
   هـ1433 األولى جمادى      (عشر خامسة النة السـ)   172 لعددا                م 2012 أبريل 

 

 هجلة البشيز
 Web site www.saidabulazayem.netـة الكترومية ادبية ثقافية ،يهـر ـة شلـجـم

 /خبٌذ اٌفحبَ َ/ ِقطفٝ داٚٚد  َ/ا٠ّٓ هبحْٛ    َ/اوشاِٝ ٔغُ ن –سئ١ظ اٌزحش٠ش/عؼ١ذ اثٛاٌؼضائُ،      عىشربس٠خ اٌزحش٠ش:َ/ هبسق ػجذاٌٍط١ف 

 sazayem@qatar.net.qa:     mail-e         50155ئ١ظ اٌزحش٠ش ؿ .ة ع١ّغ اٌّشاعالد ثأعُ س

 1 

 
 ـة الكترونية  ثقافية ادبية اجتماعيةيهـر ـة شلـجـم

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

 هـ 1433 جمادى األولى           (عشر  خامسةال السنة ) 172 لعددا            م 2012  أبريل    

 

   
 

 

 فما ىو؟؟ ...عيد فرعونى احتفل بو الييود والمسيحيون والمسممون فى مصر "شم النسيم"
______________________________________ 

  المفِسدون فى األرض !!!!!!!  :     كممة العدد   *
 ؟ تنحيو لممجمس العسكرى الجميع بمبارك  خدَع ىل   :  قضية لممناقشة* 

؟ "يوم عاشوراء"عالقتو بماو "يوم الزينة"ىو "شم النسيم"ىل  :       مختارات  *  
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 المفسدون فى األرض ! :كـمـمـة العـدد
ابا قيام الثورات بسىو السمة المشتركة من أ ىل كان الفساد

صمة فى مصر فى العصر الحديث؟ , وىل الفساد صفة متأ
العصور , وىل شخصية ى مصر فى كل فى انظمة الحكم ف

المصرى البسيط المسالم غير المطالب بحقوقو ىى السبب 
فى انتشار الفساد ؟كل ىذه االسئمة ظيرت ونحن نتابع حال 

من يناير , وربما الحظنا ان الثورات  22مصر قبل وبعد ال
 23 الحديثة فى مصر كميا جاءت بسبب الفساد ففى ثورة

حرار فى الجيش ضد الممك( باط اال)ثورة الض 1522يوليو 
عمنت فى اول بياناتيا انو بسبب الفساد والرشوة قامت الثورة أ

السادات فى ثورة التصحيح التى قام بيا  1591, وفى عام 
سباب قياميا ىو فساد ضد رجال عبد الناصر كان أول أ

شارة الى فساد رجال عبد الناصر إ مراكز القوة وىى
 22فى ذلك الوقت , وىاىى ثورة الالمتحكمين فى السمطة 

تقوم لتفضح فساد مبارك ورجال حكمو ,  2011من يناير 
كأن الفساد ىو الصفة المشتركة لكل الثورات المصرية فى 

ىذه العيد الحديث !!وسؤالنا ىو اذا كانت كل ثورة من 
الفساد مازال منتشرا ؟  االثورات قامت ضد الفساد فمماذ

, فكل نراه اآلن فى الساحة المصرية والدليل عمى ذلك ىو ما 
عمنت حربيا عمى الفساد ىى ير وأيدت ثورة يناالقوى التى أ

ن التحرير الذى فميدا آلن تمارس الفساد وعمنا امام الشعب ,ا
رتعا لمفاسدين فى كل يوم وليمة , كان كعبة الثوار أصبح م

واالحزاب نسيت صالح الشعب وتمسكت بمصاليا حتى ولو 
وىو الفساد بعينو , والحكومةوالمجمس العسكرى ضد الشعب 

مات التى نراىا وما االذ يمعبان بمصالح الشعب لمصمحتيما 
فى مصر اآلن إال صورة لمفساد العمنى شارك فيو الجميع 

الحكومة والمجمس العسكرى واالخوان والسمفيين والميبراليين 
 والفمول والشعب ىو الذى يدفع الثمن .....

  

 ا العدهذإقرأ فى 
 

  المفسدون فى األرض !!!!!           العد: كممة *
 2ص                            )بقمم رئيس التحرير(

 لماذا ال نحب مصر ؟ : دفتر االحوال الثورية* 
 3ص                          نجم    بقمم م/ اكرامى 
"شم النسيم" عيد فرعونى احتفل بو :صورة الغالف   *

 والمسيحيون  و المسممون  فى  مصر  الييود
 4ص                                         ىو؟,  فما 

            ً٘ إؽزبق اإلخٛاْ ٌٍمت اٌّحظٛسح؟ : مع الحكواتى*

 5ص                        كيميائى /خالد الفحام  بقمم
                                               ركن األدب    : *

 6ص                               اعداد / ابن البشير
ً٘ خذع ِجبسن اٌغ١ّغ ثزٕح١ٗ  لن١خ ٌٍّٕبلؾخ:*

 7ؿ                ثمٍُ /اثٓ اٌجٍذ     ٌٍّغٍظ اٌؼغىشٜ ؟

                                         لشالٛػ اٌّفزشٜ ػ١ٍٗ -: ربس٠خٕب اٌّفزشٜ ػ١ٍٗ  *

    8ؿ                                        ١ّٛو وبثزٓ / ثمٍُ

مذكرات ثائر فى ميدان :  *همهمة فى الشارع المصرى
  9ص              اعداد د/ عمرو عسل    التحرير   

دراسة توضح مخاطر طيى الطعام فى   لك يا سيدتى : *
  10ص           اعداد / بنت النيل  "المايكروويف"

م النسيم هو يوم الزينة وما عالقته هل ش: مختارات* 
 11ص     المصرى أفندى / بقلم د  بيوم عاشوراء ؟ 

 الضعف والقوة    ـن غير  عنوان:صفحة م*
 12ص                  ( طارق عبد اللطيف/ اعداد )

   نبعة الخير :  نوعاتـمال صفحة*

  13ص                 مجدى مرسى     اختيار م /  
                                                       

English Section                    14ص
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   بقمم م/ إكرامى نجم        لماذا ال نحُب مصر ؟؟؟؟  -: دفتر االحوال الثورية

لً األزمات المتالحقة التً تواجهها مصر ال تخرج عن أنها باالساس أزمة أخالق لٌس أكثر.. فالمتصارعون ع
الساحة السٌاسٌة من تٌارات و فصابل أصبحت تتحكم فٌها أهوابها الشخصٌة و تخرج بعٌدا عن المصالح الوطنٌة 

التً ٌجب ان تكون نصب أعٌن جمٌع القوي . أزمة االخالق التً نعٌشها هً السبب الربٌسً و الهام فً جمٌع 
لشخصٌة هً التً جعلت من العدٌد من مواطنً مصر و مشاكلنا المتالحقة ...االخالق الفاسده و البحث عن المنافع ا

 مع األسف ٌتؤمرون علً مصر ...فهل من ٌتسبب فً أزمة البنزٌن و السوالر ٌكون فردا!!
انا أجزم انه لٌس فرد ...الن أزمة كهذه ٌجب ان ٌكون لها منفذٌٌن عدٌدٌن بدءا من رجال أعمال و مساعدٌن و  

ً الشاحنات و اذا جبت و سؤلت أحد هإالءالصغار  فٌجٌبك بالرد الخانع بؤنما موزعٌن و عمال حتً نصل الً سابق
 هو رجل واحد طحنت فٌه االٌام و السنون و األجدر ان نبحث عن الكبٌٌٌٌر...

أما من ٌنفذها  هذه مؤساه حقٌقٌة إننا نهرب من إدانه أخطابنا و اإلعتراف بها بإلقاء اللوم علً من ٌعطً األوامر
 له!!... بنفهو ال ذ

لو أن هناك رجل أعمال فاسد لن ٌكتمل فساده و ٌصل الً الناس اال اذا تم مساعدته من االف الناس!!!!!لماذا كل  
فرد فٌنا ال ٌفكر فً مصلحة الوطن األم قبل ان ٌفكر فً مصلحته الشخصٌة!!! انها أزمة ضمٌر و أخالق ٌا ساده 

ه إذ كٌف نفكر فً نهضة حقٌقة ننتظرها و ٌنتظرها المتلهفون من ولسوف تعٌقنا حقا عن إستكمال ما كنا نحلم ب
حولنا و ال ٌوجد شعب لدٌه حد أدنً من األخالق لٌعمل علً النهوض باألمه...و هل المطلوب إستٌراد شعب ٌكون 

ن قادرا علً النهوض بهذه األمه... إننا لٌس وطن لمواطنٌن ٌعٌشون فٌه و حسب .....اننا وطن لشعوب عدٌدة م
حولنا ٌنظرون الٌنا و ٌقتدون بنا و ٌنتظرون نهضتنا...اذا من ٌعبث بمقدرات هذا الوطن انما ٌبعث بمقدرات شعوب 
المنطقة بؤسرها.أما أذا تناولنا األزمة السٌاسٌة التً نعٌش فٌها منذ أسبوع فهً ال تختلف عن األزمات االقتصادٌة 

 بحث عن المصالح و المنافع الشخصٌة ال غٌر...أزمة أخالق و ضمٌر ال ٌعرف اال التزٌف و ال
فهذا أحد أفراد النخب التً أفسدت ٌتحدث بكل قوه علً أحد القنوات أن قرار إنسحابه من الجمعٌة الـتؤسٌسٌة لٌس 
قراره هو انما هو قرار دابرته التً إختارته الن دابرته إختارته لهذه الغاٌة المهمة و هً إعداد دستور للبالد...حقا 

هللا انها كلمات ال لبس فٌها الن جموع الشعب المصري عندما خرجت الً انتخابات مجلس الشعب لم تعطً  و
صوتها للنابب الذي ترجوا منه حل مشاكلها و مشاكل أهلها انما كانت تعً تماما ان نابب هذه الفتره سٌكون بحق 

 إي لمشروع دستور نحلم به منذ عقود.ناببا للتشرٌع و المراقبه...إذ أنه سٌكون ممن ٌشتركون فً وضع ر
و لهذا حرص كل ناخب ان ٌعطً صوته لمن ٌتوافق مع رإٌته. و تخرج نتٌجة االستفتاء الذي أجراه النابب  

% ممن شاركوا فً هذا االستفتاء ٌطالبونه بعدم االنسحاب و مع هذا ٌكون  06المحترم علً صفحته بؤن اكثر من 
لجوء ألهالً الدابرة من االساس أم أنها لعب وقت ٌتم تضٌعه لٌصل هو الً قرار مع قراره باالنسحاب!!!فلماذا ال

نخبته و من هم علً شاكلته.وهذا أخر ٌطالب بحل مجلس الشعب الذي هو أحد أعضابه بل هو أحد ألمرشحٌن 
نه ٌصف المجلس للرباسة بل هو من القالبل الذٌن إستوفوا أوراق الترشح النه مرشح حزب من األحزاب و االكثر ا

بؤلفاظ لٌست مناسبه علً اإلطالق و ال ٌصح ان نذكرها و ٌشدد علً المجلس العسكري بؤن ٌحل المجلس و ٌخلصنا 
منه.و هذا ثالث مصٌبته أكبر بكثٌر فهو دابم الهتاف بسقوط حكم العسكر و عال و بح صوته بالمطالبه بمجلس 

ٌطالب المجلس العسكري باالنقالب علً كل شا و انه معهم و رباسً مدنً للتخلص من حكم العسكر و لكنه االن 
مساندهم فً هذا ....هل هذا النه رأي مصلحة مصر فً هذا االنقالب أم أنه نظر باألكثر الً مصلحته الشخصٌة و 

 مجده فقط!!!
و االخرٌٌن  وأخٌرا أرٌد أن أعرف ما الذي ٌمنعنا من ممارسة االختالف بؤدب و بؤخالق هل أصبح كل منا علً حق

علً الباطل..هل أصبح كل منا عالمه من عالمات التفانً فً حب الوطن وأن رأٌه ال ٌحتمل الخطؤ و رأي غٌره ال 
 ٌمكن اال ان ٌكون خطؤ!!!

لو كنا حقا نتناقش فً مصلحة مصر فبالتؤكٌد ستجمعنا العدٌد من المشتركات و المتالقٌات أما إذا كنا نبحث عن  
 ٌجمعنا شا.. العلو الشخصً فلن

إخوانً مواطنً مصر أرجوكم تجمعوا علً حب مصر و إنقاذها و تجردوا من حب الذات....حاسبوا ضمابركم علً 
 ما تقترفوه فً حقها...هذه تذكرة لً و لكم فلست بعٌد عنكم فكلنا فً هذا األمر سواء.....
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 ن والمسممون فى مصر... فما ىو؟؟عيد فرعونى احتفل بو الييود والمسيحيو شم النسيم""  صورة الغالف:
 

                                                                
، ٚرشعغ ثذا٠خ االحزفبي ثٗ إٌٝ ِب ٠مشة ِٓ خّغخ آالف ػبَ، أٞ ٔحٛ ػبَ ِقش اٌفشػ١ٔٛخ٘ٛ ٚاحذ ِٓ أػ١بد  ؽُ إٌغ١ُ

ؼل اٌّؤسخ١ٓ حزٟ ا٢ٔٛإْ وبْ ث اٌّقشٞق.َ(، ٚثبٌزحذ٠ذ إٌٝ أٚاخش األعشح اٌضبٌضخ اٌفشػ١ٔٛخ ٠ٚحزفً ثٗ اٌؾؼت  2700)

٠شْٚ أْ ثذا٠خ االحزفبي ثٗ رشعغ إٌٝ ػقش ِب لجً األعشاد، ٠ٚؼزمذْٚ أْ االحزفبي ثٙزا اٌؼ١ذ وبْ ِؼشٚفًب فٟ ِذ٠ٕخ 

"، ٟٚ٘ وٍّخ ِقش٠خ ٚ٘ٛ ػ١ذ ؽ١ٍّ٘ٛٛث١ٌٛظ "أْٚ". ٚرشعغ رغ١ّخ "ؽُ إٌغ١ُ" ثٙزا االعُ إٌٝ اٌىٍّخ اٌفشػ١ٔٛخ "

إٌٝ ثؼش اٌح١بح، ٚوبْ اٌّقش٠ْٛ اٌمذِبء ٠ؼزمذْٚ أْ رٌه ا١ٌَٛ ٘ٛ أٚي اٌضِبْ، أٚ ثذأ خٍك  –ػٕذ لذِبء اٌّقش١٠ٓ  –٠شِض 

ا اٌفقً اٌؼبٌُ وّب وبٔٛا ٠زقٛسْٚ.ٚلذ رؼشَّك االعُ ٌٍزحش٠ف ػٍٝ ِشِّ اٌؼقٛس، ٚأم١فذ إ١ٌٗ وٍّخ "إٌغ١ُ" السرجبه ٘ز

ثبػزذاي اٌغٛ، ٚه١ت إٌغ١ُ، ِٚب ٠قبحت االحزفبي ثزٌه اٌؼ١ذ ِٓ اٌخشٚط إٌٝ اٌحذائك ٚاٌّزٕض٘بد ٚاالعزّزبع ثغّبي 

اٌطج١ؼخ.ٚوبْ لذِبء اٌّقش١٠ٓ ٠حزفٍْٛ ثزٌه ا١ٌَٛ فٟ احزفبي سعّٟ وج١ش ف١ّب ٠ؼشف ثبالٔمالة اٌشث١ؼٟ، ٚ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌزٞ 

؛ –لجً اٌغشٚة  –. فىبٔٛا ٠غزّؼْٛ أِبَ اٌٛاعٙخ اٌؾّب١ٌخ ٌٍٙشَ ثشط اٌحًّحٍٛي اٌؾّظ فٟ ٠زغبٜٚ ف١ٗ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس، ٚلذ 

، ف١ظٙش لشؿ اٌؾّظ ٚ٘ٛ ١ّ٠ً ٔحٛ اٌغشٚة ِمزشثًب رذس٠غ١ًّب ِٓ لّخ اٌٙشَ، حزٝ ٠جذٚ ٌٍٕبظش٠ٓ اٌؾّظ١ٌؾٙذٚا غشٚة 

ٚوأٔٗ ٠غٍظ فٛق لّخ اٌٙشَ.ٚفٟ رٍه اٌٍحظخ ٠حذس ؽٟء ػغ١ت، ح١ش رخزشق أؽؼخ اٌؾّظ لّخ اٌٙشَ، فزجذٚ ٚاعٙخ اٌٙشَ 

ٚلذ أؾطشد إٌٝ لغ١ّٓ.ِٚب صاٌذ ٘زٖ اٌظب٘شح اٌؼغ١جخ رحذس ِغ ِمذَ اٌشث١غ فٟ اٌحبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ أِبَ أػ١ٓ اٌّؾب٘ذ٠ٓ 

ِٓ ِبسط وً ػبَ، فٟ اٌذلبئك األخ١شح ِٓ اٌغبػخ اٌغبدعخ ِغبًء، ٔز١غخ عمٛه أؽؼخ اٌؾّظ ثضا٠ٚخ ِؼ١ٕخ ػٍٝ اٌٛاعٙخ 

ٌٛاعٙخ اٌز٠ٓ ٠زجبدالْ اٌنٛء ٚاٌظالي فزجذٚ ٚوأٔٙب اٌغٕٛث١خ ٌٍٙشَ، فزىؾف أؽؼزٙب اٌخبفزخ اٌخو اٌفبفً ث١ٓ ِضٍضٟ ا

ؽطشاْ.ٚلذ رٛفً اٌؼبٌُ اٌفٍىٟ ٚاٌش٠بمٟ اٌجش٠طبٟٔ "ثشوزٛس" إٌٝ سفذ ٘زٖ اٌظب٘شح، ٚرّىٓ ِٓ رق٠ٛش ٌحظخ أؾطبس 

اٌّض١شح رغغ١ً رٍه اٌظب٘شح  –َ 1934فٟ ػبَ  –َ، وّب اعزطبع اٌؼبٌُ اٌفشٔغٟ "أٔذس٠ٗ ثٛؽبْ" 1920ٚاعٙخ اٌٙشَ فٟ ػبَ 

ثبعزخذاَ األؽؼخ رحذ اٌحّشاء. ا٘زُ اٌّقش٠ْٛ ِٕز اٌمذَ ثؼ١ذ ؽُ إٌغ١ُ ا٘زّبَ خبؿ عذا حزٝ اٌزبس٠خ اٌّؼبفش.ٚلذ أخز 

ِٛاوجًب  –" ػ١ٍٗ اٌغالَ ِٛعٝفٟ ػٙذ " –ا١ٌٙٛد ػٓ اٌّقش١٠ٓ احزفبٌُٙ ثٙزا اٌؼ١ذ، فمذ وبْ ٚلذ خشٚعُٙ ِٓ ِقش 

رٌه ا١ٌَٛ ثبٌزاد ٌخشٚعُٙ ِٓ ِقش حزٝ ال ٠ؾؼش ثُٙ  -ػٍٝ َحذِّ صػُّٙ  –الحزفبي اٌّقش١٠ٓ ثؼ١ذُ٘، ٚلذ اخزبس ا١ٌٙٛد 

قف رٌه اٌّقش٠ْٛ أصٕبء ٘شٚثُٙ حب١ٍِٓ ِؼُٙ ِب عٍجٖٛ ِٓ ر٘ت اٌّقش١٠ٓ ٚصشٚارُٙ؛ الٔؾغبٌُٙ ثبالحزفبي ثؼ١ذُ٘، ٠ٚ

ة ٔؼّخ ٌٍؾؼت  "ِعْفش اٌخشٚط" ِٓ "اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ" ثأُٔٙ: "هٍجٛا ِٓ اٌّقش١٠ٓ أِزؼخ فنخ ٚأِزؼخ ر٘ت ٚص١بثًب، ٚأػطٝ اٌشَّ

فٟ ػ١ْٛ اٌّقش١٠ٓ حزٝ أػبسُٚ٘. فغٍجٛا اٌّقش١٠ٓ".ٚارخز ا١ٌٙٛد رٌه ا١ٌَٛ ػ١ًذا ٌُٙ، ٚعؼٍٖٛ سأًعب ٌٍغٕخ اٌؼجش٠خ، 

ًٕب ثٕغبرُٙ، ٚاحزفبالً ثجذا٠خ ح١برُٙ  –ٚ٘ٛ وٍّخ ػجش٠خ رؼٕٟ: اٌخشٚط أٚ اٌؼجٛس  –ح" ٚأهٍمٛا ػ١ٍٗ اعُ "ػ١ذ اٌفِقْ  ُّّ ر١

" ِٛافمًب الحزفبي اٌّقش١٠ٓ ثؼ١ذُ٘، فىبْ احزفبي اٌّغح١١ٓ "ػ١ذ ١بِخػ١ذ اٌماٌغذ٠ذح.ٚػٕذِب دخٍذ اٌّغ١ح١خ ِقش عبء "

فٟ ٠َٛ األحذ، ١ٍ٠ٚٗ ِجبؽشح ػ١ذ "ؽُ إٌغ١ُ" ٠َٛ اإلص١ٕٓ، ٚرٌه فٟ ؽٙش "ثشِٛدح" ِٓ وً ػبَ.ٚعجت إسرجبه  –اٌم١بِخ" 

٠ِٛب وبٔذ رغجك ػ١ذ  ١55ش ِٚذدرخ ػ١ذ ؽُ إٌغ١ُ ثؼ١ذ اٌم١بِخ ٘ٛ أْ ػ١ذ ؽُ إٌغ١ُ وبْ ٠مغ أح١بٔب فٟ فزشح اٌقَٛ اٌىج

اٌم١بِخ ٌّٚب وبْ رٕبٚي اٌغّه ِّٕٛع ػٍٝ اٌّغ١ح١ٓ خالي اٌقَٛ اٌىج١ش ٚأوً اٌغّه وبْ ِٓ ِظب٘ش االحزفبي ثؾُ إٌغ١ُ فمذ 

ا اٌؼ١ذ رم١ًٍذا رمشس ٔمً االحزفبي ثٗ إٌٝ ِب ثؼذ ػ١ذ اٌم١بِخ ِجبؽشح. ِٚبصاي ٘زا اٌزم١ٍذ ِزجؼب حزٝ ٠ِٕٛب ٘زا.ٚاعزّش االحزفبي ثٙز

ِزٛاسصًب رزٕبلٍٗ األع١بي ػجش األصِبْ ٚاٌؼقٛس، ٠حًّ راد اٌّشاعُ ٚاٌطمٛط، ٚراد اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌزٟ ٌُ ٠طشأ ػ١ٍٙب أدٔٝ 

ػبَ  اٌمب٘شحرغ١١ش ِٕز ػقش اٌفشاػٕخ ٚحزٝ ا٢ْ.ٚلذ اعزشػٝ رٌه أزجبٖ اٌّغزؾشق اإلٔغ١ٍضٞ "إدٚاسد ١ٌُٚ ١ٌٓ" اٌزٞ صاس 

َ( فٛفف احزفبي اٌّقش١٠ٓ ثٙزا اٌؼ١ذ ثمٌٛٗ: "٠ُجَىِّشْٚ ثبٌز٘بة إٌٝ اٌش٠ف اٌّغبٚس، ساوج١ٓ أٚ ساع١ٍٓ، ٠ٚزٕضْ٘ٛ 1834)

فٟ  –ّٛا إٌغ١ُ، أٚ وّب ٠مٌْٛٛ ١ٌؾّٛا إٌغ١ُ. ُٚ٘ ٠ؼزمذْٚ أْ إٌغ١ُ فٟ ا١ًٌٕ، ٠ٚزغْٙٛ إٌٝ اٌؾّبي ػٍٝ اٌؼَّٛ؛ ١ٌزََٕغَّ 

رٚ رأص١ش ِف١ذ، ٠ٚزٕبٚي أوضشُ٘ اٌغزاء فٟ اٌش٠ف أٚ فٟ ا١ًٌٕ". ٟٚ٘ ٔفظ اٌؼبداد اٌزٟ ِب صاي ٠ّبسعٙب اٌّقش٠ْٛ  -رٌه ا١ٌَٛ

                  ثمٍُ / اثٓ اٌجٍذ                                                                                                         حزٝ ا١ٌَٛ.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 بقمم/ خالد الفحام       ً٘ إؽزبق اإلخٛاْ ٌٍمت اٌّحظٛسح  ؟؟؟              :مع الحكواتى

داس٠خ : ٘زا اٌجشٌّبْ ِطؼْٛ فٝ ؽشػ١زٗ ثحىُ ِٓ اإلػٍٝ األْٚ رٝ فٝ لبي  د. عبثش عبد ٔقبس فٝ ِغبء اٌغجذ

أٜ ٚو١ً ال ٠حك ٌٗ اٌحقٛي ػٍٝ أوضش ِٓ    % ِٓ اٌٍغٕخ اٌزأع١غ١خ؟50اٌؼ١ٍب، فًٙ ٠ؼمً أْ ٠ّضً أػنبءٖ ثٕغجخ 

ػؾشح ثبٌّبئخ ِّب ٚوً ف١ٗ فأػنبء ِغٍظ اٌؾؼت ٕ٘ب ٚوالء ػٓ اٌؾؼت فى١ف ٠ؼ١ْٕٛ أٔفغُٙ ٚثٕغجخ خّغ١ٓ 

داخٍُٙ ؟؟؟؟  ... ٠ّىٕىُ ِؾب٘ذح اٌحٛاس وبِال ػٍٝ  ثبٌّبئخ صُ ٠خزبسْٚ حٛاٌٝ ٔقف اٌخّغ١ٓ ثبٌّبئخ األخشٜ ِٓ

  RJrbLUGFo-http://youtu.be/Zاٌشاثو اٌزبٌٝ :

اٌذوزٛس وّبي اٌٍٙجبٜٚ اٌم١بدٜ اإلخٛأٝ اٌغبثك ٠فزح إٌبس ػٍٝ ِىزت اإلسؽبد .... ٠ّىٕىُ أ٠نب ِزبثؼخ حٛاسٖ ثزاد 

  http://youtu.be/yXMa9wmnCCgغزٛػت ِٓ ١ٌظ ٌُٙ ثبع فٝ اٌغ١بعخ خطٛسح اٌّٛلف :اٌحٍمخ حزٝ ٠

 خّداعات، سنوات الناس على سٌؤتً)) : وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن
ب الكاذب فٌها ٌَُصدق ٌُكذَّ ٌُإتمن الصادق، فٌها و ن الخابن فٌها و ٌُخوَّ  , قٌل ((الروٌبضة فٌها وٌنطق األمٌن، فٌها و

 . «العامة أمر فً ٌتكلم التافه الرجل: »قال..  ؟ هللا رسول ٌا الروٌبضة وما

إرا ٔحٓ ا٢ْ أِبَ أصِخ خطشح وأصِخ اٌذعزٛس أٚال أَ ف١ّب ثؼذ , ٚاٌفبسق أْ عّبػخ اإلخٛاْ لذ وؾشد ػٓ أ١ٔبثٙب ٘زٖ 

شح ٚثذأ لبدرٙب إػالْ ٔٛا٠بُ٘ اٌحم١م١خ اٌزٝ ٔؼٍّٙب وٍٕب وّزبثؼ١ٓ ٌٍّٛلف اٌغ١بعٝ ِٕز عٕٛاد ٌٚىُٕٙ فبعأٚا اٌّ

هٛائف وض١شح ِٓ اٌؾؼت ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ ثبٌؼًّ اٌغ١بعٝ أٜ ػاللخ ِٓ لش٠ت أٚ ِٓ ثؼ١ذ ٚثذأ إٌبط ٠ؼ١ذْٚ حغبثبرُٙ 

 ِشح أخشٜ.

ب ٌّٛالفٗاإلخٛاْ ال ٠ّلبي :    31/12/2011غضالْ فٝ  ًّ !!! ....  ٚا٢ْ  بٔؼْٛ فٝ ِٕح "اٌؼغىشٜ" حقبٔخ رىش٠

اٌّٛاعٙخ فٝ أؽذ٘ب , ٚ٘زا دسط ٌىً ِٓ ٠خٍو اٌذ٠ٓ ثبٌغ١بعخ فٙؤالء لَٛ ١ٌغٛا ثّٕض١٘ٓ ػٓ إٌمـ ٌٚؼجخ 

قً اٌىشاعٝ رغز٠ُٛٙٙ وّب رغزٜٙٛ غ١شُ٘ ٌٚٙزا إٔجح فٛرٕب لجً اإلٔزخبثبد فٝ لٛي أٔٗ ِٓ اٌخطٛسح ثّىبْ أْ ٠ح

 ِٓ ٠ٍمجْٛ أٔفغُٙ )خذاػب( ثبإلعال١١ِٓ أٚ غ١شُ٘ ػٍٝ ٔغجخ اٌضٍض١ٓ ٚإال فئُٔٙ ع١زحٌْٛٛ إٌٝ حضة ٚهٕٝ عذ٠ذ .

ٔٛاسح ٔغُ ِٓ خالي ر٠ٛزش رشد ػٍٝ هٍت اإلخٛاْ عّٛع اٌؾؼت اٌّقشٜ ثبٌٕضٚي ٌٍؾبسع ٌحّب٠زُٙ ِٓ اٌؼغىشٜ : 

ٚأزٛا ِب ػزجزٛػ اٌؾبسع ػؾبْ ٔبط ثزّٛد ٚعزبد ثمٝ إٌبط رٕضي ٌىُ ػؾبْ ثشٌّبْ االساعٛصاد ِب ٠زحٍؼ 

ثززؼشٜ ٚوّبْ رؾزّٛا فٟ اٌنحب٠ب؟٘بعُ مبحٟ خٍفبْ اٌمبئذ اٌؼبَ ٌؾشهخ دثٟ عّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ، فٟ حٛاسٖ 

إْ دٚي ٚحىِٛبد اٌخ١ٍظ ٌٓ رغّح ٌزٕظ١ُ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ثمٍت اٌطبٌٚخ وّب “اٌى٠ٛز١خ، لبئالً ” اٌٛهٓ“ٌقح١فخ 

ػشفبً لذ٠ّبً فٟ اٌزؼبهٟ ث١ٓ اٌحبوُ  ٌذ٠ٕبب ػٍٝ آخش٠ٓ فٟ دٚي أخشٜ، ٚاألفىبس ال رقذس إٌٝ دٚي اٌخ١ٍظ ألْ لٍجٙ

 .”ٚاٌّحىَٛ

غ١ش لبدس٠ٓ ػٍٝ اٌزحىُ فٝ اٌجٍذ وّب وبْ اإلخٛاْ )وأغٍج١خ( أصِخ اٌغٛالس ٚاٌجٕض٠ٓ ٚغ١ش٘ب رذي ػٍٝ أْ أٔب أسٜ أْ 

حىّٗ , فئْ وغجذ رؼبهف األغٍج١خ اٌفم١شح اٌّغٍٛثخ ػٍٝ أِش٘ب فؼ١ٍه أ٠نب  حبي ِجبسن فٝ اٌؼؾش عٕٛاد األخ١شح ِٓ

وجبس اٌنجبه عٛاء ؽشهخ أ,  , اٌزؼبهٝ ِغ األل١ٍخ اٌزٝ رذ٠ش فؼ١ٍب ؽئْٛ اٌجٍذ : عٛاء وبٔٛا سعبي ِبي ٚأػّبي , لنبح

رأص١ش ػٍٝ اٌشأٜ اٌؼبَ .... إٌخ  ع١ؼ , اٌم١بداد اٌغ١بع١خ ٚاٌؼّب١ٌخ , سعبي اٌقٕبػخ , اٌّضمف١ٓ ٚاٌىزبة اٌز٠ٓ ٌُٙ

ٚ٘ؤالء ٠ّضٍْٛ ٔغجخ ال رزغبٚص اٌؼؾشْٚ ثبٌّبئخ فٝ أٜ ِغزّغ ٌٚىٓ ٌُٙ اٌزأص١ش األوجش ِٓ األغٍج١خ اٌزٝ رحزبط ٌّٓ 

اٌّشؽح إٌّغحت ِٓ أزخبثبد سئبعخ -لبي ِٕقٛس حغٓ . ٘زٖ ٘ٝ اٌغ١بعخ ........٠طؼّٙب ٠ٚؼبٌغٙب ٠ٚٛظفٙب 

خٛاْ رالػجٛا ثٟ ٚلشسد االٔغحبة حفبظب ػٍٟ اعّٟ ٚربس٠خٟ ٚأسفل اْ اوْٛ"هشهٛسا" " أْ اال -اٌغّٙٛس٠خ

ثٛظ١فخ سئ١ظ عّٙٛس٠خ"، ِٛمحب اْ اٌذوزٛس ػقبَ اٌؼش٠بْ هٍت ِٕٗ اٌزشؽ١ح ٚأوذ ٌٗ دػُ االخٛاْ ٌٚىُٕٙ أمٍجٛا 

 .......فغأح ػ١ٍٗ

ي ٠زٍمٝ أٚاِشٖ ِٓ اٌغّبػخ ٚثبٌزحذ٠ذ ِٓ ِىزت حزٝ ا٢ْ ١ٌظ ثحضة ثً ِبصا)اٌحش٠خ ٚاٌؼذاٌخ( اٌّؾىٍخ أْ اٌحضة 

, ٠ٚجذٚ  اإلسؽبد ٚ٘زا ٠ؤوذ ِذٜ خذاػُٙ ٌٍٕبط ِٓ إدخبي ػٕبفش ِغ١ح١خ أٚ ١ٌجشا١ٌخ أٚ ٔغبئ١خ فٝ وٛادس اٌحضة

ِقبدس لٛرٙب :  ٜحذإ رٍهال رغزط١غ اٌؼًّ فٝ إٌٛس ثً رجذع ٚ٘ٝ ِحظٛسح ِٚبصاٌذ ثؼل اٌغّبػبد أْ ٌألعف 

ٌىٝ ٠ىْٛ ٕ٘بن ػذي ث١ٓ اٌّٛاه١ٕٓ فؼٍٝ اٌذٌٚخ أْ رغبٜٚ ث١ُٕٙ فٝ اٌحمٛق وّب اٌٛاعجبد .اإلمطٙبد ػمذحاٌغش٠خ ٚ 

... ٌزٌه فئِب أْ رحً عّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ )ِٚب ؽبثٙٙب( ٔفغٙب ثٕفغٙب ٚرزحٛي و١ٍخ إٌٝ حضة ع١بعٝ )رٕذِظ 

زّبػ١خ ٚرىْٛ ِشالجخ ِب١ٌب ِٓ أعٙضح اٌذٌٚخ فٝ اٌحش٠خ ٚاٌؼذاٌخ( أٚ أْ رزحٛي ٌغّؼ١خ أ١ٍ٘خ رزجغ اٌؾئْٛ اإلع

.... أِب أْ رظً رٕظ١ُ غبِل غ١ش )اٌؾجبْ اٌّغ١ٍّٓ , اٌغّؼ١خ اٌؾشػ١خ , أٔقبس اٌغٕخ اٌّحّذ٠خ ... إٌخ( وغ١ش٘ب 

ًٙ رغزخذُِٙ ف٠ؤعظ أحضاة ٠ٚذخً اإلٔزخبثبد ٠ٚزذخً فٝ ؽئْٛ اٌذٚي األخشٜ فٙزا ثحك ٌغض ِح١ش , ِب١ٌب ِشالت 

ػٍٝ وً األحٛاي ُ٘ عؼذاء ثزٍه اٌٍؼجخ  !!!! اٌّغزجذح وطبثٛس خبِظ ػٕذ اٌحبعخ صُ رخٍؼُٙ إرا رّبدٚا اٌحىِٛبد

 . ُ٘ أً٘ ٌٙب٠جذٚ أْ ُِٕٙ ٌألعف ِٓ اٌمزسح ٚ

http://youtu.be/Z-RJrbLUGFo
http://youtu.be/yXMa9wmnCCg
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 عداد/ ابن البشيزإ                                                               ُركن األدب :

 غنية()شاعز ٌ وأ

 
 غنية االطاللابزاهين ناجى وأالشاعز 

 أ
 , 3601غناء ام كلثوم وتلحٌن رٌاض السنباطى األهالي ٌٍؾبػش اثشا١ُ٘ ٔبعٝ  غنٌة

 فهوى من خيال   ين الهوى     كان صرحا  أيا فؤدى ال تسل 
 

ٌم ناجً ولد الشاعر إبراهوقد ال ٌعرف القراء عن الشاعر إال اغنٌة االطالل وهو ظلم كبٌر للشاعر ابراهٌم ناجى .
، وكان والده مثقفاً مما أثر كثٌراً 3161دٌسمبر فً عام  فً حً شبرا بالقاهرة فً الٌوم الحادي والثالثٌن من شهر

وزارة  ، وعٌن طبٌباً ف3611ًثقافته، وقد تخرج الشاعر من مدرسة الطب فً عام  فً تنمٌة موهبته وصقل
وقد نهل من الثقافة العربٌة  - األوقاف للقسم الطبً فً وزارةالمواصالت ، ثم فً وزارة الصحة ، ثم مراقباً عاماً 

دواوٌن المتنبً وابن الرومً وأبً نواس وغٌرهم من فحول الشعر العربً،  القدٌمة فدرس العروض والقوافً وقرأ
رٌة بدأ حٌاته الشع- الثقافة الغربٌة فقرأ قصابد شٌلً وبٌرون وآخرٌن من رومانسًٌ الشعر الغربً كما نـهل من
موسٌٌه وتوماس مور شعراً وٌنشرها فً السٌاسة  عندما بدأ ٌترجم بعض أشعار الفرٌد دي 3610حوالً عام 

م التً أفرزت نخبة من الشعراء المصرٌٌن والعرب استطاعوا 1932 األسبوعٌة ، وانضم إلى جماعة أبولو عام
تؤثر ناجً فً شعره  وقد -  خٚاإل٠مبػبد اٌّزٛاسصح ٚاٌخ١بالد الحدٌثة من األغالل الكالسٌكً تحرٌر القصٌدة العربٌة

لمدرسة أبوللو الشعرٌة وربٌساً لرابطة األدباء فً  باالتجاه الرومانسً كما اشتهر بشعره الوجدانً ، وكان وكٌالً 
 . العشرٌن مصر فً األربعٌنٌات من القرن

                             تاريخ النثز فى األدب العزبى             

                     

       ) ثذأد اٌىزبثخ  ثؼجذ اٌح١ّذ ٚأزٙذ ثبثٓ اٌؼ١ّذ(                     

  -كما رأى طه حسٌن  -عند التطرق إلى النثر فً األدب العربً نجده ظهر متؤخرا عن الشعر 
فالشعوب تعبر عن عواطفها و انفعاالتها أوال ٌالشعر ، وفً مرحلة الحقة عند بلوغها مستوى من الرقً الفكري و 

حاجتها إلى النثر للتعبٌر عن المعارف و األفكار التً ٌنتجها عقلها الجمعً .وهذا ما ا نطبق  النضج العقلً تبرز
على الٌونان حٌن أنتجوا فً الزمن األول مالحم شعرٌة ، ثم فً زمن الحق الفلسفة . وكذلك الشؤن عند العرب الذٌن 

م العقل ، و حثهم على القراءة فنقلهم من أنتجوا شعرا غزٌرا فً العصر الجاهلً ، وبعد اإلسالم الذي كون لدٌه
 طور البداوة و الشفاهة إلى طور الحضارة و الكتابة فبرزت حاجتهم إلى النثر .

من رواد النثر الفنً برسابله القٌمة ، منها " رسالة الشطرنج "  -القرن الثانً الهجري  -وٌعد عبد الحمٌد الكاتب 
ى ما ٌنبغً لهم من زاد معرفً و أخالق مهنٌة فً حرفتهم " الكتابة " .و و " رسالة إلى الكتاب " ٌوجههم فٌها إل

ابن المقفع ، مخضرم الدولتٌن األموٌة و العباسٌة ، الذي كان له  -نهاٌة العصر األموي  -ٌبرز أٌضا فً العصر 
ألف مثل " األدب  الفضل فً تؤسٌس جمالٌة النثر الفنً فً األدب العربً بما ترجم مثل " كلٌلة و دمنة " أو بما

الكبٌر " ، " األدب الصغٌر " .و تبلغ الكتابة النثرٌة ذروة مجدها الذهبً مع عمٌد النثر فً العصر العباسً الجاحظ 
فً رسابله و مصنفاته ، منها " الخالء " ، " البٌان و التبٌٌن " ، " الحٌوان " ... إلخ وبعد الجاحظ ٌبرز تلمٌذه " 

ٌبا أرٌبا ظلمه عصره ، و من أهم كتبه " اإلمتاع و المإانسة " الذي ٌعد زبدة معارف أبو حٌان التوحٌدي " أد
عصره .مع " ابن العمٌد " تجنح الكتابة النثرٌة إلى المبالغة فً االهتمام بالزخرفة اللفظٌة و المحسنات البدٌعٌة ، 

ة عصور الضعف و االنحطاط . لهذا قال مما عرف بالصنعة اللفظٌة .بعد ابن العمٌد تغرق الكتابة النثرٌة فً ركاك
 " القدماء : " بدأت الكتابة بعبد الحمٌد و انتهت بابن العمٌد

 

http://www.google.com.qa/imgres?imgurl=http://www.syria-post.net/thumbnail.php%3Ffile%3D082487_2008_11_25_12_55_15_929002758.jpg%26size%3Darticle_medium&imgrefurl=http://www.daralebdaa.com/vb/showthread.php%3Ft%3D7212&usg=__538O6Y-FK6zNPFYfirT_TekOJBQ=&h=238&w=318&sz=12&hl=ar&start=21&zoom=1&tbnid=i-N2d2ySm-wL6M:&tbnh=88&tbnw=118&ei=dVh1T8ODBI7jrAfy-bm-DQ&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25AF%2B%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25AA%2B%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25AF%26hl%3Dar%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnso&itbs=1
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 ىل خدع مبارك الجميع بتنحيو لممجمس العسكرى ؟؟؟         لن١خ ٌٍّٕبلؾخ :

 
جميع ,ومازال نتائج ىذه االصداء ال خافية عمى 2011صداء ما حدث فى الخامس والعشرين من يناير ألت اماز 
و كل و أن الشباب قام وتبعفالمتابع لالحداث رأى وسمع يعيني ى ذلك الوقت افية حتى عن اقرب المقربين لمنظام فخ

وتذايدت حدة المظاىرات حتى وصمنا الى يوم سو مبارك , طوائف الشعب غاضبة تطالب برحيل النظام الحاكم وعمى رأ
ل العاشر من فبراير حيث اعمن المتظاىرون انيم سيتوجيون لمقصر الجميورى لطرد مبارك , وىنا كان مبارك مازا

رافضا لمرحيل رغم انو قد اقال الحكومة وعين احمد شفيق رئيسا لمحكومة كما أنو اعمن تنصيب عمر سميمان نائبا 
لو وبذلك الغى نظرية التوريث ألبنو جمال مبارك وىو امر لم يكن يخطر عمى بال احد ألن الرئيس ظل رافضا لتعيين 

يع ان مبارك سوف يرحل متخميا عن سمطة الحكم لنائبو عمر عاما ىى فترة حكمو , وقد ظن الجم 30نائبا لو طيمة 
االزمة التى  ثل االخوان فى حمحمةسميمان , الذى بدأ فى حوارات مع الشباب ومع المتظاىرين والقوى االخرى م

  أطبقت عمى البالد ........
خنة , خرج عمينا عمر وبعد ثمانية عشر يوما من االحداث السا 2011وفجأة فى مساء الحادى عشر من فبراير 

سميمان نائب الرئيس فى ذلك الوقت واعل فى بيان مقتضب ان مبارك قدتخمى عن الحكم لممجمس العسكرى, وىنا 
اختمطت االمور وتذايدت سرعتيا فاختفى مبارك واسرتو فى شرم الشيخ واختفى عمر سميمان وظير نجم جديد ىو 

وبدا نجم شباب الثورة واالحزاب كل من كان معارضا فى عيد المجمس العسكرى ورئيسو المشير طنطاوى وبدأت 
 !!!!!!!!!!  2011مبارك فى البدء فى النيل من كعكة يناير

 لماذا تخمى مبارك عن الحكم لممجمس العسكرى ؟ واماذ لم يتخمى لنائبو عمر سميمان ؟الذى يبرزاآلن ىو والسؤال 
أن مبارك قد خدع الجميع بتخميو عن الحكم لممجمس العسكرى,  فبراير وحتى اآلن يدرك11إن المتتبع لالحداث بعد 

فأوال فيو قد خدع عمر سميمان ألنو لم يترك لو الحكم كما كان منتظرا , وكذلك ىو خدع ابنو جمال عندما عين 
 عمر سميمان والغى التوريث , وكذلك خدع المجاس العسكرى الذى ورطو وفجأة فى االحداث  وتنازل لو عن الحكم ,

وكذلك خدع اصدقائو من مموك وزعماء الدول العربية والصديقة حيث كان تخميو عن الحكم وبقائو فى مصر سببا 
لتوتر العالقات بينيم وبين النظام الجديد فى مصر , وىو ايضا خدع الشعب حيث لم يكتفى بالفساد لثالثين عاما 

ة حخكم العسكر حيث أن العسكر ال خبرة سياسية ليم ولكنو استمر فى الفساد وذلك ببقاء النظام الفاسد تحت عباء
فما كان ميم إالا ان طبقوا نظرية احكم بالقوة حتى ال تأكمك الذئاب , وىى نظرية االحمق الذى يحكم بال فيم 

...........والقضية ىنا ىى أن مبارك قد ادرك أنو يجب عميو الرحيل فما كام منو ىإال أن خمط الحابل بالنابل حتى 
وه مسؤلية ما حدث فى الثالثين عامًا الماضية من فترة حكمو , فما كان منو إال أن ضحى بكل شيىء لمصمحتو تت

                                                     ىو ,ضحى بمصر حيث القاه فى اتون االزمات والمشاكل والصراعات 
 بقمم / ابن البمد                                                            , وال حول وال قوة غال باهلل .....

 

http://www.google.com.qa/imgres?imgurl=http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/168329_183877768317995_100000873193401_386575_7278841_n.jpg&imgrefurl=http://www.dreamscity.net/vb/t42069.html&usg=__JauXq_6S5rx8s_8yUXIz9U8A9hw=&h=448&w=720&sz=56&hl=ar&start=18&zoom=1&tbnid=zc7rDAZDVXh0-M:&tbnh=87&tbnw=140&ei=VWF1T_GIGIvqrQfsmJWlDQ&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1%2B%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%26hl%3Dar%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnso&itbs=1
http://www.google.com.qa/imgres?imgurl=http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/168329_183877768317995_100000873193401_386575_7278841_n.jpg&imgrefurl=http://www.dreamscity.net/vb/t42069.html&usg=__JauXq_6S5rx8s_8yUXIz9U8A9hw=&h=448&w=720&sz=56&hl=ar&start=18&zoom=1&tbnid=zc7rDAZDVXh0-M:&tbnh=87&tbnw=140&ei=VWF1T_GIGIvqrQfsmJWlDQ&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1%2B%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%26hl%3Dar%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnso&itbs=1
http://www.google.com.qa/imgres?imgurl=http://www.milad.ps/arb/images/archive/12_161618221.jpg&imgrefurl=http://www.milad.ps/arb/news.php%3Fmaa%3DView%26id%3D40527&usg=__bhMxLGV9FrTcLHHrpIFKzCwFHfU=&h=328&w=436&sz=30&hl=ar&start=3&zoom=1&tbnid=4r0RoowYkBzuGM:&tbnh=95&tbnw=126&ei=o2F1T_PfKYnqrAfV2IyjDQ&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%2589%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%26hl%3Dar%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnso&itbs=1
http://www.google.com.qa/imgres?imgurl=http://www.milad.ps/arb/images/archive/12_161618221.jpg&imgrefurl=http://www.milad.ps/arb/news.php%3Fmaa%3DView%26id%3D40527&usg=__bhMxLGV9FrTcLHHrpIFKzCwFHfU=&h=328&w=436&sz=30&hl=ar&start=3&zoom=1&tbnid=4r0RoowYkBzuGM:&tbnh=95&tbnw=126&ei=o2F1T_PfKYnqrAfV2IyjDQ&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%2589%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%26hl%3Dar%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnso&itbs=1
http://www.google.com.qa/imgres?imgurl=http://www.milad.ps/arb/images/archive/12_161618221.jpg&imgrefurl=http://www.milad.ps/arb/news.php%3Fmaa%3DView%26id%3D40527&usg=__bhMxLGV9FrTcLHHrpIFKzCwFHfU=&h=328&w=436&sz=30&hl=ar&start=3&zoom=1&tbnid=4r0RoowYkBzuGM:&tbnh=95&tbnw=126&ei=o2F1T_PfKYnqrAfV2IyjDQ&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%2589%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%26hl%3Dar%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnso&itbs=1
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 المفترى عميو قراقوش           -تاريخنا المفتري عميو:
وقراقوش المسكٌن الذي صار على ألسنة الناس فً كل  ضحٌة الشعر ، المفترى علٌه الذي راح ضحٌة األدب كما راح كافور قراقوش

حاكم فاسد الحكم، فكلما أراد الناس أن ٌصفوا حكما بالجور قالوا هذا حكم قراقوش..فمن هو  زمان وكل بلد المثل المضروب لكل

فون اسمه فوق تحرٌف تارٌخه.. فٌقولون: قراقاش وهم .قراقوش؟ ولماذا شوهت صورته؟ بدل قراقوش، وقراقوش معناها  ٌحرِّ

 .)بالتركٌة: النسر األسود )قوش: نسر، قرا: أسود

 فمن هو قراقوش؟

ا أمًٌنا، وكان   هو أحد قواد بطل اإلسالم ًٌّ صالح الدٌن األٌوبً، كان من أخلص أعوانه وأقربهم إلٌه، وكان قابًدا مظفًرا، وكان جند

ا منقطع النظٌر ًٌّ امالً للرجل العسكري، إذا تلقى أمًرا أطاع بال معارضة وال نظر وال تؤخٌر، وإن أمر أمًرا لم وكان مثاالً ك .مهندًسا حرب

شؤنه فً ذلك شؤن جمٌع العسكرٌٌن المخلصٌٌن للمبادئ  .ٌرض من جنوده بغٌر الطاعة الكاملة، بال اعتراض وال نظر وال تؤخٌر

 العسكرٌة.

زوال ملكهم شرعوا ٌعبثون بنفابس القصر، وٌحملون منها ما ٌخف حمله وٌغلو  بقرب وكان أعجوبة فً أمانته، لما أحس الفاطمٌون

، ولو أن  س فٌها الخلفاء الفاطمٌون خالل قرون من التحف والكنوز والنفابس ما ال ٌحصٌه العدُّ ثمنه، وكان القصر مدٌنة صغٌرة، كدَّ

فوكل صالح الدٌن قراقوش بحفظ القصر،  .ولم ٌحس به أحدعشرة لصوص أخذوا منه ما ُتخفًِ الثٌاب، لخرج كلٌّ منهم بغنى الدهر 

فنظر فإذا أمامه من عقود الجواهر والحلً النادرة والكبوس والثرٌات والبسط المنسوجة بخٌوط الذهب ما ال مثٌل له فً الدنٌا، هذا 

وكان فً  .عة العجٌبة ما ال ٌقّوم بثمنفضالًعن العرش الفاطمً الذي كان من أرطال الذهب، ومن نوادر الٌواقٌت والجواهر، ومن الصن

 ..القصر فوق ذلك من ألوان الجمال فً المبات والمبات من الجواري المنحدرات من كألمم األرض، ما ٌفتن العابد

 .فالفتنه الجمال، وال أغواه المال، ووفَّى األمانة حقها، ولم ٌؤخذ لنفسه شًٌبا، والترك أحًدا ٌؤخذ منها شًٌبا

م أعظم المنشآت الحربٌة التً تمت فً عهد صالح الدٌن، بل إن القلعة المتربعة على المقطم المطلة على مدٌنة القاهرة  بل وهوالذي أقا

وإذا رأٌتم سور القاهرة الذي بقً من آثاره إلى الٌوم ما  .نقول علٌها ان هذه القلعة مدٌنة عسكرٌة متكامله ، أثر من آثار قراقوش

ولما وقع الخالف بٌن ورثة  .أن الذي َبَنى السور وأقام فٌه الجامع وحفر الببر العجٌبة فً القلعة هو قراقوش ٌدهش الناظر، فاعلموا 

ولما مات العزٌز األٌوبً وأوصى بالملك البنه المنصور  .صالح الدٌن وكادت تقع بٌنهم الحرب، ما كفَّهم وال أصلح بٌنهم إال قراقوش

ا فً التاسعة، جعل الو ًٌّ  .صً علٌه والمدبر ألمره قراقوش، فكان الحاكم العادل، واألمٌر الحازم، أصلح البالد ، وأرضى العبادوكان صب

ه هذه الصورة السٌبة؟  !هذا قرا قوش، فمن أٌن جاءت تلك الوصمة التً ُوصم بها؟! ومن الذي شوَّ

ه الحقٌقً، وأساء ابن مماتً إلى قراقوش، فؤلبسه لقد أساء المتنبً إلى كافور، فؤلبسه وجًها غٌر وجه .إنها جرٌمة األدب ٌا سادة

وابن .ولم ٌعرف الناس من االثنٌن إال هذا الوجه المعار كالوجوه المستعاره الذي ٌلبسها الصبٌان أٌام العٌد .وجًها غٌر وجهه الحقٌقً 

ٌخشونه وٌتحامونه، وٌتملقونه بالود مماتً هذا كاتب بارع وأدٌب طوٌل اللسان، كان موظًفا فً دٌوان صالح الدٌن، وكان الرإساء 

حًٌنا وبالعطاء حًٌنا. ولكن قراقوش وهوالرجل العسكري الذي ال ٌعرف الملق وال المداراة لم ٌعبؤ به، ولم ٌخش شره، ولم ٌدِرأن سن 

رح جرًحا ال ٌشفى القلم أقوى من سنان الرمح، وأن طعنة الرمح تجرح الجرح فٌشفى، أو تقتل المجروح فٌموت، أما طعنة القلم فتج

 ..وال ٌرٌح من ألمه الموت

اها "الفافوش فً أحكام قراقوش"، ووضع هذه الحكاٌات ونسبها إلٌه قه االناس، ونسوا .فؤلَّف ابن مماتً رسالة صغٌرة سمَّ وصدَّ

سً عنترة الواقع وبقً ومات قراقوش الحقٌقً وبقً قراقوش الفافوش، كما مات كافور التارٌخ وبقً كافور المتنبً ، وكما ن.التارٌخ

 .عنترة القصة

 .فٌا أٌها األدباء اتقوا هللا فً هذا السلطان، وٌا أٌها الناس ال تنخدعوا بتزٌٌف األدباء

 كابتن كٌموبقمم /                                                                   .الجزء األول( للشٌخ علً الطنطاوي -المصدر:كتاب )رجال من التارٌخ 
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 هذكزات ثائز فى هيدان التحزيز          ىميمة فى الشارع المصرى:

 
 مسرحٌة خالفات االخوان والمجلس العسكرى  

 
أجابه ثائر : كيف تجمع بين رئاسة مجمس الشعب وجمعية الدستور؟.. و  سأل ثائر من ثوار التحرير الدكتور الكتاتنى 

: إزاي واشارت ثائرة أخرى قائمة: احتمال يترشح لمنصب البابا.. ائر آخر ورد ث : أصمه داخل بنفرينآخر قائاًل:
 متخانقين مع العسكري وشاهين يصوت لمكتاتني؟

 ______________________________________________________________________ 

 مسرحية الترشيح لرئاسة الجميورية بين ا لعوا واحمد شفيق وآخرين 

 

المرشحين لمرئاسة وهل هناك عالقة حميمة بين العوا واحمد شفيق ..... وهل ستنتهى المسرحية بنهاية  ما سر تعدد
ويظهر البطل وهل يقبل البطمة  , والبطل هنا هو المرشح التوافقى والبطمة هى المصالح ينما المصرية سدرامية كافالم ال

 لعنها اهلل فى كل زمان ومكان ............
 

 كريمد/ ددإعد ىذا الع
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دراسة توضح مخاطر طيى الطعام فى "المايكروويف"  :لِك يا سيدتى

توّصل باحثون فى "الجمعية األمريكية لمصحة العامة" أن استخدام أفران "المايكروويف" فى طيو 
الطعام قد يحدث تغييرًا كيميائيًا لمحتوى البروتين فى الطعام المطيو، مما يقّمل من قيمتو الغذائية، 

فران، وخصوصًا المصنوعة كما اكتشفوا أن األوانى التى يوضع فى داخميا الطعام لتسخينو فى ىذه األ
من مادة البالستيك أو األلمونيوم، تنتج عناصر خطرة وجزئيات غريبة تنشط بالحرارة وتتسّرب لألطعمة 

 وفى حال استخدام أفران "المايكروويف" ينصح بـ: لتختمط بيا وتمّوثيا.

 غطاء الطعام بورق القصدير -

دراسة صادرة عن وزارة الزراعة األمريكية أن عدم تمميح الطعام قبل طييو أو تسخينو، إذ توضح  -
بكتيريا "السالمونيا" و"المستيريا" تعيش وتحتمل حرارة الطيو العالية فى حال تمميح الطعام قبل طييو، 
عممًا أن اإلفراط فى استخدام الممح لدى إعداد وطيو الطعام قد يمنع موجات "المايكروويف" الحرارية 

اًل إلى مركزىا، ما يجعل عممية التسخين ال تتم بالقدر الكافى، وبالتالى من اختراق كتمة الطعام وصو 
 تصبح األماكن الباردة فى الطعام تحمل بكتيريا خطرة!

 التأّكد من أن التسخين يتّم عمى حرارة عالية بما يسمح بتصاعد األبخرة منو، ضمانًا لقتل البكتيريا. -

نيا ممّوثة بالبكتيريا، وينبغى طيييا بالطريقة التقميدية االمتناع عن طيو المحوم والدواجن فييا أل  -
 لمقضاء عمى ىذه البكتيريا.

 استخدام "المايكروويف" فى تسخين الطعام وليس طيوه. -

 إعداد / بنت النيل                                               YAHOO))منقول من موقع 
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                                                      ؟ ٌوُم عاشوراءعالقته بنة وماٌوم الزٌهو  النسٌم شمُ  هل  :مختارات 

النسيم فيخرجون منذ الصباح الباكر فى ىذا اليوم الى الحدائق فى  يحتفل المصريون منذ آالف السنين بيوم شم

الممون  لتاريخ فيأكمون البيضالربيع ويأكمون اكالتيم الشعبية والتى بقيت صامدة امام ا جماعات يتنسمون نسيم

استمر حال المصريين فى االحتفال  والبصل والفسيخ والخس وكل ىذه االكالت ليا رمز واشارة مصرية قديمة , وقد

بدقة متناىية , حتى ان المصريين وتحت كل العيود وانظمة  بيذا اليوم والذى يصادف دائما يوم االثنين وىو يحسب

 حتفال بشم النسيم ففى عيود االسر الفرعونية القديمة الى عيود حكماال الحكم لمصر استمروا فى

بشم النسيم بطابعو وباصالتو ,  اليونانيين)البطالمة( ثم الرومان وحتى الفتح العربى االسالمى لمصر استمر االحتفال

ريخ مصر القديم فى عيد برتبط بالدين , واذا رجعنا الى تا والتاريخ يشيد ان كل احتفال لمصر الفرعونية كان دائما

موسى نجد ان فرعون عندما اراد ان يتحدى موسى بالسحرة المصريين القدماء كان  فرعون مصر فى زمن سيدنا

الرحمن الرحيم) موعدكم  التحدى ىو يوم شم النسيم والذى اطمق عميو القرآن ) يوم الزينة( قال تعالى بسم اهلل موعد

ان يوم شم النسيم يخرج المصريون منذالصباح  صدق اهلل العظيم والمعروف يوم الزينة وان ُيحشر الناس ُضحى(

فى جماعات كبيرة وىكذا كان يوم تحدى موسى ونصر اهلل لو ىو يوم شم  الباكر الى الحدائق والمتنزىات ويتجمعون

 . النسيم

كما جاء فى الحديث الشريف ) المدينة و  وعندما دخل رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فى العام االول من اليجرة الى

يحتفمون بيذا اليوم وىو الموافق العاشر من محرم وسأليم لم  أنو صمى اهلل عميو وسمم وجد الييود صائمون

يوم نصر اهلل فيو موسى من بطش فرعون فقال عميو الصالة والسال م نحن اولى منكم  تحتفمون فقالوا ان ىذا

العاشر من محرم فى  وبحسبة بسيطة نجد ان يوم (لتاسع والعاشر من محرمواذا عشت العام القابل سأصوم ا بموسى

 ابريل اى ما يوافق يوم شم النسيم فى ىذا العام العام اليجرى االول يوافق حسب التقويم المصرى القديم أواخر شير

 و االحد السابق ليومالييودية والمسيحية نجدىم يحتفمون بيوم الفصح او عيد القيامة وى واذا رجعنا الى الديانة.

 . االثنين )شم النسيم( مما يؤكد عظم ىذا اليوم وتوغمو فى التاريخ البشرى القديم

والمسممون وىكذا مصر دائما ميد  ان يوم شم النسيم يوم احتفل بو المصريون واحتفل بو الييود والمسيحيون

 ..… الحضارة واالديان

 بقمم /المصرى أفندى              انتم بخير بيوم شم النسيماالرض كل عام و  الى كل المصريين فى كل بقاع
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     اٌٍط١ف ػجذ هبسق /اػذاد          القوة و الضعف     غيرعنوان من صفحة  

 
 ذراعه فقد قد حقٌقةأنه من الرغم على الجودو تعلم سنوات 36العمر من ٌبلغ قررصبً
 أداء مسن ٌابانً جودو مدرب مع الدروس وبدأالصبً سٌارةعنٌف حادث الٌسرىفً

 المدرب ٌعلمه لم التدرٌب أشهرمن بعدثالثة لماذا ٌفهم أن ٌستطع لم حسناً،إالأنه الصبً
 فقط واحدة سوىحركة

 حركات الأتعلم ،لماذا "بالٌابانٌة المدرب هكذاٌسمى " سنسً : لمدربه الصبً قال أخٌراً 
 سوف االحركةالوحٌدةالتًولكنه تعرفها، التً الحركةالوحٌدة هً هذه:سنسً قال أخرى

 لذا بمدربه، ٌإمن كان سنسً،لكنه ماٌقصد الصبً ٌفهم لم .وإبداً  دابماً  تحتاجها
 التدرٌب فً استمرالصبً

 فاز الصبً،أنه مماأدهش له،وكان األولى بالبطولة الصبً سنسً أشهر،أشرك بعدعدة
 مرورالوقت مع ولكن ،أكثرصعوبة الثالثة المباراة كانت .األولٌٌن المباراتٌن فً بسهولة

 حركته باستخدامه الفوزبالمباراة الصبً واستطاع غضباً، واشتاط الصبر خصمه ،فقد
  .بإتقان الوحٌدة

 هذه .البطولة فً النهابٌة للمباراة اآلن الصبً بنجاحه،ووصل الصبً اندهاش زاد
 وخوفا .ٌخسر سوف الصبً أن الوقت،بدا لبعض .أكبروأقوىوأكثرخبرة منافسة المرة،كان

أن  إٌقاف وشك على وكان .بإعطاءاستراحة الحكم الصبً،قام ضرركبٌرعلى ٌقع ًً
 ٌستمر ،وأصردعه"ال" : قابالً  لسنسً تدخ المباراةعندها

 الدفاعً عنوضعه لقداستغنى خطباًقاتالً  الخصم المباراة،ارتكب استبناف قصٌرمن وقت بعد
 بالمباراةو فازالصبً لقد . مهخص وثبت الوحٌدة حركته الصبً الفور،استخدم وعلى .

 البطل وأصبح . بالبطولة
 استجمع ثم .المبارٌات كل فً األحداث جمٌع وسنسً الصبً استعرض العودة، طرٌق فً

 واحدة بحركة البطولة فً فزت سنسً،كٌف" .باله ماٌشغل عن وسؤل شجاعته الصبً
 "فقط؟
 فً الحركات أصعب واحدةمن تتقن لقدكنت :األول .اثنٌن لسببٌن لقدفزت" سنسً أجابه

 لتلك والوحٌدة المعروفة الدفاعٌة الحركة أن :الثانً والسبب . اإلطالق على الجودو
 الٌسرى ذراعك على والسٌطرة باإلمساك الخصم ٌقوم أن هو الحركة
 قوته نقاط أكبر هً للصبً ضعف نقطة أكبر لقدكانت

 
 أوعلى الظروف أوعلى هللا قدر على نسخط وقد الضعف نقاط بعض لدٌنا أن نرى أحٌاناً 
 ما ٌوم فً قوتنا ٌصبح أن ضعفناٌمكن أن لنعلم ذلك،لكن بسبب أنفسنا

 
 فقط باألسى، والتشعر بنفسك والتغتر ضعٌف أنك أبداً  لذاالتعتقد ومهم، ممٌز منا واحد كل

 ٌفٝ() أػذ ٘زااٌؼذد/اعبِخ األ                  مالدٌك أفضل وقدم وجه أكمل على حٌاتك عش
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                       هزسى هجدى / م اختيار         الخيرُُ  نبعة                         إٌّٛػبد ففحخ
 مركونتين قديم حذاء فردتي شاىدا عندما الحقول بين صباحا يتجوالن الكبيروتمميذه الفيمسوف كان
 القريبة، الحقول أحد في يعمل يالفقيرالذ لرجلا مايبدوا عمى يخصان أنيما الطريق،وخمنا جانب عمى

 دعنانميوقميالمع ” : لو وقال الفيمسوف إلى التمميذ التفت.عممو من االنتياء وشك عمى يبدوأنو والذي
 مدى لنرى وننتظر الشجيرات خمف أنفسنا نخفى ثم الحذاء، ونخبئ نخدعو بأن ونسخرمنو الرجل
 نسمى أن اليجب  -الفيمسوف اجاب – رالصغي ياصديقي .”الحذاء ايجاد اليستطيع عندما حيرتو
 أكثرمن متعة نفسك تعطى أن ،ويمكن غني تمميذ فأنت ىذا من وبدال .الفقراء حساب عمى أبدا أنفسنا
 فمنختب ثم  الحذاء فردتي من كل فى ) ذىبية(  معدنية عممة ضع ىيا الفقير، ىذاالرجل خالل

 فردتي من كل في ذىبية عممة فوضع الفيمسوف وب ماأمره لتمميذ ونفذا.عميو ذلك سيؤثر كيف ئونراقب
 ، قدومو عند العامل اليراىما بحيث القريبة الشجيرات خمف نفسييما وضعا حيث ذىبا ثم الحذاء،
 حيث إلى الحقول عبر وعاد ، عممو من الفقير  الرجل انتيى ما سرعان حيث ، الموقف يرقبان وطفقا

 داخل إلى قدميو بإحدى دفع معطفو عميو يضع الفقير لالرج كان وبينما.ومعطفو حذائو فردتي ترك
 يوجد أن يمكن ماذا لينظر وانحنى ، توقف ، بداخمو صمب بشيء أحس ،وعندما األولى الحذاء فردة

 ،وحممق وجيو سمات عمى والتعجب االندىاش بدأ .الذىبية ،وجدالعممة وعندىا .الحذاء فردة بداخل
 ، ىناك أو ىنا ىا حولو واخيرا،التفت.ومرات مرات إلييا دالنظر أعاو  ، يده فى ادارىا ثم ، العممة في

 من الثانية الفردة ارتداء واصل ،ثم جيبة في العممة فقدوضع ثم، ومن .امامو دظاىرا أح يكن لم ولكن
 شعوره لقدتغمب. مزدوجا لثانية العممةا بوجود والمباغتة باالندىاش شعورة كان المرة ىذه وفي .الحذاء
 لرب الجزيل شكره عن معبرا عال بصوت وابتيل السماء إلى ونظر ، ركبتيو عمى ركع فمقد ، عميو

 أطفالو وبأحوال ، يساعدىا أو يعينيا من نميا يك لم التي زوجتو مرض مدى وحده يعمم الذي العالمين
 وكيف مماليع حيث من النقود ىذه لو أرسل الذي هلل بالشكر يرتفع صوتو وأخذ خبز، بال تركيم الذين
 فى كثيرا أثر قد المشيد ىذا أن والواقع.القارس البرد لدغة من وأسرتو انقاذه عمى ستعاونو أنيا

 قال – ”واألن  ” . بالدموع اغرورقت قد عينيو أن حتى ، الشجيرات خمف بعيد غير الواقف التمميذ
 اكنت كم لرجلىذاا من سخرت إذا بو ستشعر كنت مما بغبطةأكثر اتشعر أل -لتمميذه األستاذ

 الكممات بصدق األن لقدأحسست...ماحييت أنساه لن درسا لقدعممتني : الشاب التمميذ تنوى؟أجاب
 الحسنات إن : شعارنا فميكن...تأخذ أن من تعطى بيجةأن ألكثر إنو …قبل من أبدا أفيميا لم التي

  السيئات يذىبن
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Egyptian presidential election, 2012 

A presidential election will be held in Egypt on 23 and 
24 May 2012 (with a run-off on 16 and 17 June 2012, if 
necessary).

[1]
 It will be the second presidential election in 

Egypt's history with more than one candidate, following 
the 2005 election. 

The rules for the election were released on 30 January 
2012. Candidates have to be born in Egypt, may not hold 
dual nationality and may not be married to a foreigner; to 
be nominated, they require the support of 30 MPs or 
30,000 voters. According to the electoral committee, the 
formal registration process for candidates started on 10 
March. 

    

                    

 Amr Moussa                                        HazemAbu IsmaiAbu Ismail          Aboul Fotouh                           

            

      Salim Al-Awa                                           Ahmed Shafik                        Bothaina Kamel   
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