « وسلم 

  . » َرفََعُه اللَُّه بَِها َدَرَجةً َأْو َحطَّ َعنُْه بَِها خَِطيَئةً

   ابشر بخير فإن الفـارج اهللا    يا صاحب الهم ان الهم منفرج

   التياسـن فـإن الكـافـي اهللا   الـأس يقطع احياناً بصاحبه

   ال تجزعن فـإن الصانـع اهللا    اهللا يحدث بعد العسر ميسرة

   اذا بليت فثق باهللا وارض به ان الذي يكشف البلوى هو اهللا

   فحسبك اللـه في كل لـك اهللا واهللا مالك غير اهللا من احـد

   

ابن البلد/ بقلم  
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  مصطفى داود/إعدادم                )الجزء االول(  عام ١٠٠مشاكل النوبة فى       
الهيئات  من على دراسة أجرتها لجنة المتابعة المنبثقة» مجلة البشير«حصلت 

اء مجلس النوبية فى اإلسكندرية آانت قد تمت طباعتها وتوزيعها على أعض
الشعب وتلخص المشكلة النوبية فى مائة عام وتضع الحلول لها وننشر أجزاء 

تقول الدراسة: الجزء األول:فى مطلع القرن العشرين آانت بالد النوبةتتكون  منها
 ٢٢آيلومترًا جنوب أسوان حتى خط عرض  ٣٥٠قرية على امتداد  ٣٩من 

ون القرى النوبية من مجموعات وتتك.على ضفتى النيل شرقًا وغربًا) وادى حلفا(
وتميزت  .نجعًا ٥٣٥متباعدة من المساآن تفتح أبوابها على نهر النيل، وامتدت تلك المساآن فى نجوع بلغ مجموعها 

مساآن النوبة عن غيرها من المساآن بالمناطق األخرى فى عدة وجوه أهمها ارتباطها باختيار أماآن البناء على 
عة الصخرية، إذ تتدرج األراضى فى االنخفاض من الشرق والغرب نحو النيل، فكان من مستويات األرض ذات الطبي

الطبيعى أن تجد غرف البيت الواحد على اتساع المساحة المقامة عليها تتفاوت فى ارتفاعاتها، ليسمح بوجود تيارات 
حارة فإن العمارة النوبية تواءمت مع هوائية، ويبلغ ارتفاع الجدار حتى أربعة أمتار، ونظرًا لطبيعة المناخ الجافة ال

البيئة، وتميز هذا التشييد بوحدة أساسية هى الحوش السماوى الذى تفتح عليه حجرات البيت. إنشاء خزان أسوان 
(١٩٠٢م): عند انتهاء بناء خزان أسوان عام ١٩٠٢ ارتفع منسوب المياه خلف الخزان إلى ١٠٦ أمتار، ليغرق مساآن 

دابود ودهميت وأمبرآاب وآالبشة : قى ومزروعات ونخيل وأشجار عشر قرى نوبية هىوأراضى زراعية وسوا
وأبوهور ومرواو وقرشة وآشتمنة شرق وغرب وجرف حسين والدآة، واجهت تلك القرى العشر آثار بناء الخزان 

وحدها دون أن تنال اهتمامًا رسميًا أو إعالميًا فى ذلك الوقت.التعلية األولى للخزان (١٩١٢م): بعد بناء الخزان، فإذا 
مترًا، ويتسبب  ١١٤، ليرتفع منسوب مياه الخزان إلى ١٩١٢بكارثة التعلية األولى للخزان تتسبب بطوفان جديد عام 

قورتة والعالقى والسيالة والمحرقة والمضيق والسبوع ووادى العرب : فى إغراق ثمانى قرى نوبية أخرى هى
وشاترومة.التعلية الثانية عام ١٩٣٢م: النوبيون فاجأتهم التعلية الثانية للخزان عام ١٩٣٢ فأغرقت مياهها هى األخرى 

المالكى وآروسكو والريقة وأبوحنضل والديوان والدر وتوماس وعافية وقتة وأبريم وجزيرة : عشر قرى نوبية هى
ة والشباك وتوشكى أبريم، بينما أضيرت بقية القرى النوبية اإلحدى عشرة األخرى، وهى عنيبة ومصمص والجنين

وبعد أآثر من ثمانية عشر عامًا من بناء الخزان، أصدرت . حينئذ ارتفع صوت النوبيين بالشكاوى .شرق وغرب
الخاص بنزع ملكية أهالى النوبة وتقدير التعويضات الالزمة إال أن القانون حفل  ١٩٣٣لسنة  ٦الدولة القانون رقم 

م رصده فى مذآرة النادى العربى العقيلى عن تعويضات منكوبى خزان أسوان ببنود مجحفة فى حق النوبيين، منها ما ت
وقبل أن نبين لحضراتكم األساس الذى قام عليه تقدير (ميالدية  ١٩٤٤فبراير  ١٢والتى أرسلت إلى مجلس الشيوخ 

ية اإلجراءات الذى لجأت إلى إصداره حكومة ذلك العهد متخط ١٩٣٣لسنة  ٦التعويضات، البد من ذآر القانون رقم 
العادية التى ينظمها قانون نزع الملكية العام، وقد أبان عنها معالى شفيق باشا وزير أشغال ذلك العهد عند عرض ذلك 

أنفقت مصر الماليين على إنشاء خزان أسوان «: إذ قال ١٩٣٣فبراير سنة  ٢٩القانون على مجلس الشيوخ بجلسة 
لمياه وآمالنا اآلن الطريقة لتخزينها فلو أننا انتظرنا خمس سنوات حتى تتم وتعليته وآل حضراتكم متشوق إلى زيادة ا

فاتباعنا القانون العادى  .إجراءات نزع الملكية بالطريق العادى لحرمنا إذن مصر من المياه حرمانا ماديًا بدون مبرر
انون المذآور من وضع اليد فى وإذا مكننا الق.. فى إجراءات نزع الملكية هو حرمان مصر من المياه طول هذا الزمن

الحال على األطيان فإنه ال يمكن ال للقضاء وال للخبراء وال أصحاب الشأن من معرفة معالم األرض بعد غمرها فى 
أين آنت مدة الثالث السنوات الماضية حينما «فرد عليه شيخ أغضبه تبرير الوزير لهذا القانون قائًال  .»نوفمبر المقبل

لم لم يعمل هذا من قبل وهل تنطبق السماء على األرض لو أجلنا إمالء الخزان للمنسوب الجديد سنة تقررت التعلية؟ 
والقانون المذآور قضى بنزع ملكية المناطق المنكوبة .»أخرى وقد مضت علينا ثالثون سنة على هذه الحال؟

 ١٥ى فرضتها الحكومة تعسفًا إال مدة بأجمعها ولم يترك للنوبيين فرصة للمعارضة فى تقدير التعويضات إل» النوبية«
يومًا وهى مدة قصيرة لم يتمكن إال الكثيرون خاللها من االطالع على مقدار تعويضاتهم هذا فضًال عن جهل أغلبية 

األهالى بطرق المعارضة فى التقدير، حتى إن الكثيرين منهم لم يعلموا بذلك الطريق القانونى للمعارضة إال بعد فوات 
.ميعادها  
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  دعى والمعادلة الصعبةالبرا :مع الحكواتى 

  
وبعض  الحاآم تقريبا ال يختلف على البرادعى آشخصية وطنية تحاول التغيير لألفضل غير أعضاء الحزب الوطنى

وأغلبية , لذلك فالرجل والحق يقال قد نال إعجاب قوى وطنية آثيرة , األحزاب المصرية األخرى التى ال صوت لها 
فى إحدى ( عصام العريان/ حتى اإلخوان قد أعلنوها صراحة على لسان الدآتور , ب المصرى العادى ساحقة من الشبا

وآل ذلك بغض النظر ,  وقوفهم مع الرجل على األقل من ناحية المبدأ )مداخالته على إذاعة البى بى سى  باللغة العربية
حف القومية عقب إبدائه مجرد النية فى الترشح عن الحملة اإلعالمية الشرسة الغير منطقية التى شنتها عليه الص

على األقل فالبرادعى هو (وهذا فى حد ذاته قد فضح آتاب تلك الصحف المسماة بالقومية , للرئاسة إن سمحت الظروف 
فهم هنا ال , وأظهر مدى إرتباطهم الوثيق بالنظام ) فى النهاية شخصية مصرية له حقوق مثل غيره آفلها الدستور

  .عن النظام فى حد ذاته بل على مصالحهم ومكاسبهم الشخصية فى ظل هذا النظام  يدافعون
ولكن .. أما عن البعض اآلخر المشكك فهو يرى أنه ليس آل من شغل منصبا دوليا مرموقا قادر على قيادة دفة البالد   

و قادم هم أيضا من أسلحة الحزب فالتشكيك والتردد والخوف مما ه, هؤالء قد فشلوا فى إعطائنا الحل العملى البديل 
  . الوطنى الحاآم فى هذه المعرآة 

فالرجل ليس عضوا فى الحزب الحاآم وال .... ال هناك مشكلة آبرى هى وماذا بعد ؟؟ !! .... إذا فليست هناك مشكلة 
إذا فلكى يتم ترشيحه . ) ..الحزب الذى ينتمى إليه عدد من أفراد عائلته(يريد اإلنضمام إلى الهيئة العليا بحزب الوفد 

لمنصب رئيس الجمهورية وجب عليه الحصول على توقيعات أآثر من مائتى عضو من أعضاء مجلسى الشعب 
  .وهذا فى حد ذاته مستحيل ألن جلهم من أعضاء الحزب الحاآم , والشورى 

ه ضمن المرشحين للرئاسة إذا فهو يعلم تمام العلم بأنه ليس من الوارد بحكم الدستور وبهذه الظروف أن يكون إسم
الوفد والتجمع والناصرى : ولهذا السبب فقد لجأ إلى تشكيل لجنة أهلية يشارآه فيها حتى اآلن أحزاب , القادمة 

والذى تشرفت بعضويته فى أجازتى السابقة آبادرة منى فى المشارآة السياسية حتى وإن آنت (والجبهة الديمقراطية 
القضاء اإلداري ولكنه من األخبار السارة أن  , اآلن نظرا للتوقيت الغبى إلستخراجها  ال أمتلك بطاقة إنتخابية حتى

بل  ألزم وزارة الداخلية بفتح باب القيد في الجداول االنتخابية وإصدار بطاقة االنتخاب طوال العام  بمجلس الدولة
لذلك سأحاول فى أجازتى القادمة ,  ج آتعويض للمواطن الذى رفع القضية 3000وألزم وزارة الداخلية بدفع مبلغ 

  .هذا باإلضافة لعدد من الشخصيات العامة وأساتذة فى الحقوق والقانون الدستورى , ) بإذن اهللا إستخراجها
أما عن جبهة البرادعى واألحزاب المشارآة معه فهى تهدف إلى تعديل الدستور بحيث ال يكون من المستحيل على أى 

وأنا شخصيا أرى أنه طلبا عادال ومعقوال ومع بعض الضغوط الشعبية وتأييد , لمنصب وطنى شريف الترشح لذلك ا
  .الشباب المصرى المتحمس بصفة عامة له فإنه من الوارد تنفيذه 

البرادعى شخصية دوليه ووصوله : (( ومن آراء أحد أصدقائى المثقفين الذين أعتز بصداقتهم على الفيس بوك 
لنوويه آان بدعم أمريكى وتوقيت دخوله الساحه السياسيه وتشكيل الجمعيه الوطنيه للتغيير لمرآزه فى وآالة الطاقه ا

من أسمها واضح أن ,  )بس يارب ال تكون هناك مقصلة(منقول من نظام الثورة الفرنسيه  .. أيضا محسوب بدقة
أنها الثورة , لمعارضة للنظام البرادعى يقصد أن الجمعية الوطنيه للتغيير هى بديل لمجلس الشعب يجمع آل القوى ا

  عالء األسوانى على األرجح ... ؟  ترى من يكون تشارلز ديكنز الذى سيؤرخ لتلك الفترة , المصرية نحو الديمقراطيه
  (( 

من موقع الحزب اإللكترونى فيبدو أن اإلسم اآلن قد تغير ) رئيس حزب الجبهة(ونقال عن  الدآتور أسامة الغزالى حرب 
وسواء آانت جمعية وطنية للتغيير أم أى مسمى آخر فإن األفعال فى ,  جمعية المصرية للديمقراطية والتغييرلا: إلى 

  .هذا لو عشنا إن شاء اهللا .. وهذا ما ستنبئنا به األحداث القادمة , النهاية هى األهم بالنسبة لنا 
  
  

www.eskandarani.net         
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  ابن البشير/ اعداد                                      :           ُركن األدب

  خيُر الكالمِ  واألشعار  فى مدحِ رسوِل اهللا ذى األنوار
  ألمير الشعراء أحمد شوقى) ُوِلَد الُهدى( قصيدة 

  ثناء  و تبسم    الزمان   وفم        ضياء   فالكائنات  الهدى   ولد 

  بشراء   به  الدنيا  و   للدين        حوله   المالئك   المأل و الروح 

  والسدرة العصماء   والمنتهى     والعرش يزهو والحظيرة تزدهي

  غناء       شذية   بالترجمان            وحديقة الفرقان ضاحكة الربا

  ءروا   البديع القلم  واللوح و         والوحي يقطر سلسال من سلسل

  في اللوح واسم محمد طغراء     نظمت أسامي الرسل فهي صحيف

  واسم طه الباء  هنالك  ألف       حروفه    بديع   في الجاللة   اسم 

  من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا         تحية الوجود من جاء  يا خير 

  ومساؤه بمحمد وضاء               يوم يتيه على الزمان صباحه

  " العزائم ابى محمد ماضى" لإلمام ) قدرى أصوغ لك المديحالى ع(قصيدة 

  على قدرى أصوغُ لك المديحا         ومدُحَك صاغه ربى صريحا

  ومن أنا يا اماَم الرسِل  حتى          ُأوفى قدَرك السامى شُروحا

  ولكـنىِّ  ُأحُبَك  مـلُء  قلبى         فأسعد  بالوصاِل  فتاً  جريحا 

  فتتنى  معنى        يروُم  القُرَب  منَك  ليستريَح  وداوى بالوصاِل

  افـموسى ُردَّ  بعَد سؤاِل ربى         وأنت رأيتَه  كشفاً  صحـيح 
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  بنت النيل/ إعداد   األُم فى ظالِل السيرة الشريفة  لك يا سيدتى
مصطفى صلى اهللا ونحُن تهُب علينا نسمات شهر ربيع األول  شهر األنوار المحمدية فى ذكرى مولد ال

عليه وسلم نعايش سيرته الشريفة  ونستخلص القدوة الحسنة من سيرته صلى اهللا عليه وسلم حيث قال 

ومن هذه األسوة " بسم اهللا الرحمن الرحيم ولكم فى رسول اهللا ُأسوة حسنة" اهللا تعالى فى كتابه الكريم 

هللا قدر له ان ينشأ يتيم االب وان يصبح نعايش دور األمومة فى حياته صلى اهللا عليه وسلم وكيف ان ا

يتيم األم وهو ماذال طفال صغيرا وهى حكمة عالية هللا سبحانه وتعالى و كيف كانت أالمومة فى حياته 

صلى اهللا عليه وسلم وكيف تتجلى عظمة األمومة ونحن نتابع سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فنجد 

. ة  سيدات فضليات كُنَّ هنَّ مثال األمومة الحقة فى حياته ان األمومة مع رسول اهللا تتجلى فى خمس

وكيف كانت هى نبع االمومة األول فى حياة الرسول "  آمنة بنت وهب " اولهن كانت ام الرسول السيدة 

وكان الرسول يحب امه , وكيف قدر اهللا لها ان تكون اما لخاتم الرسل وهو شرف ليس يضاهيه شرف 

حليمة "ثم تأتى األم الثانية للرسول وهى السيدة . وهو قدوتنا واسوتنا جميعا ويذكرها بالخير دائما

مرضعته فى صباه وهى  التى  تشرفت بأن كانت اما للرضاعة للرسول واما نشأ الرسول فى " السعدية

" فاطمة بنت اسد" واألم الثالثة وهى السيدة . وكيف ان الرسول كان يذكرها بالخير دائما, حضانتها 

وقد كانت السيدة , زوجة عم الرسول ابى طالب الذى كفل الرسول بعد وفاة جده عبد المطلب  وهى

فاطمة بنت اسد من اوائل النساء الالتى اسلمن وكانت اما حقيقية للرسول عاش فى كنفها زمنا كبيرا  

األولى السيدة واألم الرابعة هى ام اوالد الرسول وزوجته , وكان ال يذكرها الرسول إال بالخير والحب 

وهى أم المؤمنين خديجة التى وقفت بجانب الرسول فى اشد محنته وسانتدته "  خدبجة بنت خويلد"

وكانت اول المسلمين به وكيف أنها تحملت ارهاصات بداية مهبط الوحى على الرسول وهو يتحنث فى 

جته خديجة وام اوالده غار حراء وكيف كانت نعم السند له عندما جاءه الوحى فرجع الى بيته حيث زو

وهكذا تكون الزوجة سكنا مودة فى طاعة اهللا و وخامس األمهات فى حياة , فطمأنته وشدت من أزره 

وكيف كانت هى واوالدها مصدرا إلظهار معانى الحب " فاطمة " الرسول وهىابنته وأم احفاده السيدة 

صلى اهللا عليك ياسيدى . ألبناءنا واحفادنا والحنان من الرسول  حتى يكون قدوةً لنا جميعا فى معامالتنا 

وما , يارسول اهللا  وأمدنا بمدد محبتك وجعلنا من الذين يشربون من كوثرك صلى اهللا عليك وسلم 

أحوجنا هذه األيام وقد تتطاول الحاقدون عليه ان نحى ذكرى مولده احياء يليق بمقامه صلى اهللا عليه 

كرى احتفاال اليليق به صلى اهللا عليه وسلم ومنا من يمنع االحنفال وسلم فال نختلف ومنا من يحتفل بالذ

مظنة الخطأ وان الرسول لم يحتفل بمولده ولكننا نحتفل جميعا بإحياء ذكرى مولده بأن نرد اساءة من 

اساء اليه وان نعود الى سيرته الشريفة فنتذاكرها وندرسها ألبناءنا وان نتوقف عن مظاهر االحتفال 

" قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا" قال تعالى ,  ن الدين وان نفرح جميعا برسول اهللا الخارجة ع

                                صدق اهللا العظيم"  وما أرسلناك إال  رحمة للعالمين "وقال تعالى 
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  للمناقشة يةضق

   "هل نحن فعالً متدينون" األخالق بال تدين أفضل من التدين بال أخالق 

 )مختصر( عالء األسواني / بقلم 
اليوم األول بينما كنت  وفى. آالف العاملين لألسنان فى هيئة حكومية كبرى تضم على مدى سنوات، عملت طبيبا

دعانى ألداء  باسم الدكتور حسين الصيدلى، ثم شخص، قدم نفسه المرضى، انفتح باب العيادة وظهر أعالج أحد

 ودخلنا فى مناقشة كادت تتحول إلى ...أنتهى من عملى ثم أؤدى الصالة تىفاعتذرت ح صالة الظهر جماعة،

اكتشفت بعد ذلك أن  .العمل بالصالة، وأصررت على استئناف أصر على أن أترك المريض أللحق مشادة، ألنه

لهن العامالت كو حالة التدين على أشدها بينهم كانت. حسين شائعة بين كل العاملين فىالهيئة أفكار الدكتور

 تماما عن العمل، ويشرعون فى على األقل ينقطع العاملون جميعا الظهر بنصف ساعة محجبات، وقبل أذان

 اشتراكهم فى رحالت باإلضافة طبعا إلى. الجماعة فى الطرقات، استعدادا ألداء صالة الوضوء وفرش الحصير

 أجمل أن يكون اإلنسان متدينا، على فما كل هذا لم أكن ألعترض عليه،.سنويا الحج والعمرة التى تنظمها الهيئة

يرتكبون انحرافات  الفرائض، بالرغم من التزامهم الصارم بأداء ما اكتشفت أن كثيرا من العاملين أننى سرعان

. المال العام المرؤوسين وحتى الرشوة ونهب والكذب والنفاق وظلم بدءا من إساءة معاملة الناس جسيمة كثيرة

أدوية  أنه يتالعب فى الفواتير ويبيع فى دعوتى للصالة، تبين فيما بعد الصيدلى الذى ألح بل إن الدكتور حسين

لدرجة جعلت  كل مكان، مظاهر التدين تنتشر فى ...مصر كلها ما حدث فى تلك الهيئة يحدث اآلن فى إن ،لحسابه

وفىنفس  ...وجه األرض فى دراسة حديثة له، يعتبرالمصريين أكثرالشعوب تدينا على معهد جالوب األمريكى،

ال بد هنا ..الفساد والرشوة والتحرش الجنسىوالغش والنصب والتزوير متقدما فى الوقت، فإن مصر تحتل مركزا

ماليين  هل تحول: والسؤال هنا. الوقت؟ نكون األكثر تدينا واألكثرانحرافا فى نفس كيف يمكن أن: أن نسأل

 فالمصريون متدينون فعال عن.. ذلك المشكلة فى مصر أعمق منأعتقد أن  ؟.إلى نماذج من تارتوف المصريين

بالطبع، ففى  اليجب التعميم. بغير أن يؤلمهم ضميرهم الدينى لكن كثيرا منهم يمارسون انحرافات...إيمان صادق

استقالل  العظام الذين يخوضون معركة القضاة .يراقبون ضمائرهم فى كل ما يفعلونه مصر متدينون كثيرون

 تزوير الحكومة لالنتخابات، والمستشارة نهى الزينى التى فضحت المصريين وحريتهم، دفاعا عن كرامة القضاء

 وغيرهم .العام من النهب فى صفقة عمرأفندى الذى خاض معركة ضارية ليحمى المال والمهندس يحيى حسين

 الذين يتحرشون بالسيدات فى ولكن بالمقابل، فإن مئات الشبان..الصحيح كل هؤالء متدينون بالمعنى. كثيرون

 األطباء ...األبرياء ضباط الشرطة الذين يعذبون...العيد، قد صاموا وصلوا فى رمضان الشوارع صباح يوم

الذين يزورون بأيديهم  والموظفون ...العامة المرضى الفقراء فى المستشفيات والممرضات الذين يسيئون معاملة

متدينون وحريصون على  الغش الجماعى، معظم هؤالء طلبة الذين يمارسونوال االنتخابات لصالح الحكومة، نتائج

  .السلوك العقيدة عن ومجتمعنا يعانى اآلن من انفصال .تمرض كما يمرض اإلنسان إن المجتمعات. الفرائض أداء
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   اللطيف عبد طارق /م اعداد           فهمان واحد يقدمها         " عنوان غير من صفحة    "

 ؟!!!الماء من لالقلي
 قصير وقت وبعد ”حماتها“ ووالدته زوجها مع لتعيش وذهبت فتاة تزوجت أن طويل وقت منذ الصين في حدث

 عادات من كثيرة عادات وكانت تماما، متباينة شخصياتهم كانت حماتهافقد مع تتعامل أن تستطيع ال أنها هاله اكتشفت

 تتوقف ولم أسابيع تبعت وأسابيع أيام، تلت لهاأيام االنتقاد دائمة كانت حماتها أن على عالوة غضبها تثير حماتها

 ان عليها كان القديمة، الصينية للتقاليد طبقا أسوأأنه األمور جعل ما ولكن والخناقات، المجادالت عن وحماتها الزوجة

 شديدا إجهادا يسببان زلالمن يمآلن اللذان السعادة وعدم الغضب وكان رغباتها كل لها تلبى وأن حماتها أمام تنحني

 ودكتاتوريتها السيئة حماتها طباع من تتحمألكثر أن الزوجة استطاعة في يعد لم المسكينأخيرا للزوج وتعاسة

 بائعا وكان هوانج مستر والدها صديق الزوجةلمقابلة فذهبت ذلك حيال شيء تفعل أن قررت وسيطرتها،وهكذا

 مشكلتها تحل أن يمكنها حتى السامة األعشاب ببعض يمدها لو إمكانه في كان لو وسألته الموقف له لألعشابشرحت

 أن عليك ولكن مشكلتك، حل في سأساعدك أنالها قال وأخيرا للحظات األمر في هوانج مستر فكر ..األبد والى مرة

 انسحب'لي تقوله شيء أي سأفعل أنا هوانج مستر يا نعم' :قائلة الزوجه أجابت 'لك سأقوله ما وتطيعي لي تصغي

 أن وسعك في ليس ' :لها قطارةوقال شكل علي صغير علبة ومعه دقائق بضعة عاد ثم الخلفية للغرفة هوانج مستر

 من عدداً سأعطيك ولذلك الشكوك، حولك ثارت وإال حماتك، من تتخلصي كي المفعول سماسريع تستخدمي

 اللحموتضعي أو الدجاج من طعام يومين كل لها تجهزي أن وعليك جسمها، في وببطء تدريجيا ستعمل األعشابالتي

 حريصة تكوني أن عليكموتها، عند أحد فيك يشك لن أنه متأكدة تكوني وحتى طبقها، في القطارة هذه من قليل به

 وأنرغباتها كل تطيعي أن أيضا وعليك أبداً، معها تتشاجري ورقيقة،وأال صديقة تجاهها تصرفاتك تصير وأن..جداً

 اغتيال من لتتمكن مؤامرتها تنفيذ في تبدأ للمنزلكي وأسرعت بهذا الزوجة سعدت'ملكة كانت لو كما تعامليها

 في المحلول من بعض وتضع لحماتها الطعام تعد يومان وكل الشهور توالت ثم أسابيع مضت ..حماته

 كما وعاملتها اتهاحم وأطاعت طباعها في االشتباه،فتحكمت تجنب عن هوانج مستر لها قاله ما دائما وتذكرت..طبقها

 وجدت أنها حتى وإصرار، بقوة طباعها في تحكمها الزوجة تماما،مارست البيت جو تغير شهور 6 بعد.أمها كانت لو

 حماتها، مع جدال في تدخل ولم..قبل من كانت كما تضطرب حتى الجنونأو حافة حتى أعصابها تفقد ال ما غالبا نفسها

 كانت لو كما تحبها وبدأت ابنها زوجة جهة من الحماة اتجاه تغير.أسهل معها افقالتو وبدا طيبة أكثر اآلن بدت التي

 الزوجة يجدهوأصبحت أن ألحد يمكن ابن زوجة أفضل هي ابنها زوجة واألقرباءأن لألصدقاء تذكر واستمرت ابنتها،

 وهو البيت في تغيير من حدث قد بما سعيدا الزوج وأصبح ووالدت بنتا كانتا لو كما بعضهما يعامالن اآلن وحماتها

 عزيزي' :له وقالت هوانج مستر والدها لصديق أخرى مرة الزوجة ذهبت األيام أحد وفي يحدث ما ويالحظ يرى

 أعطيته الذي السم بسبب تموت أن أريدها حماتيوال قتل من السم منع في المرة هذه ساعدني فضلك من هوانج، مستر

 عن عبارة لك أعطيتها التي العلبة كانت لقداإلطالق على سما أعطيك لم أناهال وقال رأسه وهز هوانج مستر لهاابتسم

  مجدى مرسى/ إختيار م                              عقلك في كان الوحيد والسم ؟!!!الماء من القليل
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 طاحون أيمن /  م اختيار           االدارة فن            المنوعات صفحة

 أحد في الجمارك بوابة عبر يمران رجالن هناك كان. اإلداري للفكر تنمية اوفيه ... أعجبتني قصة
 ,كبيرتين حقيبتين ويحمل يابانيا األول الرجل كان,المطارات

 .بوابةالجمارك عبر بحقائبه المرور على الياباني يساعد وكان بريطانيا الثاني كان بينما
 ,ساعته في صغير زر على جلالر ضغط,معتادة غير بنغمة الياباني ساعة رنت عندها
 …الساعة في موجود للغاية صغير هاتف عبر التحدث في وبدأ

 ! المتقدمة التكنولوجيا هذه من بالدهشة البريطاني أصيب
 .البيع رفض الياباني ولكن ,الساعة مقابل دوالر 5000 الياباني على وعرض
 .الجمارك عبر بحقائبه المرور في الياباني مساعدة في البريطاني استمر
 !…اخرى مرة ترن الياباني ساعة بدأت ,ثوان عدة بعد
 ,دقيقة مفاتيح ولوحة شاشة فظهرت الساعة غطاء الرجل فتح ,المرة هذه

 !…عليه والرد االلكتروني بريده الستقبال الرجل استخدمها
 ,مقابلها دوالر 25000 الياباني على وعرض شديدة دهشة في للساعة البريطاني نظر
 ,للبيع ليست الساعة إن الياباني قال ىاخر مرة
 .الضخمة حقائب حمل في الياباني مساعدة في البريطاني استمر اخرى مرة
 ,فاكس الستقبال الياباني استخدمها المرة هذه وفي ,ثالثة مرة الساعة رنت
 ,الساعة شراء على مصمما البريطاني كان المرة هذه
 !…دوالر 300,000 الى وصل حتى عرضه الذي الثمن من وزاد
 شيكا له وحرر شيكاته دفتر البريطاني فأخرج,بالفعل بحوزته النقود كانت ان ,الياباني سأله عندها
 ,بنكه الى الشيك صورة لنقل الساعة الياباني استخدم عندها!…فورا بالمبلغ
 .مبتعدا وسار للبريطاني واعطاها ساعته خلع ثم!…سويسرا في حسابه الى المبلغ بتحويل وقام
 “ ! حقائبك نسيت لقد   ! البريطاني صرخ  “ انتظر
 او رأيت العمل مجال في مرة كم! !)الساعة بطاريات ،وانما حقائبي ليست انها)( قائال الياباني رد

 يترتب ما تعي أو بالفعل؟ عملها طريقة تفهم ان بدون فورا باعتمادها قمت ثم,رائعة فكرة عن سمعت

  ؟؟؟ ئجالنتا كانت وماذا  !! عليها
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The Berlin Blockade 
In 1948, Stalin, leader of the Soviet Union, blocked all rail and road access to Berlin. This sudden and 
unexpected move led to a major U.S. operation known as the Berlin Airlift, in which supplies were flown 
into the city for almost a year. 

Background 

At the end of World War II, defeated Germany was divided into four zones, controlled separately by the 
U.S., France, Britain and the Soviet Union. Although Berlin lay deep within the Soviet zone, it too was 
divided into four sections. 

While the Western countries (France, Britain and the U.S.) hoped Germany would soon be united as a 
democratic country, the Soviet Union hoped that Germany would follow its own example and become 
communist. 

Causes of the Berlin Blockade 

Stalin was renowned for his paranoia. He had submitted his own people to terrible purges in order to 
cleanse the Soviet Union of opposition. It is therefore unsurprising that he felt threatened by Western 
presence in the heart of the Soviet zone.In 1948 the three non‐Russian zones united to form one economic 
unit. Stalin did not like the idea of a strong Germany. He attempted to force out the Western Allies by blocking 
all the supplies to them in Berlin, therefore having complete control of Berlin itself. 

Consequences of the Berlin Blockade 

The Western half of Berlin contained around two and a quarter million people who had only six week's 
worth of food. West Berlin, despite its strategic liability because of the surrounding Soviet zone, had 
become a symbol of democratic resistance to the expansion of communism. The U.S. saw the blockade as 
a test of their commitment and, unwilling to risk military confrontation with the Soviet Union, they took 
the lead in the major air-lifting operation. 

Consequences of the Berlin Blockade and Airlift 

Due to the blockade tension between the US and the Soviet Union increased. In response to what the US 
deemed the threat of communism, the Northern Atlantic Treaty Organisation (NATO) was established as 
an alliance against the Soviet Union. NATO included France, Britain and the US, as well as a number of 
other non-communist countries.Germany remained divided and in 1949 West Germany became known 
officially as the Federal Government of Germany, whiles the Soviet zone or Eastern Germany, became 
the German Democratic Republic. Despite its title, East Germany was communist. In 1954 West 
Germany was admitted to NATO and began to rearm, despite Stalin's worries about a strong Germany. 
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