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 ...لكـ ديُنكـ ولَي ديني :كممة العدد 

كان نتيجة تفشى الجيل فى عصور الظالم التى جثمت  
عمى العالم االسالمى فى القرون ما بعد القرن الحادى 

عشر الى نيايات القرن العشرين أن تأصل فكر الغيبيات  
فى عقول المسممين وبالتالى ظير تفسير جاىمى آليات 
القرآن واحاديث الرسول تدعو الى جعل الدين االسالمى 

وبدال , الذى يدعو الى الفكر والبحث دينا لمكسل العقمى 
من ان نتفكر فى آيات اهلل اخذنا نؤول كالم اهلل الى فيم 

سطحى وروايات ال صحة ليا واحاديث موضوعة ومكذوبة  
مما جعل االجيال الجديدة من الشباب وبعد ان تقدم العمم 

وانكشفت حقائق عممية جديدة تصدم بما نردده بال فيم 
لمدين بل ونعاند من يناقشنا قائمين لو ان من ال يؤمن بما 

ونسينا ايات القران التى ,نقول فيو كافر وممحد ومرتد 
وااليات التى تدعو الى انو ال اكراه  , تدعو الى التفكر 

وااليات التى تقول لمرسول الكريم ان يخاطب , فى الدين
وبدال من كل ذلك   (لكم دينكم ولي دينى )الكافرين قائال 

اخذنا نردد ان الجياد ىو ان نقتل المخالفين لنا فى الدين 
وان نأخذىم سبايا وان يدفعو الجزية وكل ذلك ال صمة لو 

 .بالدين ولكننا نجيل الدين وحقيقتو 
إن ما نراه اليوم من حروب ودمار يحيق باالنسانية جمعاء 
ليو بسببنا جميعا حيث جعمنا من االديان التى تدعو لعبادة 

, الخالق سببا لمبعد عن الدين وكراىية فى بعضنا البعض 
لعمنا نصل الى , فمتى نعود الى العقل ونتفكر فيما حولنا 

الحقيقة ؟ 
 

 :إقرأ فى ىذا العدد 
                           ..لكـ دينكـ ولى دينى:  كممة العدد * 

 2رئيس التحرير                                            ص/يقلم 
  إشكالية العالقة بيف االستبداد والوطنية:دفتر االحوال الشخصية *

 3ص                                           إكرامى نجم  /مهندس
داعش واخواتيا يحطموف الماضى ويخربوف   :صورة الغالف* 

 4صابن البلد                /   بقلم الحاضرويضيِّعوف المستقبؿ   

 
" مدينة شرم الشيخ :مصر التى ال يعرفها المصريون * 

 5ص                                        ابوالعزائم  كريم /د داإعد
   الرياضة ضحية السياسة  :ركن الرياضة  *

 6كابتن كيمو                                              ص/ إعداد 
 6ص          ايهاب فوزى  /بقلم          خواطر:  وجهة نظر * 

 (شعر ابراهيم ناجى)  سؤال و جواب    : ركن األدب*

 7ص                                  طارق عبد اللطيف     / إعداد

    نظرية غريبة عن جذور التطرف االسالمى                                        مختارات* 
 8ابراهيم الجيدة                                            ص/ بقلم 

 
فوائد قشر الليمون :  لك يا سيدتى*

 9ص                                              بنت  النيل/ إعداد  
 
.. يسبب السرطان" يورانيوم"الشيشة تحوى : نافذة الشباب  *

 10ص   اسالم ابراهيم               / بقلم   سيجارة200وتعادل 

 ويبطئ شيخوخة الدماغ التأمل يزيد حجم المخ:  قرأت لك    * 

 10ص                             (اليوم السابع)منقول من موقع  

                                           ويصلى...هل تؤمن بشاعر يكتب قصيدة النثر  :قشةقضية للمنا*

                11ابن البلد                                                ص/ اعداد 

  (التفكير فريضة اسالمية)من كتاب     :واحة االيمان *      
                   12                                ؿاؽّذ ٠بع١ٓ                / اػذاد  

 انت حر : صفؾخ ِٓ غ١ش ػٕٛاْ*

 13ؿ                                               (ٚاؽذ  فّٙبْاػذاد )

 خطورة السكر الحر :صفحة المنوعات  *

 14ص                            ( شريفة محمد العبودى/اختيارم )

AL BASHIR MAGAZINE                           15ص 
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  ا٤ؽؼًهللااٌذوزٛس ػجذ.... اؽىب١ٌخ اٌؼاللخ ث١ٓ االعزجذاد ٚاٌٛغ١ٕخ :دفتر األحواؿ الشخصية 

االعزجذاد ٚاٌٛغ١ٕخ ِفِٙٛبْ ٠غت ا٠عبؽّٙب، فؼٕذِب وزت عّبي اٌذ٠ٓ ا٤فغبٟٔ ػٓ غجبئغ االعزجذاد ٚػاللزٗ ثبٌفغبد؛ أوذ لجً ػٍّبء االعزّبع فٟ  

ٚاالعزجذاد  .اٌؼاللخ اٌؼع٠ٛخ ث١ٓ اٌشأعّب١ٌخ ٚاالعزؼّبس ثصٛسٖ اٌّخزٍفخ" ١ٕ١ٌٓ"اٌغشة أْ االعزجذاد ٘ٛ أػٍٝ دسعبد اٌفغبد، رّبِبً وّب أٚعذ 

اٌغ١بعٟ ٠ؼٕٟ ١ٌظ فمػ رغ١ّغ وً اٌغٍطبد فٟ ٠ذ اٌؾبوُ، ٚأّب رؾب٠ً اٌؾبوُ أٚ ؽزٝ الٕبع اٌؾبوُ ٌؾؼجٗ فٟ إٌظُ اٌذ٠ّمشاغ١خ ثؤٔٗ ا٤لذس ػٍٝ 

االعزّشاس فٟ إٌّصت، ٚرىْٛ اإلٔغبصاد ؽب٘ذاً ٚد١ٌالً ػٍٝ صؾخ ِب ٠مٛي، ٌٚىٓ ؽزٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ اإل٠غبث١خ رئدٞ اٌٝ رغ١ّذ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ 

لذ عبء اٌٝ اٌغٍطخ " ٘زٍش"ٚال ٠ٕىش أؽذ أْ   .ٚؽشِبْ اٌّغزّغ ِٓ اٌذِبء اٌغذ٠ذح اٌزٟ ؽشَ ِٕٙب ثفعً آ١ٌبد اٌؼًّ اٌغ١بعٟ فٟ إٌظبَ اٌشأعّبٌٟ

ثطش٠مخ د٠ّمشاغ١خ، ٚاْ وبْ ؽىٍٙب ٠ٛؽٟ ثبٌمٙش ٤ػعبء اٌجشٌّبْ، ٌٚىٓ أٌّب١ٔب وبٔذ ِزٍٙفخ اٌٝ صػ١ُ ثٕفظ اٌصالثخ اٌزٟ رزغُ ثٙب اٌشٚػ ا٤ٌّب١ٔخ 

اٌخطؤ ا٤ٚي ٘ٛ : ٚغ١ٕبً ِخٍصبً أؽجٗ ا٤ٌّبْ، ٌٚىٓ اٌزبس٠خ فغش ٔٙب٠زٗ ثؤخطبء لبرٍخ صالصخ؛ ٟٚ٘" ٘زٍش"٠ؼ١ذ اٌٝ أٌّب١ٔب وجش٠بئٙب؛ ٌٚزٌه وبْ 

اإلغشاق فٟ اٌٛغ١ٕخ ٚؽت أٌّب١ٔب اٌٝ دسعخ اٌزغجت فٟ اإلظشاس ثٙب، ٚاٌخطؤ اٌضبٟٔ أٔٗ اعزغبة ٌغشائضٖ اٌغ١بع١خ؛ ففزؼ ع١ّغ اٌغجٙبد ػٍٝ ع١ؾٗ 

ا٤ٌّبٟٔ " سًِٚ"ٚػٍٝ ثالدٖ، صُ وبْ اٌخطؤ اٌضبٌش ٚ٘ٛ أٔٗ رذخً فٟ ؽئْٚ لبدرٗ اٌؼغىش١٠ٓ ا٤فزار، ٌٚؼً اٌّٛاعٙخ فٟ صؾشاء ِصش اٌغشث١خ ث١ٓ 

صؼٍت اٌصؾشاء ِّٚضً اٌؾىُ اٌٛغٕٟ اٌّغزجذ، فٟ ِٛاعٙزٗ ٌٍغٕشاي اٌجش٠طبٟٔ لبئذ اٌغ١ٛػ اٌجش٠طب١ٔخ فٟ اٌؾشة ٠ّٚضً إٌظبَ اٌذ٠ّمشاغٟ اٌزٞ 

أِب فٟ اٌذٚي اٌّزخٍفخ، فبْ  .ٌٍذوزبرٛس٠خ، ٚأزصبس اٌمبئذ اٌجش٠طبٟٔ ثبٌذ٠ّمشاغ١خ" سًِٚ"أفغؼ اٌّغبي ٌؼجمش٠زٗ صٛسح صبدلخ ٤عجبة ٘ض٠ّخ 

اٌؾبوُ ألشة اٌٝ االعزجذاد ٚاٌٝ رفع١ً اٌّصبٌؼ اٌؾخص١خ ػٍٝ اٌّصبٌؼ اٌؼبِخ، ٚ٘ٛ ِئؽش اٌز١١ّض ث١ٓ اٌٛغ١ٕخ ٚغ١ش٘ب، ػٍٝ أْ رفُٙ اٌّصٍؾخ 

ٚصذاَ ؽغ١ٓ ِضالً أصجؼ ؽبٌخ صبسخخ ١ٌظ   .اٌؼبِخ ػٍٝ ِؼٕب٘ب اٌّغزم١ُ ١ٌٚظ ػٍٝ ٜ٘ٛ اٌؾبوُ اٌزٞ ٠ى١ِّف اٌّصبٌؼ اٌؼبِخ ػٍٝ ِمبط ٔظبِٗ

٠مٌْٛٛ " ِجبسن"ثغجت اعزجذادٖ ثبٌّفَٙٛ اٌزٞ لذِٕب، ٚأّب ٤ٔٗ اؽزه ثبٌٛال٠بد اٌّزؾذح، ٚلجً أْ ٠ذخً فٟ ٌؼجٗ أوجش ِٓ روبئٗ، ٚوبْ اٌّؾ١طْٛ ثـ

اْ اٌشعً ٠خبف ػٍٝ ِصش اْ رشوٙب ٌغ١شٖ ٌٚغ١ش عالٌزٗ ، ٌُٚ ٠ىٓ : دائّبً سداً ػٍٝ اعزّشاسٖ فٟ اٌغٍطخ اٌٝ ل١بَ عبػزٗ ٚسغجزٗ فٟ رٛس٠ش اٌؾىُ

رٌه صؾ١ؾبً ِطٍمبً ؛ ٤ٔٗ ٌٛ وبْ ٠ؾشؿ ػٍٝ ِصش ٌغؼٍٙب فٟ ِصبف ا٤ُِ اٌّزمذِخ، ٤ٔٗ وبْ ٠ٍّه وً ؽٟء، ِٚصش رّزٍه وً ؽٟء ٌىٟ رزمذَ، 

وبْ " صذاَ ؽغ١ٓ"فٟ ؽبٌخ .. ٌٚىٓ ؽشؿ ثؼط ؽىبِٙب ػٍٝ ِصبٌؾُٙ ٘ٛ اٌزٞ أدٜ اٌٝ رؼضش ِصش ػٓ اٌٍؾبق ثّب رغزؾمٗ ِٓ ٚظغ ِؾزشَ

اْ ٕ٘بن : فًٙ ٠ّىٓ اٌمٛي .ِغزجذاً ٚغ١ٕبً، ٌٚىٓ اعزجذادٖ لعٝ ػٍٝ فشصزٗ فٟ أْ ٠غزّغ اٌٝ غ١ش رارٗ؛ فبؽزىش اٌٛغ١ٕخ، ٚاؽزىش وً ؽٟء رّبِبً،

ػاللخ ث١ٓ االعزجذاد ٚاٌٛغ١ٕخ؟ ِٚب لذس ٘زٖ اٌؼاللخ؟ ًٚ٘ وبْ االعزجذاد ظشٚس٠بً ٌزؾم١ك ا٤٘ذاف اٌٛغ١ٕخ ٌٍضػ١ُ؟ ٚوُ رىٍفذ اٌجالد ثغجت أٚ٘بَ 

اٌضػ١ُ؟ ٚو١ف رؾىُ ا٤ع١بي اٌغذ٠ذح اٌّزؾشسح ِٓ عجٓ ا٢ثبء ٚػجش اٌضِٓ ػٍٝ ؽىبَ ِصش ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ُٚ٘ ٠شْٚ ؽىبَ اٌؼبٌُ اٌّزمذَ؟ ًٚ٘ ٕ٘بن 

ؽه ثؼذ رٌه فٟ أْ اٌزمذَ ِشرجػ اسرجبغبً ؽز١ّبً ثبٌذ٠ّمشاغ١خ ؽزٝ فٟ أدٔٝ ِفب١ّ٘ٙب ٟٚ٘ ؽفبف١خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌذٌٚخ ٚاٌّغزّغ ٚاٌمذسح ػٍٝ ِغبءٌخ 

فبرا وبٔذ اٌٛغ١ٕخ ال ِؼٕٝ ٌٙب فٟ اٌذٚي اٌذ٠ّمشاغ١خ ؛ فبْ االعزجذاد ِٓ ثبة   اٌؾبوُ ٚ٘ٛ فٟ ِٕصجٗ، ١ٌٚظ اسعبي اٌٍؼٕبد ا١ٌٗ ٚ٘ٛ فٟ ِشلذٖ؟

أٌٚٝ ال ِؼٕٝ ٌٗ أ٠عبً اال أْ ٠ىْٛ ثبٌّؼٕٝ اٌزشفٟ اٌزٞ ٠ؾ١ش اٌٝ اعزّشاس اٌؾبوُ فٟ اٌغٍطخ ٌّذح غ٠ٍٛخ ثب٤عب١ٌت اٌذ٠ّمشاغ١خ ِضً اٌّغزؾبسح 

، ٚوالّ٘ب لعٝ فٟ اٌغٍطخ أوضش ِٓ ػؾش عٕٛاد ١ٌظ ثبٌذعً ٚاٌزض٠ٚش، ٌٚىٓ ثبإلٔغبص، "١ِزشاْ"، ٚاٌشئ١ظ اٌفشٔغٟ أ٠عبً "١ِشوً"ا٤ٌّب١ٔخ 

اٌٝ ؽشِبْ اٌّغزّغ ِٓ اٌذِبء اٌغذ٠ذح، فعالً ػٓ أٔٙب رص١ت اٌؾبوُ ثؤِشاض اٌغٍطخ ؛ ٟٚ٘ االػز١بد - وّب أؽشٔب - ٌٚىٓ ٘زٖ اٌؾبٌخ رئدٞ أ٠عبً 

ٍزٙب دساعبد غج١خ ِؼزجشح، وّب أْ اٌؾبوُ اٌجؾش ٠مذَ وً ِب ػٕذٖ فٟ فزشح ص١ِٕخ ال رزغبٚص  ػٍٝ ا٤ظٛاء ٚأِشاض ٔفغ١خ ٚعغّب١ٔخ أخشٜ فصَّ

ٚال ٠فٛرٕب فٟ ٘زٖ إٌّبعجخ أْ ٔزوش  .اٌخّظ عٕٛاد، فبرا صاد ػٍٝ رٌه ٠ىشس ٔفغٗ ٠ٚذخً فٟ دٚس اٌجالدح اٌغ١بع١خ ٚػذَ اٌؾغبع١خ ٚاإلثذاع

اٌزٞ اسرىت اٌغشائُ فٟ ٠ٛغٛعالف١ب اٌغبثمخ ٚخبصخ ث١ٓ اٌصشة ٚاٌّغ١ٍّٓ رؾذ عّغ ٚثصش عٕٛد ا٤ُِ اٌّزؾذح فٟ ِؼغىشاد " ١ٍِٛعٛفزؼ"

، اٌزٟ أٔٙذ ٘زٖ اٌٍّؾّخ؛ فمذ وبْ ّٔٛرعبً ثبػزشافبرٗ خالي ِؾبوّزٗ ٌٍطبغ١خ اٌزٞ ثشس "دا٠زْٛ"اٌجٛعٕخ ٚاٌٙشعه لجً ػمذ ارفبل١خ اٌغالَ فٟ 

ٚاٌخالصخ أْ ػاللخ اٌٛغ١ٕخ ثبالعزجذاد ال رٛعذ اال   .عشائّٗ ثؾجٗ ٌٍٛغٓ ٚؽشصٗ ػٍٝ رّبعىٗ، ٚسعُ صٛسح دا١ِخ ٌٍؼاللخ ث١ٓ االعزجذاد ٚاٌٛغ١ٕخ

. فٟ اٌذٚي اٌّزخٍفخ، ٚػٕذِب رصً اٌٝ اٌذ٠ّمشاغ١خ فبٔٙب عٛف رزؾشس ِٓ اٌزخٍف ٚاٌخشافبد ٚأٚ٘بَ اٌضػ١ُ

اوشاِٝ ٔغُ / اػذاد َ 
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داعش واخواتيا يحطموف الماضى ويخربوف الحاضرويضيِّعوف المستقبؿ       :صورة الغالؼ 
 واالسالـ منيـ براء...                                            باسـ االسالـ

 

 

... رؾطُ رّبص١ً االؽٛس١٠ٓ فٝ اٌؼشاق " داػؼ "رٕبدٜ ثزؾط١ُ رّضبي اثٛاٌٙٛي ِٚؼبثذ اٌفشاػٕخ فٝ ِصش ٚ" اٌمبػذح"ٚ، رؾطُ رّضبي ثٛصا ثبفغبٔغزبْ " غبٌجبْ"

. ٘زٖ ِمبٌخ  رجؾش فٝ اعجبة اٌؼٕف ٠بعُ االعالَ 

 ! رغزؼ١ذ ثذاٚرٕب ٚؽجٕب ٌٍشًِ” داػؼ“: رؾط١ُ رّبص١ً ا٢ؽٛس١٠ٓ

 ِجبٌغخ اْ ٔطبٌت ، أٗ احزفبي ثبٌمزً ٚاٌّٛد ٚاٌزذ١ِش، وزؼ٠ٛط ػٓ ٌغخ دف١ٕخ، ف١ٙب اٌىض١ش ِٓ اٌؼٕف ٚاٌمصٛس ٚوشٖ اٌزاد 

فٟ شؼٛس )ٔحٓ اٌز٠ٓ ٔغىذ ػٓ اٌذاػش١١ٓ اٌصغبس اٌز٠ٓ ٠ؼ١شْٛ ث١١ٕب، اٚ اٌذٚاػش اٌز٠ٓ ٠ٕجزْٛ فٟ ث١ٛرٕب . ثزحط١ّٕب” داػش“

أٗ صِٓ اٌزٛحش ٚاالٔزمبَ، . ، ٠ٚذافؼْٛ ػٓ افؼبي اٌزٕظ١ُ اٌٛحش١خ(اٌّظ١ٍِٛخ اٌّزفشق ث١ٓ اٌى١بٔبد اٌّز٘ج١خ ٚاٌطبئف١خ اٌّزؼذدح

 أٗ احزفبي ثبٌمزً ٚاٌّٛد ٚاٌزذ١ِش، .١ٌظ ِٓ اٌجشش فحغت، ثً ِٓ اٌحغبسح، ِّٙب وبٔذ دالالرٙب ِٚؼب١ٔٙب ٚرٛاس٠خ ٔشأرٙب

، ِّٙب رجشأٔب ِٕٗ فٟ ”داػش“١ٌٚظ  .(اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ)وزؼ٠ٛط ػٓ ٌغخ دف١ٕخ، ف١ٙب اٌىض١ش ِٓ اٌؼٕف ٚاٌمصٛس ٚوشٖ اٌزاد 

ػٓ ِب ٔحٍّٗ ِٓ وشٖ ٌزى٠ٕٕٛب ٚٔغغ١ٕب ٚرٕٛػٗ ٚلجً اٞ شٟء . ٘زا اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ اٌغفٍٟ ٚاٌؼٍٕٟ، اال صٛسح ع١ٍخ ٚحم١مخ ٚفغخ ػٕب

أٗ رٕبعخ غ١ش . اٌزبس٠خ ال ٠ؼ١ذ ٔفغٗ. ٌزبس٠خٕب، ٚأغالخٕب ِٕٗ ٚحجٕب ٌٍؼٛدح اٌٝ اٌمج١ٍخ ٚاٌزمٛلغ فٟ اٌذَ اٌع١ك ٚاٌمشاثبد اٌّمفٍخ

افؼبي اٌزذ١ِش ٚاٌٛحش١خ ِٕز اصِٕخ عبثمخ  رزىشس، ٌىٕٙب اوضش ٚصٛال ٚرٛص١مب ٌٛعٛد اٌؼبٌُ اٌشلّٟ . ٌىٕٗ ٠حًّ ٔفظ اٌّؼٕٝ. ِطبثك

ّٟ ٌفىشح اٌفشد اٌّمٙٛس، ِغ اٌغّبػخ اٌّمٙٛسح، ثٛعٗ اٌفشد اٌّزحشس ِغ ال عّبػخ. اٌزٞ ٠مذَ وً شٟ ثشىً عب٘ض . ٟٚ٘ رٕبعخ ح

، ٠ٚىجذ (اٌشعؼ١خ)٠حبٚي رمّص عّبػبرٗ اٌع١مخ ٠ٚحبٚي اٌزٕبعك ِغ أزّبءارٗ االٌٚٝ – ثّؼٕٝ اْ اٌفشد فٟ ػبٌّٕب اٌؼشثٟ رجؼٟ 

. ٌٚٛ ثّؼب١٠ش ِخزٍفخ ٚل١بعبد ِزٕٛػخ. دائشٞ. أٗ ػٕف عبثك. خٛفٗ ٚسغجبرٗ فٟ اٌزحشس ٚاٌخشٚط ِٓ اٌغ١بلبد، ف١ٍغأ اٌٝ اٌؼٕف

١ٌٚظ عشائُ االٔظّخ ٚدوزبرٛس٠زٙب، . أخش” دٚاػش”اٌزٟ ٠مجً وضش ثٙب، ٚاْ ٘بعّٛ٘ب فُٙ ِصطفْٛ ثـ. ”داػش“اشّذٖ ٘ٛ ػٕف 

ال ثً ٟ٘ صٛسح ِزّّخ، ِٚزغٍغٍخ ٚعبثمخ ٚداػّخ ١ِّٕٙٚخ، ٌفىشح .ٚػٕف اٌزٕظ١ّبد ٚاالحضاة، اال صٛسح داػش١خ ِصغشح

ثزذ١ِش صٛسح حعبس٠خ ” داػش“١ٌظ ل١بَ .وذٌٚخ ٚرٕظ١ُ ٚافشاد ٚارجبع ٚر١ٕ٘بد حبظشح ٌزىْٛ فٟ اٌزجؼ١خ. ا١ٌَٛ” داػش“

ٔؼٛد اٌٝ اٌجذاٚح اٌٝ . ٔؼ١ذ أفغٕب اٌٝ ػاللزٕب ثبٌشًِ. الٔغبصاد ا٢شٛس١٠ٓ اال د١ًٌ لبغغ إٔب ٔجزش ػاللزٕب فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ثبٌط١ٓ

ٔخبف اْ ٔمٛي إٔب رؼشفٕب اٌٝ اٌط١ٓ . ٚاٌخ١ُ ٚٚثش االثً ٚاٌّبػض. (ِضً عشاة اٌشث١غ اٌؼشثٟ اٌزٞ اص٘ش دِب)االٌزصبق ثبٌغشاة 

اٌغًٙ ٚاٌزمبرً ٚاٌؼٕف، ” أصٛي“ٔحٓ اٚالد اٌجذاٚح، ٔغزؼ١ذ . فٟ صِٓ غبثش ٚػبشزٗ ٚرؼب٠شذ ِؼٗ حعبساد عبثمخ ػٍٝ اسظٕب

        (ِٕمٛي ِٓ ِٛلغ ص٘ش ا١ٌٍّْٛ).اٌّخف١خ– أُٙ ػٍٝ شبوٍزٕب اٌّعّشح : ٚٔحبٚي رجش٠ش افؼبي اٌزٕظ١ُ ٚاٚالدٖ  ٕٔب ٔؼزشف ثُٙ ظّٕبًا 

 اثٓ اٌجٍذ/ اػذاد 
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 ا٠ٙبة فٛصٜ/ ثمٍُ                          :وجيُة نظر 

تذكرت ايام الطفولو عندما كنا نساىم .. المجيود الحربى* 
وىا ىى االيام  .. 67فى المجيود الحربى بعد نكسة 

تعيدنا كرىًا لُنذر حرب طويمة ضد االرىاب وان شاء اهلل 
 1 )فمماذا ال نساىم ولو بطابع بريدى قيمتو .. لمنتصرون 

لدعم اسر الشيداء والمصابين اعتبارا من تاريخ  (جنيو 
يضاف عمى كل ..  وحتى اشعار اخر 2011 يناير 25

المعامالت الرسمية الحكومية ويخصم اجبارى ايضا من 
وبيذا نكون قد .. موظفى الحكومة والقطاع الخاص 

ساىمنا ولو بالقدر اليسير فى تخفيف آالم اسر الشيداء 
واعتقد ان حصيمة ىذا الطابع لو صدر بو .. والمصابين 

قانون سيخفف كثيرًا عن كاىل اقتصادنا الوطنى حيث 
  يمكن لمدولو الصرف منو عمى تمك األسر المنكوبو

لعدم استكمالو مستند اقرار  (بره االنتخابات  ) احمد عز *
ده المسمار "" عمى رأى المثل الشعبى .. الذمو الماليو 

عموما الحمد هلل مش "" .. الُصمب يتنى فى وشك 
 ..حنشوفك تانى

ىل ستتم االنتخابات البرلمانيو أم ال  .. السؤاؿ الحرج* 
المحكمة الدستورية ستقول كممتيا يوم االربعاء المقبل .. 

وتقرير ىيئة المفوضين يميل لعدم دستورية .. ان شاء اهلل 
 . بعض مواد قانون االنتخابات وتقسيم الدوائر

..  ييدم المستقبل ويقتمو تنظيـ داعش كنت اتصور أن *
لكن اليوم ىالنى وأفزعنى أنيم يقتمون الماضى وييدمون 

عن ىدم متحف الموصل بالعراق .. حضارتو ايضا 
 .. أتحدث

 ضحية  الرياضة  ركن الرٌاضة
 أحداث ستاد الدفاعفى  السياسة

 8 ٟ٘ اؽزجبوبد ٚلؼذ ٠َٛ اؽذاس اٌذفبع اٌغٛٞ

ٚٔبدٞ  ٔبدٞ اٌضِبٌهث١ٓ اٌذٚسٞ لجً ِجبساح 2015 فجشا٠ش

ساػ ظؾ١زٙب  ثبٌمب٘شح اعزبد داس اٌذفبع اٌغٛٞ فٟ أجٟ

ٚلؼذ ا٤ؽذاس ثؼذ ِؾبٌٚخ ِؾغؼٛ ٔبدٞ ،  لز١الً 22

اٌضِبٌه دخٛي اٌّجبساح دْٚ ؽٍُّٙ رزاوش دخٛي اٌّجبساح، 

 أالف 10عّؾذ ثذخٛي  اٌذاخ١ٍخ اٌّصش٠خ ٚرٌه ٤ْ

ِؾغغ فمػ ٌؾعٛس اٌّجبساحٚثؾغت أٌزشاط ٚا٠ذ ٔب٠زظ 

ػٍٝ  لٕبثً اٌغبص فبْ لٛاد ا٤ِٓ ثبدسد ثبغالق

فٟ ث١بْ ٚلبٌذ أْ  ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ سدد اٌغّب١٘ش،

ث١ّٕب  اٌٛف١بد ؽذصذ ٔز١غخ ؽذح اٌزذافغ ث١ٓ اٌغّب١٘ش

أْ ع١ّغ اٌغضش صجذ أٔٙب ٌم١ذ  اٌطت اٌؾشػٟ أوذ

ثبٌغبص، ِع١فب أٔٗ ال رٛعذ أٞ  االخزٕبق ِصشػٙب ٔز١غخ

غٍمبد سصبؿ ثبٌغضب١ِٓ،ٔفذ ِصٍؾخ اٌطت اٌؾشػٟ 

٘زا اٌزمش٠ش ف١ّب ثؼذ ٚأٚظؾذ أٔٗ رّذ أؽبٌذ اٌطج١ت اٌٝ 

ٚلبٌذ أْ .اٌزؾم١ك الرٙبِٗ ثىزبثخ رمبس٠ش غ١شصؾ١ؾخ

اٌطج١ت اٌزٜ أػذ اٌزمبس٠ش اػزشف فٝ اٌزؾم١ك أْ أ٘بٌٝ 

اٌّزٛف١ٓ ظغطٛا ػ١ٍٗ ٌىزبثخ اٌزمبس٠ش ثؤْ عجت اٌٛفبح 

فٟ رصش٠ؼ ِزٍفض لبي ٘ؾبَ ػجذ ،وبْ ٔز١غخ اخزٕبق ثبٌغبص

اٌؾ١ّذ اٌّزؾذس ثؤعُ اٌطت اٌؾشػٟ اْ اٌزذافغ ٘ٛ 

اٌغجت اٌٛؽ١ذ ٌغمٛغ اٌعؾب٠ب ٚٔفٝ اْ ٠ىْٛ عجت 

ِع١فبً اْ ع١ّغ  اٌٛف١بد ٔز١غخ اٌغبص أٚ غٍمبد ٔبس٠خ،

اٌؾبالد وبٔذ اإلصبثخ ف١ٙب ػجبسح ػٓ وذِبد رزشوض فٟ 

 ِٕطمخ اٌصذس ٚاٌٛعٗ ٚاٌشأط

 

كيمو/اعداد كابتف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2015
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_2014-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_2014-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_2014-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A5%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82
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 طارق عبد اللطيف. م/ إعداد                                                              :ركف األدب

سؤال وجواب                                                      
 أو خميمة ؟  لك   معشوقة وكم          و ىل أحببت مثمي ؟: تسائمني                

  النحيمو   راحتيا  شفتّي  إلى             فقمت ليا و قد ىّمت بكأسي               

 ! كحّبك , ال , و لم أعرف مثيمو           نسيت و ما أرى أحببت يوما               

  حيمو   ما تخفيو   إظيار  إلى           جوابك لم يدع لي: فقالت لي                

  أن تقولو   ما تحاول  تكّذب             حيارى  و في عينيك أسرار               

  وسيمو   و ليا   غاية ,  لكلّ         الغواني أجل,عرفت ىوى:فقمت               

  يدرك قميمو  د لم  الوع  كثير           و وصال   خبرت غراميّن قمى              

  نبيمو        شاعريات   وجوه             قّنعتيا      قاسيات   قموب               

  قتيمو    لم يرحم   الحبّ    و أنّ             جرحي   طالعنني أنسيت  إذا              

  سبيمو  الدنيا   في    ضلّ   شقيّ            قمب   الّمذات  و جاذبني إلى                

  يطفئ غميمو   لم    الّظمآن   أنا            و عدت كما ترين صريع كأس              

  دليمو؟  شمشون  و كيف أطاع       كيف تضعف ؟ قمت و يحي: فقالت               

  أطيمو  أن  أوثر   من األشواق            حمم: ما حياتك؟ قمت : فقالت               

 !! جميمو  ليا غّنيت , و امرأة            بكأس    بدأت     قّصة  حياتي              

                 إبراىيـ ناجي                                                                      
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 اٌغ١ذ ٠غ١ٓ       ٔظش٠خ غشث١خ ػٓ عزٚس اٌزطشف اإلعالِٝ  :  ِخزبساد 

 

  رعخُ 2001فٝ اٌغٕٛاد اٌزٝ رٍذ اٌٙغَٛ اإلس٘بثٝ اٌىج١ش ػٍٝ ِؼبلً اٌمٛح اٌغ١بع١خ ٚااللزصبد٠خ ٚاٌؼغىش٠خ ٚا١ِٕ٤خ فٝ أؽذاس عجزّجش 

ِٚٓ ث١ٓ ٘زٖ . ػذد اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد ٚاٌّئرّشاد اٌزٝ داسد ؽٛي اٌزطشف اإلعالِٝ، ِٚب ٠ئدٜ ا١ٌٗ ِٓ اس٘بة رؾٛي ١ٌصجؼ ػبثشا اٌمبساد

. ػٓ عزٚس اٌزطشف اإلعالِٝ فٝ اٌؾشق ا٤ٚعػ« عز١ف ٠ٛٔؼ»اٌذساعبد اٌّزؼذدح دساعخ ِٛعضح ٚاْ وبٔذ ثبٌغخ اٌؼّك ٌٍجبؽش ا٤ِش٠ىٝ 

٠ٍٚفذ إٌظش ف١ٙب ػشظٗ إٌّٙغٝ ِٓ ٔبؽ١خ ِٚٛظٛػ١زٗ ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ، ٤ٔٗ ٌُ ٠زشدد فٝ ِؾبوّخ اٌّٛالف اٌغ١بع١خ ا٤ِش٠ى١خ ف١ّب ٠زؼٍك 

ٚال ؽه أْ رشو١ض ٘زا اٌجبؽش ػٍٝ ِب ٠ّىٓ رغ١ّزٗ ثبٌال ؽؼٛس اٌزبس٠خٝ ف١ّب ٠زؼٍك ثؼاللبد اٌؼبٌُ . ثذػّٙب دٚال ػشث١خ ؽ١ٌّٛخ أٚ عٍط٠ٛخ

اإلعالِٝ ثبٌغشة ٠ذي ػٍٝ فّٙٗ اٌؼ١ّك ٌّب ٌٍزاوشح اٌزبس٠خ١خ ٌٍؾؼٛة اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ ثً ٚاٌؾؼٛة اٌغشث١خ ِٓ رؤص١ش ػٍٝ رجٕٝ اٌّٛالف 

اٌغ١بع١خ اٌّؼبد٠خ، ٚاٌزٝ لذ رزطٛس فٝ ع١بلبد ربس٠خ١خ ِؾذدح اٌٝ اس٘بة ِٛعٗ اٌٝ دٚي غشث١خ، ٚلذ ٠طٛي عّب١٘ش غشث١خ ِؾذدح وّب ؽذس فٝ 

ٕٚ٘ب ٠ّىٓ اٌزشو١ض ػٍٝ ٚلبئغ ربس٠خ١خ ِؾذدح ِبصاٌذ ؽ١خ ٔبثعخ فٝ اٌزاوشح اٌزبس٠خ١خ، ٚاْ وبٔذ رٛاسد .اٌفشٔغ١خ« ؽبسي ا٠جذٚ»ٚالؼخ ِغٍخ 

ٌٚؼً أثشص اٌٛلبئغ اٌزبس٠خ١خ ٘ٛ اٌصذاَ اٌذاِٝ ث١ٓ اٌؾشٚة اٌصٍج١خ ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٝ ٚاٌزٜ . اٌٝ ؽذ ثؼ١ذ رؾذ ظغػ ا٤ؽذاس اٌغ١بع١خ اٌّؼبصشح

صػ١ُ رٕظ١ُ اٌمبػذح اٌشاؽً فٝ اٌززو١ش ثٙزٖ اٌٛلبئغ اٌزبس٠خ١خ اٌّبظ١خ « ثٓ الدْ»ٚلذ أعبد . ِضً فٝ اٌٛالغ غضٚا ِغ١ؾ١ب ِٕظّب ٌجالد اعال١ِخ

االثٓ اٌؾشة ػٍٝ اإلس٘بة ِؼٍٕب االعزؼذاد ا٤ِش٠ىٝ « عٛسط ثٛػ»فٝ اٌفزشح اٌزٝ عجمذ اٌغضٚ ا٤ِش٠ىٝ ٌٍؼشاق، ثؼذِب أػٍٓ اٌشئ١ظ ا٤ِش٠ىٝ 

ٔؾٓ ٔشالت ثّض٠ذ ِٓ اال٘زّبَ ٚاٌمٍك االعزؼذاداد اٌص١ٍج١خ الؽزالي ثغذاد ٚ٘ٝ ػبصّخ عبثمخ ٌٍؼبٌُ اإلعالِٝ، »ٌٍؾشة ظذ اٌؼشاق ؽ١ٓ لبي 

، ٤ْ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ غضد ثغذاد «ثٓ الدْ»ٚلذ رؾمك فٝ اٌٛالغ ِب رٕجؤ ثٗ .«ٚرٌه ٌٕٙت اٌضشٚح اإلعال١ِخ ٚرٕص١ت ؽىِٛخ ػ١ٍّخ

، ٚع١طشد ػٍٝ إٌفػ اٌؼشالٝ، ٚألبِذ ؽىِٛخ ؽ١ؼ١خ ِٛا١ٌخ ٌٙب، ِّب أدٜ فٝ إٌٙب٠خ اٌٝ رّض٠ك ٔغ١ظ «صذاَ ؽغ١ٓ»ثؼذ عمٛغ ٔظبَ 

أثٛ ِصؼت »اٌّغزّغ اٌؼشالٝ، ٚثذا٠خ ظٙٛس ا١ٌٍّؾ١بد اٌؼغىش٠خ ٌّمبِٚخ االؽزالي ٚاٌزٝ رؾٌٛذ ِٓ ثؼذ ٌؾشوبد عٙبد٠خ رىف١ش٠خ رضػّٙب 

ٚفٝ ِغبي ربس٠خ اٌؼذاء اٌغشثٝ اإلعالِٝ ال ٠ّىٓ ٌٍؾؼٛة اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ أْ رٕغٝ أْ .ثؼذ رٌه« داػؼ»ٚاٌزٝ وٛٔذ ١ٍِؾ١بد « اٌضسلبٜٚ

أغٍزشا ٘ٝ اٌزٝ أصذسد ٚػذ ثٍفٛس ٚاٌزٜ وبْ ا٤عبط فٝ رؤع١ظ دٌٚخ اعشائ١ً اٌص١ٔٛ١ٙخ، ِّب أدٜ اٌٝ اؽزالي فٍغط١ٓ ٚرؾش٠ذ اٌؾؼت 

اٌفٍغط١ٕٝ، ٚارا أظفٕب اٌٝ رٌه أْ اٌذٚي اٌغشث١خ ٚفٝ ِمذِزٙب اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ دػّذ ع١بع١ب إٌظُ اٌغ١بع١خ اٌؼشث١خ اٌؾ١ٌّٛخ 

ٚاٌغٍط٠ٛخ رؾم١مب ٌّصبٌؾٙب االلزصبد٠خ ٚخصٛصب ظّبْ رذفك إٌفػ اٌؼشثٝ، ٤دسوٕب أْ ؽجىخ اٌٛلبئغ اٌزبس٠خ١خ اٌّبظ١خ ٠ّىٓ اػزجبس٘ب أؽذ 

غ١ش أٔٗ أُ٘ ِٓ ٘زٖ اٌٛلبئغ اٌزبس٠خ١خ اٌؼٛاًِ اٌزٝ رزؼٍك ثبٌؾبظش، ٚاٌزٝ ٠ّىٓ رمغ١ّٙب اٌٝ ػٛاًِ .اٌّصبدس ا٤عبع١خ ٌٍزطشف اإلعالِٝ

ٚاْ ؽئٕب أْ ٔٛعض أثشص ٘زٖ اٌؼٛاًِ فٝ .ع١بع١خ، ٚػٛاًِ اعزّبػ١خ ٚالزصبد٠خ، ٚػٛاًِ ع١ٛث٠ٌٛٛز١ى١خ، ٚػٛاًِ د١ٕ٠خ ٚأخ١شا ػٛاًِ صمبف١خ

ٚاْ وبٔذ ال رغٕٝ ػٓ اٌزفص١ً ٌمٍٕب اْ أثشص٘ب ٘ٝ اٌذ٠ىزبرٛس٠خ ٚاٌفغبد ٚغ١بة اٌذ٠ّمشاغ١خ، ٚخصٛصب رطج١ك آ١ٌبد -ػجبسح عبِؼخ 

اٌذ٠ّمشاغ١خ ٚاٌزٝ رزّضً فٝ صٕبد٠ك االٔزخبثبد دْٚ ل١ّٙب ٚأّ٘ٙب اٌمجٛي اٌطٛػٝ ثزذاٚي اٌغٍطخ ٚرٌه ِٓ إٌبؽ١خ اٌغ١بع١خ، أِب ِٓ اٌغٛأت 

االعزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ فبْ ػذَ اٌؼذاٌخ فٝ رٛص٠غ اٌضشٚح ثبإلظبفخ اٌٝ غ١بة دٚس ِئصش ٌٍطجمخ اٌٛعطٝ فٝ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ػٍٝ اٌصؼ١ذ 

أِب ِٓ إٌبؽ١خ اٌغ١ٛثٌٛٛر١ى١خ فال ؽه أْ ِب ػّذد ا١ٌٗ اٌذٚي اٌغشث١خ ٚفٝ ِمذِزٙب .اٌغ١بعٝ ٚااللزصبدٜ ٚاالعزّبػٝ ٘ٝ أثشص اٌؼٛاًِ

ثش٠طب١ٔب ِٓ صسع اعشائ١ً فٝ لٍت اٌؼبٌُ اٌؼشثٝ ِٚب رشرت ػ١ٍٗ ِٓ االعزؼّبس االعز١طبٔٝ ٌفٍغط١ٓ ٚرؾش٠ذ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٝ ٘ٝ أثشص ٘زٖ 

ٚال ؽه أْ اٌؼٛاًِ اٌذ١ٕ٠خ ِٓ أثشص أعجبة ؽ١ٛع اٌزطشف ٚأّ٘ٙب ػٍٝ اإلغالق أزؾبس االرغب٘بد ا٤ص١ٌٛخ اٌّزؾذدح اٌزٝ رغذ ِصذس٘ب .اٌؼٛاًِ

اٌزٜ راػذ ٔظش٠برٗ « ع١ذ لطت»ٚفٝ اٌؾبظش ٔغذ ِٕجؼٙب فٝ اٌفىش اٌزىف١شٜ ٌإلخٛأٝ اٌّصشٜ « اثٓ ر١ّ١خ»أعبعب فٝ اٌّبظٝ ِّضٍخ فٝ فمٗ 

٠ٚجمٝ أِبِٕب .ػٓ عب١ٍ٘خ اٌّغزّؼبد اإلعال١ِخ اٌشإ٘خ ٚظشٚسح االٔمالة ػ١ٍٙب إللبِخ ؽىِٛبد اعال١ِخ رطجك أؽىبَ اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ

ا٤عجبة اٌضمبف١خ ٚأثشص٘ب ػٍٝ اإلغالق فٝ ثذا٠بد اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ اٌشفط اإلعالِٝ ٌٍؾذاصخ اٌغشث١خ، ثبػزجبس أْ رطج١ك ِجبدئٙب ٠ّىٓ أْ ٠ؾٖٛ ثً 

أِب فٝ اٌؾمجخ اٌشإ٘خ فبْ اٌؼٌّٛخ اٌزٝ رطّؼ اٌٝ رؤع١ظ ٔغك ػبٌّٝ ٌٍم١ُ ١ٙ٠ّٓ ػٍٝ عٍٛن اٌؾؼٛة . ٠ّٚؾٛ اٌؾخص١خ اإلعال١ِخ اٌزم١ٍذ٠خ

ٚلذ عبػذ ػٍٝ ّٔٛ ٘زا .اٌّخزٍفخ أصجؾذ رّضً خطشا ٚاّ٘ب ػٍٝ اٌخصٛص١خ اإلعال١ِخ وّب ٠ؼشفٙب أػعبء اٌغّبػبد اإلعال١ِخ اٌّزطشفخ

« ص٠ًّٛ ٕ٘زٕغزْٛ»اٌشفط ٌٍؼٌّٛخ ثؼط إٌظش٠بد اٌغشث١خ ٚأثشص٘ب ٔظش٠خ صشاع اٌؾعبساد اٌزٝ صبغٙب ػبٌُ اٌغ١بعخ ا٤ِش٠ىٝ اٌّؼشٚف 

ٚاٌزٜ رٕجؤ ف١ٗ ثؤْ ؽشٚثب صمبف١خ عزٕؾؤ ث١ٓ اٌؾعبسح اٌغشث١خ ِٓ عبٔت ٚاٌؾعبسح اإلعال١ِخ ِٓ عبٔت آخش، ٚأظبف ا١ٌٙب اٌؾعبسح 

ثؼجبسح ِٛعضح رشٜ .اٌىٛٔفؾ١ٛع١خ ثؾىُ اٌصؾٛح اإلعال١ِخ ِٓ ٔبؽ١خ ِٚب رّضٍٗ ِٓ أخطبس، ٚوزٌه ٔظشا ٌصؼٛد لٛح اٌص١ٓ فٝ إٌظبَ اٌذٌٚٝ

٘زٖ اٌجؾٛس أْ ٕ٘بن ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ ا٤عجبة أدد اٌٝ ثضٚؽ ظب٘شح اٌزطشف اإلعالِٝ، ٚاٌزٝ أدد اٌٝ رؤع١ظ ِٕظّبد اس٘بث١خ اعال١ِخ 

٠ٚجمٝ اٌغئاي و١ف ٠ّىٓ ِٛاعٙخ ٘زا اإلس٘بة ِغ رؼذد أعجبثٗ؟٠ؾزبط اٌؼبٌُ اٌٝ رجٕٝ ٔظش٠خ رىب١ٍِخ رمَٛ أعبعب ػٍٝ ؽٛاس اٌضمبفبد .ِزؼذدح

ٚاٌزٜ وبْ ِغزؾبسا ػ١ٍّب ٌإلداسح ا٤ِش٠ى١خ صبؽ ٔظش٠زٗ ًٌّء فشاؽ عمٛغ « ص٠ًّٛ ٕ٘زٕغزْٛ»ِّٚب ال ؽه ف١ٗ أْ .١ٌٚظ صشاع اٌؾعبساد

ِٚٓ صُ وبْ الثذ ِٓ ا٠غبد ثذ٠ً ٌٍؼذٚ اٌزٜ أٙبس، ار أْ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح .اٌؼذٚ اٌزم١ٍذٜ ٌٍٛال٠بد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ ٚ٘ٛ االرؾبد اٌغٛف١زٝ

 !ا٤ِش٠ى١خ ال رغزط١غ أْ رؼ١ؼ فٝ ِغبي اٌزٕؾئخ اٌغ١بع١خ ٌغّب١٘ش٘ب ثغ١ش ػذٚ ٠جشس ع١بعبرٙب اٌؼذٚا١ٔخ
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 فٛائذ لؾش ا١ٌٍّْٛ اٌصؾ١خ ٚاٌطج١خ               لِؾ يا سيدتى

 

 فوائد قشر الميموف الصحية والطبية

 الميموف مف النباتات التى ال غنى عنيا فى أى منزؿ، وُيعد مف أغنى الثمار بفيتامينات ب و ج، كما يحتوى عمى
، ولكف ماذا عف فوائد قشر الميموف؟   مواد كربوىيدراتية وعدد مف المركبات المعدنية مثؿ الكالسيـو والبوتاسيـو

قشر الميموف يستخدـ فى رجيـ إنقاص الوزف 
 إنقاص الميتـ بصحة المرأة، إف قشر الميموف يساىـ فى” arwomenhealth“يقوؿ الخبراء بحسب موقع 

  الوزف، وبالتالى يكافح السمنة، حيث يعمؿ كمذيب سريع لمدىوف المتراكمة بمنطقة البطف واألرداؼ واألفخاذ
. ذلؾ الحمؽ  والزنود، ويدعـ أيضا عممية اليضـ، ويساىـ فى تطيير الجياز اليضمى والبولى والتنفسى بما فى

قشر الميموف يقمؿ الكوليستروؿ فى الجسـ 
 ويؤكد الخبراء أف قشر الميموف يمكف أف يساعد عمى تقميؿ مستوى الكوليستروؿ فى الجسـ، كما يمكنو

  الحفاظ عمى مستويات ضغط الدـ، إضافة إلى أنو يقمؿ مف خطر اإلصابة ببعض األمراض مثؿ أمراض القمب
.  والسكرى وارتفاع ضغط الدـ

قشر الميموف يحارب السرطاف 
كما تشير األبحاث إلى أف قشر الميموف يحارب األمراض والخاليا السرطانية، ويحسف مف صحة العظاـ وبالتالى يمنع 

اإلصابة بمرض ىشاشة العظاـ ، والتياب المفاصؿ ، وغيرىا مف األمراض التى تصيبيا، وبما أنو غنى بحمض الستريؾ 
.  فإنو ُيحسف مف صحة الفـ ويقمؿ مف مشاكؿ األسناف والمثةCوفيتاميف 

 ثٕذ ا١ًٌٕ / اػذاد   

http://www.cairodar.com/358168/%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%82%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9
http://www.cairodar.com/358168/%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%82%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9
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  الشيشة   :نافذة  الشباب 
 ..يسثة انسزطان" يُراويُو"ذحُِ 

  سيجارج200َذعادل         

 
ورائج مفزعح َخطيزج نهغايح، كشفد عىٍا مؤخزاً 

انثزيطاويح، حيث أشارخ أن " ديهّ ميم"صحيفح 
انذخان انمىثعث مه انشيشح يحرُِ عهّ 

مسرُياخ قاذهح مه انيُراويُو َانزصاص، ٌَّ مه 
َذاتعد . انعىاصز انسامح انرّ ذسثة أمزاضاً خطيزج

انذراسح انرّ أشزف عهيٍا تاحثُن مه انجامعح 
األنماويح األردويح َانجمعيح انعهميح انمهكيح تاألردن 
أن ذذخيه انشيشح نمذج ساعح يعزض األشخاص 

 -100نمسرُياخ كثيزج جذاً مه انذخان ذقذر تىحُ 
َأضافد .  ضعف مه كميح دخان انسجائز200

انذراسح أن مسرُياخ انيُراويُو تانذو ذصم إنّ 
مسرُياخ خطيزج نهغايح عقة ذذخيه انشيشح، 

 ضعف انمسرُياخ انمُصّ تٍا، الفرح 26ذقذر تىحُ 
أن انرعزض إنّ ٌذي انمعادن انثقيهح يزفع فزص 

اإلصاتح تانسزطاواخ عهّ انمذِ انثعيذ، َخاصح ً 
َذُصّ مىظمح انصحح . سزطان انزأس َانعىق

 َإدارج انغذاء َانذَاء األمزيكيح "WHO" انعانميح
"FDA"  تأال يزيذ انحذ األقصّ مه انيُراويُو داخم

 30مياي انشزب انرّ يرىاَنٍا اإلوسان عه 
، تيىما " جزءا فّ انمهيُن30"ميكزَجزاو تكم نرز 

كشفد انىرائج أن مسرُياذً فّ دخان انشيشح 
 جزء مه انمهيُن، ٌَُ ما يعذ أمزاً 800تهغ حُانّ 

َجاءخ ٌذي انىرائج تانمجهح انطثيح. خطيزاً نهغايح  
"BMC Public Health" َكما وشزخ عهّ انمُقع ،

انثزيطاويح فّ " ديهّ ميم"اإلنكرزَوّ نصحيفح 
 .انعشزيه مه شٍز فثزايز انجارِ

  إسالم إبراهين/بقلن
 
 

  :ُت لؾأقر
 التأمل يزيد حجم المخ       

 ويبطئ شيخوخة الدماغ      

 

نتائج جديدة كشفت عنيا أحدث الدراسات العممية، حيث أفادت 
أف التأمؿ عمى مدى سنوات عديدة يساعد عمى خفض خطر 

ووجد الباحثوف فى . تقمص حجـ المخ المرتبط بتقدـ العمر
معرض أبحاثيـ، أف األشخاص الذيف مارسوا التأمؿ لمدة 

 عامًا، كاف حجـ المخ لدييـ أكبر مف الشخص 20متوسطيا 
وأوضح الباحثوف، أف كبار السف . العادى الذى لـ يمارس التأمؿ

يعانوف مف انخفاض المادة الرمادية فى مناطؽ معينة مف 
الدماغ، حيث أف حجـ المادة الرمادية فى الدماغ تتناقص مع 

 مميوًنا مف 18وأكدوا، أف ما يقرب مف .  تقدـ اإلنساف فى السف
البالغيف ومميوف طفؿ قد مارسوا التأمؿ فى الواليات المتحدة فى 

، وفقًا لدراسة استقصائية عف الطب التكميمى مف 2012عاـ 
المعاىد الوطنية لمصحة ومراكز السيطرة عمى األمراض والوقاية 

”. CDC“منيا 
وأضاؼ الدكتور فمورياف كورث، وىو حاصؿ عمى الدكتوراه فى 
أمراض الدماغ مف جامعة كاليفورنيا بموس أنجموس، أف التأمؿ 

يقمؿ مف التوتر واإلجياد، باإلضافة إلى أنو ُيقمؿ مف خطر نقص 
المادة الرمادية المسئولة عف الذاكرة، وبالتالى يقمؿ مف خطر 

. اإلصابة بالزىايمر، والكثير مف األمراض المرتبطة بالمخ
 
(منقوؿ مف موقع اليـو السابع)
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 (17                  )مدينة شـر الشيخ   :اٌّصش٠ْٛ   ِصش اٌزٝ ال ٠ؼشفٙب   

 
 وتضم منتجعات سياحية ترتادىا األفواج السياحية من جنوب سيناء ىي أكبر مدن محافظة (َشْرـ) وُتختصر) شـر الشيخ)

 وأمام شرم الشيخ توجد. , فيي أحد ثالث مواقع غوص في مصر معروفة عالمًيابالغوص وتشتير. أنحاء العالم
 خميج العقبة وتقع عند ممتقي. سيد إلى جانب رأس محمدالومن أىم مناطقيا رأس نصراني ورأس أم  .وصنافير تيران جزيرتا

 .والبحر األحمر وخميج السويس

 

 خلٌج نعمة ٌضم أكثر المزارات السٌاحٌة بالمدٌنة

 مدينة 400ضمن أفضل خمس مدن سالم عمى مستوى العالم من بين  اليونسكو واختارتيا منظمة« مدينة السالم»ب بـُتمقّ 
 وقد زارىا رئيس وزراء. فقد ُعقد فييا مؤتمرات وقمم حول السالم والعديد من المؤتمرات السياسية والعممية والسياحية. مرشحة
 وزوجتو في جولتيما في مصر, بجانب نيكوال ساركوزيفي زيارتو السياحية لمصر كما زارىا الرئيس الفرنسي توني بمير بريطانيا
 الغربية مع القيادة السياسية اإلسرائيمية, وقد استضاف فييا عديدًا من الشخصيات حسني مبارك وكانت مركًزا لمقاء. قادة ُكُثر

 .أيًضأ

               
 وش٠ُ اثٛاٌؼضائُ/ عٍغخ ِٓ اػذاد  د 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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  :عئاي لبثً ٌالصبسح ٚاٌذ٘ؾخ         :قضية لممناقشة

 !٠صٍٟ؟ ٚ...ً٘ رئِٓ ثؾبػش ٠ىزت لص١ذح إٌضش                     
، ف١ّب ٠شٜ اخشْٚ ػىظ رٌه، فبٌمغُ االٚي ٠شٜ أٗ ال ٠ئِٓ ثؾبػش (اٌصالح)ؽؼشاء اْ ٕ٘بن ػاللخ ػىغ١خ ث١ٓ لص١ذح إٌضش ٚأداء اٌٛاعجبد اٌذ١ٕ٠خ ٚثبٌزؾذ٠ذ ثؼط ٠ؼزمذ  

ؽؼشاء فٟ اثذاء اٌشأٞ ؽٛي ِٓ ٠ىزجْٛ لص١ذح إٌضش ٠ٚجذػْٛ ف١ٙب، فٍىً ُِٕٙ اياخزٍف .٠ٚصٍٟ، ف١ّب ال ٠شٜ اٌمغُ اٌضبٟٔ ٚعٛد اٞ رؼبسض ث١ٓ االص١ٕٓ.. ٠ىزت لص١ذح إٌضش

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ال ٠ّىٕٗ اْ ٠جذع فٟ وزبثخ لص١ذح العجبة ٠ئوذ لٕبػزٗ ثٙب ٠ٚعؼٙب  (٠صٍٟ)رصٛساد ٚسإٜ لذ رؾًّ فٟ اػّبلٙب اصبسح، فٕٙبن ِٓ ٠شٜ اْ اٌؾبػش اٌزٞ 

ؽشٚغب، ف١ّب اعزغشة اخشْٚ ٘زا اٌطشػ الُٔٙ ال ٠غذْٚ ا٠خ ػاللخ ثً اْ ٕ٘بن ِٓ ٠عغ ؽشٚغب ِعبدح، فبٌشأٞ الزٕصٕبٖ ِٓ اٌؾبػش اؽّذ ػجذ اٌغبدح ٚاٌزٞ اوذ ف١ٗ ثؾىً 

، ٚ٘ٛ ِب عؼٍٕب ٔمف ػٕذٖ غ٠ٛال ٚٔغؼٝ اٌٝ ِٕبلؾزٗ ِغ ؽؼشاء اخش٠ٓ، فىبٔذ اٌذ٘ؾخ رزشاِٝ (!!٠ٚصٍٟ.. ال ٠ّىٕٕٟ أثذاً أْ أإِٓ ثؾبػش ٠ىزت لص١ذح إٌضش)صش٠ؼ لٌٛٗ 

فٟ فعبءاد االعٛثخ ٚرزغبِٝ اٌفٕزبص٠ب سثّب فٟ دٚاخٍٙب ٟٚ٘ ِفؼّخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؾشػ صذس٘ب،ِّٚٙب رؾًّ االساء فضّخ رٛعظ ِٓ اٌّّىٓ اْ ٠ؼطٟ ٌٍفىشح اثؼبدا 

                                                                                                                                                                                                             .ِٚؼط١بد

 ..!!٠ٚصٍٟ.. ال ٠ّىٕٕٟ أثذاً أْ أإِٓ ثؾبػش ٠ىزت لص١ذح إٌضش: ٠ئوذ اٌؾبػش اؽّذ ػجذ اٌغبدح لٌٛٗ!!٠صٍٟ ..ثؾبػش اإِٓ ال :اٌغبدح ػجذ اؽّذ

٠خطئ ِٓ ٠ظٓ ثؤْ لص١ذح إٌضش ٟ٘ ِغشد ؽىً ؽؼشٞ فمػ، ثً ٟ٘ فٟ عٛ٘ش٘ب رّضً خشٚعب ػٍٝ اٌغ١بلبد اٌذ١ٕ٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌغبئذح ٚاٌّزىٍغخ ِٓ خالي : ٚاظبف 

ثّٕب٘عزٙب - ِٓ ٘زا إٌّطٍك أسٜ أْ لص١ذح إٌضش : ٚربثغ .٠ٌٍٛٙخ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ (إٌبغك اٌؾؼشٞ اٌشعّٟ)رؼبسظٙب اٌزبَ ِغ اٌمص١ذح اٌؼّٛد٠خ اٌزٟ رؾغً ِٕصت 

رؾىً ِٛلفبً ؽذاص١ب ػبِب ٚسإ٠خ ِغب٠شح رؾًّ وً ِفبصً اٌؾ١بح ٚال رمزصش ػٍٝ ِّبسعخ اٌزؾذ٠ش فٟ ِغبي اٌٍغخ ٚاٌزم١ٕبد -ٌٍّمذط اٌؾؼشٞ ٠ٌٛٙخ اٌؼشة ٚاإلعالَ 

اٌؾؼش٠خ، ٚثبٌزبٌٟ فبٕٟٔ أسٜ أْ ِٓ اٌزٕبلط أْ ٠ىزت ؽبػش ِب لص١ذح إٌضش ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ٠ّبسط اٌصالح ِضالً أٚ ٠ز٘ت اٌٝ اٌؾظ أٚ ٠ئِٓ ثبٌغ١بلبد اٌؼؾبئش٠خ أٚ 

                                                                                                                                                                                                     .٠فشض اٌؾغبة ػٍٝ صٚعزٗ

أٔب ال أإِٓ ثبٔغبْ ال ٠صٍٟ ثؾىً أٚ آخش عٛاء أوبٌٓ ؽبػشا أَ ال، أِب : اِب اٌؾبػش اؽّذ اٌؾ١خ ػٍٟ فمذ اوذ، ٚلبيآخش ٔظبَ إٌضش ٚلص١ذح ٔظبَ، اٌصالح :ػٍٟ اٌؾ١خ اؽّذ

اإل٠ّبْ صبثذ فٟ ع١بق اٌّزؾ١ٌٛٓ ثبٌٕغجخ ٌإلٔغبْ،ثّؼٕٝ آخش اإلٔغبْ ؽ١ٛاْ ِئِٓ ٚاٌصالح رّظٙش ٌال٠ّبْ، غجؼب ال ألصذ : ٚاظبف.لص١ذح إٌضش فٍُ رىٓ دػٛح ٌٍىفش أثذا

اٌصالح ثّؼٕب٘ب اٌع١ك اٌّمصٛس فٟ اٌؾشوبد اٌّؼشٚفخ ٌٍّغٍُ، اٌصالح ثّؼٕب٘ب اٌؼبَ ٟ٘ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش فٟ ع١بق ِٛظٛػٟ ٚػذَ اٌغّبػ ٌٍفٛظٝ فٟ اٌزؾىُ 

اٌصالح ٔظبَ، ٚلص١ذح إٌضش ٔظبَ آخش فٟ لجبٌخ إٌظبَ اٌىّٟ ٌإل٠مبع اٌؾؼشٞ اٌزم١ٍذٞ، صّخ أٔظّخ ِزؼذدح ػ١ٍٕب أْ ٔؼ١ؾٙب فٟ : ثزصشفبد اإلٔغبْ ثذػٜٛ اٌزؾشسٚربثغ

، ٚاٌمصذ اْ ال ٠ىْٛ اإلٔغبْ "خطشاْ ِبصاال ٠زٙذداْ اٌؼبٌُ إٌظبَ ٚاٌفٛظٝ" صّخ ِمٌٛخ ساعخخ : ٚخزُ.ع١بلبرٙب، ٌُ رىٓ لص١ذح إٌضش فٛظٝ أثذا وّب ٠زُٛ٘ ثؼط ِزج١ٕٙب

 .ػجذا ٌٕظبَ ثؼ١ٕٗ أٚ فٛظٝ ال ؽذٚد ٌٙب ٚال لٛا١ٔٓ

ِب ػاللخ اٌؾؼش : اٌٝ رٌه اوذد اٌؾبػشح سع١ّخ ِؾ١جظ صا٠ش اْ اٌؾؼش ِّٙب وبْ ٔٛػٗ ػطبء أغبٟٔ ال دخً ٣ٌخش٠ٓ ثزؾذ٠ذ ٔٛػٗ، ٚلبٌذ ع١ٍُ غ١ش ِٕطك :صا٠ش سع١ّخ 

ثؼاللخ اإلٔغبْ ثشثٗ؟ ً٘ اٌؾؼش ٚخبصخ لص١ذح إٌضش ٚ٘ٛ ِٛ٘جخ ٍِٚىخ رار١خ ِٕؾٙب هلل ٌٍجؼط دْٚ اٌجؼط ا٢خش فًٙ ٟ٘ غبثٛ ِغغً ثّٓ ال ٠ؼزشف ثٛعٛد اٌخبٌك ؟ ال 

اٌؾم١مخ ٌُ أعّغ ثٙزٖ إٌظش٠خ ِٓ لجً ٚؽزٝ اؽذ اٌؾؼشاء ٚاٌىزبة اٌؼب١١ٌّٓ اٌؾبدا وبٔٛا ٠ىزجْٛ ٠ٚؼجشْٚ ػٓ سإاُ٘ دْٚ اٌّغبط ثؾش٠خ اٌغ١ش أٚ اعٍٛة : ٚاظبفذ اػزمذ

لطؼخ ٔضش ِٛعضح ثّب ف١ٗ اٌىفب٠خ، ِّٛؽذح، )ؽ١برٗ اٚ غش٠مزٗ ثبٌىزبثخ أِب إٌضش أٚ لص١ذح إٌضش ثبػزجبس٘ب آخش ِشاؽً رطٛس اٌمص١ذح اٌؾؼش٠خ فٟٙ ؽغت عٛصاْ ثشٔبس 

ًّ رؾذ٠ذ، ٚؽٟء ِعطشة، ا٠ؾبءارٗ ال ٔٙبئ١خ ...ِعغٛغخ، ومطؼخ ِٓ ثٍّٛس ِب ػاللخ ٘زا ثبٌصالح  (خٍك ؽّش، ١ٌظ ٌٗ ِٓ ظشٚسح غ١ش سغجخ اٌّئٌف فٟ اٌجٕبء خبسعبً ػٓ و

اٌمص١ذح إٌضش٠خ ؽىً ِٓ اؽىبي اٌمص١ذح وزجٙب اٌؾبػش ثؼذ أْ ٔعغذ أفىبسٖ ٚاوزغت خجشح ِٚؼشفخ ثّشاؽً رطٛس ا٤ّٔبغ اٌؾؼش٠خ ٚ٘عّٙب ٠ٚصفٙب : أٚ ػذِٙب ؟ٚربثؼذ

اٌجؼط ثؤٔٙب رّشد ػٍٝ اٌؾىً اٌزم١ٍذٞ اٌغبئذ ِٓ اٌؾؼش ِّٚٙب اخزٍفذ اٌزؼش٠فبد فمص١ذح إٌضش ٔٛع فٕٟ ِٓ اٌىزبثخ رؾزٛٞ ػٍٝ صفبد خبصخ وبإلخزضاي ٚاٌزش١ِض ٚاٌزب٠ًٚ 

اِب اعٍٛة ؽ١بح اٌؾبػش ف١خصٗ ٚؽذٖ ال ٠غزط١غ اْ ٠ؾذد ٌٗ االخشْٚ غٓ وبْ ِئِٕب اَ وبفشا ثؾشغ اْ ٠غؼً : ٚرغبءٌذ لبئٍخ.ٚغ١ش٘ب ِٓ صفبد اٌؾؼش ٚاخزالفٗ ػٓ إٌضش

اٌمص١ذح ثّٕآٜ ػٓ رٌه وٍٗ ٚال ٠ّٕٗ اْ رعّٕذ رٍه ٌمص١ذح سإاٖ ٌّغزمج١ٍخ ٚػىغذ افىبسٖ اٌزار١خ فٙٛ ؽش فٟ اٌىزبثخ ٌٓ ؽش٠خ اٌزؼج١ش غ١ش خبظؼخ ٌٍٛصب٠خ غ١ش ِٕغغّخ 

ط ٌٗ ثؼط اٌذػبئ١١ٓ : ٚاظبفذ لبئٍخ ِغ ّٚ ً٘ ٠عجػ اٌؾبػش غمٛط صالرٗ ػٍٝ أٚصاْ اٌخ١ًٍ ٌىٟ ٠غشد ِٓ ؽك وزبثخ اٌمص١ذح إٌضش٠خ أَ ِبرا؟٘زا ِٕطك غ١ش ع١ٍُ لذ ٠ش

١ٌظ ٌٗ أعبط ٚالؼٟ وّب ٠ؾىٛ ثؼط اٌؾؼشاء فٟ ؽٍمبد اٌّضمف١ٓ ثؤْ ِٓ ٠ّزٕغ ػٓ رٕبٚي اٌّؾشٚة فٟ اٌغٍغبد اٌخبصخ غ١ش ِضمف ٚغ١ش عذ٠ش ثبٌغٍٛط ِغ ٘زٖ إٌخجخ 

  ػجذاٌغجبس اٌؼزبثٟ/ثمٍُ             .ٔفظ اإلعطٛأخ ٠ؼبد ػضفٙب ثآالد ِخزٍفخ ٚفٟ إٌٙب٠خ فبٌؾؼش ِّٙب وبْ ٔٛػٗ ػطبء أغبٟٔ ال دخً ٣ٌخش٠ٓ ثزؾذ٠ذ ٔٛػٗ..اٌط١ٍؼ١خ

 

المصرى أفندى /إعداد  
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        لمعقاد  (التفكير فريضة اسالمية )مف كتاب:    واحة االيماف   
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نت حر إ                                                 

الحرٌة العامة فٌها مذاهب كثٌرة ، منها المذهب الفردي الذي ٌؤكد على الحرٌة الفردٌة وٌعتبر أن الفرد   
هو أساس النظام و أن السلطة الحاكمة هً مجرد أداة لتوفٌر تلك الحرٌة لألفراد ، و على النقٌض من هذا 

ٌُقدِّس المجتمع و ٌعتبر الجماعة هً غاٌة التنظٌم السٌاسً و بهذا ٌكون  هناك المذهب اإلشتراكً  الذي 
الفرد أداة فً ٌد السلطة تستخدمه لتحقق به األهداف الجماعٌة و الفردٌة على حد سواء ، و هناك مذهب 

ٌقف فً المنتصف بٌن هذٌن المذهبٌن ، و هو مذهب التدخل الجزئً الذي ٌتعامل مع حرٌة الفرد و 
. مصلحة الجماعة و ٌحاول التنسٌق بٌنهما

ٌَّة التً تمٌز اإلنسان بأنه عاقل و تكون أفعاله ناشئة عن   أما المفهوم الفلسفً للحرٌة فٌصفها بأنها الخاِص
إرادته هو و لٌس عن إرادة أخرى غرٌبة ، فالحرٌة هً انعدام القسر الخارجً و اإلنسان الحر هو من 

لٌس عبداَ أو أسٌرأَ ، و هً أٌضا تمٌز بٌن نوعٌن من الحرٌة و هً حرٌة التنفٌذ و حرٌة التصمٌم ، 
فحرٌة التنفٌذ معناها أن اإلنسان قادر أن ٌعمل أو ٌمتنع عن العمل دون الخضوع ألي ضغط خارجً ، 

 أما حرٌة التصمٌم فهً القدرة على االختٌار دون الخضوع ألي مؤثر باطنً أو داخلً ٌحد من حرٌة 
. التصمٌم كالعواطف و الدوافع و األهواء

أما مفهوم الحرٌة فً اإلسالم ٌتلخص فً أن هللا خلق بنً آدم أحرارا و لم ٌخلقهم عبٌدا للعبٌد ، و هذا هو 
األصل فٌهم ، فاهلل خلق اإلنسان حراَ فً مشٌئته و اختٌاره و أفعاله ، ٌفعل ما ٌشاء و هو ٌعلم أن هللا 

سوف ٌحاسبه على أفعاله ، فلو كان اإلنسان مجبرا على أفعاله ال حرٌة له فً االختٌار فإن هللا ال ٌحاسبه 
على أفعاله ، و قد بٌن هللا لإلنسان المباحات و المحرمات ، و أمره أن ٌبتعد عن المحرمات، و ترك له 

حرٌة االختٌار فً المباحات كٌفما ٌشاء و أٌنما ٌشاء، و هكذا فإن عبودٌة الفرد هلل ال تجعله عبداَ إلنسان 
. فٌصبح حرا ٌملك خٌاراته من المباحات و التً ال تضر اآلخرٌن و بهذا تنتظم حركة الحٌاة

مما سبق نخلص إلى أن الحرٌة هً الحٌاة أو هً طعم الحٌاة فمن فقد حرٌته كمن فقد حٌاته ، و قد خلقنا 
فٌجب على الجمٌع امتالك الحرٌة . هللا أحرارا فال ٌجب أن نكون عبٌدا للعبٌد أو عبٌدا ألهوائنا و شهواتنا

ٌُكرهوا علٌها، فتكون الحرٌة فً مجتمعاتنا هً  ٌُجبروا أو  لٌقوموا بأنشطتهم و ٌمارسوا أعمالهم بدون أن 
حرٌة الفرد فً اختٌار الدٌانة و اختٌار المأكل و المشرب و اختٌار شرٌكة الحٌاة ، و هً أٌضا حرٌته فً 
السفر و العمل ، و الحرٌة  هً حرٌة التنفٌذ و التصمٌم ،  وهً أن ٌكون اإلنسان قادراً على أن ٌعمل أو 
ٌمتنع عن العمل دون الخضوع ألي ضغط خارجً ، و أن ٌكون قادراٌ على االختٌار دون الخضوع ألي 

و أخٌرا حرٌة الحاكم ، و المذهب . مؤثر داخلً ٌحد من حرٌة التصمٌم كالعواطف و الدوافع و األهواء
العربً ٌقول بأن الحاكم حر حرٌة مطلقة ألنه ببساطه هو الوحٌد الذي ٌعرف كل أمور الحٌاة ، و الحكومة 

حرة حرٌة مطلقة ألنها ال تتحرك إال بتوجٌهات السٌد الحاكم ، و المواطن حر حرٌة مطلقة فً أن ٌكون 
 .مواطنا محكوما أو مواطنا محكوما علٌه

 يكتبها واحد فهمان
 صفحة من غير عنوان

 طارق عبد اللطيف. م      
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              العبودى هحود شريفة                      االث١ط اٌغىش  خطٛسح      :إٌّٛػبد صفؾخ
 .ٚػاللزٗ ثبٌغشغبْ ٚظؼف إٌّبػخ ٚثبٌزبٌٟ وض١ش ِٓ ا ِشاضاٌغىش ا ث١ط 

 ػبِبًا ػٓ ػاللخ اٌغىش 74اٌجبحش ا ِش٠ىٟ اٌزٞ ٠جٍغ ِٓ اٌؼّش  Raymon Francis ٘زٖ اٌشعبٌخ ػٓ ٌمبء ثبٌذوزٛس س٠ّٛٔذ فشأغ١ظ

 ا ث١ط ثعؼف ِٕبػخ اٌغغُ ٚػاللزٗ ثّشض اٌغشغبْ

 ؟ اٌغىش ا ث١طِب ٘ٛ 

 

 رخغش خالي ػ١ٍّخ اٌزىش٠ش ع١ّغ اٌؼٕبصش اٌغزائ١خ% 100ِبدح و١ّ١بئ١خ *

ِٓ ػٓ اٌغىش ا ث١ط ٌّذح أعجٛع ٚعزشؼش ثبٌفشق*  إعزغ

 ٠ؤدٞ اعزٙالن اٌغىش ا ث١ط إٌٝ حذٚس اٌّشض ا عٛأ،

 .اٌىً رمش٠جبًا ٠ؼٍُ أْ اٌغىش ا ث١ط ِبدح عٛفبء ١ٌظ ف١ٙب ػٕبصش غزائ١خ ِب ػذا اٌغؼشاد اٌحشاس٠خ

 ٌٚىٓ ِب ٘ٛ اٌغىش ا ث١ط؟ ٚو١ف ٠زُ رىش٠شٖ؟

أصً اٌغىش ا ث١ط ٔجبرٟ ح١ش ٠زُ اٌحصٛي ػ١ٍٗ ػٓ غش٠ك ِؼبٌغخ ٚرىش٠ش ٔجبربد ِضً اٌمصت أٚ اٌجٕغش ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌؼصبسح 

اٌحٍٛح ِٕٙب ِٓ خالي اٌطٟٙ ٚاٌّؼبٌغخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ح١ش رغزجؼذ ع١ّغ اٌّىٛٔبد اٌّٛعٛدح فٟ إٌجبد ا صٍٟ حزٝ ال ٠زجمٝ 

٠ٚزُ رٌه ػٓ غش٠ك خٍػ اٌؼصبسح اٌغىّش٠خ ثبٌّبء ٚثّبّدح اٌغ١ش، صُ رؼّشض ٌٍحشاسح ١ٌزجخش ِٕٙب أغٍت اٌّبء، .ِٕٙب إال اٌّبدح اٌغىش٠ّخ

صُ ٠ؼبد غ١ٍٙب ٌززٚة اٌجٍٛساد ثبٌحشاسح، صُ .ٚرؼبٌظ ثؼذ٘ب ثبٌزفش٠غ اٌٙٛائٟ حزٝ رغحت ِٕٙب وً اٌشغٛثخ ٚرزحٛي إٌٝ ثٍٛساد صٍجخ

فٟ اٌغشة ٠غزخذِْٛ )ٚثؼذ٘ب ٠زُ رج١١عٙب ثبعزخذاَ ِغحٛق اٌؼظبَ .رّّشس ِٓ خالي ِصبف ِٓ اٌفحُ إٌجبرٟ ٌززىضف اٌجٍٛساد

 ٔٗ خغش خالي ػ١ٍّخ % 100ٚٔبرظ ػ١ٍّبد اٌزىش٠ش ٘ٛ اٌغىش ا ث١ط، ٚ٘ٛ ِبدح و١ّ١بئ١خ )ِغحٛق ػظبَ اٌخٕبص٠ش ٌزج١١ط اٌغىش

 ػٕصشاًا غزائ١بًا رشًّ وً اٌؼٕبصش اٌّؼذ١ٔخ ِضً اٌجٛربع١َٛ ٚاٌّغ١ٕغ١َٛ ٚاٌىبٌغ١َٛ ٚاٌحذ٠ذ ٚإٌّغ١ٕض ٚاٌفٛعفبد 64اٌزىش٠ش 

  !!، أٞ أٔٗ ثؼذ اٌزىش٠ش ٠صجح ِبدح ٔبلصخ(إٔض٠ّبد)ٚاٌىجش٠زبد، ٚوً اٌف١زب١ِٕبد ٚا حّبض ا ١ٕ١ِخ ٚا ١ٌبف ٚاٌذْ٘ٛ ٚاإلٔظ١ّبد 

 .رخعغ ٌٕفظ ػ١ٍّبد اٌزىش٠ش رمش٠جبًا  (١ِجً ع١شٚة)ٚثبٌّٕبعجخ، وً اٌّح١ٍبد اٌّصٕؼخ ِضً ششاة اٌزسح ٚششاة اٌم١مت 

أٞ أْ أٞ ِبدح غزائ١خ رحزبط إٌٝ ع١ّغ اٌؼٕبصش اٌزٟ رٛعذ ف١ٙب لجً رىش٠ش٘ب ٌىٟ  .ِٚب ال ٠ذسوٗ اٌىض١شْٚ ٘ٛ أْ اٌزغز٠خ ػ١ٍّخ رىب١ٍِّخ

٠ٙعّٙب اٌغغُ ٚرغزف١ذ خال٠بٖ ِٕٙب، فبٌغغُ ػٕذ دخٛي اٌغىش ا ث١ط إ١ٌٗ ٠عطش إٌٝ اعزؼبسح اٌؼٕبصش اٌغزائ١خ اٌح٠ٛ١خ ٚاٌعشٚس٠خ 

فبٌغغُ ٠غزؼ١ش اٌىبٌغ١َٛ ٚاٌصٛد٠َٛ ٚاٌجٛربع١َٛ ٚاٌّغ١ٕض٠َٛ ِٓ خال٠ب ِخزٍفخ فٟ اٌغغُ ١ٌزّىٓ ِٓ   !!ٌٙعّٗ ِٓ خال٠ب اٌغغُ

ٕٚ٘ب ِىّٓ اٌخطٛسح،  ٔٗ فٟ أح١بْ وض١شح ٠غزؼ١ش اٌغغُ اٌىبٌغ١َٛ ِٓ خال٠ب ِخزٍفخ إٌٝ دسعخ   .االعزفبدح ِٓ اٌغىش ا ث١ط اٌّىشس

ٚػٕذِب ال ٠ىْٛ فٟ اٌغغُ ِخضْٚ وبٍف ِٓ اٌّؼبدْ اٌالصِخ ٌّؼبدٌخ اٌغىش ا ث١ط   .اْ ٠صبة اإلٔغبْ ثٙشبشخ اٌؼظبَ ٚٔخش ا عٕبْ

غ رساد اٌغىش غ١ش اٌّٙعِٛخ ػٍٝ ١٘ئخ عَّٛ رزشوض فٟ اٌّخ ٚاٌغٙبص اٌؼصجٟ  (اٌزٞ ٠صجح حبِع١بًا ثغجت ػ١ٍّّخ اٌزىش٠ش) ّّ رزغ

ِؤد٠خ إٌٝ ِب ٠ُؼشف ثبٌزغُّ اٌىشثٟٛٔ اٌزٞ ٠غّشع ِٓ ػ١ٍّّخ ِٛد اٌخال٠ب ٚرذ٘ٛس٘ب ٠ٕٚشأ ٔز١غخ ٌزٌه رذْ فٟ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ٌذٜ 

ِٚغ ِشٚس اٌٛلذ رزشّوض ٘زٖ اٌغَّٛ أ٠عبًا فٟ ِغبسٞ اٌذَ   .اٌىجبس فٟ اٌغٓ، ٚص٠بدح فٟ إٌشبغ ٚػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌزشو١ض ٌذٜ ا غفبي

ِٚضً ٘زٖ ا ٚػ١خ رٛعذ فٟ اٌٍضخ ِضالًا، ِّب ٠ّٕغ ٚصٛي )ف١صجح اٌذَ ٔفغٗ صخ١ٕبًا ٌٚضعبًا ٠ٚزؼّزس ٚصٌٛٗ إٌٝ ا ٚػ١خ اٌشؼش٠ّخ اٌذل١مخ 

 (اٌؼٕبصش اٌغزائ١خ إٌٝ ا عٕبْ فزصبة ثأِشاض اٌٍضخ ٚرغٛط ا عٕبْ

ْ اٌحصٛاد فٟ اٌىٍٝ ٚاٌّشاسح ّٛ غ ٘زٖ اٌغَّٛ ٠ؤدٞ أ٠عبًا إٌٝ ِشبوً أخشٜ ِضً رى ّّ ِٚٓ عٙخ أخشٜ ٠ؤدٞ اعزٙالن اٌغىش .ٚرغ

فّشض اٌغىش ٘ٛ ػذَ لذسح اٌجٕىش٠بط !!ا ث١ط إٌٝ حذٚس اٌّشض ا عٛأ، ِشض اٌغّىش اٌزٞ ٠غجت خشاة اٌخال٠ب فٟ اٌغغُ وٍٗ

 ٚرٕبٚي اٌغىش ا ث١ط ٠ؤدٞ إٌٝ أْ ٠صبة اٌغغُ .ػٍٝ إفشاص و١ّبد وبف١خ ِٓ ا ٔغ١ٌٛٓ ػٕذِب ٠زٕبٚي اإلٔغبْ و١ّبد وج١شح ِٓ اٌغىش

ًّ .ٚرىشاس ٘زٖ اٌحبٌخ ٠ؤدٞ إٌٝ إٔٙبن اٌجٕىش٠بط ٚثبٌزبٌٟ فشٍٗ. ثحبٌخ صذِخ ثغجت االسرفبع اٌغش٠غ ٌّغزٜٛ اٌغىش فٟ اٌذَ ٚأفعً ح

٘ٛ رغّٕت اٌغىش ا ث١ط لذس اٌّغزطبع خبصخ فٟ اٌّششٚثبد وبٌشبٞ ٚاٌمٙٛح ٚاٌؼص١شاد ٚأعٛأ٘ب اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ فؼٍجخ ٚاحذح 

ح اٌزأص١ش اٌغٍجٟ ٌٍغىش ا ث١ط ػٍٝ اٌصحخ . ٍِؼمخ صغ١شح ِٓ اٌغىش اٌّىشس12ِٕٙب ِٓ اٌحغُ اٌؼبدٞ رحزٛٞ ػٍٝ  ّٛ ٌٍٚشؼٛس ثم

 اِزٕؼٛا ػٕٗ رّبِبًا ٌّّذح أعجٛع ٚاحذ فمػ، ٚعزالحظْٛ اٌفشق
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                           3 Healthy Food LIES Reveal Why Your Kitchen 

                Is Full Of "Fat Storing" Ingredients... 

                                          
Picture the foods that are in your fridge at this very moment.Did you know that almost every single one of these foods contain 

“hidden” fat-storing ingredients that can slow down your metabolism, sap your energy, and block your fat burning potential 

by a whopping 82% – even the ones you think are “healthy”?Did you know that there’s a super simple way to rid your life of 

these “fattening” foods and SWAP them with delicious foods that BOOST your metabolism and dramatically accelerate your 

fat loss?In fact, once you uncover the so-called "healthy" foods inside your kitchen that STOP your body from burning fat, 

you'll instantly be able to create your own fat burning kitchen loaded with foods that will automaticallymake stubborn belly fat 

your body's daily "go-to" energy source.All you have to do is to read through the short article below and you’ll discover the 

easiest way to transform your kitchen and FIX your slow fat-loss – and you’ll do it in LESS than 24 hours.This isn’t another 

quick fix or diet scam where you’ll end up being sold some miracle weight loss pills. It doesn’t require you to buy expensive 

organic foods or shady supplements. In fact, this information is CRITICAL for everyone to understand – even those who shop 

at health food stores and farmers’ markets all the time.It doesn’t matter if you’re young, old, or anything in-between...or what 

your current goals are. It doesn’t matter how much experience you have OR how good you think your diet already is. If you 

eat food, this information will revolutionize your nutrition plan AND help you burn more stubborn fat.My name is Nick 

Pineault, but people call me “The Nutrition Nerd” because I’ve spent the last 7+ years relentlessly researching, reading 

articles, and analyzing studies to master my knowledge on nutrition and the unique power of fat burning foods.What I’ve 

uncovered is startling and it exposes the hundreds of dirty little tricks the big food industry, the diet industry, and even 

Governments try to hide from you because they don’t want you to know the real truth. These dirty little food tricks age you 

faster, block your body’s ability to burn fat and prevent you from feeling great.Even though all the “bad guys” hate me for 

being honest, I’m on a mission. And now dozens of renowned fitness experts, nutritionists and fat loss coaches from all around 

the world endorse my work.Just read the short article below and you’ll uncover a few of the most shocking discoveries I made 

so you canSTOP being scammed into buying the wrong fat storing ingredients.But I do have to warn you. What you’re about 

to read is often considered highly controversial and goes against the grain of the mainstream diet and nutrition industry.In 

fact, you’ll see how these little-known truths are the exact opposite of what you’ll hear from your local dietician, your family 

doctor, and almost all old school nutritionists and personal trainers.So if you’re ready to uncover the REAL truth about fat 

burning foods and you’d like to burn 82% more fat every single day, with just a few small tweaks in the foods you eat, then 

keep reading.But if you still believe everything you hear in the media is true and you can’t accept the fact that you’ve probably 

been force fed dozens and dozens of food lies, then this article is definitely not for you.However, if you choose to continue 

reading you’ll finally discover ALL the “healthy” foods that are making you store more belly fat – WITHOUT you even 

knowing it. 


