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 الكترونية  ثقافية ادبية اجتماعيةـة يهـر ـة شلـجـم

Web site www.saidabuazayem.net 
                                                                        ----------------------------------------- 

 هـ1431   محرم/صفر          (ة عشر الرابعنة سـلا ) 157 لعددا             م 2011  يناير

 العدد السنوى الممتاذ
 

 
 لصاحبه ال تحزن إنَّ اهلل معنا ( ن إذ هما فى الغار إذ يقولثنيثانَى إ)                           

 جرُة لرسول ى                                               
__________________________________________________________________________________ 

        !!!!!!!! الحزب الوطنى عمى طريق االتحاد االشتراكى :        كممة العدد   *
ويكيميكس " زلزاٌل   بين  الحقيقة  و الخيال  "       قضية لممناقشة :* 
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 الحزب الوطنى    :ـذدٌعاخـٍّـو
 !!عمى طريق االتحاد االشتراكى   

العممية اإلنتخابية لمجمس الشعب المصرى بإنتياء 
عالن النتائج والتى أكدت الفوز الكاسح لمحزب  وا 
الوطنى والخسارة الكاممة لكل رموز المعارضة من 
إخوان ووفديين ويساريين ومستقمين وحتى بعض 
الوجوه التى كانت ُتحسب عمى الحزب الوطنى مثل 
ب نقيب االطباء الدكتور حمدى السيد , اصبح الحز 

الوطنى ىو االمتداد الطبيعى لالتحاد اإلشتراكى فى 
الستينات وبداية السبعينات من القرن العشرين , 
ولكن الفرق أن االتحاد االشتراكى كان ىو التنظيم 

حزب الوطنى الوحيد السياسى فى مصر إال أن ال
ُيسمى نفسو حزب االغمبية و ولكن اين ىى االقمية 

 وطنى ؟؟؟؟ اييا السادة أرباب الحزب ال
إن المتتبع لمعماية االنتخابية لمجمس الشعب يدرك 

ومنذ البداية أن أرباب الحزب الوطنى قد عقدوا 
العزم عمى خنق المعارضة ومسح االقمية من 

الوجود , وىو واقع مرير ال ُيبشر بأى خير لمصر , 
فمصر فى القرن الحادى والعشرين ليست ىى 

فو الثانى مصر القرن العشرين وخصوصا فى نص
منو حيث ال احزاب وال معارضة , ولكن مصر اليوم 
ال يمكن ان تعيش بال معارضة ولن ترضى بعودة 

 االتحاد االشتراكى مرة اخرى .........
لقد أخطأ ارباب الحزب الوطنى فى اإلستئثار بالحكم 
فوجود المعارضة ىوأكبر ضامن لالمن والسمم فى 

 مصر  , فيل أنتم تدركون ؟؟؟؟؟

 هذا العددرأ فى إق

الحزب الوطنى عمى طريق العدد   كممة *
 2ص     بقمم رئيس التحرير    االتحاد االشتراكى 

رسبٌخ اٌٝ اٌراثطخ   اخبار الجالية المصرية  *

    3ص         اعذاد  َ/ِحّذ عيذ        اٌّصريخ 
  

 :  عبَ اٌريبضخ      2010 أخجبر اٌريبضخ* 

 3ص                         ثمٍُ:وبثزٓ ويّٛ       

 اليجرة النبوية     صورة الغالف *
 4ص                                   بقمم ابن البمد

        االفتاء والوسعان          :  مع الحكواتى *

 5ص                            كيميائى /حالد الفحام بقمم

 
                      م /عبدالرحيم    :ركن األدب   *

 6ص                   من اقوال االمام الشافعى
 

"ٚيىيٍيىس"زٌساي ثيٓ اٌحميمخ  : لضيخ ٌٍّٕبلشخ*

 7ص                 ثمٍُ اٌّصرٜ أفٕذٜ       ٚاٌخيبي 

 

حىبَ ِصر فٝ اٌمرْ اٌزبسع عشر  :ِخزبراد  *

     8ص اٌذيَٓ/ احّذ  عس اخزيبر  ٚاٌمرْ اٌعشريٓ

    اسباب تمرد الزوجة على زوجها  : ا سيدتىلك ي *  

   9ص  اعداد / بنت النيل                      

    ـن غير  عنوانصفحة م*

 11ص         اعداد م /طارق عبداللطيف ()  

                               :  نوعاتـمصفحةال*

  12ص               ( م/ايمن طاحوناعداد  )

 AL BASHIR MAGA   13ص 



   هـ1432  صفر/محرم          (عشر ةالرابعنة سـلا) 157 لعددا              م 2011   يناير

 مجلة البشير
 Web site www.saidabulazayem.net،الكترونية ادبية ثقافية ـة يهـر ـة شلـجـم

                                                                /خبٌذ اٌفحبَ َ/ ِصطفٝ داٚٚد  َ/ايّٓ طبحْٛ ن –سعيذ اثٛاٌعسائُ،      سىرربريخ اٌزحرير:َ/ طبرق عجذاٌٍطيف رئيس اٌزحرير/                  

   sazayem@qatar.net.qamail : -e 50155جّيع اٌّراسالد ثأسُ رئيس اٌزحرير ص .ة 

3 

   : بقطر  أخبار الجالية المصرية

 رسالة الى الرابطة المصرية          
االخوة الزمالء اعضاء مجمس الرابطة المصرية وحيث أننا 

فى الرابطة المصرية توسمنا الخير الكثير عند انشاء 
الرايطة المصرية لممصريين العاممين فى قابكو وكيوفى سى 

ىمة ونشاط كبير إال اننا اليوم  وما وجدناه فى البداية من
ومنذ فترة كبيرة توقف النشاط إال عن حفل عشاء او افطار 

وىو ليس ما نتوقعو او نريده , فميس ىناك تواصل مع 
الرابطة والزمالء وليس ىناك اجندة لمنشاط ونكاد نجزم ان 
الرابطة متوقفة تماما ...الزمالء االعزاء اننا نتمنى ان يتم 

لرابطة وىذه بعض االفكار التى اتمنى ان تنال تفعيل نشاط ا
 رعايتكم:

يتم تشكيل مجمس الرابطة من مجموعة متناسقة تشمل  -1
 -مكتب الدوحة-انتاج - --ادارة -كل اال طياف ) صيانة 

 كبار وصغار الموظفين ...(

يتم عقد اجتماع دورى كل شير لمزمالء وليس لمجمس  -2
 وما يستجد من افكار الرابطة ويتم بو مناقشة النشاط 

التواصل مع الجالية المصرية ومحاولة توسيع الرابطة  -3
 لتشمل كل المصريين فى مسيعيد 

التأكيد عمى اجراء االنتخابات فى شفافية وعقده كما  -4
 تنص االائحة الموافق عمييا

وفى الختام اتمنى ان تتواصل لقائاتنا وان يتم النجاح 
                                           لمرابطة المصرية           

  قابكو -ادارة الصيانة  عالء رجب  

                                                           

 الرياضة عام  2010    أخبار الرياضة:

بنياية اخر ليمة فى شير ديسمبر يكون قد مضى عام كامل من 
 ىذا العام باالحداث الكبيرة , وقد إمتأل 2010حياتنا وىو عام 

ولكن كان اىم ما فيو من احداث ىو أنو كان مميئا باالحداث 
الرياضية وخصوصا االحداث الرياضية العربية والمصرية بوجو 
خاص , ففى أول العام فى شير يناير كانت بطولة افريقيا لكرة 
القدم والتى أبدع فييا المنتخب المصرى وفاذ ببطولتيا واحتفظ 

اس البطولة لثالث مرة عمى التوالى  ,وكذلك جاء ىذا العام بك
بصحوة كروية لفريق الزمالك وكذلك انتصار كروى لفريق االىمى 

حيث استطاع النادى االىمى وبعد غياب مدربو جوزيو بأن 
يحتفظ ببطولة الدورى لمعام الخامس عمى التوالى  , وجائت 

ة قطر شرف نياية العام باجمل حدث كروى حيث نالت دول
بعدمنافسة شرسة مع  2022استضافة كاس العالم لكرة القدم 

امريكا واستراليا وىو شرف كبير لدولة عربية شرق اوسطية  
,وقد اثمج ىذا الفوز صدور كل القطريين والعر ب جميعا 

خصوصا وأنو جاء بعد اعداد وتنظيم كبير لدولة قطر والمسؤلين 
يختتم بمياراة القطبين  عن الرياضة فييا  و وىا ىو العام

الكبيرين الزمالك واالىمى فى اخر مبارايات الدور االول لمدورى 
المصرى وقد كانت مباراة كفاح ابدع فيو الفريقين الكبيرين 

والذى ينطبق عميو بانو عام  2010فكانت مسك الختام لعام 
الرياضة والرياضة العربية بوجو خاص .وال ننسى المصالحة 

تمت عمى ارض قطر وبمبادرة من رئيس االتحاد  الكريمة التى
القطرى لكرة القدم بين رئيس االتحاد المصرى ورئيس االتحاد 

عنصر االخوة العربية الجزائرى وىى مبادرة طيبة اثبتت طيب 
        واصالتيا

 

 وإعداد كابتن / كيم                                       
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 ( لصاحبه ال تحزن إنَّ اهلل معنا إذ هما فى الغار إذ يقول نثنيثانَى إ)   :صورة الغالف

 جرُة لرسول ى                                               

 

م  من مكة بمد اهلل الحرام وميبط الوحى الى يثرب )المدينة المنورة( ىى مكـانت ىـجرُة الرسول صمى الـمـو عميو وس
ليل دال,و ألىم فى تاريخ الدعوة اإلسالميةامية وانتشار نور االسالم بل كانت ىى الحدث البداية الحقيقية لمدعوة االسال

أن يؤرَخ  ألحـداث المسممين  عمر بن الـخطاب " عندما أراد الـمسممون"عمى ذلك أن خميفة الـمسممين امير المؤمنين 
لتقويم ومـنُذ ذلك الـمسممون ابو   لكـى يبـدأ عظم من حادث الـيجرةأىـم و أوان يحدد بداية لمتأريخ االسالمى  لـم يجد  

اليجرة كانت إشارة  قوية مؤيدة و ل مكان  وزمان وحتى يوم البعث .كالوقت والتقويم اليجرى ىو تقويم المسممين فى 
حيز   من السماء الىشمولية االسالم و بداية الدعوة لإلسالم  فى جميع انحاء الكرة األرضية وأنـيا لم تعد فقط دعوًة فى

ا أى اليجرة واحداثيا ـيبقراءة أحداث الـيجرة وتاريخيا قراءة متأنية نستطيع أن نستميم الكثير ونـجد أنو مكة وبقاعيا .
قد إشتممت عمى عدة احداث ىامة تبين ان حدث اليجرة كان حدثا صاحبو تخطيط متقن ولم يكن رد فعل وقتى ألحداث 

 ل نجد انو اشتمل عمى:اضياد المسممين فى مكة عمى يد الكفار ب
يل فى السفر مع إختيار مكان لودراسة الطريق واتـخاذ الد )اإلعداد الجيد(  من تييئة أداة الـسفر وىى "الـجمال"   أوالً  
, واعداد المؤن الالزمة ووسيمة االتصال عن طريق "أ سماء بنت ابى بكر: وخى التى " رة وىو "الـمدينة الـمنورةـيجال

 خبار والمؤن.كانت تنقال اال
وىـذا ىو الدرس األكبر لنا فى حياتنا حتى يكتب اهلل لنا النجاح, فالرسول   ديق الكامل هلل( , صتل) اإليمان واثانيًا  

وصاحبو ابوبكر كانا يؤمنان باهلل وانو سبحانو وتعالى سوف ينصر دينو فى كل مكان فموال اليجرة لما انتشر االسالم 
 وعم نوره الكون اجمع ,

) الصبر وقوة االحتمال( فالصبر ىو المفتاح لمنصر وىو باب التاييد االليى فالصابرون فى طريق الدعوة ىم  رابعاً  
 المنتصرون باهلل وبفضمو سبحانو وتعالى .

ذى وىكذا كانت اليجرة من مكة الى المدينة المنورة حدثا فريدًا وبداية لشمولية االسالم الدين الخاتم والكامل لمبشرية ال
انزلو اهلل يبحانو وتعالى عمى نبيو وخاتم رسمو سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم قال تعالى "بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 اليوم اكممت لكم دينكم واتممت عميكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دينا" صدق اهلل العظيم  
 بقمم / ابن البمد                                                                                              
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 ثمٍُ / خبٌذ اٌفحبَ                              اإلفزبء ٚ اٌٛسعبْ          مع الحكواتى: 
 

 

ٚأثاس  ال ٠ٕطمٛٔٗ تاٌماف تً تاٌّٙضج أوذ اٌذورٛس عٍٟ جّعح ِفرٟ ِصش، أْ غالق اٌّصش١٠ٓ ال ٠مع عٍٝ ٔغائُٙ ألُٔٙ

ٚاٌّجرّع اٌّصشٞ فٟ ٘زٖ اٌفرٜٛ اٌرٟ ٔششخ عثش ٚعائً  س عٍٟ جّعح ِفرٟ ِصش جذال ت١ٓ عٍّاء األص٘شاٌذورٛ

ٚواْ ِفرٟ ِصش لذ أعذ تحثا عٓ اٌطالق أٚسد ف١ٗ أْ غالق اٌّصش١٠ٓ ال ٠مع ألُٔٙ ٠ٕطمٛٔٗ تاٌّٙضج ١ٌٚظ  ٚاإلعالَ

ٚاٌرٝ واْ  سأٞ لذ٠ُ ٌٍفمٙاء وأٛا ٠عذْٚ ٌفع ذاٌكٚاعرّذ ِفرٟ ِصش فٟ فرٛاٖ عٍٝ  تاٌماف ف١مٌْٛٛ غاٌئ ١ٌٚظ غاٌك

إٌٝ ٕ٘ا ٔٙا٠ح اٌخثش .... ) غاللاً تحغة ِا ٔمٍرٗ صح١فح ِصش٠ح عٍٝ ِٛلعٙا اإلٌىرشٟٚٔال ذعذ ٠ٕطك تٙا اٌثعط ٚلرٙا 

 َ( 2010اٌزٜ ٔمٍرٗ ِٓ ِٛلع أخثاس ٠ا٘ٛ )ِىرٛب( فٝ د٠غّثش 

  !!!!!! ) إطٍئذ( ٚإرجٛزد ربٔٝ رجمٝ زأيخ ِعٕٝ وذٖ إْ اٌسذ إٌٍٝ : يب ِٛالٔبٌٚٝ سؤاي  

ٌٍٚشد اٌشافٝ عٍٝ ٘زٖ اٌخضعثالخ عأورفٝ تعشض جضء ِٓ وراب اٌذورٛس عالء األعٛأٝ : ٌّارا ال ٠ثٛس اٌّصش٠ْٛ 

٠مٛي عالء األعٛأٝ : تعذ أْ أذحفٕا تفرٛاٖ األخ١شج عٓ ششب  )عٓ داس اٌششٚق( .... تٙزا اٌخصٛص ٚتعذ٘ا ٌٝ ذعم١ة .

اٌشعٛي .. خشج ع١ٍٕا اٌّفرٝ عٍٝ جّعح تفرٜٛ غش٠ثح عٓ اٌفمشاء اٌز٠ٓ ظالد تُٙ اٌغثً فٝ تالدُ٘ ٚخاغشٚا تٛي 

تح١اذُٙ ِٓ أجً ٌمّح اٌع١ش فٝ دٚي اٌغشب ثُ غشلٛا فٝ اٌثحش .. أوذ ف١ٙا أْ ٘ؤالء ١ٌغٛا شٙذاء ٌٚٓ ٠ذخٍٛا اٌجٕح أتذا 

ٜٛ أخشٜ أغشب ذؤوذ أْ ِٓ ٠مف أِاَ اٌغ١اسج فرذ٘غٗ ٠ىْٛ ٘ٛ ألُٔٙ غّاعْٛ .. ٌُٚ ذّعٝ تععح أ٠اَ حرٝ أصذس فر

اٌجأٝ عٍٝ ٔفغٗ ... ٚاٌغشض ِٕٙا اٌرغط١ح عٍٝ جش٠ّح شٕعاء إسذىثٙا ظاتػ ششغح فٝ اٌّطش٠ح عٕذِا أِش عائك عشترٗ 

 تأْ ٠ذ٘ظ ِٛاغٕح ِصش٠ح إعرشظد عٍٝ ٘ره أعشاض أٍ٘ٙا تٛاعطح سجاي اٌششغح .. وً ٘زٖ اٌفراٜٚ اٌّجاٍِح

ٌٍحىِٛح لذ أثاسخ إعر١اءا تاٌغا فٝ أٚعاغ اٌّصش١٠ٓ ٌىٕٝ ِع رٌه أجذ٘ا ِف١ذج , فمذ آْ األٚاْ ألْ ٕٔالش دٚس سجً اٌذ٠ٓ 

 .   فٝ ح١اذٕا

ىُ إال ظ١ّشٖ ف١ّا ٠طٍمٗ ِٓ أحىاَ ٚفراٜٚ ٚتاٌراٌٝ ٠جة عٍٝ سجً  إْ سجً اٌذ٠ٓ فٝ اٌٛالع ِثً اٌماظٝ ٠جة أال ٠حَّ

رمال واٌماظٝ عٛاء تغٛاء , ٚال ٠ّىٓ أْ ٠رحمك ٘زا اإلعرمالي إرا واْ سجً اٌذ٠ٓ ِع١ٕا ِٓ لثً اٌذ٠ٓ أْ ٠ىْٛ حشا ِٚغ

اٌحىِٛح , فاٌّعشٚف أْ ٚالء اٌّٛظف ٠ىْٛ دائّا ٌّٓ ع١ٕٗ .. ٚتاٌراٌٝ فئْ وً ٘ؤالء اٌش١ٛخ اٌّع١ٕ١ٓ ِٓ اٌحىِٛح ال 

ْ ِعشوح اٌحش٠ح ال ذرجضأ .. وّا ٔطاٌة ٠رذاٚي اٌغٍطح ٠رٛافش ٌُٙ اإلعرمالي اٌىافٝ ٌىٝ ٠عثشٚا عٓ آسائُٙ تحش٠ح , إ

ٚٔضا٘ح اإلٔرخاتاخ ٚإعرمالي اٌمعاء عٓ اٌحىِٛح .. ٔرّٕٝ أْ ٔشٜ فٝ ِصش سجاي د٠ٓ ِغرم١ٍٓ ٠ٛاجْٙٛ اٌحىاَ تاٌحك 

 ٠ٕٚرضعْٛ ُِٕٙ حمٛق إٌاط .. وّا ٠معٝ اٌذ٠ٓ اٌصح١ح )إٌٝ ٕ٘ا إٔرٙٝ والَ األعٛأٝ( .... 

ثذال ِٓ اٌحذيث عٓ شرة ثٛي اٌرسٛي أٚ إٔزٝ )طبٌٝء( يب ريزٗ يىٍّٕب شٛيخ عٓ شرعيخ رٛريث اٌحىُ  ٚأضيف :  فعال

!!!  ... ٚ رحُ هللا أثٛ اٌطيت اٌّزٕجٝ .... ِٚش حأوًّ .. إٔزٛ فبّ٘يٓ ......  ٚعٍٝ فىرح أٔب ثأحت اٌذوزٛر عٍٝ جّعخ 

 أٜٚ ٌّب األِٛر ثزٛسع ِٕٗ
www.eskandarani.net 

http://www.eskandarani.net/
http://www.eskandarani.net/
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         ُركن األدب

 يقول الشافعي رحمة اهلل عمية  -1
 يريد المرء أن يعطى منـاه .................ويأبـى اهلل إال مــا أرادا
 قول المرء فائدتي ومالـي ............وتقوى اهلل أفضل ما استفادا

 وعند اهلل منيا المخرج ولرب نازلٍة يضيق ليا الفتى .......ذرعاً 
 ضاقت فمما استحكمت حمقاتيا .......فرجت وكنت أظنيا ال تفرج

 وقال أيضًا في الرضى بقضاء اهلل وقدره 
 دع األيام تفعـل مـا تشـاء......وطب نفسًا إذا حكم القضـاء
 وال تجزع لحادثـو الميالـي......فما لحوادث الدنيا من بقـاء

 مدًا.....وشيمتك السماحـة والوفـاءاألىوال ج عمىوكن رجاًل 
 يكـون ليـا غطـاء  انوأن كثرت عيوبك في البرايا......وسرك

 تستر بالسخاء فكـل عيـٍب..........يغطيو كمـا قيـل السخـاء
 وال ترى لألعـادي قـط ذاًل..........فإن شماتـو األعـداء بـالء

 ـآن مـاءوال ترج السماحة من بخيـل.......فما في النار لمظم
 ورزقك ليس ينقصو التأنـي......وليس يزيد في الرزق العناء
 وال حزن يدوم وال سـرور...........وال بؤس عميـك وال رخـاء
 إذا ما كنت ذا قمـب قنـوٍع..........فأنت ومالـك الدنيـا سـواء
 ومن نزلت بساحتـو المنايـا.........فال أرض تقيـو وال سمـاء

 ولكـن........إذا نزل القضاء ضاق الفضاء وأرض اهلل واسعـة
 دع األيام تغـدر كـل حيـن..........فما يغني عن الموت الـدواء

 إختيار م / عبد الرحيم                                                                
  __________________________________________ 

 حكمة اليوم: -2
 خالفات أحياناً نحن بحاجة لم

 ما يخفيو اآلخرون فى قموبيم لمعرفة      
 زىول قد تجد ما يحعمك فى            

 وقد تجد ما تنحنى لو احتراماً                  
 اختيار م / ايمن طاحون                                                                
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 "    زلزالٌ   بين  الحقيقة  و الخيال !!!!!ويكيمكس  "      :   ضيخ ٌٍّٕبلشخل
 

ذ بكل ن فجاة وبدون مقدمات خرج عمينا االعالم العالمى بمعبة م العاب العم سام ) أمريكا( وا 
قمب كل   زلزاالً يتداولون الفضائيات والصحف وجميع احيزة اإلعالم المرئى والمسموع والمقروء 

س السيد اسانج قد استطاع أن يسرب ماليين الوثائق الموازين , أال وىو أن صاحب موقع ويكيميك
بنشرىا عمى موقعو عمى االنترنت ,والظريف اننا جرينا  ة وانو بدأالسرية من وزارة الخارجية االمريكي

سرار الجمسات لوثائق فبدأنا بأنشر ا عنا باالنترنت , وىكذا بدأجميعا وراء الخبر لشغفنا باالسرار ولول
مع زعماء العالم وما دار فى ىذه الجمسات السرية ثم بعد ذلك بمناقاشات قادة  لمسفراء االمريكيين

نسمع العالم وارائيم فى بعضيم البعض من شتائم وسباب وكل ذلك يتم عمى مرأى من الجميع وبدأنا 
ل احد كيف تم تسريب ىذه الوثائق ولمصمحة من يتم الكل يصدق ولم يسأ عجب وطبعا العجيب واأل
كن ال ييم طالما ان االنترنت يعمل باسرع ما يمكن والعالم يتابع كل شيىء , وفوجئنا ان النشر ؟ ول

متضرر من كل ىذه التسريبات ىو كل الدول ما عدا دولتين امريكا واسرائيل  فيتان الدولتان لم لا
تمس  ى سوء ألن الوثائق فى مجمميا ىى وثائق سفراء امريكا وألن الوثائق بقدرة قادر لمسيما أيمس

 وليسي سمبى !!!!!!!! القميل ىو ايجابى ال قادة اسرائيل إال بالقميل وىذاسرائيل و 
والحقيقة ان ىناك راى يقول ان وثائق وكيميكس تم تسريبيا فى ىذا الوقت لغحراج اوباما وقبل 

انتخابات الكونجرس حيث خسر الحزب الديمقراطى حزب اوبام اغمبيتو وىو راى وجيو ويالقى قبوال 
لدى اىل السياسة االمريكية , وىذا اراى يؤك مقولة ان السياسة االمريكية اصبحت لعبة فى يدى اىل 

 االعالم العالمى وطبعا من يتحكم فى االعالم العالمى ىو الصييونية العالمية واسرائيل .
ان ىناك  ونجرس االمريكى ليؤكدأن تزامن نشر وثائق افغانستان والعراق مع موعد االنتخابات فى الك

تمعب لمصمحة ما !!! وقد عودتنا السياسة االمريكية ان كل لعبة من االعيبيا تصب فى مصمحة  يد
 اسرائيل , فيل من مجيب ؟؟؟؟؟؟

ال لعبة امريكية أن السيد نتنياىو رئيس دعيو من أن موضوع وكيميكس ما ىو إولمداللة عمى ما ن
قائال وىو يبتسم امام كاميرات الفضائيات ان الوثائق فى  السرئيمى اخذ يعمق عمى ىذا االمرالوزراء ا

 .........., والحدق يفيم وكيميكس لم تتناول اسرائيل وقادة اسرائيل 
 

 بقمم / المصرى افندى                                                                                      
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  ِصر  حىبَ             :         مختارات 

 (اٌسِٕٝاٌزرريت طجمب ٌٍزسٍسً ) فٝ اٌمرْ اٌزبسع عشر ٚاٌمرْ اٌعشريٓ          
 اٌزرريت اٌحبوُ اسُ إٌّصت رٌٛٝ اٌحىُ ثذايخ اٌحىُ فرشج

 يَٛ شٙر عٕح

   1   اٌىث١ش تاشاعٍٝ  ِحّذ ِصش ٚاٌٝ  1805/05/17 29 3 43

   2   عٍٝ ِحّذ إتشا١ُ٘ ِصش ٚاٌٝ  1848/03/02 9 8  

 3 ِحّذ غٛعْٛ أحّذحٍّٝ  عثاط ِصش ٚاٌٝ  1848/11/10 7 8 5
  

   4   عٍٝ ِحّذعع١ذ  ِحّذ ِصش ٚاٌٝ  1854/07/14 9 3 9

 5   عٍٝ ِحّذ إتشا١ُ٘ إعّاع١ً ِصش خذ٠ٛ  1863/01/19 12 5 16
  

 6 ِحّذ عٍٟ  إتشا١ُ٘ إعّاع١ًذٛف١ك  ِحّذ ِصش خذ٠ٛ  1879/06/26 19 6 12
  

 7   اٌثأٝ ذٛف١ك ِحّذحٍّٝ  عثاط ِصش خذ٠ٛ  1892/01/08 20 11 22
  

 8  حّذ عٍٟ ِ اتشا١ُ٘ اعّاع١ًواًِ  حغ١ٓ ِصش عٍطاْ  1914/12/19 25 9 2
  

 9  ِحّذ ع١ٍاألٚي  إتشا١ُ٘إعّاع١ً  فؤاد ِصش ٍِه  1917/10/09 26 6 18
  

 10   األٚي إتشا١ُ٘ ِحّذ عٍٟ إعّاع١ًفؤاد  فاسٚق ِصش ٍِه  1936/04/28 3 3 16
  

 11   اٌثأٝ فؤاد إتشا١ُ٘ ِحّذ عٍٟ فاسٚقفؤاد  أحّذ ِصش ٍِه  1952/07/26 27 10  
  

 سئ١ظ  1953/06/18 3 10  

 اٌجّٙٛس٠ح

 12 ٔج١ة ِحّذ 
  

 سئ١ظ  1954/04/17 19 5 16

 اٌجّٙٛس٠ح

 13 حغ١ٓ عثذإٌاصش جّاي
  

 سئ١ظ  1970/09/29 10 0 11

 اٌجّٙٛس٠ح

 14   اٌغاداخ أٔٛس ِحّذ
  

 سئ١ظ  1981/10/14      

 اٌجّٙٛس٠ح

 15   ِثاسن حغٕٝ ِحّذ
  

http://www.presidency.gov.eg/html/mohammad_ali_pasha.html
http://www.presidency.gov.eg/html/ibrahim_pasha.html
http://www.presidency.gov.eg/html/abbas_helmy_tosson_i.html
http://www.presidency.gov.eg/html/mohammad_saiid.html
http://www.presidency.gov.eg/html/khedive_ismail.html
http://www.presidency.gov.eg/html/khedive_tawfik.html
http://www.presidency.gov.eg/html/abbas_helmy_ii.html
http://www.presidency.gov.eg/html/sultan_hussein_kamel.html
http://www.presidency.gov.eg/html/king_fouad_i.html
http://www.presidency.gov.eg/html/king_farouk_i.html
http://www.presidency.gov.eg/html/king_ahmad_fouad_ii.html
http://www.presidency.gov.eg/html/mohammad_naguib.html
http://www.presidency.gov.eg/html/gamal_abdel_nasser.html
http://www.presidency.gov.eg/html/anwar_el_sadat.html
http://www.presidency.gov.eg/html/hosny_mubarak.html
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 ول () الجزء اال    أسباب تمرد الزوجة عمى زوجيا        يا سيدتى لكِ 

 
تمردًا أو عنادًا أو حتى محاولة منيا لتحدي رجولتو ، ولكن البطيخة لم تكن حمراء كما كانت تعتقد؛ لقد أثبتت ليا العشرة بعد  ليس

مستجمعة كل قواىا وتصرخ  القناع الجميل أن ىذا الرجل ليس من كانت تتمناه وأن حياتيا معو مستحيمو ، ىنا تقف الزواج وبعد زوال

الباحثون االجتماعيون " أن المرأة قد تصل إلى تمك المرحمة إذا ما اصطدمت  لقد أكد. " " آسفة ال أريد ىذا الرجل   يابكل كيان
 :الصفات حتى تعمم من سيخسر شريكتو يومًا ما يتمتع بإحدى صفات تعدىا أسوأ ما قد يتصف بو الرجل، تعرف عمى بشريك

ومانسي الرقيق الذي يحمم بفارس يحمميا عمى حصان أبيض لتستقر معو في عالمو، الر  المرأة ذلك المخموق متجرد من العواطف
يغمرىا حبًا وحنانًا، ىذه المرأة تصدم  طول فترة شبابيا المبكر وقبل المقاء بو تنسج خيوطًا وردية لصورة رجل رومانسي رقيق وتظل

يعمم أن  أبعد ما يكون عن الرومانسية ، وعمى الرجل أنالمناسب"، حين يشاركيا رجل  وتصعق وتتوقف لتقول: "آسفة لست بالشخص
تحتاج ألن تشعر بأنيا ذات قيمة لديو وأن حبيا في قمبو ولو بممسة  المرأة ال تريد رجاًل يترك عممو ومسؤولياتو ليتغزل بيا ؛ ولكنيا

 .كممة، فالمرأة تقول ليذا الرجل: آسفة وىذا قراري بسيطة أو لفتة أو

ن لم تكن مسرفة ومبذرة، فإنيا تكره القيود المادية، وتكره رمالك بخيل ال يعرف رجاًل يحاسبيا ويسجل ليا كل مال تنفقو، ىذا  المرأة وا 
أمورًا مادية،  ستكمفو، عميو أن يعمم أن تدبير األمور وبناء المستقبل والحياة المستقرة ليست فقط الرجل البخيل الذي يراقب أنفاسيا وكم

ما استمر عمى تمك الطريقة فإنو يحول أي حنان ورقة في قمب  ور أكثر وأشد تأثيرًا عمى حياتو وىدوئيا وأنو إذاوعميو أن يمتفت ألم
 .لتنفجر يومًا وتقول: آسفة لست رجمي المرأة إلى قسوة وسخط

بين الرومانسية  فشتان ماأن يكون الرجل رومانسيًا حتى يكون حنونًا، وال جبارًا ليكون قويًا،  ليس بالضرورةوالمشاعر قاسي القمب 
 بين الرومانسية والقوة والحنان، والمرأة تحتاج ألن تشعر بممسات دفء تساندىا وتجعميا فشتان ما. والقوة والحنان، والمرأة تحتاج

ذا لم تجد من الرجل ذلك تقدم لو  الحنان المنتظر، فإنيا تجفو وتشعر بجحوده ونكرانو لما تستمر في عطائيا عمى جميع األصعدة ، وا 
 .عطاء وتنسحب قائمة: آسفة أخطأت الشخص المناسب ولمنزلو وألطفالو من

ولكنيا لن تنسى أبدًا، ىذا  تغفر المرأة لمرجل كل ىفواتو وأخطائو، ولكنيا ال تنسى يومًا خانيا فيو، وقد تغفر قد الخائن ال يغتفر لو
ع شريكتو قائاًل أنت ال تكفيني، ولست وحدك في حياتي، وألن الخيانة ليصف الرجل الذي لعب بأرّق األحاسيس اإلنسانية عمى اإلطالق

 .الزواج كبير ووقع قوي لدى المرأة فالمرأة تقول ليذا الرجل، آسفة أرفض ىذا ذات معنى

 بيذا القرار وأن الرجل دمية تحركيا كيفما تشاء ، فقد تسعد بداية عندما تشعر المرأة أنيا الرجل، وأنيا صاحب ميزوز الشخصية

وأن المرأة ميما كانت قوية فيي بحاجة لرجل  الخضوع، ولكنيا سرعان ما تتوقف وتتذكر أنيا ىي المرأة وأن الرجل يرمز لمقوة والسند،
 ......الرجل فرغم خضوعو ليا فيو ليس باألمان وليس برجل األحالم لتقول لو أخيرًا: آسفة  يقف خمفيا يسندىا ويمدىا بقوتو، أما ىذا

 ( YAHOOٕمٛي ِٓ ِٛلع ِٕزذيبد )ِ . 
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  اٌٍطيف عجذ طبرق َ/ اعذاد          ؟؟؟ سّىخ أَ دجبجخ أٔذ ً٘             " عٕٛاْ غير ِٓ صفحخ    "

 رغم عمييا يحصل لم عالوة يستحق أنو المدير لسكرتير يشتكي راح موظف
  فالن الموظف بينما.. وانتاجو ومجيوده الطويمة خدمتو سنين

 .. السكرتير سألو .. انتاج بدون وىو سنة كل تعالوا ياخذ

 سمكة وال دجاجة أنت

 فقال.. معاي تنكت وانت الظمم من اشتكي جاي وقال أنا الموظف زعل
  تبيض ما قبل بس.. يوم كل بيضة تبيض الدجاجة أخي يا   السكرتير

 .. البيضات مئات تبيض السمكة بينما.. باضت انيا الجيران وتسمع تكاكي
  .. واحد اي عنيا يدري وما  البحر في جرح تحت

  .. سمكة واال دجاجة أنت سألتك كده عمشان

 .. عنك يدرى أحد وما سمكة طمعت لالسف لكن

  يفكر وىو تعميق اي بدون السكرتير عند من الموظف خرج

  الحقيقة ىذه فاتتو كيف

  اٌُّٙ اٌسؤاي

  دجبجخ رىْٛ ويف :٘ٛ ٌٍّٛظفيٓ ٚخصٛصب

  .. ٚشطبررٗ ٚاحذ ٚوً... سّىخ رىْٛ ِٚب

  حمه  ٚضبع  ِغّٛرا ثميذ  ٚإال

 الزبات ميند /    إختيار                                                                                                    
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 ّرسٝاٌ /طبرق  َ اخزيبر              ٚرـعـٍـيك خـجـر       إٌّٛعبد صفحخ

 حيفا إسرائيل تتحول إلى دولة مصدرة لمغاز بعد اكتشاف حقل ضخم أمام:  رالخب

 (2010ديسمبر  31) المصرى اليوم 

أعمنت إسرائيل، أمس، اكتشاف حقل جديد لمغاز الطبيعى أمام سواحل مدينة حيفا. وقدرت شركة 
ء إمكانية حدوث مميار متر مكعب، فيما استبعد خبرا ٠٥٤أمريكية كميات الغاز الموجودة بو بنحو 

تغير فى العالقة بين القاىرة وتل أبيب، فيما يتعمق بتصدير الغاز المصرى بعد اكتشاف الحقل.قالت 
األمريكية لمطاقة، أمس، إن الحقل المكتشف يفتح الباب أمام إسرائيل لكى « نوبل إينرجى»شركة 

مالى االحتياطيات فى حقل تصبح مصدرة لمغاز مستقبال، وأوضحت أن نتائج االختبارات أكدت أن إج
تريميون قدم مكعب من الغاز، ما يجعمو أكبر كشف لمغاز الطبيعى فى المياه  ٦١يصل إلى « ليفياثان»

سنواتال الدكتور عبداليادى قنديل، وزير البترول األسبق، إن االكتشاف ٦٤العميقة عالميا منذ 
لميندس إبراىيم عيسوى، وكيل أول وزارة اإلسرائيمى لن يغير من موازين القوى بين البمدين، وأكد ا

البترول لشؤون الغاز سابقا، أن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز فى إسرائيل قد يكون إيجابيا لصالح 
 مصر فى حال إقرار استيراد الطاقة لتمبية احتياجات النمو الصناعى

 

فى مصر يخمص ىل اسرائيل طب والمعارضة ىتياجم الحكومة فى إيو بعد كده؟؟؟ولما الغاز : التعميق 
 ىتبيع الغاز لمصر بنفس السعر؟؟؟؟؟

منذ سنوات والمعارضة تياجم الحكومة فى كل وقت بل وتم رفع قضية فى المحاكم ضد وزير البترول 
الذى يبع الغاز إلسرائيل بسعر بخس كما تنص بو معاىدة كامب ديفيد  و ماذ سيكون الحال لو 

توردتو من اسرائيل وطبعا حسب كامب ديفيد بسعر بخس ىل سوااحتاجت مصر لمغاذ فى المستقبل 
 ستوافق المعارضة ام ال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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Heart Care Tips: by Dr. Devi Prasad Shetty   

Q What are the five thumb rules for a layman to take care of his heart? 

A.  1. Diet - Less of carbohydrate, more of protein, less oil.2. Exercise - half an hour's walk, at least five 
days a week. Avoid lifts and avoid sitting      for a long time. 3. Quit smoking4. Control weight5. Control 
blood pressure and sugar. 

Q Is eating non-veg food (fish) good for the heart?   A. No 

Q. It's still a grave shock to hear that some apparently healthy person get a cardiac arrest.  How do we 
understand it in perspective? 

A. This is called silent attack. That is why, we recommend everyone pastthe age of 30 to undergo routine 
health check-ups. 

Q Are heart diseases hereditary?   A. Yes 

Q What are the ways in which the heart is stressed? What practices do you suggest to de-stress?A. Change 
your attitude towards life. Do not look for perfection in everything in life. 

Q Is walking better than jogging or is more intensive exercise required to keep a healthy heart?A. Walking 
is better than jogging since jogging leads to early fatigue and injury to joints.Q Can people with low blood 
pressure suffer heart diseases?   A. Extremely rare.Q Does cholesterol accumulate right from an early age 
(I'm currently only22) or do you have to worry about it only after you are above 30 years of age?  A. 
Cholesterol accumulates from childhood. 

Q How do irregular eating habits affect the heart?  A. You tend to eat junk food when the habits are irregular 
and your body's enzyme releases for digestion gets confused.Q Can a healthy person without a medical 
history have a heart attack due to stress?   A. Extremely rare 

Q How can I control cholesterol content without using medicines?  A. Control diet, walk and eat walnut. 

Q, which is the best and worst food for the heart? A. Best food is fruits, worst are oils.   

Q If a person has undergone angioplasty, what are the chances of the stent getting displaced? A. Stent 
doesn't get displaced. It can get blocked. You could prevent it  by controlling sugar, cholesterol and taking 
medication to prevent clots.   

Q Do negative emotions like depression or anger always cause heart disease?A. Not always. On the other 
hand, positive emotions help recovery of the heart. 

Q I have read about music therapy for the heart and the mind. What is your opinion on this?  A. Guess, it 
helps. 

Q Which oil is better - gingili, groundnut, sunflower, saffola, olite, olive?  A. All oils are bad. The so-called 
best oil company has the largest marketing budget. 
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