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 عدٌد يحتفى بالمرأة :كممة العدد 
 

عالميا وعربيا  شير المرأة 2015كان شير مارس  
ففى شير مارس يتم تكريم المرأة فى االمم , ومصريا  

وكذلك جاء ’  مارس  8المتحدة فى يوم المرأة العالمى 
تفل حوىو اليوم الذى تمن مارس  والعشرين ديوم الواح

 مكريتبو مصر والعالم العربى بعيد االم والذى يتم فيو 
             , المرأة فى مصر وفى العالم العربى  متمثمة فى االم

ففى ىذا الشير كان اليوم العالمى لممرأة الذى خصصتو 
 االمم المنحدة لالحتفال بالمرأة فى العالم كمو 

 ت                واكب الحدث فجعلت نا"  البشيرةمجل"رأـت وىكذا 
 . وبمكانتيا بيامرأة احتفاء لل اً من عدد ابريل عدد

              ,لجرعو النسائية وسموة المرأة ىى الغالبة عمى العدد 
مراىقة الى جانب عدة لوالفتاة ا"  لك ياسيدتى "فمن
والحقيقة ان , واليا واىتماماتيا حت تتناول المرأة وامقاال

المرأة ىى نصف المجتمع بل انيا ىى كل المجتمع 
 كانت المرأة قدفالرجال ىم ابناء المرأة ونتاج تربيتيا و,

 .كون نصفو الثانى تىى اصل المجتمع قبل ان 
 إن كل االديان السماوية اعطت لممرأة حقيا ومكانتيا

  بجانب الرجل شريكا كامل المسؤلية  فى كل نواحى الحياة
ونحن فى مجمة البشير لنؤكد ىذه المكانة لممرأة           

 ,اما واختا وبنتا وحبيبة وزميمة  لمرجل فى الحياة 
 

  والى كل امرأة نقول ليا كل سنة وانتى طيبة
  كل سنة وانت فى قمب كل رجل

  :إقرأ فى ىذا العدد 
 
 

عدد يحتفى بالمرأة :  كممة العدد * 
 2رئٌس التحرٌر                                            ص/ٌقلم 
 صدام حسين ليس صالح الدين :دفتر االحوال الشخصٌة *

 3ص                                           إكرامى نجم  /مهندس
عاصفة الحزم   :صورة الغالف* 

 4صابن البلد                                                   / بقلم 
حى العجوزة وشارع نوال  :مصر التى ال ٌعرفها المصرٌون * 
 5ص                                        ابوالعزائم  كرٌم /د داإعد
عودة الدورى المصرى      :ركن الرٌاضة  *

 6كابتن كٌمو                                              ص/ إعداد 
 6ص          اٌهاب فوزى  /بقلم          خواطر:  وجهة نظر * 

  (للشاعر فاروق جوٌدة )   لو اننا لم نفترق : ركن األدب*

 7ص                                   طارق عبد اللطٌف     / إعداد

 علمنى قمٌص سوسف                                           مختارات* 

 8هدى احمد نٌازى                                      ص/   بقلم  

الفتاة المراهقة :   لك ٌا سٌدتى*
 9ص                                              بنت  النٌل/ إعداد  

 
"  الموضوع فٌه إن"ما معنى قولنا   :نافذة الشباب  *

 10ص                               احمد جمالى               / بقلم

 10ص                            كسوف الشمس:  قرأت لك    * 

جٌٍّأز ٚجٌكد                                                               :قشةقضٌة للمنا*

                11ابن البلد                                                ص/ اعداد 

    و١ف ضكّس لٍره  :واحة االٌمان *      

                   12       ْ٘حٌز ػرى جٌهحٌك                               / ئػىجو    

   ػؿرٝ :ٚفكس ِٓ غ١ٍ ػٕٛجْ*

 13٘                                               (ٚجقى  فّٙحْجػىجو )

 14ص   بقلم   رشـــامــة               :ركن المصرٌٌن بالخارج *

 15ص( وسام باساندوة/ابقلم  ) فوبٌا المرأة :صفحة المنوعات  *

AL BASHIR MAGAZINE                           16ص 
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 ِؿٍس جٌّؿطّغ– جٌىوطٌٛ ْٕحْ أقّى - !"ٚالـ جٌى٠ٓ"١ٌّ " ٚىجَ ق١ٓٓ  " :دفتر األحوال الشخصية
ٚنٛٛٚحً ج٠ًٌٓ ! ضطكفٕح ئقىٜ جٌمٕٛجش جٌٌّٗٙٛز ذ١ٓ جٌف١ٕس ٚجألنٍٜ فٟ جْطٟحفس ذؼٝ جٌّك١ٍٍٓ جٌرؼػ١١ٓ فٟ ذٍجِؿٙح ج١ٌٓح١ْس جٌّػ١ٍز ٌٍؿىي

 .ذؼى ِغحٍِجضٗ جٌؼٕط٠ٍس ألوػٍ ِٓ غالغس ػمٛو، ٚجٔطٙص ذٛؼٛوٖ ٌٍّٕٗمس ٚونٛي جٌٛال٠حش جٌّطكىز ٌٍّٕطمس ذٗىً ْحفٍ" ٚىجَ"غىٍُٙ 

أٖحٌ أقى ٘إالء جٌّك١ٍٍٓ ِٚٓ نالي أقى جٌرٍجِؽ ج١ٌٍٙٗز ، ئٌٝ أْ ،  ٚفٟ نُٟ جألقىجظ جٌّؼمىز جٌؿح٠ٌس فٟ جٌّٕح٠ك جٌٓحنٕس فٟ ١ْٚ جٌؼٍجق

، ٚقٌٟٛ لحُْ ١ٍّْحٟٔ فٟ أٌٜ جٌّؼٍوس ٚنٛٛٚحً فٟ ضى٠ٍص ال ٠ؼٕٟ ئال جالٔطمحَ ِٓ " لٛجش جٌكٗى جٌٗؼرٟ"ِٗحٌوس جإل٠ٍج١١ٔٓ ٌّح ٠ّٓٝ ذـ

لرً أوػٍ ِٓ ضٓؼ١ٓ ػحِحً ػٕىِح ونً وِٗك ٚي٘د ٌمرٍ ٚالـ جٌى٠ٓ جأل٠ٛذٟ " غٌٛٚ"ٚ٘ٛ فٟ لرٍٖ، وّح فؼً جٌؿٍٕجي جٌفٍٟٔٓ " ٚىجَ ق١ٓٓ"

٘ٛ ِٓ جٌّٟكىحش جٌّرى١حش جٌطٟ ضؼٗؼٕ فٟ " ٚالـ جٌى٠ٓ"ذـ" ٚىجَ ق١ٓٓ"ئْ ِّحغٍس  "!٘ح لى ػىٔح ٠ح ٚالـ جٌى٠ٓ: "ٚلحي لٌٛطٗ ج١ٌٍٙٗز

٘ٛ " ٚىجَ"فـ .جٌؼم١ٍس جٌؼٍذ١س جٌم١ِٛس يجش جٌؿًٌٚ جٌؼٍّح١ٔس، ٌغُ ئٔىحٌُ٘ ٌٍطح٠ٌم جإلْالِٟ ٚجًٌٞ ٠ٛظفٛٔٗ ذؼى ض٠ٛٗٙٗ فٟ نىِس أ٘ىجفُٙ جٌّرّٙس

جالذٓ جٌرحٌ ١ٗ١ًٌّ ػفٍك، ِإّْ قُخ جٌرؼع جٌؼٍذٟ فٟ أٚج١ْ جٌمٍْ جٌّحٟٞ، ٚ٘ٛ ِٓ جإلفٍجَجش جٌّح١ْٔٛس ٖأٔٗ ٖأْ ِؼظُ جألقُجخ جٌم١ِٛس 

ًٖٚ٘ قم١مس ال ٔمحٔ قٌٛٙح، فحٌّطٍغ ػٍٝ أوذ١حش ػفٍك ٠القع أٔٗ ٠طكحٖٝ ػٓ ػّى جْطهىجَ وً جٌّٛطٍكحش جإلْال١ِس ، جٌؼٍّح١ٔس فٟ جٌؼحٌُ جإلْالِٟ

، ٚ٘ٛ ذًٌه ٠ُٕي ِٓ ل١ّس جٌٍْٛي ٍٚٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ، ٠ٍٚفغ "ئيج وحْ ِكّى وً جٌؼٍخ ف١ٍىٓ وً جٌؼٍخ ِكّىجً : "ذّح ف١ٙح جُْ جٌؿالٌس، ٚ٘ٛ جٌمحتً

ِٚٓ جٌرى١ٙ٠حش جٌطح٠ٌه١س، فاْ ً٘ج جٌكُخ ؾحء ٌٍٍٓطس فٟ جٌؼٍجق .ِٓ ل١ّس وً جٌؼٍخ ِإُِٕٙ ٚوحفٍُ٘ ١ٌؿؼٍُٙ ذٍّضرس جٌٍْٛي ٍٚٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ

َ، ٚجٌّىػٛ 1963ٚأقى جٌمحت١ّٓ ذحالٔمالخ جألٚي ػٍٝ ػرىجٌى٠ٍُ لحُْ ػحَ ، ٠ٌْٛٚس ذطأغ١ٍجش ٍٚجع جٌمٜٛ فٟ جٌّٕطمس ٚأّ٘ٙح جٌطأغ١ٍ جأل٠ٍِىٟ

، فايج وحْ "٘رس جٌّٓحء ٌألٌٜ"، ٚ"جٌمحتى جٌٌٍٟٚز"ذأٔٗ " ٚىجِحً "ٌمى ّْٝ ػفٍك ".ٌمى ؾثٕح ػٍٝ وذحذس أ٠ٍِى١س: "ػٍٟ ٚحٌف جٌٓؼىٞ لحي لٌٛٗ

٘إالء جٌم١ِْٛٛ فٍق١ٓ ذحٌٍٕٛ ػٍٝ ئ٠ٍجْ فٟ ضٍه جٌكٍخ جٌؼرػ١س جٌطٟ ٌُ ضهطٍف ف١ٙح ػم١ٍس ٚىجَ ػٓ ػم١ٍس جٌه١ّٕٟ جٌؼ٠ٍٕٛس جٌّٕىفؼس ذكمى أػّٝ 

ٚوحْ ِٓ أْرحذٙح جضفحل١س جٌؿُجتٍ ، ػٍٝ جٌؼٍخ ٚج١ٌٍّّٓٓ، ٚجٌطٟ ي٘د ٞك١طٙح ِثحش جألٌٛف ِٓ جٌٗؼر١ٓ، ٌُٚ ضهىَ ئال جٌطٛؾٙحش جأل٠ٍِى١س آًٔجن

جٌم١ِٛس جٌطٟ ِأل ذٙح " ٚىجَ"ٖٚه١ٛس .َ ٚقٍُ ئ٠ٍجْ جإلِرٍج٠ٌٛٞ جًٌٞ ٌٓ ٠طٛلف ئال ذٕٙح٠طٙح؛ ألْ ػٍٛ جإلِرٍج٠ٌٛ٠حش لى ٌٚٝ ٌألذى1975ٌؼحَ 

فٟ ً٘ج جٌرٍى جٌٛغ١ٍ، " جٌىجػ١ٗس"ق١ع ضُ ٔٙد ٚضى١ٍِ وً ٖٟء ػٍٝ جٌط٠ٍمس ، 1990َجٌى١ٔح ٞؿ١ؿحً ٚحٌش ٌُِٙس جٌّٙحَي فٟ غُٖٚ ٌٍى٠ٛص ػحَ 

ٚػٕىِح ونً جٌؼٍجق فٟ ٍِقٍس جٌكٛحٌ جاللطٛحوٞ فٟ جٌطٓؼ١ٕ١حش ِٓ جٌمٍْ جٌّحٟٞ ضٕحِٝ جٌكّ .ٚئقٍجق آذحٌ جٌٕف١ ٚلطً وً ِٓ ٚلف ٞىُ٘

فٟ ذٕحتٗ ٌّثحش جٌمٌٛٛ ٚجٌٗؼد ٠طٌٟٛ ؾٛػحً، فمى وٕح ٔطمحٞٝ نّٓس وٚالٌجش ٠ٍٖٙحً ٚ٘ٛ ٠ُ٠ٓ أذٛجخ لٌٖٛٛ ذحًٌ٘د " ٚىجَ"جٌمِٟٛ ج٠ٌُّف ٌـ

ًٖ٘ جٌٍّكس ج٠ٌٍٓؼس أ٠ٓ ِٕٙح ١ٍْز ٚالـ جٌى٠ٓ جًٌٞ جٖطٍٙ ذؼىٌٗ َٚ٘ىٖ ٚضٓحِكٗ أوػٍ ِّح جٖطٍٙ ذكٕىطٗ ج١ٌٓح١ْس ٚجٌؼٓى٠ٍس ِٚطحٌوضٗ .ٚجٌفٟس

ٔح١٘ه أْ ٚالـ جٌى٠ٓ ٌغُ جٔطّحتٗ ٌٍم١ِٛس جٌىٍو٠س فأٗ وٍِ ق١حضٗ ٌهىِس ، ١ٌٍٍٛر١ٓ ٚجٌرح١ٕ٠س فٟ ِؼظُ أٌؾحء جٌؼحٌُ جإلْالِٟ ٚجالٔطٛحٌ ػ١ٍُٙ

ئْ جٌكٍوحش جٌرٍٙٛج١ٔس ٌٍٓحْس جٌؼٍخ ِٚٓ ُّٕٞٙ .567َٖ، ٚلرٍٙح لٟٝ ػٍٝ جٌىٌٚس جٌفح١ّ٠س ػحَ 583جإلْالَ ٚج١ٌٍّّٓٓ، فحْطٍو جٌمىِ ػحَ 

فأٗ ، أغٕحء قٍخ جٌى٠ٛص" ئٍْجت١ً" ٚحٌٚنحً ػٍٝ 39ٚأّ٘ٙح جٌّطحؾٍز ذحٌّٓأٌس جٌفٍٓط١ٕ١س ال ضٗحذٗ ئٔؿحَجش ٚالـ جٌى٠ٓ، فؼٕىِح أ٠ٍك " ٚىجَ"

- جًٌّ٘ر١س )ئْ ًٖ٘ جٌّمحٌذس ال ضؼٕٟ ِطٍمحً جٌطغحٟٞ ػٓ جألنطحء . ١ٍِحٌجً ِٓ جٌىٚالٌجش ٌىٌٚس جٌٛٙح٠ٕس غّٕحً ٌط١ُٗٙ َؾحؼ ذؼٝ جٌٕٛجف11ًوفغ ذؼى٘ح 

ٚيٌه جٌكمى جألػّٝ جًٌٞ ٠كٍن ئ٠ٍجْ ذىٚجفغ جٔطمح١ِس ٚػمى ضح٠ٌه١س ضكص غطحء ، َ قطٝ ج2003ْ٢جٌطٟ ٌجفمص قىُ جٌؼٍجق ًِٕ ػحَ  (جٌكى١ِٛس

جٌظال١ِس جٌطٟ وٍِش جٌرالو " وجػٕ"ٚجًٌٞ ضٓرد ذّٕٛ جٌط١حٌجش جٌّططٍفس ٚجْطغالي جٌرؼػ١١ٓ ٌألٍِ؛ فٛحٌٚج جٌؼّٛو جٌفمٍٞ ٌكٍوس ، جٌط١ٗغ ٢ي جٌر١ص

ئٔٗ ١ْؿؼً جٌرٍى ٌِحوجً فٟ قحٌس ض١ٍّٓٗ ألػىجتٗ، ًٖٚ٘ قم١مس ٔؼٍّٙح ٔكٓ أً٘ جٌرٍى ِٓ نالي جٌطؼحْٚ : يجش ٍِز" ٚىجَ"ٚلى لحٌٙح ، ٚأٍ٘ىص جٌؼرحو

لى جٔطٍص ػٍٝ جٌؿ١ّغ ػٍٝ أٔٙح غٌٛز ٞى " وجػٕ"ٚئيج وحٔص جٌك١ٍس جٌٍّورس جٌطٟ ٔفًضٙح .جٌٛغ١ك ذ١ٓ جٌرؼػ١١ٓ ٚلٜٛ جٌظالَ ألوػٍ ِٓ ػٍٗ ْٕٛجش

ٚجٌطٟ ضهؿً ِٕٙح جإلٔٓح١ٔس ؾّؼحء " وجػٕ"فى١ف ضٕطٍٟ ذؼى٘ح ضٍه جٌؿٍجتُ جٌطٟ ٔفًضٙح ، جٌظٍُ، ٚوحْ ٌٚجء يٌه ِهط١ ١ٌ٘د ٌٕٓح ذٗأْ ضك١ٍٍٗ ج٢ْ

ٌمى .لرً أْ ٠هؿً ِٕٙح جٌؼٍخ ٚجٌٍّّْٓٛ، ٚجٌطٟ ٚٞؼص جإلْالَ فٟ ٚجقى ِٓ أٚؼد ٍِجقٍٗ جٌطح٠ٌه١س ٚفٟ ضطحذك غ٠ٍد ِغ جأل٘ىجف جٌّح١ْٔٛس

، ٚذّح إٔٔح ال ٕٔىٍ ضىجنً جٌّٛحٌف فٟ ػحٌُ ج١ٌٓحْس، ٌٚٛٚج ْحذمحً جقطالي جٌى٠ٛص ِٚح ؾٍٜ ػٍٝ أٌٞٙح ِٓ ؾٍجتُ ػٍٝ أٔٗ ٍٚجع ٞى جإلِر٠ٍح١ٌس

ٕس ػٍٝ ِح ٠رىٚ  ُّٓ ٌٚىٓ فٟ غٍّز ٍٚجػٕح ِغ جألقالَ جٌفح١ٌْس جإلِرٍج٠ٌٛ٠س ٠ؿد أال ٔؼطٟ جألػًجٌ ٌّٓ أْحؤٚج ًٌٖٙ جألِس ٌىُٛٔٙ ٠ٕطّْٛ ئٌٝ أً٘ جٌ

ٌمى ٚحٌ جْطكٟحٌ جٌطح٠ٌم جإلْالِٟ ٚجْطٕٓحنٗ جْطٕٓحنحً ِٗٛ٘حً  .ٚ جٌؿّٛع جٌطٟ ؾّؼٙح ذحُْ جإلْالَ" أذٛ ذىٍ جٌرغىجوٞ"َٚذح١ٔطٗ، ٚ" ٚىجَ"وـ

ٌالْطٍَجق ج١ٌٓحْٟ فٟ وً جألٔظّس جٌؼٍذ١س جٌّٙطٍتس ٚجٌّٕظّحش ٚجألقُجخ ج١ٌٓح١ْس جٌٟحٌس جٌطٟ ضركع ػٓ ْر١ً ٌٍٛؾٛو ػٍٟ جٌٓحقحش " ِٛٞس "

ٚجٌّٕطى٠حش ق١ع ٠ٗىً ٌٙح ٚٛش ً٘ج جإلػالَ ذحٌطٛجؾى جٌّفمٛو ذ١ٕٙح ٚ ذ١ٓ جٌؿّح١ٍ٘ وٟ ضؼرٍ ػٓ أ٠ٍٚقحضٙح جٌفحْىز ٚ ضظٍٙ ٌٍؼ١حْ ضٛجؾى٘ح جٌغ١ٍ 

ف١طُ جٌركع فٟ نُٟ ًٖ٘ جٌّؼحٌن ػٓ أٍٖٙ جٌمحوز جإلْال١١ِٓ ١ًٌٍٕ ُِٕٙ ٚ ٌُ ال فحإلْالَ ٚ لحوجضٗ جٌطح٠ٌه١١ٓ ال ٠ّىٓ ألقى جْ . ٍِِّٛ ػٍٟ جألٌٜ 

٠ىجفغ ػُٕٙ ذُػُ جٌطٗىو ٚ جإلٌ٘حخ فىً ِح ٠طُ ٌإلْالَ ذٛالش أٚرف ئٌ٘حذح ، قطٝ أٚركٕح ال ٍٜٔ فٟ ق١حضٕح ٚال ّٔٓغ ئال أٚٛجش ج١ًٌٕ ِٓ ِح١ٕٞح 

 .جإلْالِٟ ،  ِٚٓ ٠هط١ فٟ جٌغٍخ ٠فىٍ و١ف ١ْىْٛ جٌؼحٌُ ذؼى ِحتطٟ ػحَ ٠ُٚٙأ ِٓ ٘إالء جٌٍٗجيَ ج٠ًٌٓ ٌُ ٔكٛى ُِٕٙ ئال نٍجخ جٌرالو ٚجٌؼرحو

ئْ جٌغٍخ ال ٠ؼٍف ِٓ ٖه١ٛحش جإلْالَ ئال ِكّى ٍٚٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ، : ٚأن١ٍجً ال ض١ٓإٚج ٌّٓؼس ٚالـ جٌى٠ٓ ٚجًٌٞ لحي ذٗأٔٗ أقى جٌّٓطٍٗل١ٓ

فٍُ ٠ىٓ ػ١ّالً ألقى ٚال ؾرحٌجً ِطٍٓطحً ػٍٝ ٌلحخ ج١ٌٍّّٓٓ ٚال ْحٌلحً ألِٛجٌُٙ ٚال ١ٓ٠ٍ ذطؼح١ٌُ أضرحع ٚ ِغٍِٟ ٚىجَ ٚ ِٓ ، ٚٚالـ جٌى٠ٓ جأل٠ٛذٟ

 جوٍجِٝ ٔؿُ/ جػىجو َ                                                                                   .ٖحذُٙٙ ِّٓ ؾٍرٛج جٌفطٓ ٚجٌهٍجخ فٟ جٌرالو ٚ جٌؼرحو
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ىل  ىى "  عاصفة الحزم   "                                                :صورة الغالف 
! حرب العرب والفرس ؟  أم حرب السنة والشيعة؟ أم الحرب من الغرب المسيحى ضد الشرق االسالمى وبيد المسممين ؟

 

                                             ".احتى تحقٌق أهدافه "  تعهد الزعماء العرب باستمرار العملٌة العسكرٌة التً تقودها السعودٌة فً الٌمن
واستمرت .وطالب الزعماء، فً ختام قمتهم بمدٌنة شرم الشٌخ المصرٌة، الحوثٌٌن باالنسحاب الفوري من العاصمة الٌمنٌة صنعاء وتسلٌم أسلحتهم

 ."عاصفة الحزم"للٌوم الرابع على التوالً الهجمات الجوٌة التً ٌشنها الطٌران الحربً السعودي ضمن عملٌة أطلق علٌها اسم 

إلى أن تحقق "وأكد البٌان الختامً للقمة العربٌة أن العملٌة العسكرٌة ستتواصل .وأعلنت السعودٌة أنها لم تقرر شن حملة عسكرٌة برٌة فً الٌمن
" الرئٌس"كما طالب ."انقالب الحوثٌٌن"وكان سلمان بن عبد العزٌز، ملك السعودٌة، قد أكد أن الغارات الجوٌة ستتواصل، حتى ٌسقط ."أهدافها

دمٌة فً "، واصفا إٌاهم بأنهم "ٌستسلم المتمردون الحوثٌون"الٌمنً، عبد ربه منصور هادي، طالب القادة العرب بمواصلة الغارات الجوٌة، حتى 
وقال السفٌر السعودي فً الوالٌات المتحدة، عادل الجبٌر، .وقالت السعودٌة أن حملتها تركز على استهداف مواقع الحوثٌٌن بغارات جوٌة."ٌد إٌران
وقد أغارت طائرات السعودٌة، التً تقود ."لدٌنا خطة جارٌة ونحن ملتزمون بها: "، مضٌفا"لم تقرر الدفع بقوات برٌة حتى اآلن"إن بالده 

واستهدفت الغارات الجوٌة مدرجا للطائرات فً قاعدة عسكرٌة قرٌبة من مطار العاصمة .العسكرٌة، على مواقع للحوثٌٌن للٌلة الرابعة
وذكرت مصادر عسكرٌة وأخرى .وواصلت هجماتها على مقرات الحرس الجمهوري، المتحالف مع الحوثٌٌن، حتى ساعات الصباح األولى.صنعاء

قدمت " القنذع" قبلٌة وشهود عٌان فً محافظة شبوه جنوبً الٌمن أن غارة جوٌة استهدفت رتال من المدرعات والدبابات التابعة للحوثٌٌن منطقة 
ونقل مراسل بً بً سً فً الٌمن، عبد هللا .من معسكر لقوات الحرس الجمهوري وكانت فً طرٌقها لتعزٌز قوات حوثٌة محاصرة فً منطقة بٌحان

 مسلحا حوثٌا وثمانٌة من مسلحً القبائل قتلوا فً اشتباكات عنٌفة اندلعت صباح األحد بٌن مسلحً قبائل شبوه 43غراب، عن مصادر أن 
كما تحدثت المصادر .المسنودٌن بقبائل من محافظة مأرب المجاورة بعد حصار ضربته القبائل على الحوثٌٌن والقوات المتحالفة معهم دام ساعات

فً المقابل تحدثت وسائل اعالم تابعة للحوثٌٌن والرئٌس السابق، . مسلحا حوثٌا وإٌداعهم فً سجن حكومً فً منطقة بٌحان35عن أسر قرابة 
وتحدثت عن سٌطرة مسلحً .علً عبد هللا صالح، عن تمكن المسلحٌن الحوثٌٌن من قتل العشرات ممن وصفتهم بالتكفٌرٌٌن وعناصر القاعدة

وقالت إنهم تمكنوا من إبطال مفعول عدد من العبوات الناسفة أثناء تقدمهم باتجاه منطقة .الحركة الحوثٌة على منطقة عسٌالن فً محافظة شبوة
وكان الحوثٌون سٌطروا على مناطق واسعة فً البالد، قادمٌن من مواقعهم بالشمال، ثم توجهوا جنوبا بعد سٌطرتهم على العاصمة .عسٌالن
وقد استعادت القوات الموالٌة له، فً وقت سابق، .واضطر الرئٌس هادي إلى الهرب نحو السعودٌة أمام تقدم الحوثٌٌن باتجاه معقله فً عدن.صنعاء

وٌعد مٌناء عدن، جنوبً البالد، القاعدة التً ترتكز علٌها قوات هادي، ولذلك ٌتعرض لهجمات متكررة .السٌطرة على مطار عدن من ٌد الحوثٌٌن
 .وتتهم إٌران بدعم المتمردٌن الحوثٌٌن.من الحوثٌٌن

 جذٓ جٌرٍى/  جػىجو 
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 ج٠ٙحخ فَٜٛ/ ذمٍُ                :وجيُة نظر 

 عض الكممات تشبو الوميض السحرى الذى يسرى فىب*
 عروق العالقات االنسانية فتيبيا الحياه ,لكن ربما تتعثر

 خطواتنا فى ىذا الفضاء الكونى الى أن نمتقى ببعض
 اسماؤىم.. المخموقات التىتيبط عمينا من السماء 

 كأسماء البشر ولكن حروفيم وكمماتيم اشبو بالترانيم
 . المالئكية التى ُيصمى بيا فى محراب الحب واألمل

 
الحب مثل الماُء , فاألجدر أاّل نسكبو عمى أراٍض ال *

ُتنبت, فمن المؤلم أن يتساوى الماء والسراب,ال لعيب في 
نما لعمة في األرض, ىناك أراٍض عاقر ,ميما  الماء وا 

فال ُتنجب بنين وال بنات ..تغمغل الماء في أحشائيا ال تمد 
, بعضيا بحور رمل ال يقام فيو جذع وال تمتد فييا 

تأخذ حّد الجشع, لكنيا نادرة العطاء تصل حّد ..جذور
  الشوكالبخل, وبعض األراضي إذا ارتوت ال تنجب سوى

وجراح الخطوات, ولكن ىناك عمى النقيض أراٍض غنية 
لصفاء ونقاء ماؤىا "" بالماء تستطيع ان ترى وجيك فييا 

,, وأخرى لو أمضيت العمر تجرى فى صحرائيا فمن " " 
تجود عميك بقطرة, فميما غصت في جوفيا فمن تجد ما 

 ... وعجبى. ودموع ندمك ماء عرقكيبّمل رماليا سوى 
 
 عندما تصحو.. عندما يتسمل نور الشمس الى حجرتك *

 اعمم ان األمل موجود واعمم انك ال.. العصافير مغردًة 
 .. زلت عمى قيد الحياه

 

      عودة الدورى     :ركن الرياضة 

                                           

 

٠سزأٔف اٌدٚزٞ اٌّصسٞ اٌّّزبش ٌىسح اٌمدَ ِٓ جد٠د   

 ٠ِٛبً ِٕر اٌثبِٓ 50ا١ٌَٛ فؼب١ٌبرٗ؛ ٚذٌه ثؼد أْ رٛلف اسزّس 

ِٓ شٙس فجسا٠س اٌّبضٟ ٔز١جخ ٌٍذبدس اٌداِٟ اٌرٞ ٚلغ 

ػٍٝ أثٛاة اسزبد اٌدفبع اٌجٛٞ ػٍٝ ٘بِش ِجبزاح اٌصِبٌه 

 لز١الً ٚػشساد 22ٚإٔجٟ ٚاٌرٞ زاح ضذ١زٗ ٔذٛ 

ٚرجدأ ػجٍخ اٌدٚزٞ اٌّصسٞ فٟ اٌدٚزاْ ِٓ جد٠د .اٌجسدٝ

ثسذ ِجبز٠بد رجسٜ خّس ِٕٙب فٟ اٌزٛل١ذ ٔفسٗ ث١ٓ 

سّٛدخ ٚطالئغ اٌج١ش ٚاٌزٟ رمبَ ػٍٝ اسزبد اإلسىٕدز٠خ 

ارذبد »ثبسزبد اإلسّبػ١ٍ١خ « اٌّصسٞ ٚاٌّمبٌْٚٛ اٌؼسة»ٚ

ثبسزبد و١ٍخ اٌشسطخ ثبٌمب٘سح، « اٌشسطخ ٚٚادٞ دجٍخ

ثبسزبد ثزسٚسجٛزد ثبٌمب٘سح، « إٔجٟ ٚاالرذبد اٌسىٕدزٞ»ٚ

اٌداخ١ٍخ »ٚأخ١ساً ٚفٟ رّبَ اٌسبػخ اٌساثؼخ ٚإٌصف 

، ثبسزبد اٌس٠ٛس اٌجد٠د فٟ ِذبفظخ «ٚاٌصِبٌه

٠ٚزصدز فس٠ك اٌصِبٌه جدٚي ِجبز٠بد اٌجطٌٛخ ثسص١د .اٌس٠ٛس

 ٔمطخ ٚلد خبض وً 42 ٔمطخ ١ٍ٠ٚٗ فس٠ك إٔجٟ ثسص١د 45

 ِجبزاح، ث١ّٕب ٠أرٟ إٌبدٞ األٍٟ٘ دبًِ اٌٍمت فٟ 20ِّٕٙب 

                                              ٔمطخ36 ِجبزاح ٠ّٚزٍه 19اٌّسوص اٌثبٌش فمد ٌؼت 
 كيمو/اعداد كابتن 
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 طارق عبد اللطيف. م/ إعداد                                  :ركن األدب

 .. ٌٛ إٔب ٌُ ٔفزسق

 ...٘را أٔب
 ػّسٜ ٚزق
 دٍّٝ ٚزق

 طفً صغ١س فٟ جذ١ُ اٌّٛج
 دبصسٖ اٌغسق

 ضٛء طس٠د فٟ ػ١ْٛ االفك
 ٠ط٠ٛٗ اٌشفك

 ٚادزسق... ٔجُ اضبء اٌىْٛ ٠ِٛب 
 ال رسأٌٟ اٌؼ١ٓ اٌذص٠ٕٗ

 !و١ف أدِزٙب اٌّمً؟
 ال رسأٌٝ إٌجُ اٌجؼ١د

 !ثأٞ سس لد أفً؟
 ِّٙب رٛازٜ اٌذٍُ فٟ ػ١ٕٝ

 ٚأزلٕٝ األجً
 ِبشٌذ أٌّخ فٟ زِبد اٌؼّس

 ش١ئب ِٓ أًِ
 فغدا سزٕجذ فٟ جج١ٓ األفك

 ٔجّبد جد٠دٖ
 ٚغدا سزٛزق فٟ ١ٌبٌٟ اٌذصْ

 ا٠بَ سؼ١دٖ
 ٚغدا أزان ػٍٝ اٌّدٜ

 شّسب رضئ ظالَ أ٠بِٟ
 ٚاْ وبٔذ ثؼ١دٖ
 ٌٛ إٔب ٌُ ٔفزسق

 
شؼس فبزٚق ج٠ٛدح  
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                                                                        عممني قميص يوسف                :  ِهطحٌجش 

 
              ال تقصص رؤياك عمى)أن إظيار المواىب واالمتيازات بين األقران سبب لمتنافر والبغضاء فخير ما تعمل أن

                                                                                                                    .       أن رحمة اهلل وسعت كل شيء وأن لمصبر مذاق سيء ولكن نتائجو جميمة عممني قميص يوسف   (اخوتك

                                                         ميما تييات لك ظروف المعصية   عممني قميص يوسف

 )معاذ اهلل )استحضر خوفك من اهلل وردد , وأي معصية كانت  .

ارجع إلى ربك فسألو ما بال "فمم يفضح المرأة التي تربى في بيتيا قال  ...أن الستر مطموب عممني قميص يوسف
 ال فالنة؟اباولم يقل م"...النسوة

 !أن يوسف التمس العذر الخوتو رغم ما فعموا بو ونحن النعذر احدا ولو التفو سبب  عممني قميص يوسف

 أن الفراق ال يطاق وأن أسعد ساعات المحبين ساعات المقاء حين الفراق ابيضت عينا   عممني قميص يوسف
 ..يعقوب وحين وجد ريح من يحب ارتد إليو بصره

 أن اهلل معك ومعي ومع من يستشعر وجوده ونصره ولو ىبات ومبشرات يرسميا, , تاره   عممني قميص يوسف
 ...لتثبيت وتاره اختبار وتاره محبة منو لك

 !...أن انزع اليأس من قمبي, ميما بمغت بي حالة البؤس, ففي الغيب أسرار عجيبة   عممني قميص يوسف

ولكننا نستطيع تسخير دعاءنا ليم بأن يحفظيم اهلل من كل  ال نستطيع دائما حماية من نحب عممني قميص يوسف
 ..شر

 !..قد ال يكون اعداؤك في وطن آخر فقد يكونوا ممن يقاسمونك رغيفك وأنت ال تدري   عممني قميص يوسف

أن المظموم منصور ولو كان صغيرا ال يدرك, أو مكموما ال يفصح, أو غافال ال يعي, أو    عممني قميص يوسف
 ...عاجزًا ال ينتصر

كمما قرأت وكمما تأممت مواضع القميص في السورة رأيت في القميص بشارة ... ومازال يعممنيعممني قميص يوسف
... وفيمت كيف يسخر اهلل لنا األشياء

 

 ...وأن الباطل وأىمو ميما تغمبوا وتمكنوا فإن مصيرىم ونيايتيم إلى الزوال وأن النصر والتمكين لمحق وأىمو

 الميم صل وسمم عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين  واهلل غالب عمى أمره
 

ىدى احمد نيازى ابوالعزائم /اختيار األستاذة 
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             نصائح لتقويم سموك ابنتك فى سن المراىقة  :    لِك يا سيدتى 

 
 الفتيات فى سن المراىقة ىن األكثر حاجة لمتوجيو واإلرشاد من قبل الوالدين ولكن بشكل غير مباشر حتى ال تحدث نتائج 
عكسية غير مرغوب فييا، لذلك يجب أن نتبع نيجا عمميا ونفسيا صحيحا لمتعامل مع فتياتنا فى ىذه المرحمة الخطرة حتى 

": أخصائى الطب النفسى" شيماء عرفة"رأى الطب النفسى فى التعامل مع الفتيات تقول الدكتورة . نتخطاىا دون أدنى خسارة
يجب عمى الوالدين أن يتمتعا بخبرة ويستمعا إلى التجارب ذات الصمة بكيفية التعامل مع الفتيات فى سن المراىقة، ألنيا أكثر 

وأثبتت الدراسات العممية المتخصصة فى الطب النفس . المراحل خطورة والتى من الممكن أن تودى لنتائج غير مرغوب فييا
أن اتباع منيج عممى متخصص فى دراسة ىذه المرحمة عمى الجانب النفسى لو فعالية كبيرة فى تحسين سموك الفتاة وابتعادىا 

 : ومن النصائح اليامة لمتعامل مع الفتيات فى عمر المراىقة. عن العراقيل والمشاكل التى قد تفسد حياتيا بشكل أو بآخر
 ابتعدوا عن استخدام اإلرشاد أو النصح المباشر* 
 التعرف عمى كل أصدقائيا وتكون عالقة عائمية لكسب ثقة الفتاة* يجب أن نراقبيا لكن دون مالحظتيا  * 
 توظيف طاقة الفتاة فى مجاالت مفضمة بالنسبة ليا * االبتعاد عن العقاب المبالغ فيو خاصة عند التصريح بالخطأ  * 
أخذ رأييا فى المشاكل واألزمات التى يمر بيا البيت حتى تتحمل * التحدث فى كل األمور دون سقف ودون محظورات * 

(  جياد الدينارى/ المقال  كتبت )المسئولية
  

 
 

 ذٕص ج١ًٌٕ / ئػىجو   
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  كسوف الشمس  :نافذة  الشباب 

 

ٟ٘ ظحٍ٘ز فٍى١س ضكىظ ػٕىِح  وٓٛف جٌّّٗ

ٚجٌّّٗ ػٍٝ جْطمحِس ٚجقىز ضم٠ٍرح  ٚجٌمٍّ جألٌٜ ضٛٞغ

٠ٚىْٛ جٌمٍّ فٟ جٌّٕطٛف أٞ فٟ ٚلص ٚالوز جٌمٍّ جٌؿى٠ى ػٕىِح 

٠ىْٛ فٟ ٠ٌٛ جٌّكحق ِطٍغ جٌٍٗٙ جٌمٍّٞ ذك١ع ٠ٍمٟ جٌمٍّ ظٍٗ 

ػٍٝ جألٌٜ ٚفٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ئيج وٕح فٟ ِىحْ ِالتُ ٌّٗح٘ىز 

ٚ .جٌىٓٛف ٍْٕٜ لٍ٘ جٌمٍّ جٌّظٍُ ٠ؼرٍ لٍ٘ جٌّّٗ جٌّٟة

ذحٌٍغُ ِٓ أْ جٌمٍّ ٠طٛجؾى ٍِز وً ِطٍغ ٍٖٙ لٍّٞ ذ١ٓ 

جٌّّٗ ٚجألٌٜ أٞ ٠ّىٓ ٌٍمٍّ أْ ٠ىْٛ فٟ ٠ٌٛ جٌّكحق ٌٚىٕٗ 

أذؼى ِٓ أْ ٠ًٛ ظٍٗ ئٌٝ جألٌٜ فال ٠كىظ جٌىٓٛف ق١ٕٙح 

ٚوًٌه لى ٠ىْٛ جٌمٍّ فٟ ٠ٌٛ جٌرىٌ ٚذؼ١ىج فٟ ِىجٌٖ ػٓ جألٌٜ 

ذك١ع ال ٠كىظ جٌهٓٛف ٠ٚؼٛو ً٘ج ئٌٝ جٌّىجٌ جإل١ٍٍ٘ؿٟ ٌٍمٍّ 

قٛي جألٌٜ ١ًِٚ ِىجٌ جٌمٍّ قٛي جألٌٜ ػٍٝ جٌّٓطٜٛ 

 وٌؾحش ذك١ع ال ضطٛجؾى جألؾٍجَ جٌػالغس ػٍٝ 5جٌىٓٛفٟ ذُج٠ٚس 

                .ِٓطم١ُ ٚجقى ذحٌٌٍٟٚز ِطٍغ ِٕٚطٛف وً ٍٖٙ

٠ٚطمح٠غ ِىجٌ جٌمٍّ فٟ وٌٚجٔٗ قٛي جألٌٜ ِغ جٌّٓطٜٛ 

جٌؼمىز جٌٛحػىز ٚجٌؼمىز جٌٕحٌَس  جٌىٓٛفٟ فٟ ِٛٞؼ١ٓ ١ّٓ٠حْ

ػٍٝ جٌّٓطٜٛ  فٍٛ وحْ ِٓطٜٛ ِىجٌ جٌمٍّ قٛي جألٌٜ ِٕطرمح

 .جٌىٓٛفٟ ٌكًٛ وٓٛف ٔٙح٠س وً ٍٖٙ لٍّٞ 

ما معنى قولنا    :ُت لكأقر

  ؟( لموووو  في  إَّن )              

ًٌّ فِطٌن شجاٌع اسمى ٌِ حلَب أميٌر ذك   كان فً مدين

                                                   َ (علً بن ُمنِقذ  )

 .) محمود بن مرداس )وكان الملُك وقتوا

 َ (علً بن منقذ  )حدَث خالٌف بين الملِك واألميِر 

ًٌ إلٍ أّن الملَك سيقتلىَ          فوَرَب ِمن حلََب  ففِطن عل

               فطلب الملُك من الكاتبِ .وراح إلٍ بلدتِى دمشق

ِ بِن ُمنقذَ ويطمُنُىُ فيوا  ًّ ًٌ إلٍ عل أن يكتَب رسال

وكان الملوك يجعلون   .للرجوِع إلٍ حلَب ويستدعيى

ٌَ الكاتِب لرجٍل ذكًَ حتٍ يُحِسَن صيااٌَ    وويف

 للملوكَ بل وكان أحيانًا يصيرُ  الرساُِل التً تُرَسلُ 

 .الكاتُب ملِكًا إذا مات الملك

َ (علً بن ُمنِقذ  )شَعَر الكاتُب بأّن الملَِك ينوي الشرَّ بـ 

ًٌ جدًاَ ًٌ عادي  : ولكنى كتَب فً نوايتوا فكتب لى رسال

 ! َ بتشديد النون"إنَّ شاء هللُا تعالٍ  "

فأدرك ابُن ُمنِقٍذ أن الكاتَب يُحذُِّره وهو يشدِّدُ النونَ 

 إّن المألَ يأتمرون بك ليقتلوك ) : ويذّكره بقوِل هللا تعالٍ

ٌٍ يشكُر الملَك أفضالَى ) فردّ علً بُن منِقٍذ برسالٌ عاديّ

إنّا  : "ويطمُنُى علٍ ثقتِِى الشديدِة بىَوختموا بعبارة

 ." الخادُم الُمِقرُّ باإلنعام

وفِطن الكاتُب إلٍ أّن ابَن ُمنِقٍذ يطلُب منى التنبَى إلٍ قوِل 

وعلَِم أّن )إنّا لن ندخلَوا أبدًا ما داموا فيوا : (هللِا تعالٍ

ابَن ُمنِقٍذ لن يعوَد إلٍ حلََب فً وّلِ وجوِد الملِك  محمود 

 (من كتاب.( بن مرداس

 (المثَل الساُر فً أدِب الكاتِب والشاعر: 

  ضياء الدين ابن األثير: للعاّلمٌ 

 

ٌِ صاَر الجيُل بعَد الجيِل يقولوَن   من هذه الحادث

الموضوع فيى  ): للموضوِع إذا كان فيى شكٌّ أو سوُءنيٌ

 سبحان الل......ذكاء العرب وفصاحٌ اللغٌ!( انّ 

  

احمد جمالى /  اختٌار 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
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 (17          )حيى العجوزة  و شارع نوال :ج٠ٌٍٍِّْٛٛٛ جٌطٝ ال ٠ؼٍفٙح 

                

 

 

 جٌؼؿَٖٛ ٚقف١ىضٙح ٔٛجي

 

ٟ٘ ٔحٌَٟ ٘حُٔ ذٕص ١ٍّْحْ ذحٖح جٌفٍٔٓحٚٞ ِإّْ جٌؿ١ٕ جٌٍّٛٞ فٟ ػٍٛ ِكّى ػٍٟ، ...جٌؼؿَٛز 

 فىجٔح ِٓ أٌجٟٞ ٠ٍـ 30جًٌٞ ضٌٟٛ ٌتحْس جٌَٛجٌز أٌذغ ٍِجش، ٚجًٌٞ وحْ ٠ّطٍه (،1856 )ضُٚؼ ذٙح ٠ٍٖف ذحٖح ػحَ 

. جٌٍٕٙ فٟ جٌّٕطمس جٌّؼٍٚفس ج٢ْ ذحٌؼؿَٛز

َ لرً 1887ٚفٟ ق١حضٗ وحْ ٠ؼطَُ ئلحِس ِٓؿى فٟ ٌوٓ أٌٞٗ ػٍٟ ج١ًٌٕ لٍخ وٛذٍٞ جٌؿالء، ٌىٕٗ ِحش فٟ ئذ٠ًٍ ِٓ جٌؼحَ 

أْ ٠كمك أ١ِٕطٗ، 

فايج ذأٌٍِطٗ ٔحٌَٟ ٘حُٔ ضطٌٟٛ ذٕفٓٙح ضكم١ك أ١ِٕس َٚؾٙح،ٚ ضٍٗف ذٕفٓٙح ػٍٟ أػّحي ذٕحء جٌؿحِغ فٟ ِىحٔٗ جٌكحٌٟ ٌغُ 

٠ٚطٍمْٛ ػٍٟ جٌّٕطمس !! ػحِحً فٟ يٌه جٌٛلص ِّح ؾؼً جأل٘حٌٟ ٠طٍمْٛ ػ١ٍٗ ِٓؿى جٌؼؿَٛز90أْ ػٍّ٘ح وحْ لى ضؿحَٚ 

ذأوٍّٙح جُْ جٌؼؿَٛز، 

 ٚجٌىٖ جٌٍّه فحٌٚق (ٔحٌَٝ  )فأٔكرص ذٕط١ٓ " أٔؿرص ٔحٌَٟ ٘حُٔ جذٕطٙح ضٛف١مٗ جٌطٝ ضُٚؾص ِٓ ػرىجٌٍق١ُ ذحٖح ٚرٍٞ

ِمٍ )..(ٖحٌع ٔٛجي )ٚٔٛجي جٌطٝ ضٛف١ص فٝ ْٓ جٌٓحوْس ِّح أقُْ ٚجٌى٘ح فأ٠ٍك جّْٙح ػٍٝ جٌٍٓجٜ جًٌٜ ٠م١ُ ف١ٗ 

ٚذحٌكٝ ج٠ٟح ٖحٌع ػرى ،،،غُ جِطىش جٌط١ّٓس ٌىٝ ضًّٗ جٌٗحٌع جًٌٜ ٠مغ ف١س جٌٍٓجٜ  ..(أوحو١ّ٠س ٔحٍٚ جٌؼٓى٠ٍس ج٢ْ

 (جٌؼؿَٖٛ)ٚجٌٌٖٛٛ ٌٍٍّىٗ ٔحٌَٝ ٚجٌىز جٌٍّه فحٌٚق ٚقف١ىز ٔحٌَٝ ٘حُٔ    جٌٍق١ُ ذحٖح ٚرٍٜ

 و٠ٍُ جذٛجٌؼُجتُ/ ٍْٓس ِٓ ئػىجو  و 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153128391947482&set=pcb.10153128394107482&type=1
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 !!الحب    و   المرأة                      :قضية لممناقشة

 قمبيا مشاعر الحب فإنيا تصُل الي قمة السالم مع النفس, ىذا السالم النفسي ىو الذي ُيقاُل أن المرأة عندما تحب ويممُ 

الوصفة السحرية التى تجعل المرأة تبدو في  ُيفجر كل ينابيع السعادة والفرحة عند المرأة بل إننا نكاد أن نجزم أن الحَب ىو
والجماُل المادي الذي يتمثل في بريق العينين ونضارة الوجو والوجنتين فإن  ازىي صورة من جمال مادي وجماٍل معنوي,

وعمي نفس المنوال فإن  .والسرور المعنوي وىو األقوي تأثيرا وظيورا فيتمثل في كل معاني السمو والعطاء والرضا الجمال
عن النفس ذلك  أي أن تشعر أن ىناك من يحبيا فإنيا تكون في قمة الرضا (بضم التاء وفتح الحاء)ُتحب  المرأة عندما

من واقع رغم تناقضات احاسيسيا ومشاعرىا  الرضا الذي يجعميا ترضي وتتقبل كل ما يحدث ليا من احداث وكل ما تقابمو
التي ُتحب فييا الرجل الذي يبادليا  واعظم لحظة تعيشيا المرأة ىي المحظة.مولدىا ذلك التناقض الذي يالزم المرأة منذ

لممرأة وىي لحظة تاريخية في حياة المرأة, ألن المرأة ىنا ترضي بأن  الحب, تمك المحظة ىي قمة السالم والرضا النفسي
والمرأة ال تسمم زمام  وىي راضية ومرضية ليذا الحبيب الذي تحبو وتشعر انو يحبيا ويبادليا حبًا بحب, ُتسمم قيادتيا

يقولون أن أقسي حاالت الشعور باأللم عند المرأة ىي عندما  قيادتيا ألي رجل إال إذا احبتو وتأكدت انو يحبيا, والفالسفة
يتوافق  كما أنيم يقولون أن اعظم لحظات المتعة والسعادة لممرأة ىي عندما تِحب وتَحب وذلك تسمم زمام امرىا لمرجل,

ذا اردنا ان نتكمم !! وسبحان الخالق العظيم تمامًا مع تناقضات المرأة فقمة األلم عند المرأة التكون إال مع قمة المتعة وا 
بدأ منذ أفاق  المحبوبة فمن يكفينا مئات الصفحات والكتب فالحب عند المرأة عالم من الغموض والسحر عن المرأة المحبةو

وقتل احدىما اآلخر بسب المرأة وحتي نياية العالم  ابونا آدم فوجد بجواره امنا حواء وحتي تقاتل قابيل وىابيل ابناء آدم
ما ان  وحديثنا اليوم ىو عن المرأة التي تبحث  "المرأة فتش عن"وكما يقول الفرنسيون  عن الحب فإما ان تكون مِحبة وا 

اليو بغض النظر عن ان تجد من يحبيا فيي إمرأة غمبتيا رغباتيا  تكون محبوبة, والمرأة التي تبحث عن الحب وتسعي
إال عن من يحبيا  يرفضيا الرجال فالرجل ال يفضل المرأة التي تتيالك عميو, أما المرأة التي ال تبحث وضعفيا وىي دائما ما

حباليا وتبيعو اوىام الحب حتي تتمذذ بيذا الحب,  وىي ال تحب احدُا فإنيا تكون كبائعة األوىام, فيي توقع كل رجل في
 جميع الرجال يحبونيا أما ىي فتبيع ليم الوىم, والحقيقة فإن ىذه المرأة ىي الخاسرة وىي ابدا التحب و لكنيا تشعر ان

أما بائعة األوىام فإنيا تجتر ىذه  الوحيدة فالرجل قد ينخدع مرة إال انو سريعا ما يعود الي رشده ويرفض ىذه األوىام,
العمر حيث ال حب وال حبيب, وىي ىنا ال تجد إال قصاصة من ورق تقرأ  األوىام وينتيي بيا الحال وحيدة وقد جري قطار

 :كممات الشاعر عمر ابو ريشة ...الحبيب الذي كان ىناك يوما ورحل مكتوبا عمييا فييا رسالة من

 ييواني وسيري سيَر حالمة وقولي كان...  بتحنانِ  فإن أبصرتني ابتسمي وحييني ...نسيانِ  لننس األمَس ولنسدل عميو ذيل      

المصرى أفندى /إعداد  
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      !كٌف ُتحًٌ قلبَك من جدٌد؟             :واحة االيمان   

 
بٌن ساعات معظمها تقضى فً العمل أو فً .. تختلف ساعات هذا الٌوم من شخص آلخر.. هذه معلومة معروفة للجمٌع..  ساعة 24الٌوم فٌه 

 .إلخ..المنزل لتجهٌز وتحضٌر احتٌاجات األسرة من اعداد طعام وترتٌب 

.. أو الخروج مع بعض األصدقاء.. ساعات تقضى فً زٌارة أحد األقارب

إلخ ..والعبادات من صالة وقراءة قرآن .. وأخرى للنوم.. ساعات أخرى للمذاكرة 

، -عز وجل – لكن هل فكرت كٌف ٌمر ٌومك هكذا دون أن تخصص جزء منه هلل الخالق .. فكل شخص ٌمر ٌومه بطرٌقة تختلف عن غٌره
اعلم أن صالتك وقراءتك للقرآن تستقطع جزءا من ٌومك ألدائها، لكنك إذا فكرت جٌدا ستجد أن هذا كله قد ٌأخذ منك حوالً ساعة أو ساعة 

مع احتفاظك بكل مهامك – عز وجل – بشرى عزٌزي القارىء تستطٌع أن تجعل ٌومك كله هلل  !وهل هذا ٌكفً ؟!ونصف فقط من الٌوم 
، لتتعرف –عز وجل – ذكر هللا : هناك عبادة سهلة وبسٌطة لها أجر وثواب عظٌم، ولها فوائد جمة، أال وهً  !وواجباتك الٌومٌة دون تقصٌر

أن ِذكر هللا تبارك وتعالى له فوائد عظٌمة،  (فً كتاب األذكار)جاء فً موسوعة الفقه اإلسالمً :على فوائده، أقرأ معً السطور القلٌلة القادمة
: ومنافع كثٌرة منها

. أن ذكر هللا سبحانه قوت القلوب، وغذاء األرواح، وشفاء من األسقام- 

. وذكر هللا ٌقوي القلب والبدن، وٌنور القلب والوجه، وٌفتح أبواب المعرفة باهلل، وٌورث القرب من هللا، وكثرة حمده وشكره- 

ٌرضً الرحمن، وٌطرد الشٌطان، وٌجلب الخٌر، وٌزٌل الشر، وٌسهل الصعب، وٌٌسر العسٌر، وٌذهب الهم والغم، - عز وجل - وذكر هللا - 
. وٌثمر الطمأنٌنة والسكٌنة

. وذكر هللا جل جالله ٌعطً الذاكر قوة، وٌكسوه جاللة ومهابة، وٌحلٌه بالنضرة والرحمة، وٌزكٌه بالتقوى واإلنابة- 

. ٌورث حٌاة القلب، وحصول الرزق، ونزول النصر، ومغفرة الذنوب، وٌلٌن قسوة القلوب- عز وجل- وذكر هللا - 

. وذكر هللا سبحانه ٌجلو القلب من الصدأ والغفلة، وٌحط الخطاٌا وٌذهبها، ، وٌنجً من عذاب هللا، وٌزٌل الوحشة بٌن العبد وربه- 

. ٌورث ذكر هللا لعبده، ومحبة هللا له، ، والقرب منه، ورضاه عنه، واإلنابة إلٌه، والتلذذ بعبادته، والفوز بجنته- عز وجل - وذكر هللا - 

. وذكر هللا سبحانه نور للذاكر فً الدنٌا واآلخرة، ودور الجنة تبنى بالذكر، وتغرس بساتٌنها بالذكر- 

من أكبر العون على طاعته، ٌحرك الجوارح بالطاعات، وٌزجرها عن المعاصً، وٌحفظ المسلم من الغٌبة، وٌنبه - عز وجل - وذكر هللا - 
. القلب من النوم، وهو أمان من النفاق، وسّد بٌن العبد وبٌن جهنم

وذكر هللا سبحانه سبب لنزول السكٌنة على الذاكرٌن، وغشٌان الرحمة لهم، وبه تحفهم المالئكة، وٌذكرهم هللا فٌمن عنده، وٌباهً بهم - 
. مالئكته، وٌغفر ذنوبهم، وٌبدل سٌئاتهم حسنات

.. عند ذهابك للعمل .. وعند استٌقاظك .. وتذكر ربك فً كل األحوال واألوقات عند نومك .. عزٌزي القارىء تستطٌع أن تجدد نٌتك من اآلن
.. وأوقات وقوفك العداد الطعام ألسرتك ذكر.. وأوقات ذهابك إلى أي مكان ذكر.. اجعل أوقات انتظارك فً إشارة المرور ذكر..إلخ

. {َفاْذُكُرونًِ أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لًِ َواَل َتْكفُُرونِ }: 152فً سورة البقرة آٌة – عز وجل – ٌقول المولى 

ُه َسِمٌٌع َعلٌِمٌ }: 200وسورة األعراف آٌة  ِ إِنَّم َطاِن َنْزٌ  َفاْسَتِعْذ بِاهللَّم ٌْ َك ِمَن الشَّم ْنَزَغنَّم ٌَ ا  . {َوإِمَّم

ِ َتْطَمئِنُّن اْلقُلُوبُ }: 28وٌقول جال وعال فً سورة الرعد آٌة  ِ ۗ  أاََل بِِذْكِر هللاَّم . {الَّمِذٌَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّن قُلُوُبُهم بِِذْكِر هللاَّم

ُ لَُهْم َمْغفَِرًة َوأَْجًرا َعِظًٌما}: 35وفً سورة األحزاب آٌة  اِكراِت أََعدَّم هللاَّم َ َكثًٌِرا َوالذَّم
اِكِرٌَن هللاَّم . {َوالذَّم

َ ِذْكراً َكثٌِراً }: 41وسورة األحزاب آٌة 
َها الَّمِذٌَن آََمُنوا اْذُكُروا هللاَّم ٌُّن ا أَ .. وٌبعد عنك الشٌطان.. ٌجعل هللا ٌذكرك – عز وجل – فذكرك هلل  .{ٌَ

 سارة عبد الخالق: بقلم     ..إلحٌاء قلوبنا بذكر الرحمن.. معا  ..وٌعد المولى لك المغفرة واألجر العظٌم.. وٌطمئن قلبك
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ٌّة                    ُرَباع

.          جـديد النظام, قالىا ..        إيو الجـديد يا جدع 

. و ال  يـبقً فيـها مـالم,         ُكـلـُّو بتاع ُكـلـُّو 

. أصلو كالم فً  كالم ,        أصل الكالم َدْه مصري 

. يا سالم"..  ما فـيـش نـظام"       يـبقً النـظام 

   !!                                                    عجــبي  
                

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                

 

  !! فٟ جٌٛـ١ُّ   والَ!!   
 =========

 
 

"                  صالح جاهـيـن "                   من رباعيات 

  دخل الربيع يضحـك لقاني حـزين 
نده الربيع على اسـمي لم قلت مين  

حط الربيع أزهاره جـنبي و راح 
. وايش تعـمل األزهار للمـيـتيـن 

                                       عجـبي 

  لكن حـب من غـيـر حـنان .. حـبيـت
لكن صحبة مالهاش أمان ..و صاحبت

رحـت لحـكـيم و اكتـر لقيـت بـلوتي 
. إن اللي جـوه القـلب مش ع اللسـان 

                                      عجـبي  

  قالوا الشـقـيـق بيـمـص دم الشـقـيـق
والناس ما هياش ناس بحق و حقيق 

قـلبي رمـيته و جـبت غـيره َحـَجـْر 
. و رجعـت قلب رقيق..داب الحـجـر

                                       عجـبي

 

 طارق عبد اللطيف. م       صفحة من غير عنوان يكتبها واحد فهمان
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 برشامة :  بقمم                                               :ركن المصريين بالخارج 
 المي اقنعني اني اكتب عندكم في المجمة المغمورة دي المي ماحدش بيقراىا  (رئيس التحرير) شكرا لمبشميندس سعيد

 ...تقريبا غير المي بيكتبوا فييا , لكن مانكرش برضو اني لي رغبة في الكتابة لكم ,
 ؟ يا مصريين بالخارج تقدروا تقولولي اقصى انجاز عممتوه ايو ...  يا فرحتي 
  . الخ.... عشا مع السفير .... غسيل كمية ...  بطاطين 

 !! وال انتو مش القيين حاجة تعمموىا فبتسموا نفسكو  !كمىي الحاجات دي محتاج: طب معمش سؤال رزل من برشامة 
ومبقوق مالوضع كمو جوه مصر ... انا مش عايز ادخل شمال مالبداية وده اول مقال لي بس بصراحة انا مبقوق منكم 

 (واحتمال ذاكرتي تخوني مانتو عارفين انا بابرشم وعشان كده سموني برشامة)وبره مصر , فعمى المستوى االقميمي اتذكر 
انا مش فاكر اننا اتفقنا في .. اننا ما اتفقناش اال مرتين يمكن, اول مرة في حرب الكويت وتاني مرة في حرب اليمن 

وطبعا ىو ده نفس الوضع عمى المستويات االقل فاالقل , وعشان مابقاش بؤ عالفاضي زي اغمب ... حاالت السمم ابدا 
تام تام تاااا  الموسيقى ... انا حاتحداكم  (معمش سامحوني المكاالت دي ىزلية وال تمت لمحكيكة باي سمة)حضراتكم كده 

  .... تمم المكان ويرتفع الستار وتتركز بقعة الضوء عالمي حقولو دلوقت
بقولكم اتحداكم انكم بجاللة قدركم كده ومنكم المي بقالو ىنا اكتر من ربع قرن , ده غير المي بقالو ىنا فترة قصيرة 

اتحداكم انكم تقدروا تتفقوا وتعمموا .... ومابيصرفش وقاعد يحوش برغم ان وظيفتو ىنا مش ناوي يسيبيا اال وىو جثة 
  ...مشروع في مصر واحد يخدم الناس ومالوش دعوة ال بدولة وال غيره وال مين في الحكم وال مين بره الحكم

ىل تقدروا تتفقوا انكم تعمموا شركة مساىمة لرابطة .... مش كده وبس دا انا حاسيميا عميكم واقولكم عالمشروع 
طبعا بأجر عشان يصرف عمى نفسو وكمان يجيبمكوا ارباح تبدأوا بييا )المصريين وتبدأوا مشروع كاراج متعدد الطوابق 

!!!! كاراج حديث زي المي بنشوفو في اليابان ده بضغطة زر يطمع لك عربيتك وبضغطة زر ينزليالك  .. (مشروع غيره
  !!! وتختاروا اي منطقة زحمة في مصر تشتروا فييا ارض لممشروع وتجيبوا شركات مصرية تنفذه

حتتخانقوا عمى اسم المشروع وحتتخانقوا عمى مين المي حيمسك المشروع : اقولكم ليو ! ليست لديكم القدرة عارفين ليو ؟
وحتتخانقوا عمى رأس مال المشروع ونوع الشركة المساىمة و حتتخانقوا عمى اي محافظة تبدأوا فييا وحتتخانقوا عمى مين 

حتتخانقوا من قبل ما .... وحتتخانقوا عمى اي بنك تحطوا فيو الفموس .... بنو اخوان وال بنو ليبرال : الشركة المي حتنفذ 
.... انتم اتولدتم عشان تتخانقم .... حتتخانقوا تتقابموا فين في الدوحة عشان تتكمموا في المشروع ....  تبدأوا 

 عامودـنور#
                          ...انتو فاكرين اني مش عارفكم ... حسيبكم شير وارجع لكم واشوف عممتم في الموضوع ده ايو 

 برشامة#/ الى الميكاء ... كالمنجية عالفاضي .... ده انا حافظكم واحد واحد 
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               باسندوه وسام/ بقمم                           جٌٍّأز  فٛذ١ح                  :جٌّٕٛػحش ٚفكس

ضرٛأش جٌٍّأز فٝ ِٙى جٌطح٠ٌم جٌرٍٜٗ أػٍٝ جٌٍّجضد ج١ٌٓح١ْس ٚجالؾطّحػ١س، ٚضُنٍ لٛٙ جٌطح٠ٌم ذّّحٌه ضٛؾص ػٍٝ 

ػٍٖٙح جٌٍّىحش، ٌُٚ ٠ىٓ ئٔٓحْ أٚ ٌؾً ضٍه جٌٍّجقً، جٌطٝ ٠ؼطرٍ٘ح جٌرؼٝ ذىجت١س ٠ٍٜ فٝ يٌه أؤٝ قٍؼ، وحْ جألٍِ ١ٓ٠ٍ 

ذٓالْس، ٠طؼحلد ػٍٝ جٌؼٍٔ جٌٍؾحي ٚجٌٕٓحء، قٓد جٌٕظحَ ٚج٠ٌٍٚٗ جٌّؼّٛي ذٙح فٝ ضٌٛٝ جٌكىُ، ٠ٚرىٚ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ِٓ 

١ٌّ ً٘ج فٝ ِؿحي جٌٍٓطس .  ػح3000َ 4000ٚ 6000ّٚٞٓ ضٍه ج٠ٌٍٚٗ جٌط١١ُّ ػٍٝ أْحِ جٌؿّٕ، وحْ ً٘ج ًِٕ 

جٌؼ١ٍح فكٓد، ذً فٝ ِؿحالش جٌؼًّ ػِّٛح، فىحٔص جٌٍّأز ضؼًّ ئٌٝ ؾحٔد جٌٍؾً قٓد ٠ر١ؼس جٌكٟحٌز جٌطٝ ضمَٛ فٝ ضٍه 

جٌّؿطّؼحش، ْٛجء أوحٔص ٌػ٠ٛس أٚ ٌَجػ١س، ذً ئْ جألػّحي ج١ٌّٕٟس وحٔص ضمغ ػٍٝ ػحضك جٌٕٓحء فىحٔص جٌؿّحػس ئيج ػُِص 

ػٍٝ جالٔطمحي ِٓ ِىحْ ٌُٔص ف١ٗ، قٍّص جٌٕٓحء ٚجٌٗحذحش وً ِح ٠ٛؾى ِٓ ِطحع، ِٚٗٝ جٌٍؾً ذغ١ٍ ٖٝء ئال ْالقٗ، 

ًٌج ِٓ ٔحفٍس . فهطٛجش جٌٍّأز وحٔص ِٓح٠ٚس ٌهطٛجش جٌٍؾً فٝ ٠ٍ٠ك جٌكٟحٌجش ٚجٌّى١ٔس ٚجٌىٗف ػٓ أٍْجٌ جٌّؿٙٛي

جٌمٛي ئْ فٝ غٕح٠ح جٌكٟحٌز ِٓ ٌٚـ جٌٍّأز لىٌج ٠ٓحٜٚ ِح ف١ٙح ِٓ ٌٚـ جٌٍؾً، ٚوحٔص جٌكٟحٌجش جٌمى٠ّس ضؼٍُ يٌه ؾ١ىج 

، ف١ّح ٠طؼٍك ذّٙحَ جٌؼًّ (جٌؿٕىٌ)ٚضّؿىٖ، ِٚغ ضطٌٛ ٚجْطمٍجٌ جٌّؿطّؼحش أنًش ٔٓر١ح ذططر١ك ِرحوب جٌٕٛع جالؾطّحػٝ 

جٌّٛوٍس ٌٍٍّأز ذّح ٠طٕحْد ِغ ضى٠ٕٛٙح جٌرىٔٝ وْٚ أْ ٠ىْٛ يٌه ِىػحز ٌالٔطمح٘ ِٕٙح، ٚ٘ٛ ٠هطٍف ضّحِح ػٓ ضٕك١س جٌٍّأز 

وحْ ً٘ج قحي . ِٓ ِّحٌْس جٌؼًّ فٝ ذؼٝ جٌّٙٓ ذحٌمٛي ٌَٚج ذأٔٙح ال ضٕحْرٙح، ألْ ٕ٘حن ِؿطّغ يوٌٜٛ ٠ٍٜ يٌه ٠ٚفٍٞٗ

ٌٓ أضطٍق ٘حٕ٘ح ئٌٝ ! جٌٍّأز فٝ جٌّؿطّؼحش جٌطٝ ضؼٍف ذأٔٙح ذىجت١س ٚجْطرىجو٠س، فأٌٚٔٝ ِحيج فؼً جٌططٌٛ ذكحي جٌٍّأز؟

ِؿًّ جٌكٟحٌجش ٚأٔحلٗٙح ضف١ٛال ضىفٝ جٌِٟٛحش، ف١ٍّ ً٘ج ِؿحي ذكع فٝ ضطٌٛ أٚٞحع جٌٍّأز ػرٍ جٌؼٌٛٛ، ٌٚىٓ 

ٌغٍٜ آنٍ ١ْىٗف ػٕٗ نطحِح، ًٌج ْأٔطمً ِرحٍٖز ئٌٝ ؾحْ ؾحن ٌْٚٛ وأقى أُ٘ فالْفس ٚوطحخ ػٍٛ جٌط٠ٍٕٛ، ػٍٛ 

جٌؼمً، نحٚس أٔٗ ِٓ ِمىْٝ جٌك٠ٍس ذحػطرحٌ٘ح قمح أ١ٚال ٌإلٔٓحْ، ٌىٕٗ ِغ جألْف ق١ٓ ٠أضٝ ٌٍكى٠ع ػٓ جٌٍّأز ٠ٕكىٌ 

٠ٕرغٝ "، ٠ٚؼمد "نٍمص جٌٍّأز ٌطىْٛ ٍِٙحز ٌٍٍؾً"ٌٍىٌن جألْفً ِٓ جٌطهٍف ٚجٌظال١ِس ٚجٌالػمً، ف١مٛي ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي 

أْ ٠ىْٛ ضؼ١ٍّٙٓ ِطٛال ذكحؾحش جٌٍؾً، فطىْٛ ٌٗ ض١ٍٓس ٚفحتىز، ِٚٛٞؼح ٌكرٗ ٚجقطٍجِٗ، ٌٚطٍذٝ أٚالوٖ ٚغحٌج، ٚضؼٕٝ 

وحٔص ًٖ٘ جأل١ٖحء نالي وً جٌؼٌٛٛ ٚجؾرحش جٌٍّأز، ِٚٓ أؾً ًٖ٘ جٌٛجؾرحش، ٠ؿد أْ .... ذُٙ ورحٌج، ٌٚطرًي ٌُٙ جٌٕٛف

ضٍه١ٙ ٌٍٕظٍز ٌٍٍّأز؛ ٍِٙحز ٌٍٍؾً، أؾ١ٍ ٠ؼًّ فٝ ذ١ص ً٘ج جٌُّٓطأِؾٍ، ػحٍِس ػٍٝ ضٍذ١س أٚالوٖ، ". ضطؼٍُ جٌٍّأز ِٓ جٌٛغٍ

٠ً٘د ٌْٚٛ فٝ قى٠ػٗ ػٓ جٌٍّأز ئٌٝ ِح ٘ٛ أؤٝ . ال جٔطاللح ِٓ جػطرحٌٖ ذ١طٙح ٚأٚالو٘ح ٚضمَٛ ذًٖٙ جٌٛجؾرحش ذّٕطٙٝ جٌكد

ًٌج . ذىػ١ٍ ِٓ يٌه، ِّح أٖؼٍ ذحٌمٍف ذحٌفؼً ِٓ ئػحوز ٔمٍٗ، ٚ٘ٛ ٠ٗرٗ وػ١ٍج ِح ٔٓطّغ ئ١ٌٗ ج١ٌَٛ ٚوً ٠َٛ، ٚؾٍٗ ِمٍف

ق١ٓ جْطّغ ٌىً ِٛحخ ذفٛذ١ح جٌٍّأز، ٚ٘ٛ ٠ٍٛل ذىً قّحِ ٚضٕطفم أٚوجؾٗ قطٝ ٌطىحو أْ ضٕفؿٍ، ١ٌٚطٙح ضفؼً، ٚ٘ٛ 

، ِطٍٓكح ذ١ٓف جٌى٠ٓ ضحٌز، ٚذ١ٓف جٌؼحوجش ٚجٌطمح١ٌى ضحٌز "ػحٌ"ٚ" قٍجَ"ٚ" قٍِس"٠طكىظ ػٓ جٌٍّأز ذحػطرحٌ٘ح 

أنٍٜ، ٚذه١ٚٛٛس جٌّؿطّغ ٌِٚٛٚغحضٗ فٝ ِٛٞغ آنٍ، جذطُٓ ألٔٝ وٍٝ ٠م١ٓ أْ وً جٌّؿطّؼحش جألنٍٜ ِٓ أو٠حْ ٚغمحفحش 

ٚقٟحٌجش ٌِٚٛٚغحش ِغح٠ٍز، لحٌص ذًجش جٌٟٗء، ْٚحٌش ػٍٝ ً٘ج جٌىٌخ ٌمٍْٚ، ٚٔحٍٞص جٌٍّأز ٟٔحال ١ٌٛ٠ح ٠ٍٍِج ٌطٕحي 

ق٠ٍطٙح، ألْ جألٍِ ذرٓح٠س ال ػاللس ٌٗ ذىً ً٘ج جٌٍٛجل جٌّكًّ ذحألٍْكس جٌٓحذمس ٌَٚج ٚذٙطحٔح، ذً ٘ٛ ٍٚجل ٔحضؽ ػٓ 

قحٌس جٌمٍك ٚجٌِٙٛ جًٌوٌٜٛ، قحٌس جٌٍّأز فٛذ١ح أٚ ٌ٘حخ جٌٕٓحء، ٚ٘ٝ ٚجقىز فٝ وً ِىحْ َِٚحْ، فك١ٓ ضكٍٟ ل١ٟس 

قمٛق جٌٍّأز ضًٚخ وً جٌفٛجٌق، فّٓ ػٓحٖ ٠ف٠ٍ ذّىطٓرحضٗ ذٌٓٙٛس، ٚفٝ ػم١ٍس جٌٍٛجل جٌرح٠ٕس جٌطٝ ٠ؼ١ٗٙح ِػً ٘إالء، 

ٚ٘ٛ ٔفّ جٌٗؼٌٛ جًٌٜ ٠ٕطحذٕٝ ق١ٓ جْطّغ ٌىػحز جٌطكٌٍ . فاْ جٌطؼحًِ ِغ جٌٍّأز وأٓحْ وحًِ ٠ؼٕٝ جٌطف١٠ٍ فٝ ِىطٓرحضٗ

ِٕٚحٍٞٝ لٟح٠ح جٌٍّأز، ج٠ًٌٓ ٠ُغٍِفْٛ ٌغرحضُٙ ذحِطٙحْ جٌٍّأز ٚغُٚ٘ح ٚجقطالٌٙح، ذحٌطٗىق ذًٙج جٌٕٟحي، ق١ٕٙح أٚو جٌمٛي 

، ال ٠هطٍف جٌطفى١ٍ، ٌىٓ "نٍمص جٌٍّأز ٌطىْٛ ٍِٙحز ٌٍٍؾً"ٚحولح ٚ٘ٛ ٠ؼرٍ ػٓ ِىٕٛٔحضىُ ذٛٞٛـ؛ " ٌْٚٛ"وُ وحْ 

 . ضهطٍف ج١ٌ٢س؛ فرحٌّٗحٌوس ذحٌٕٟحي ال ذحالْطؼرحو

أِح جٌٕٛع ج٢نٍ ِٓ ِطٗىلٝ جٌٕٟحي ج٠ًٌٓ ٠ٍضرىْٛ ػٕى أٚي ْإجي ػٓ جُْ جٌُٚؾس، أٚ وػٛضٙح ٌٍّٗحٌوس فٝ قفً ػحَ، 

                      ١ّ٠ُْٚٚ ذ١ٓ جٌّؿطّؼحش فٝ يٌه، ففٝ جٌّؿطّؼحش جٌّٕفطكس ٠ّىٓ يٌه أِح فٝ جٌّؿطّؼحش جٌّٕغٍمس ف١طكٍؾْٛ،

فٝ جٌّؿطّؼحش جٌطٝ ال ٠ؼٍفُٙ ف١ٙح أقى ِمرٛي، ٌىٓ فٝ جٌّؿطّؼحش جٌطٝ ٠كٍٟ ف١ٙح ٔحِ ِٓ ذٍى٠حضٗ ف١طكٍؼ، ق١ٕٙح أٚو 

ال ٠ٍ٘رٛٔىٓ ذأٜ أٍْكس ِحو٠س ِٚؼ٠ٕٛس، ال .. ٌٍٍّأز فٝ ػ١ى٘ح أضٛؾٗ. جٌمٛي ٌٓص ٚقىن ورحٌ جٌط١٠ٍ٠ٕٛٓ فىٍٚج ٚلحٌٛج ذًٙج

                       و٠ٓ ٚال ن١ٚٛٛس ضؼحوٜ جٌٍّأز، هللا نٍمٙح ئٔٓحٔح وحِال، ًْٕٚٛ وّح ًٚٚ ج٠ًٌٓ ِٓ لرٍٕح
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Agatha Christie   an English crime novelist, short story writer 

 

 

Dame Agatha Mary Clarissa Christie, ; 15 September 1890 – 12 January 1976)  was an 

English crime novelist, short story writer, andplaywright. She also wrote six romances under the name Mary 

Westmacott, but she is best known for the 66 detective novels and 14 short story collections she wrote under 

her own name, most of which revolve around the investigations of such characters as Hercule Poirot, Jane 

Marple, Parker Pyne,Harley Quin/Mr Satterthwaite, and Tommy and Tuppence Beresford. She wrote the 

world's longest-running play, The Mousetrap.
[1]

 

Born into a wealthy upper-middle-class family in Torquay, Devon, Christie served in a hospital during the First 

World War, before marrying and starting a family in London. She was initially unsuccessful at getting her work 

published; but in 1920 The Bodley Head press published her novel The Mysterious Affair at Styles, featuring the 

character of Hercule Poirot. This launched her literary career. 

The Guinness Book of World Records lists Christie as the best-selling novelist of all time. Her novels have sold 

roughly 2 billion copies, and her estate claims that her works come third in the rankings of the world's most-

widely published books,
[2]

 behind Shakespeare's works and the Bible. According to Index Translationum, she 

remains the most-translated individual author – having been translated into at least 103 languages.
[3]:201

 And 

Then There Were Noneis Christie's best-selling novel with 100 million sales to date, making it the world's best-

selling mystery ever, and one of the best-selling books of all time.
[4]

 In 1971, she was made a Dame by Queen 

Elizabeth II at Buckingham Palace.
[5]

 

In 2013, The Murder of Roger Ackroyd was voted the best crime novel ever by 600 fellow writers of the Crime 

Writers' Association.
[6]

 

Christie's stage play The Mousetrap holds the record for the longest initial run: it opened at the Ambassadors 

Theatre in London on 25 November 1952 and as of 2012 is still running after more than 25,000 

performances.
[7]

 In 1955, Christie was the first recipient of the Mystery Writers of America's highest honour, 

the Grand Master Award, and in the same year Witness for the Prosecution was given an Edgar Award by the 

MWA for Best Play. Most of her books and short stories have been adapted for television, radio, video games 

and comics, and more than thirty feature films have been based on her work. 

Selected by: Shereen  
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