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اإل ختالُف  فى الرأي     :   كممةالعدد
    ال يفسُد   لموِد   قضية 

 
 

أػغجٕٟ وض١وا ٘نا اٌْؼبه ٚاؽججذ اْ ٠ىْٛ ٘ٛ ِٛٙٛع 

فبالفزالف فٝ اٌواٜ ال  ٠ٛعت اٌقٖبَ , وٍّخ اٌؼلك 

ٚاٌّْبؽٕبد ثً ٠غت اْ ٠ؾزوَ وً ِٕب اٌوأٜ االفو ؽزٝ ٌٛ 

اْ االٔمَبَ اٌؾبكس فٝ اٌْبهع اٌّٖوٜ ال ٠غت اْ .افزٍفٕب 

٠غؼً ِٓ ِٖو ثٛرمخ ٌٍٖواػبد ٚوً ٠وٜ ٔفَٗ اٌؾك 

ٌُ ال ٔفىو ل١ٍال فمل ٠ىْٛ االفو ٘ٛ اٌجبًٛ ’ ٚغ١وٖ اٌجبًٛ 

اٚ ٘ٛ اٌؾك ٚلل ٔىْٛ ع١ّؼب اٌجبًٛ ٚهثّب ٔىْٛ ع١ّؼب 

اثٕبئٝ ٚافٛرٝ اٌّٖو١٠ٓ  ٌٕلع ,  اٌؾك ٌٚىٕٕب ال ٔواٖ

االٔمَبَ ٌٕٕٚظو ٌٍّٖؾخ ِٖو اٌزٝ ٔؼ١ِ ف١ٙب ع١ّؼب 

 وٕب ِٓ ٚاما, ٌٕٕٚظو ٌٍّٖؾخ اثٕبءٔب َِٚزمجٍُٙ  

ٔوٜ ا٢فو ِقطئب فٍٕؼزجو اْ مٌه اٌقطؤ ِٓ ٚ  اٌّؼبهٙخ 

لٚبء هللا فٕمجٍٗ ٚٔلػٛ هللا اْ ٠ٌٟٛ ػ١ٍٕب ِٓ ٠ٍٖؼ  ٚاما 

ٔوٜ ا٢فو ٘ٛ  اٌجبًٛ فٍٕمجٍٗ  ِٓ اٌّئ٠ل٠ٓ ٌٍٕظبَ ٚ وٕب 

ٌٕٚلػٛ هللا اْ ٠ٍٖؼ اٌواػٟ ٚاٌوػ١خ ٌٚزَزّو اٌؾ١بح 

ثؾٍٛ٘ب ِٚو٘ب ٚػٍٝ هللا اٌزلث١و فٍَٕب آٌٙخ ٌٚىٕٕب ػجبك 

أب ال اٛبٌت ثبْ ٔوٙٝ ػٓ اٌجبًٛ ٌٚىٓ ٌٕطجك ...  ِوثٛث١ٓ

ك فٝ االٔبء  ُٖ فمٗ اال٠ٌٛٚبد ٚفمٗ اٌٛالغ  ٚال ٔىْٛ وّٓ ٠ج

.... ٌٍّٚٛٙٛع ثم١خ فٝ اٌؼلك اٌمبكَ , اٌنٜ ٠ؤوً ف١ٗ  

  :إقرأ فى ىذا العدد 
 

االفزالف فٝ اٌواٜ ال ٠فَل ٌٍٛك ل١ٚخ :    وٍّخ اٌؼلك * 

 2هئ١ٌ اٌزؾو٠و                                                ٓ/٠مٍُ 

" - ٘زبوً اٌلٌٚٗ ٠ب ِٛاٛٓ  "  :كفزو االؽٛاي اٌْق١ٖخ *

                                      ٕفؾخ ِٓ ِؼبٔبح ِٛاٛٓ ِٖوٞ

 3ٓ                                           اوواِٝ ٔغُ    /ِٕٙلً

 اٌيِبٌه ثطال ٌٍلٚهٜ اٌؼبَ ثفًٚ ؽت :ٕٛهح اٌغالف* 

 4 ٓ     اثٓ اٌجٍل                        /   ثمٍُ اٌغّب١٘و اٌٛف١خ    

  ٕفمبد االٍ٘ٝ ٚاٌيِبٌه ث١ٓ اٌؼٕل ٚاٌَفٗ  :هوٓ اٌو٠بٙخ *  

 5   ٓ  وبثزٓ و١ّٛ                                             / اػلاك 

 5ٓ           ا٠ٙبة فٛىٜ  /ثمٍُ          فٛاٛو:  ٚعٙخ ٔظو * 

ل١ٖلح  ٕٛف١خ  ٌٍؾالط    :     هوٓ األكة *

 6ٛبهق ػجل اٌٍط١ف                                          ٓ/ اػلاك

 ا١ّبء ٠مَٛ ثٙب اٌوعبي ٚال ٠ؼزوفْٛ              6   :ٌٍوعبي فمٜ* 

 7ػٍٝ ػجل اٌؾ١ّل                                          ٓ/ اػلاك 

االٍل ٚاٌنئت ٚاٌؾّبه                                    : صمبفخ االفزالف* 

 7     ٓ                          ١ٍٍّبْ ػجل اٌؾىُ         / افز١به 

                                       َٔبء فٝ ربه٠ـ ِٖو10    :  ٌه ٠ب ١ٍلرٝ*
            8ٓ                                                   ثٕذ ا١ًٌٕ/ اػلاك 

  9 ٓ اٍبِخ ّزب /افز١به   ٍجؾبْ هللا ِبٌه اٌٍّه  :لوأد ٌه * 

   9 ٓ  اٌىآثخ اٌّزؼخ ٚوض١وِٓ ل١ًٍ ِٓ :   هوٓ اٌّٖو١٠ٓ ثبٌقبهط*

     لٕبح ا٠ٌٌَٛ اٌغل٠لح :ِٖو اٌزٝ ال ٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ْٛ *  

 10ٓ                                      وو٠ُ اثٛاٌؼيائُ   / اػلاك ك

                                                  ...اٌّوأح فٝ ػ١ْٛ األكة  :ِقزبهاد *

                 11 ٓ                           /       ثمٍُ  رؼوفٟ ػٍىٝ ٔفَه  ف١ُٙ

                                      ؟ ً٘ رُقطٝء ا٢ٌٙخ   :لْخل١ٚخ ٌٍّٕب*

                12ِٓؾّل اؽّل                                                 /اػلاك 

                  13اثٓ اٌج١ْو   ٓ/  ثمٍُ   ؽٛاٌه ِغ اٌلاػ١خ  :ٚاؽخ اال٠ّبْ * 

 14ٓ       (اػلاك ٚاؽل  فّٙبْ )    :ٕفؾخ ِٓ غ١و ػٕٛاْ*  

رفبؽخ فٚواء ٚوٛة ِٓ اٌْبٞ االفٚو : ٕفؾخ إٌّٛػبد * 

 15ٓ        رؾ١ّه ِٓ اٌَوٛبْ                                      

AL BASHIR MAGAZINE                          ٓ16 
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ٕفؾخ ِٓ ِؼبٔبح ِٛاٛٓ ِٖوٞ  -  "  ٘زبوً اٌلٌٚٗ ٠ب ِٛاٛٓ"      : دفتر األحوال الشخصية

ؽيَ ِؾّل أِزؼزٗ ُٚ٘ ثبٌٕيٚي ِجىًوا وؼبكرٗ, ٠ّْٟ وً ٠َٛ ٌجٚغ أِزبه لجً أْ ٠ًٖ اٌٝ ِؾطخ اٌّزوٚ, فٙٛ كائّب ٠َزؼل ٚ ٠ؾجٌ أٔفبٍٗ اٍزؼلاًكا 

ٌُ ٠ىٓ اٌيؽبَ ٘ٛ ِب ٠ض١وٖ ٚ ٠فمل ِٓ ػي٠ّزٗ ٚأّب مٌه اٌٛعَٛ اٌنٞ ٠غلٖ فٟ ٚعٖٛ إٌبً وً ٠َٛ , ٌُ ٠ؼل ٕ٘بن . ٌقٛٗ ِؼووخ اٌيؽبَ ا١ِٛ١ٌخ

اثزَبِبد اٚ ٔىبد , اٌّٖوٞ اٌمل٠ُ افزفذ ِالِؾٗ ٠ِٛب ثؼل ٠َٛ , ففٟ وً ث١ذ ِٖبة , ٚ فٟ وً ٠َٛ ؽلس ٠ٙي و١بْ اٌّغزّغ ثؤٍوٖ , فى١ف روعغ 

اٌٚؾىخ اٌٟ اٌٛعٖٛ ِوح أفوٞ , ف١ٍٜ ِٓ اٌفمو ٚاٌوربثخ ٚاإله٘بق ٚ اٌّؼبٔبٖ ٠زيا٠ل ٠ِٛب ثؼل ٠َٛ  , ف١طجك ػٍٝ لٍٛة اٌغ١ّغ ال ٠فوق ث١ٓ ٕغ١و ٚ 

                                                                                                                                                                     .وج١و , وًٙ اٚ ّبة , هعً اٚ اِوأٖ

كفً ِؾّل اٌٟ ِؾطخ اٌّزوٚ فٛعلٖ اِوأح ػغٛى رؾبٚي اٌم١بَ ِٓ ِمؼل٘ب فٟ اٌّؾطخ وٟ رمف ػٍٟ ثؼل فطٛاد ِٓ فٜ اٌّزوٚ فؾبٚي اٌوعً اْ 

٠َبػل٘ب ػٍٟ اٌٛلٛف فّٙذ فٟ اَِبن ِب ث١ل٘ب ِٓ ّٕطخ ثالٍز١ى١خ َِىخ ل٠ٛخ ِقبفخ اْ ٠ٕزيػٙب اٌوعً اٌمبكَ ٌٍَّبػلح ٚ ٠غوٞ فٙلأ ِٓ هٚػٙب 

ِؼٍِ ٠ب اثٕٟ ٚالك اٌؾواَ " فوكد ػ١ٍٗ ٚ اٌلِٛع فٟ ػ١ٕٙب لبئال " ِب رقبف١ِ ٠ب اِٟ أب ثَبػلن ثٌ ٚ ِب ٘بفلُ ِٕه ؽبعٗ ِزقبف١ِ" لبئال 

وز١١و ٚ فب٠فٗ ؽل ٠ْل اٌى١ٌ ِٓ ا٠لٞ ٚ ٠غوٞ ٚ كا ؽًٖ ِؼب٠ب وز١و , اٌؼ١ِ ػي٠ي ػ١ٍٕب ٠ب اثٕٟ ِؼٍِ , ٚ ِؼٕل٠ِ ؽبعٗ اوٍٙب غ١وٖ ٚ اٌل١ٔب 

فٟ ٘نٖ األصٕبء رنوو ِؾّل ِؼبٔبح افوٞ اال ٚ ٘ٛ ٛبثٛه اٌؼ١ِ , فٙٛ ٌُ ٠ؼل ٌل٠ٗ هغ١فب  ٚاؽلا فٟ اٌج١ذ ٚ ٌوثّب عبءٚا " ِجمزِ اِبْ ىٞ االٚي 

ثزْو٠غ عل٠ل فٟ اٌَّبء ٠مًٍ ِب ٠ٖوف ٌٗ ِٓ اٌقجي ١ِٛ٠ب , ٚ ٌٙنا ٕبه َِوػب اٌٟ وْه اٌؼ١ِ فٙٛ أُ٘ ِٓ اٌٍؾبق ثبٌؼًّ , فبٌؼًّ ٌٓ ٠ط١و ػٍٟ 

الزوة ِؾّل ِٓ وْه اٌؼ١ِ ٚ ٘ٛ ٠َّغ ّّ٘ٙبد اإلٍزٕىبه ٕٚٛد عٙٛهٞ ٠ٕبكٞ ٚ   .ؽَت رؼج١وٖ ٚ ٌىٓ اٌؼ١ِ ٘ٛ ِب ١ٍزجقو اْ ٌُ ٠ٍؾك ثٗ

فٙنا وبْ هعً " ِب ف١ِ فب٠لح ٔظّٛا ٔفَىُ ثٕفَىُ ٚ ثواؽزىُ ػٍٟ االفو ٚ ٌّب رقٍٖٛا اثمٛا ألٟ٘ٛٔ ِٓ ػٍٟ اٌمٙٛح اٌٍٟ ػٍٟ إٌب١ٕخ" ٠مٛي 

ٙقُ اٌغضخ ١ٍٍٜ اٌٍَبْ ٚ ٌىٕٗ فٟ غب٠خ اٌؾيَ فٙٛ ثبئغ اٌقجي اٌنٞ ٠مَٛ ثزٛى٠ؼٗ ػٍٟ اٌّٛا١ٕٛٓ وً ٠َٛ ٚ ثلْٚ هٙبٖ عبع اٌؼجبك اٚ ٘ىنا ٠ظْٕٛ 

اٍزٕٟ ثٌ ٠ب هاعً ٠ب ١ٛت أذ روٟٙ إٔب ٔغٛع إٌٙبهكٖ ٚ ال ٠ّٙه أب ٘بٔظُّٙ ٚ ٘بف١ٍُٙ افو " , اٍوع ِؾّل ٚ اَِه ثزالث١ت اٌوعً لبئال 

ٚ ثلأ ِؾّل فٟ رٕظ١ُ اٌٖف ٚ وؤٔٗ ٛبثٛه اٌّلهٍخ ٚ ١ٌٌ ٛبثٛه ػ١ِ صُ أزظُ إٌبً فٛفب ِٓ غٚت اٌجبئغ ثؼل ٍٕٚخ اٌوعبء ِٓ ِؾّل ٚ " رّبَ

اٌجبئغ ٠ؼطٟ وً ٚاؽل ُِٕٙ هغ١فب ٚاؽلا فمٜ ٚ ٠مَٛ وً ِٛاٛٓ ثبٌزٛل١غ ػٍٟ اٌجطبلخ ٚ  .أِضبٌٗ اٌط١ج١ٓ ٚ هعغ اٌوعً اٌٟ اٌىْه ٚ ثلأ فٟ اٌج١غ

ف١وك ػ١ٍٗ اٌجبئغ " ٠ب ػُ اٌؾبط أب هاعً ِؼب٠ب كوزٛهاٖ ٚ ثؼوف اِٟٚ ١ٌٗ ثٌ اثُٖ؟؟؟؟" ثبٌجّٖخ ا٠ٚب ؽزٟ ٠زٛلف اؽل اٌّٛا١ٕٛٓ ٚ ١ٖ٠ؼ لبئال 

ٚ هللا ِِ ّغٍزٟ ٠ب ِؼبٌٟ اٌّٛاٛٓ اٌف١ٍَٛف رؼبٌٟ ١ٍبره ٚ وٍُ اٌو٠ٌ ٕبؽت اٌّقجي ٚ ٘ٛا ٘ب ٠وك ػ١ٍه ٚ ٠مٛي كٞ " ثىً ؽلٖ ٚ ػٕف ٚ رٙىُ 

ف١وؽً اٌوعً " اٌلٌٚخ ثزؾبفع ػٍٟ هػب٠ب٘ب ٠ب ِٛاٛٓ وً ػ١ِ ٚ أذ ٍبوذ!!! رؼ١ٍّبد ٠ب ِٛاٛٓ ِِ ِّىٓ رىْٛ ِيٚه ٚ ثزبفل ؽك ِٛاٛٓ ربٟٔ 

" ؽٜ اٌؼ١ِ فٟ ثمه ٠ب ِٛاٛٓ اؽَٓ ثمه كا ٘ب ٠ٛك٠ه فٟ كا١٘خ" فٟ ٍىٛد ربَ ٚ ٘ٛ ٠ُّٙٙ ٚ وؤٔٗ ٠َت ٚ ٠ٍؼٓ ف١ٕبكٞ ػ١ٍٗ اٌجبئغ ٚ ٠مٛي 

هغ١ف ٚاؽل ثٌ " ف١َوع اٌوعً ؽزٟ ٠زٛاهٞ ػٓ االٔظبه ٚ ٠ؤرٟ اٌلٚه ػٍٟ ِؾّل ف١ؼط١ٗ اٌجبئغ هغ١فب ٚ ٠طٍت ِٕٗ اٌجُٖ ٚ اإلِٚبء ف١مٛي ِؾّل 

٠ب ِٛاٛٓ اٌلٌٚخ ػبٚىٖ رؾبفع ػٍٟ ٕؾزىُ ِٓ اٌؼ١ِ اٌىز١و اٌٍٟ ػبٚى ػ١ِ ٠غٟ ٠مف فٟ " ف١وك اٌجبئغ ٚ ٠مٛي " ٚ ثبلٟ اٌؼ١ٍخ رؼًّ ا٠ٗ ٠ب ِؾزوَ

اٌطبثٛه ٠ؼٕٟ ١ٍبره رغ١ت اٌَذ ٚ االٚالك ػٍْبْ ٠ْوفٛٔب ٚ ثبٌّوح ٔطّٓ ػ١ٍُٙ ٚ ػٍٟ ٕؾزُٙ ٚ ٔطّٓ اٌلٌٚخ , أزُ فبوؤٙب ٍب٠جخ ٚ ػبٚى٠ٓ 

ٚ ػٕلِب ٠ُٙ ِؾّل ثبٌقوٚط ام ٠لفً ّقٖب ٠ٕبكٞ " رىٍٛا ِٖو ٠ؼٕٟ ٠ب ػبٌُ ؽَٛا ٠ّٛخ , فالٓ ٠ب ِٛاٛٓ ِزؼطٍٕبُ ٚ ٍٚغ ٍٚغ ٌٍٟ ثؼلن

ف١مف ٘نا اٌوعً اٌَؼ١ل ػٍٟ ثبة " ٍٚؼٌٟٛ ٚ ٍؼٌٟٛ أب فالٓ أب هثٕب هاٟٙ ػٕٟ ٍٚغ ٠ب ِؾزوَ ِٕه ٌٗ ٚ ٍغ ٠ب ١ٍلٞ" ثؤػٍٟ ٕٛرٗ ٚ ٠مٛي 

ف١ٕظو ا١ٌٗ اٌجبئغ فٟ رٛعٌ ٚ ٘ٛ ٠فؾٔ ثطبلزٗ ٚ    "ِٓ فٍٚه أب ٚافل اٌوغ١ف كا ِٓ ٕ٘ب إٌٙبهكٖ ٚ اكٞ اٌجطبلخ ا١٘ٗ" اٌىْه ٚ ٘ٛ ٠مٛي ٌٍجبئغ 

ٚوؤٔٗ ٠مَٛ "  3ٍُؽٚوره ٚ أب ثؤفزؼ اٌوغ١ف ٌم١ذ ف١ٗ َِّبه لالٚٚظ " ف١وك اٌوعً اٌَؼ١ل لبئال    "ا٠ٗ اٌٍٟ عوٞ...ٚ ثؼل٠ٓ ٠ؼٕٟ ف١و" ٠مٛي 

                                                                                    ..."٠ب ه٠زٕٟ وٕذ أب.... ِؾظٛظ ..... ٠ب ثقزٗ.... ِِ ِّىٓ " ف١ٖفك اٌغ١ّغ ٚ رزؼبٌٟ ا١ٌٖؾبد      !!!!!!ثبػالْ ر١ٍفي٠ٟٛٔ

ِجوٚن اٌف ِجوٚن ٠ب ِٛاٛٓ أذ أو١ل هاعً ٕبٌؼ ٚ اٌَذ اٌٛاٌلٖ ثزلػ١ٍه وً ٠َٛ ولا ِٓ ؽمه ربفل " ف١قوط اٌجبئغ ِٓ فٍف اٌىْه ٚ ٘ٛ ٠مٛي ٌٗ 

                                                            .ف١ٖفك اٌغ١ّغ ِٓ ّلح اٌفوػ ٚ ٠ٕٙئْٛ اٌوعً اٌنٞ ٠ؤفن اٌوغ١ف ٚ ٘ٛ ال ٠ٖلق ٔفَٗ"هغ١ف ربٟٔ ِغبٔب

 اوواِٝ ٔغُ/ اػلاك َ 
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الزمالك تطالً للدورى تفضل حة الجماهَر الوفَح :صورج الغالف

       
فاز الزمالك بمقب الدوري المصري لكرة القدم بعدما تعادل األىمي مع ضيفو سموحة بيدف لكل فريق، في مباراة مؤجمة من 

 عاما منذ 11 في تاريخو بعد غياب 12ويتوج الزمالك بيذه النتيجة بطال لمدوري لممرة ةة.األسبوع الحادي والثالثين بالبطولة
 مرة 37 في نيل المقب الذي أحرزه 2005وأخفق األىمي ألول مرة منذ   .2004آخر مرة حصل فييا عمى لقب الدوري عام 

وتتبقى لمزمالك مباراتان وسيحتفل  .حيث أصبح الفارق الذي يفصمو عن الزمالك المتصدر خمس نقاط ويتبقى لو مباراة واحدة
                                                     .رسميا بفوزه بالبطولة ويستمم درعيا خالل مباراتو قبل األخيرة أمام طالئع الجيش األربعاء

وتقدم سموحة الثالثاء بيدف سجمو مدافع األىمي محمد ىاني عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الخمسين من المباراة، 
                                                                                          .قبل أن يتعادل عبد اهلل السعيد لألىمي من ركمة جزاء

                                             .وبينما انتيى الصراع بين األىمي والزمالك عمى المقب لمصمحة األخير كان لسموحة طموح آخر من مباراتو يوم الثالثاء
سعينا لتحقيق نتيجة ايجابية تدفعنا ألداء أفضل في مباراتنا : "وقال الميدي سميمان، حارس مرمى سموحة في تصريح تمفزيوني

                                                                                    ".المقبمة أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا
وُيعتبر جميور الزمالك الوفى ىو الجندى المجيول لبطوالت الزمالك ومن المعروف ان الزمالك كان االول فى خمس بطوالت تم 

 التى حطم فييا جميور االىمى بعد اليزبمة  1974 و 1966 وكذلك بطولة 2012 و2011الغائيا لظروف البمد منيا بطولة 
 .ممعب نادى الزمالك وتم الغاء الدورى العام فييا 

 
 اثٓ اٌجٍل/ اعداد  
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 :وجيُة نظر
 ٌَل اٌؼبٌٝ ٚلٕبح ا٠ٌٌَٛ اٌغل٠لٖ

ٌىٓ اٌفبهق فٝ اٌْؾٓ اٌّؼٕٜٛ .. ١ٌٌ اٌفبهق فٝ االٔغبى 

اٌنٜ لبكٖ اػالَ اٌَز١ٕبد ٚػظُ ِٓ ؽغُ ِْوٚع اٌَل , 

ؽىب٠خ " فمل غٕٝ ؽ١ٍُ .. ٚا٠ٚب ال َٕٔٝ كٚه اٌفٓ ٚلزٙب 

ال ٔوٜ ١ّئب ؽزٝ .. ٌىٓ .. ٚغ١وٖ ِٓ اٌفٕب١ٔٓ " ّؼت 

ألْ .. اٌّٛاٛٓ اٌؼبكٜ ال ٠ْؼو ثم١ّٗ اٜ ّٝء .. اٌٍؾظٗ 

االػالَ ٚاً٘ اٌفٓ ِْغٌْٛٛ ثؤ١ّبء ال أٔيي هللا ثٙب ِٓ 

ٚافالَ .. ِْغٛي ثؾٖٛي اٌيِبٌه ػٍٝ اٌلٚهٜ .. ٍطبْ 

االػالَ ٚاٌفٓ َِئٛالْ ػٓ . اٌَجىٝ ٚغ١وٖ ِٓ اٌزفب٘بد 

ِب ٠ؾلس .. ٌىٓ .. روث١خ اٌٛعلاْ ٚاػبكح اٌٛػٝ ٌٍْؼٛة 

ٚوً .. ا٢ْ ٘ٛ لّخ اٌزقبمي ٌّٛاوجٗ ٘نا اٌؾلس اٌٙبَ 

اٌوعبء اْ رمف ِئٍَبد اٌلٌٚٗ ٚاعٙيح اػالِٙب ػٍٝ لٍت 

هعً ٚاؽل ٌىٝ ٠قوط ٘نا اٌؾلس اٌٙبَ ثّب ١ٍ٠ك ثّٖو 

 ٕبؽت اٌجطٌٛٗ فٝ ٘نٖ اٌٍّؾّٗ اٌؼظ١ّٗ.. ّٚؼجٙب 

 

  ووٍٝ فٝ اٌىٍٛة "

رؼج١و وبْ ٠َُزقلَ فٝ االؽ١بء اٌْؼج١ٗ ػٕل البِخ فوػ وج١و 

ف١زُ اٍزئغبه اؽل اٌقبهع١ٓ ػٓ اٌمبْٔٛ ٌٚوة اٌفوػ فٝ 

اٌٙلف ِٓ ٙوة ... ٘ىنا ٠فؼً االه٘بة االْ .. ِمزً 

٘ٛ ر٠ٍٛش ٍّؼٗ ِٖو فٝ .. اٌَفبهاد االعٕج١خ فٝ ِٖو 

ٚ٘ٝ افززبػ اٌمٕبٖ  (ا١ٌٍٍٗ اٌىج١وٖ )فبٕخ لجً ,,, اٌقبهط 

  .. اٌغل٠لح
 

 .. ػٛاع١ي اٌفوػ

ُٚ٘ .. اٌفوػ "" ِؼبى٠ُ "" رؼج١و ٔطٍمٗ كِٚب ػٍٝ ثؼ٘ 

الٛي .. اّقبٓ ال ٠ؼغجُٙ اٌؼغت ٚال ا١ٌٖبَ فٝ هعت 

ٍٚزفززؼ اٌمٕبٖ .. أْ ِٖو ِب١ٙٗ فٝ ٛو٠مٙب : ٌٙئالء 

ٚإٔب ِبْٙٛ فٝ رؾم١ك ... اٌغل٠لح ثؼْٛ هللا ٚرٛف١مٗ 

.. ٚإٔب ػبىِْٛ ػٍٝ االٔزٖبه .. فطٜ اٌز١ّٕٗ اٌْبٍِٗ 

ٚاْ غلاُ .. ػٍٝ االه٘بة ٚاٌفَبك ٚوً اّىبي اٌزقٍف 

 . لو٠ت.. ٌٕبظوٖ 

 
 ايياب فوزى/ بقمم 

       :ركن الرياضة
 بين العند والسفو صفقات االىمى والزمالك   

      
 (الزمالك)عبداهلل سيسيو          (االىمى )      ايفونا  

 
الماليين من الجنييات من اموال الشعب المصرى ينفقيا 
الناديان عمى صفقات الالعبين فى عناد وسفو دون اى 

ومعظم ىذه الصفقات لن تمعب ، شعور بالخجل او الندم 
الى  من الناديين وال يساوى اى العب ماليين المالليم 
وليس الجنييات ولكنو العناد والسفو ورحم اهلل من قال 

. تقتير ىنا واسراف ىناك 
ان الرياضة المثرية لن تقوم ليا قائمة اال اذا اغمقنا باب 
التعصب  وشعر كل مسؤل ان ىناك رقابة تحاسب الفاسد 

ولكن الفساد دائما يجد من يساعده سواء من التعصب 
كم من العب تم شرائو  . االعمى او الجيال او االثنبن معا

بعد مزايدة من الناديين ولم يمعب مباراة واحدة وبعد ذلك 
يتم االستغناء عنو بال مقابل ولكننا نفرح اذ اخذنا الالعب 
الفالنى من الزمالك او اخذنا الالعب العالنى  من االىمى 

 وكان صفقة خاسرة ويكاد العند ان يورث الكفر 

 كيمو /اعداد كابتن 
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 طارق عبد اللطيف. م/ إعداد                                                             :ركن األدب  

!!                                       الرحيل 
 

... إرحلي لبَل الَىَداع        و إهضي  ال جحرفمي
... دوَى َػْيٌيِك َضيبع         و أًب  ػبٌذ  َشّمِي

 
 **** 

... إرحلي فبلحُب دوهبً        فيِه بؼُض الكبريبء
... لن يُكي ػٌذَي  وهوبً        كبَى   ُوداً   و صفبء 

 
**** 

 
...  إرحلي كي أسحطيغ          أى   ُألبوَم   حـُبٌَب 
... أشحريِه     ال    أبيغ         و  أصىَى   ِوداَدًب 

 
 **** 

... إرحلي لبَل الخريف           فبلليبلي  جبريبت 
... وإرُكري ُحبب ً ػفيف         واألهبًي الببئسبت 

 
  **** 

... إرحلي لبل َ الُشروق              حيُث يسُحُرًب الظالم 
... وإحِرصي  أالَّ  ًُفيك               حيث ُيسكُِرًب الغرام 

 
 **** 

... وإػلوي  أًي  و أًث ِ         آية ٌ   بيي   البََشْر  
... ههوب ِشئُث ههوب ِشئث ِ       لي    ُيَفِرُلٌب    الَمَذر 
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                                             :ثقافة االختالف 

      االسد  و  الذئة و الحمار
                                  اخرلف الذئة مع الحمار ذاخ ٍوم 

  علي لون العشة
 

 لون العشة أصفر: قال الحمار 
 لون العشة أخضر: لكن الذئة قال 

 ،ولم ٍصال إلي حل ، واخرلفا كثَراً 
 . وأخَراً قررّا أن ٍرحاكما إلي ملك الغاتح

                                 ، وكلٌّ أدلي تحُجّره ، تدأخ المحاكمح 
 وعند إصدار الحكم ذلهّف الجمَع

 ! الحمار
  :اسرنكر الذئة وقال 

 سَّدً ألَس لون العشة أخضر لسماع
 .. كلمح العدالح

                              وإذا تاألسد خَّة آمال الحاضرٍن 
فقد حكم علي ، جلسح الحكم في 

 الذئة
  وتثراءج، تالسجن لمدج شهر واحد 

 ؟
 تلي: قال األسد 
إذاً لماذا حكمد علٌّ : قال الذئة 

 ؟تالسجن وأنا لم أخطئ الرأً 
صحَح أنك لم ذخطئ الرأً : قال األسد 

علي  لكنك أخطأخٓ عندما جادلد الحمارَ
لذلك أمرخُ تسجنك لكٌ  ،مسألحٍ كهذج 

ذعرثر وال ذجادل من ال ٍسروعة وال ٍفهم 
 ! تأهل لذلك  ولَس

 الفائدج
ومن هو ، ال ذجادل من ال ٍسروعة 

أسَر العصثَح والطائفَح والحزتَح 
 . ألنك لن ذخرج تنرَجح، والجهل

 

 

 

١ٍٍّبْ ػجل اٌؾىُ / افز١به 

                                 أ١ّبء  6  :لمرجال فقط

 ٠مَٛ ثٙب اٌوعبي ٚ ال٠ؼزوفْٛ 

 

٠مَٛ اٌوعبي ثجؼ٘ األِٛه أٚاٌزٖوفبد اٌزٟ ٠وْٚ 

أٔٙب ِؾوعخ, ٚال ٠ؼزوفْٛ ثؤُٔٙ ٠مِْٛٛ ثٙب, هثّب 

                                             .وجو٠بئُٙ ٘ٛ ِب ٠ّٕؼُٙ ِٓ اإلػزواف

كائّب َٔقو ِٓ إٌَبء فٝ ٘نٖ إٌمطخ, :ٔؼزٕٝ ثؤٔفَٕب

ٔن٘ت ٌٖبٌٛٔبد ٌٚىٕٕب ٔمَٛ ثبإلػزٕبء ثؤٔفَٕب, , 

اٌؾاللخ , ٚ ٔمَٛ ثزٕظ١ف اٌجْوح, ٚ  ال ٔؼزوف إٔب 

                                                                 .ٔمَٛ ثنٌه

ٔؾٓ ْٔب٘ل األفالَ :ْٔب٘ل األفالَ ٚ ٔزؤصو ثٙب

اٌوِٚبَٟٔ ٚ ٔزفبػً ِؼٙب, لل ال ٔجىٝ, ٌىٕٙب رئصو 

. ف١ٕب ٚ ٔؾٌ ثْئ فٝ كافٍٕب رغبٖ ٘نٖ اٌّْب٘ل

٘ٝ ِٓ أوضو األِٛه اٌزٝ ال ٔؼزوف ثٙب , ٚ ٔمٛي :ٔجىٝ

أْ اٌوعبي ال رجىٝ, ٌىٓ ػٕلِب ٔقزٍٝ ثؤٔفَٕب رّٕٙو 

اٌلِٛع ِٕب ثَجت اٌٚغٜ ٚاٌَّئ١ٌٚبد أٚ ثَجت 

                                                  .أِٛه أفوٜ رٚب٠مٕب

َٔقو ِٓ اٌّوأح فٝ ِب ٠زؼٍك ثبٌزَٛق :ٔؾت اٌزَٛق

 ٔغل اٌّزؼخ فٝ اٌن٘بة اٌٝ اٌَٛق ٚ ّواء ٚ,

                                                                           .اٌّالثٌ

 :ٔللك فٝ اٌوعبي ا٢فو٠ٓ

ٔؾٓ أ٠ٚب ٔوالت اٌوعبي ا٢فو٠ٓ ٚ ٔم١١ُ ٘نا 

. اٌْقٔ, ٌىٕٕب ال ٖٔؼ ثٙنا اٌزم١١ُ ألؽل اال ألٔفَٕب

فٝ اٌجلا٠خ ١ّّٔخ اٌوعبي :ٔؾٓ ُٕٔ ػٍٝ ا٢فو٠ٓ

رقزٍف فٝ اٌّملاه ػٓ ١ّّٔخ إٌَبء, ٌىٕٙب ِٛعٛكٖ 

 ػٕل اٌوعبي

 

ػٍٝ ػجلاٌؾ١ّل / افز١به 
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                                                                                                                                               َٔبء فٝ ربه٠ـ ِٖو10            :لِك يا سيدتى

. ػبّذ اٌٍّىخ ٔفور١زٝ فٝ اٌموْ اٌواثغ ػْو لجً ا١ٌّالك ٚ٘ٝ ٚاؽلح ِٓ أػظُ ا١ٌَلاد ٚأّٙو٘ٓ فٝ ؽٚبهح ٚاكٜ ا١ًٌٕ  :  فور١زٝ ْ-1 

ٚ٘ٝ ” اٌغ١ٍّخ أرذ“٠ٚؼٕٝ اٍّٙب . ٔغؾذ ِٓ فالي ػمٍٙب اٌؾى١ُ ٚوٛٔٙب اٌَّزْبهح األُ٘ ألثوى ٍِٛن اٌفواػٕخ ػٍٝ ِو األٍواد اٌضالص١ٓ

                                                                                                                               .ىٚعخ اٌٍّه إِٔؾٛرت اٌواثغ ا١ٌْٙو ثبٍُ افٕبرْٛ وّب وبٔذ اٌَجت فٝ ٕٚٛي اٌٍّه  رٛد ػٕـ أِْٛ اٌٝ اٌٍَطخ ثؼل أْ ريٚط اثٕزٙب

ثوى اٍُ ؽزْجَٛد وٛاؽلح ِٓ إٌَبء اٌمالئً اٌٍٛارٝ روثؼٓ ػٍٝ ػوُ ِٖو ٚثبٌوغُ ِٓ رؼلك اٌْق١ٖبد اٌم٠ٛخ ٚاٌؾى١ّخ   :ؽزْجَٛد -2

ثبألٍوح اٌضبِٕخ ػْوح ٚإٌّبفَخ اٌْوٍخ ػٍٝ اٌٍَطخ فٝ رٍه األٍوح اٌقبٌلح اال أْ ؽزْجَٛد وبٔذ األثوى ػٍٝ اإلٛالق ث١ٓ اٌوعبي ٚإٌَبء 

                                                                      ٚؽىّذ ِٖو ثؾىّخ ٚالزلاه ٚونٌه ر١ّي ػٙل٘ب ثمٛح اٌغ١ِ ٚاٌجٕبء ٚاٌوؽالد اٌزغبه٠خ

وزَجذ األ١ِوح فبّٛخ اثٕخ اٌقل٠ٛ اٍّبػ١ً أ١ّ٘زٙب فٝ ربه٠ـ اٌّٖو١٠ٓ ِٓ ػٍّٙب اٌغ١ًٍ اٌنٜ ِب ٠ياي ّبِقب فٝ  : أل١ِوح فبّٛخ اٍّبػ١ً- 3

ٚألْ عبِؼخ اٌمب٘وح رقوط ٠ٍٕٛب . ,(عبِؼخ اٌمب٘وح ؽب١ٌب)ؽ١ي اٌزبه٠ـ ٚؽ١ي اٌغغواف١ب فمل رجوػذ ثؤِالوٙب ِٚغٛ٘وارٙب ٌجٕبء عبِؼخ فئاك األٚي 

                                                                   .ِال١٠ٓ اٌطالة ٚاٌجبؽض١ٓ فزؼل األ١ِوح فبّٛخ ٚاؽلح ِٓ أُ٘ ا١ٌَلاد فٝ ربه٠ـ اٌّٖو١٠ٓ

 ثمو٠خ وفو اٌؾىّب اٌزبثؼخ ٌّووي اٌيلبى٠ك ثّؾبفظخ اٌْول١خ ٚوبْ 1886 ك٠َّجو 17ٌٚلد ٔج٠ٛخ ٍِٛٝ ِؾّل ثل٠ٚخ فٝ  : ٔج٠ٛخ ٍِٛٝ-4ـ    

                                                          .ٚاٌل٘ب ٙبثطًب ثبٌغ١ِ اٌّٖوٜ ثورجخ ٠ٛىثبّٝ ٚ٘ٝ أٚي فزبح ِٖو٠خ رؾًٖ ػٍٝ ّٙبكح اٌجىبٌٛه٠ب  ٚأٚي ٔبظوح ِٖو٠خ ٌّلهٍخ اثزلائ١خ

ػبّذ اٌؼبٌّخ األّٙو فٝ ربه٠ـ اٌّٖو١٠ٓ, ١ٍّوح ٍِٛٝ اٌزٝ ٌٚلد فٝ ثّؾبفظخ  (1952 أغَطٌ ٚ 1917ث١ٓ  ِبهً : ١ٍّوح ٍِٛٝ-5

                                                                                                                      .ٚ٘ٝ أٚي ػبٌّخ مهح ِٖو٠خ ٌٚمجذ ثبٍُ ٌِ وٛهٜ اٌْوق, ٚ٘ٝ أٚي ِؼ١لح فٝ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثغبِؼخ فئاك األٚي . اٌغوث١خ

ٌلد ٌطف١خ إٌبكٜ فٝ اٌؼبَ  :ـ ٌط١فخ إٌبك6ٜ , ٚ٘ٝ اؽلٜ اٌوائلاد اٌّٖو٠بد فٝ ِغبالد ِٛاوجخ اٌّوأح ٌٍؾ١بح اٌؼٖو٠خ ٚرؼل أٚي 1907ُٚ

                                                         .وّب رؼل ٌط١فخ إٌبكٜ أٚي اِوأح ِٖو٠خ رمٛك ٛبئوح ث١ٓ اٌمب٘وح ٚاإلٍىٕله٠خ. ,1933اِوأح رؾًٖ ػٍٝ اعبىح اٌط١واْ فٝ اٌؼبَ 

, رؼل ٚاؽلح ِٓ أثوى إٌبّطبد اٌّٖو٠بد فٝ ِغبي ؽمٛق اٌّوأح فٝ 1879 ١ٔٛ٠ٛ ِٓ اٌؼبَ 23ٌٚلد ثّل٠ٕخ ا١ٌّٕب ٠َٛ  :ـ ٘لٜ ّؼواٜٚ 7

                                                                            , 1919ٚوبْ ٌْٕبٛ ىٚعٙب أصوا وج١وا ػٍٝ ْٔبٛبرٙب, ٚلل ّبهوذ فٝ ِظب٘واد إٌَبء ػبَ . ٔٙب٠بد اٌموْ اٌزبٍغ ػْو

َ, ٚ٘ٝ ِفىوح ٚوبرجخ ِٖو٠خ ّبٍِخ ٚأٍزبمح عبِؼ١خ ٚثبؽضخ ال 1913 ٔٛفّجو ِٓ اٌؼبَ 6اٌٝ اٌل١ٔب فٝ ٠َٛ  (ثٕذ اٌْبٛئ) :ثٕذ اٌْبٛئ-8

                                                                      .٠ْك ٌٙب غجبه, ٚ٘ٝ أٚي اِوأح رؾبٙو ثبألى٘و اٌْو٠ف, ٚاؽلٜ اٌوائلاد فٝ ِغبي اٌٖؾبفخ

 وبٔذ لو٠زٙب ّٛبٜ اٌي٘ب٠وح ثّؾبفظخ اٌلل١ٍٙخ ػٍٝ ِٛػل ِغ اٌفزبح اٌزٝ ٍزٖجؼ 1898 ك٠َّجو 31ٌٚلد اٌطفٍخ أَ وٍضَٛ ٠َٛ : أَ وٍضَٛ ـ9 

                                                                                      ١ٍٖٚجؼ ِغوك اٌزمبٛ ٕٛهح ِؼٙب ّوف ِٚغل ال ٠لا١ٔٗ ّوف ٚال ِغل.  ػبِب أُ٘ ٚأّٙو ؽٕغوح فٝ ربه٠ـ اٌْوق األ30ٍٜٚثؼل ألً ِٓ 

ٓ اٌن٠ٓ ٠موإْٚ رٍه األٍطو ٌُ ٠ْب٘ل٘ب فٝ ف١ٍُ ١ٍّٕبئٝ أٚ ػًّ كهاِٝ أٚ ؽزٝ  :فبرٓ ؽّبِخ-  10 ِِ  ٓ َِ ِٓ ِٕب ال ٠ؼوف اٍُ فبرٓ ؽّبِخ؟ ٚ

 ثٕذ ا١ًٌٕ / اػلاك                                                                فٝ ؽل٠ش اػالِٝ؟ أٙب فبرٓ ؽّبِخ أّٙو ِّضٍخ ِٖو٠خ 

http://www.cairodar.com/119592/%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://www.cairodar.com/119592/%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://www.cairodar.com/119592/%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://www.cairodar.com/162476/%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84
http://www.cairodar.com/162476/%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84
http://www.cairodar.com/352195/%D8%A3%D9%85-%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89
http://www.cairodar.com/352195/%D8%A3%D9%85-%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89
http://www.cairodar.com/352195/%D8%A3%D9%85-%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%89
http://www.cairodar.com/384584/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://www.cairodar.com/384584/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://www.cairodar.com/384584/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
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                                 :ركن المصريين بالخارج
 !!    اإلغتراُب بين المتعة والكآبة

صديقنا الكيميائى فى رسالتو الى المجمة يعتذر فييا 
عن الكتابة فيقول                                         خالد الفحام 

ال اجد شيئا يقال وفقدت ... اعتذر استاذنا الفاضل )
متعة الكتابة ىذا فضال عن الكآبة بسبب اوضاع الوطن 

برجاء قبول اعتذاري عن الكتابة ... الميئوس منيا 
بنفس راضية ، ونمتقي باذن اهلل في لقاء اسمع كتاب 

 ٓٔمع الكتاب والصحفيين في فندق سفير القاىرة 
 ص باذن اهلل لعرض ما تم انجازه من ٓٔأكتوبر القادم 

لقد أرسمت لك دعوة لاليفينت "ىذا المشروع الثقافي 
 (                              خالد الفحام   عمى فيس بوك تحياتي واحتراماتي لكم

والحقيقة ان حياة االغتراب ما ىى إال قميٍل من المتعة 
مع كثير من الكآبة وخصوصًا اذا كان المغترب من 

الذين يحممون ىموم الوطن بين جوانحيو وىى ثضية 
ميمة  فالمغتر المصرى يعيش الغربة ومصر معو او 
انو ينقل مصر الى الغربة فيعيش ونبض قمبو يخفق 

...  قائال مصر 
ومن ىنا فنحن نحترم مشاعر صديقنا االستاذ خالد 

الفحام وكل مصرى فى الغربة  ونقول ليم مصر ابدا لن 
تموت فقد تمرض احيانا وقد تتغير كثيرا حتى اننا قد ال 
نعرفيا ولكننا دائما ما نعود ليا ودائما ما نجد المتعة 

....  ولو القميل منيا فى مصر وبين اىمنا ىناك
الى كل مصرى يعيش الغربة نقول لو عش ما شئت 
فأنت الى مصر عائد واشعر متعة او كآبة ماشئت 

. فمصر دائما فى الوجدان 
  

سبحان اهلل مالك الممك     :قرأُت لك
خالق كل شيئ له الحمد وله الشكر كماينبغي لجالل 

وجهه الكريم والحمد هلل رب العالمين 

 
 ما الفرق بين  (أفال يتدبرون  القرآن )

: تعالى قال   فتيل ، قطمير نقير،
اِلَحاَت ِمن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُىَو }- 1 َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

ُمْؤِمٌن َفُأْوَلـِئَك َيْدُخُموَن اْلَجنََّة َواَل ُيْظَمُموَن 
 124النساء{َنِقيراً 

ىي تمكم النقطة التي تكون وسط نواة التمرة : النقير  
. في الجية المقابمة لشق النواة 

ُيوِلُج المَّْيَل ِفي النََّياِر َوُيوِلُج النََّياَر ِفي المَّْيِل }- 2
َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري أِلََجٍل مَُّسمًّى َذِلُكُم المَُّو  َوَسخَّ

 ِمن َربُُّكْم َلُو اْلُمْمُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِو َما َيْمِمُكونَ 
 13فاطر{ِقْطِميٍر 
ىو ذلك الغالف الرقيق الذي حول نواة التمرة :  القطمير

 .
أََلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُيَزكُّوَن َأنُفَسُيْم َبِل الّمُو ُيَزكِّي َمن }- 3

 49النساء{َيَشاُء َواَل ُيْظَمُموَن َفِتياًل 
ىو ذلك الخيط الرفيع الذي بين شقي نواة :  الفتيل
التمرة 

 اختيار اسامة شتا

https://www.facebook.com/3eesho.thaqafNafsak/photos/a.156840138646.116647.156816408646/10154278802668647/?type=1
https://www.facebook.com/3eesho.thaqafNafsak/photos/a.156840138646.116647.156816408646/10154278802668647/?type=1
https://www.facebook.com/3eesho.thaqafNafsak/photos/a.156840138646.116647.156816408646/10154278802668647/?type=1
https://www.facebook.com/3eesho.thaqafNafsak/photos/a.156840138646.116647.156816408646/10154278802668647/?type=1
https://www.facebook.com/3eesho.thaqafNafsak/photos/a.156840138646.116647.156816408646/10154278802668647/?type=1
https://www.facebook.com/3eesho.thaqafNafsak/photos/a.156840138646.116647.156816408646/10154278802668647/?type=1
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 (                21    )لٕبح  ا٠ٌٌَٛ  اٌغل٠لح:    ِٖواٌزٝ ال ٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ْٛ 

بعد 

ٔؾٛ ػبَ ِٓ أػّبي اٌؾفو ٚاٌزغو٠ف ٚاإلوَبء, إٔجؾذ لٕبح ا٠ٌٌَٛ اٌغل٠لح فٟ ِٖو عب٘يح الٍزمجبي اٌَفٓ 

فّب ٟ٘ أثوى اٌؾمبئك .  و١ٍِٛزوا فٟ ِٛاىاح اٌمٕبح األٍب١ٍخ35ٚرّزل اٌمٕبح اٌغل٠لح ػٍٝ ٛٛي . اٌزغبه٠خ

   ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ ٘نا اٌّْوٚع اٌغل٠ل؟

 ٠ٖٚت ف١ٙب ِغلكا فٟ 60أْٔؤد اٌمٕبح اٌغل٠لح وفوع ِٛاىٞ ٠قوط ِٓ اٌمٕبح اٌوئ١َ١خ ػٕل اٌى١ٍِٛزو هلُ 

, ٌززْىً ثنٌه عي٠وح ث١ٓ اٌمٕبر١ٓ ٠قطٜ أْ رُٚ أ٠ٚب ِغّٛػخ ِٓ اٌّْبه٠غ اٌؼّوا١ٔخ 95اٌى١ٍِٛزو هلُ 

ٚرزووي األ٘لاف األٍب١ٍخ ٌمٕبح ا٠ٌٌَٛ   .ٚاالٍزضّبه٠خ اٌغل٠لح اٌزٟ ر١ٚف فوٓ ػًّ عل٠لح ٌٍْجبة اٌّٖوٞ

اٌغل٠لح ػٍٝ ى٠بكح اٌلفً اٌمِٟٛ اٌّٖوٞ ِٓ اٌؼٍّخ اٌٖؼجخ, ٚرؾم١ك أوجو َٔجخ ِٓ اٌؼجٛه اٌّيكٚط ٌٍَفٓ ػٍٝ 

ٚرزٛلغ   .ٛٛي اٌّغوٜ اٌّالؽٟ, ٚرم١ًٍ ىِٓ االٔزظبه ٚثبٌزبٌٟ رٍج١خ اٌي٠بكح اٌّزٛلؼخ فٟ ؽغُ اٌزجبكي اٌزغبهٞ

 ١ٍِبه كٚاله ِمبهٔخ 13.226 ١ٌىْٛ 2023 ثبٌّئخ ػبَ 259اٌؾىِٛخ اٌّٖو٠خ ى٠بكح ػبئلاد لٕبح ا٠ٌٌَٛ ثَٕجخ 

ٚؽَت اٌّٛلغ اٌوٍّٟ ٌمٕبح ا٠ٌٌَٛ اٌغل٠لح, فبْ اٌملهح االٍز١ؼبث١خ ٍزىْٛ      . ١ٍِبه كٚاله5.3ثبٌؼبئل اٌؾبٌٟ 

ثبإلٙبفخ اٌٝ أٔٙب ٍزّىٓ اٌَفٓ  . 2014 ٍف١ٕخ ١ِٛ٠ب ػبَ 49 ثلال ِٓ 2023 ٍف١ٕخ ل١ب١ٍخ فٟ ا١ٌَٛ ػبَ 97

وّب رؤًِ اٌؾىِٛخ اٌّٖو٠خ ِٓ فالي ٘نا اٌّْوٚع . ٍف١ٕخ فٟ وال االرغب45ٓ١ِ٘ٓ اٌؼجٛه اٌّجبّو كْٚ رٛلف ٌـ 

اٌٝ رؼظ١ُ اٌملهاد اٌزٕبف١َخ ٌٍمٕبح ٚر١١ّي٘ب ػٓ اٌمٕٛاد اٌّّبصٍخ ٚهفغ كهعخ اٌز١ٕٖف اٌؼبٌّٟ ٌٍّغوٜ اٌّالؽٟ 

 ّٙوا, ٍّّذ 12ثٍغذ ِلح رٕف١ن ِْوٚع اٌمٕبح اٌغل٠لح .ٔز١غخ ى٠بكح ِؼلالد األِبْ اٌّالؽٟ أصٕبء ِوٚه اٌَفٓ

 ِزو ١ٌَّؼ ٌؼجٛه ٍفٓ 24أػّبي اٌؾفو ػٍٝ اٌغبف ٚاٌزى١َخ ٚاٌزغو٠ف ٚر١ٍٛغ ٚرؼ١ّك اٌزفو٠ؼبد اٌؾب١ٌخ ٌؼّك 

ٍٚزفززؼ لٕبح ا٠ٌٌَٛ اٌغل٠لح ٌٍؼًّ ثْىً هٍّٟ فٟ اٌَبكً ِٓ أغَطٌ ِٓ ػبَ . لل66َؽزٝ غبٌٛ 

 وو٠ُ اثٛاٌؼيائُ/ ٍٍَخ ِٓ اػلاك  ك ،                                                                                                    .2015



 

11 

 

                  فَهمعلىي نفسك  ًعرفخ ...المرأج في عَون األدب :مختارات

  
، ىكذا وصف الكاتب الكويتى سعود السنعوسى المرأة، كثيرة ىى الكممات والُجمل التى "لمرأة بعاطفتيا، إنسان يفوق اإلنسانا

نسرد فى السطور التالية أجمل ما .. تحدثت عن وضعيا فى المجتمع وكيف كان ليا تأثير فى كل شىء يحدث فى الحياة
... قيل عن المرأة

ذكاء المرأة ال يكمن فى قدرتيا عمى أن تحبب رجال فييا، المرأة الذكية ليست التى تجعل من نسيانيا أمرًا صعًبا، - "1 
".  أثير عبد اهلل الشمسى، الكاتبة السعودية"•• "المرأة الذكية ىى التى تجعل نسيانيا أمرًا مستحيل الحدوث

أما الرجل فيمتص حبو كما تمتص ورقة . عندما تحب المرأة تحب بصوت عال، وتعبر عن حبيا بالصورة والصوت- "2
".  نزار قبانى".. "النشاف قطرة الحبر، ويتآكل قمبو تدريجًيا كما يتآكل محرك السيارة من داخمو

". أحالمى مستغانمى".. "حين تخجل المرأة، تفوح عطرا جميال ال يخطئو أنف رجل- "3
مصطفى ".. "قبل أن تحكم عمى مضمونو.. المرأة كتاب عميك أن تقرأه بعقمك أوال وتتصفحو دون نظر إلى غالفو- "4 

". محمود
تبقى المرأة متوازنة حتى تتذّوق رجاًل ما، فيخمُط فى داخميا كل األشياء، بدًءا من لسانيا، ومرورًا بقمبيا وماضييا - "5 

". محمد حسن عموان"الكاتب السعودى ".. وحبيا ووفائيا
 7". توفيق الحكيم.". "إن عقل المرأة إذا ذبل ومات، فقد ذبل عقل األمة كميا ومات- "6 

".. فى قمب الرجل ألف باب يدخل منيا كل يوم ألف شىء ولكن حين تدخل المرأة من أحدىا ال ترضى إال أن تغمقيا كميا- "
".  الكاتب مصطفى صادق الرافعى

غسان .". "المرأة توجد مرة واحدة فى عمر الرجل، وكذلك الرجل فى عمر المرأة، وعدا ذلك ليس إال محاوالت التعويض- "8
".  كنفانى

والحب ليس .. بضعفو وقوتو.. إن المرأة تحب رجميا ليس ألنو أقوى الرجال، وال أوسميم، وال أغناىم، بل ألنو ىو- "9
". أحمد خالد توفيق".. "استعراض قوة لكنو طاقة عطاء دافئة مستمرة

نخطئ وال يحق ليا .. تمد وال نمد.. تحيض وال نحيض: نولد، نكبر، نموت، وال نعرف عن المرأة سوى ثالثة أشياء- "10 
.. الخطأ
 "اٌىبرت ٘بٔٝ إٌمْجٕلٜ" "
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                       ؟..!هل ذُخطُئ اُلهح                :قضية لممناقشة

ُِغلك ثّؼب١٠و اٌجؼ٘ األفو ٚثبٌطجغ .. َِؤٌخ اٌناد اإل١ٌٙخ ٟ٘ أِو ِؾََٛ, ٚاْ عب٘لن فٌٚٛه ٌٍقٛٗ ف١ٙب فؤٔذ اِب ىٔل٠ك ثّؼب١٠و ثؼُٚٙ, أٚ 

وً ِب فٟ األِو أْ اٍزؼبه اٌٛؽ١ْخ إٌّّٙغخ ثبٍُ .. ٌَذ ٕ٘ب ٌىٟ أٍىت اٌي٠ذ ػٍٝ إٌبه ثفزؼ ثبة اٌغلي فٟ أِو لل ال رملَ ِٕبلْزٗ أٞ عل٠ل

ِٓ اٌَّئٚي ػٓ ارَبع كائوح االٍزمطبة اٌٝ ٘نا اٌؾل؟ ِٚب ِلٜ للهح اٌزطوف ػٍٝ االٍزّواه فٟ : اٌل٠ٓ ثبد ٠طوػ أٍئٍخ ِزْبثىخ ِٚفبك٘ب

ا٢ٌٙخ    ؟!رٖل٠و ٕٕٛف اٌىوا١٘خ ٚاٌؼٕف؟ ًٚ٘ رىفٟ االٍزوار١غ١بد اٌؾب١ٌخ صمبف١بً ٚأ١ِٕبً ٚاعزّبػ١بً ٌٍزؼبٟٛ ِغ األفطبه اٌّزورجخ ػٍٝ ِب ٍجك

ال رقطئ ثبٌطجغ, ٟ٘ رغٚت أٚ رضٛه ٚرزؼبهن ؽَت اٌّٛهٚس اٌْؼجٟ فٟ ثؼ٘ اٌّؼزملاد, ٌىٕٙب فٟ ؽبٌزٕب اٌّزفوكح ٕ٘ب ال أظٕٙب رؾزًّ رغيئخ 

ٚاٌل٠ٓ لل ؽلك .. اٌناد اإل١ٌٙخ فٟ اٌل٠بٔبد اٌَّب٠ٚخ ِٓ ػٍَٛ اٌغ١ت ؽ١ش ال رٕفُن اٌّقٍٛلبد اال ثٍَطبْ.. أٚ رؼلك٠خ, أٚ رمجً ِغوك اٌزْى١ه

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفوك ٚاإلٌٗ ثجَبٛخ فٟ َِبؽخ هٚؽب١ٔخ فبٌٖخ ٚفب١ٌخ ِٓ أٞ رجؼبد ِبك٠خ, فبإلَٔبْ ١ٌٌ ٌٗ أِبَ هثٗ اال ػٍّٗ فمٜ, ٍٚٛف ٠ُغيٜ 

ثبٌزبٌٟ فبٌَّئ١ٌٚخ ٕ٘ب فوك٠خ ثؾزخ ٚال ِغبي ٌٍٍٛبٛخ ٚاٌىٙبٔخ ٚاٌزؤ٠ًٚ, ٌىٓ هثّب ٌَٛء .. ثٗ, ٌٚٓ ٠ٕٛة ػٕٗ أؽل ِٓ اٌجْو أٚ ٠ؾًّ أٚىاهٖ

اٌطبٌغ ظٙو ث١ٕٕب ِٓ ظٕٛا أُٔٙ ثْٟء ِٓ اٌلعً اٌفىوٞ ٚاٌزل٠ٓ اٌظب٘وٞ ٠َزط١ؼْٛ افزٖبه َِبؽخ اٌوٚؽب١ٔخ رٍه, ٚر١ٖٕت أٔفَُٙ ؽىّبء 

..! ٚفمٙبء ٚلٚبح ٠زؾىّْٛ فٟ ػمبئل اٌجْو ١َ٠ٚوْٚ ثُٙ وبٌمطؼبْ ٌّٖبئو غ١و ِؼٍِٛخ اٌّلٜ رؾذ ١َِّبد ػلح, وبٌغٙبك ٚاٌقالٓ ٚغ١و٘ب

 ..ٚرؾٚؤٟ ٕ٘ب ّٔبمط ِقزٍفخ ٌٍزطوف اٌفىوٞ اٌنٞ الزوْ ثغوائُ ػٕٖو٠خ, أٚ ػٍٝ األلً ِٙل ٌٙب ؽزٝ إٔجؾذ عيء ِٓ اٌٛالغ

 ِزطوف ٠ٙٛكٞ ِٓ إًٔ أِو٠ىٟ أٌٍ ؽووخ وبؿ اٌؼٕٖو٠خ فٟ كٌٚخ االؽزالي ا١ٌٖٟٙٛٔ, ٚثٖفزٗ اٌل١ٕ٠خ 1990 : 1932ِبئ١و ك٠ف١ل وب٘بٔب 

ٚفٍف١زٗ اٌزٍّٛك٠خ اٌّزطوفخ لبك اٌلػٛح ٌّؼبكاح اٌؼوة, ٍٚؼٝ ٌزٙغ١و اٌفٍَط١١ٕ١ٓ ِٚؾٛ اٌؼٕٖو اٌؼوثٟ ثبٌمٛح رّبِبً ِٓ األهٗ اٌّؾزٍخ, ٚلل 

عبءد ٔٙب٠زٗ ثوٕبٕز١ٓ فٟ اٌؼٕك أٍٛمّٙب األِو٠ىٟ ِٓ إًٔ ِٖوٞ ١ٍل ١ٖٔو ؽ١ش أهكاٖ لز١الً ػٍٝ أصو أؽل اٌقطت اٌزؾو١ٚ٠خ اٌزٟ أٌمب٘ب فٟ 

 ..1990فٕلق ثؾٟ ثوٚو١ٍٓ ا١ٌْٙو فٟ ٠ٛ١ٔٛهن ٔٛفّجو 

, ٚاٌلٖ كثٍِٛبٍٟ ػبُ فٟ فؤَب, اُٙ أٔلهً ٌٍؾية 1979أٔلهً ثٙؤظ ثو٠ف١ه ١َِؾٟ ِؾبفع ِؼبكٞ ٌإلٍالَ ٌٚل فٟ إٌو٠ٚظ فجوا٠و 

 ثبٌزٕىو فٟ ىٞ ّوٟٛ ٚفغو لٕجٍخ كافً ِجٕٝ ؽىِٟٛ أٍفود ػٓ ِٖوع صّب١ٔخ اّقبٓ, صُ 2011اٌزملِٟ ا١ّ١ٌٕٟ اٌّزطوف, ٚلبَ فٟ ١ٌٛ٠ٛ 

رٛعٗ اللزؾبَ ِؼَىو ١ٕفٟ فٟ عي٠وح أٚر٠ٛب ٚفزؼ إٌبه ِٓ ٍالػ آٌٟ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّوا٘م١ٓ فمزً أوضو ِٓ ٍجؼ١ٓ فوك فٟ عو٠ّخ ٟ٘ 

ثؼل فؾٔ ٍغً أٔلهً ػضود اٌْوٛخ ػٍٝ ٚصبئك رقٖٗ رلػُ كٌٚخ االؽزالي ا١ٌٖٟٙٛٔ .. األثْغ فٟ ربه٠ـ أٚهٚثب ٠مَٛ ثٙب ّقٔ ثّفوكٖ

 ..ثٛٙٛػ فٟ رٛعٙبرٙب اٌؼٕٖو٠خ رغبٖ اٌؼوة ٚا١ٌٍَّّٓ

ٚأف١واً فٟ ٔفٌ ا١ٌَبق, اٍزٛلفٕٟ ِمطغ رَغ١ٍٟ ٌْقٔ ٠ُلػٝ ؽغبىٞ ِؾّل ٠ٍٛف ّو٠ف ّٚٙورٗ أثٛ اٍؾك اٌؾ٠ٕٟٛ عبء ف١ٗ أْ اٌفمو 

اٌنٞ أؽً ثبألِخ اإلٍال١ِخ ٍججٗ رٕؾٟ إٌبً ػٓ ف١ٍٚخ اٌغٙبك, ٚأْ ِب لل ٠ؾوىٖ اٌّغب٘ل فٟ غيٚح ِب لل ٠ىْٛ أوضو ثّواؽً ِّب لل ٠ؾممٗ ِٓ 

٘نا ثبإلٙبفخ ٌّب لبٌٗ ػٓ أؽم١خ .. ٚهاء ٕفمخ أٚ رغبهح, ثْوٛ أْ رىْٛ ا١ٌٕخ فمٜ ِؼمٛكح ػٍٝ اػالء وٍّخ هللا ١ٌٌٚ اٌَؼٟ ٚهاء اٌغٕبئُ

ٌٚألِبٔخ ؽبٚي ٘نا اٌىبئٓ رٖؾ١ؼ ِب لبٌٗ الؽمبً فٟ ِمطغ أفو, ٌىٕٗ ِب ٌجش أْ فَو اٌّبء ثبٌّبء .. اٌّغب٘ل فٟ ٍجٟ إٌَبء ٚأٍو اٌوعبي ٚاألٛفبي

 !..ٌُٚ ٠َزطغ اٌقوٚط ِٓ ٘نٖ اٌَمطخ, ثً أظٕٗ لل ػّك اٌُغوػ ثّب ٠ىفٟ

اما وبْ اٌمبٍُ اٌّْزون ٍٍٛو١بً فٟ اٌؾبالد اٌَبثك موو٘ب ٘ٛ رطوف ك٠ٕٟ ِمزوْ ثبٌؼٕٖو٠خ, ٚصالصزُٙ ٠ّضٍْٛ ك٠بٔبد ٍّب٠ٚخ ٠َلَّػٟ اٌمبئّْٛ 

ػ١ٍٙب ثؤُٔٙ ٠مجٍْٛ ثبٌزؼب٠ِ ٚثبالفزالف ِغ األفو فٟ اٌوأٞ ٚاٌوإ٠خ, فىُ ِٓ اٌلِبء ٍزٕيف اماً, ٚوُ ِٓ اٌٛلذ ٍَٕزغوق ٌَٕزط١غ رغبٚى رٍه 

اٌزّض١ٍ١خ اٌَق١فخ ٚ٘نا اٌفىو اٌّزؾغو؟ ً٘ رؼٟ رٍه اٌّقٍٛلبد ِب رفؼً ؽمب؟ ٚاٌٝ أٞ ِٕطك ٠َزٕلْٚ؟ ًٚ٘ ٕ٘بن ػمالء ٠َزط١ؼْٛ ِمبهػزُٙ 

ثبٌؾغخ ٚاٌجو٘بْ ٌٚؾل أ٠ل٠ٌٛٛع١زُٙ اٌَم١ّخ؟ ِضً ٘ئالء ِٓ ٍفواء اٌغب١ٍ٘خ ٠ًَٙ هٕلُ٘ ٚؽٖبهُ٘ أما ِب اػزوفٕب أْ ِواكُ٘ ٘ٛ رط٠ٛغ 

                                                                                                                         ..إٌٖٛٓ اٌّملٍخ ٌزىْٛ ٔٛاح ٌُؾىُ أٍبٍٗ اٌّن٘ج١خ ٚاٌطبئف١خ, ٚأْ رٖجؼ أفىبهُ٘ اٌْبمح ٟ٘ اٌْو٠ؼخ األٍب١ٍخ فٟ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ

اٌؼمً اٌجْوٞ ٌُ ٠َزٛػت فٟ اٌجلء فىوح ٚعٛك ِؼجٛك غ١و ِوئٟ أٚ ًٍِّٛ, ألٔٗ ٌُ ٠زّىٓ ؽ١ٕٙب ِٓ اٍز١ؼبة اكاء اٌؾٛاً ٚرٛظ١فٙب وّب 

ُّو, ٚ٘ىنا.. ٠ٕجغٟ, فىبْ ػ١ٍٗ أْ ٠غوة ٠ٚفبًٙ صُ ثؼل٘ب ٠زقن اٌمواه .. ٚثٙنا اٍزطبع أْ ٠فوق ث١ٓ اٌقطو ٚاألِبْ, ٚإٌبفغ ٚاٌٚبه, ٚاٌؾٍٛ ٚاٌ

ٚوٍّب رملَ ثٗ اٌؼّو ٚػظّذ َِبؽخ اٌزغوثخ, رغلٖ ٠ًٖ اٌٝ فبٔخ اٌّفبٍٙخ ث١ٓ اٌغش ٚا١ٌَّٓ, ٚػٕل٘ب فمٜ رجلأ ِالِؼ اٌؾٚبهح فٟ اٌزجٍٛه, 

اإلَٔبْ األٚي رؤًِ ٚاعزٙل ٚإٔبة, أِب اإلَٔبْ اٌؾبٌٟ فؤظٕٗ ى٘ل اٌزغوثخ ٚاٌغٙل ٚغٍجٗ اٌقٛف ػٍٝ ِب أؽوىٖ ِٓ هفب١٘خ ِفوٛخ, ٌٙنا اوزفٝ 

                                                                                                                                                        ..ثّب ٠ُملَ ا١ٌٗ ِٓ فالٕخ ٟ٘ فٟ اٌغبٌت رؼبكي فٟ رلٟٔ َِزٛا٘ب ػٖبهح اٌزقٍف فٟ ػٖٛه اٌغب١ٍ٘خ

و ثؤفطو ِوؽٍخ ػٍٝ اإلٛالق ؽ١ش ثٍغ االٍزمطبة ألٖٝ ِلٜ, ٚاٌفزٕخ ؽلصذ ٚالزؤذ ثبه٘بة أٍٛك رزٛػلٔب ثٗ ػٖبثبد ِٓ  ُّ اٌجْو٠خ رَ

اٌؾٍٛي اٌزم١ٍل٠خ ٌٓ رٍٖؼ ٌٙنٖ اٌّوؽٍخ, ٚأفْٝ أْ األع١بي اٌغل٠لح ٌُ رؼل رَزٛػت ٘نا اإلففبق, اٌم١ُ .. اٌّوريلخ رو٠لٔب فبٙؼ١ٓ َِز١ٍَّٓ

أٚ أْ .. اٌّغزّؼ١خ ا١ٌٍَّخ ٚاٌٖؾ١ؼ ِٓ األك٠بْ رزواعغ أِبَ ٛٛفبْ اٌؾلاصخ اٌنٞ ال ٠مجً اٌزو٠ٚ٘, فبِب أْ ٔغزش اٌزطوف ٚٔؼ١ل ؽوس األهٗ

ٍٛاء افزؤب ٘نا أٚ مان ٚعت االػزواف ثؤْ ُعً اٌقطؤ ٘ٛ إٔٔب آصؤب اٌّٖذ .. َٔزٍَُ ٌٍطٛفبْ ٚٔزون ِّٙخ اإلٕالػ ٌّٓ لل رُىزت ٌُٙ إٌغبح

                                                                                             ..٠ٛٛالً ٚرووٕب ػمٌٕٛب فو٠َخ ٌٍغًٙ ٚاٌزغ١ًٙ ؽزٝ أز١ٕٙب ٌٙنا اٌٛٙغ اٌّزلٟٔ

 !..ٌىٕٙب ال رقطئ أثلاً .. ٚثّؼب١٠و اٌؼٖو اٌؾبٌٟ ا٢ٌٙخ لل رغٚت ثَجت ِب الزوفٕبٖ ِٚبىٌٕب ٔمزوفٗ ِٓ آصبَ فٟ ؽك أٔفَٕب

 ِؾّل أؽّل فئاك- ثمٍُ 
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  !!!الداعية     مع   حوار ٌ      :واحة االيمان  

                                          

 

اإلٍالَ األٚي ٠ٚوّكٖ اٌٝ إٌٔٛٗ ٚوُٕذ لل ؽٚورٙب ٌٗ فٝ ,فٝ ِؾبٙوح ١ٌٍْـ اٌموٙبٚٞ ٠ٛٙؼ ف١ٙب اإلٍالَ اٌٖؾ١ؼ 

ِٕزٖف اٌضّب١ٕٔبد فٝ اٌلٚؽخ ثمطو ٚلل وٕذ فٝ مٌه اٌٛلذ فٝ اٚائً اٌضالص١ٕبد ِٓ ػّوٜ ّبثب فوؽب ثبٌؾ١بح ِٚؼؾجب ثىزجبد 

اٌموٙبٜٚ  ٚفٖٕٛب كػٛرٗ ١ٌٍٍَّّٓ ثبٌزفى١و ٚاػزجبهٖ فو٠ٚخ ػٍٝ وً ٍَُِ ٚونٌه ؽوثٗ اٌْؼٛاء ٙل اٌغّٛك اٌفىوٜ 

 .فٝ االٍالَ ٚفٖٕٛب غالح اٌٍَف١١ٓ ٚاٌٛ٘بث١١ٓ ِّب عؼٍٗ ِؾٜ اٌٙغَٛ ِٓ اٌىض١و٠ٓ 

  :ٚلل ٌقٔ اٌموٙبٜٚ اإلٍالَ ثٚٛاثٜ أهثغ

 .فبإلٍالَ وبًِ ٚال ٠مجً اٌي٠بكح ٚاال وبْ ثلػخ :ال ى٠بكح ػ١ٍٗ

 .فبإلٍالَ وً ال ٠زغيأ فٕؤفن ِٕٗ ِب ٠زّبّٝ ِغ اٌٙٛا وّب ٠وكٞ اٌجؼ٘ :ِٕٗ ال أزمبٓ

 فٕٙبن فوق ث١ٓ اٌزّٛوً ٚاٌزٛاوً ٚث١ٓ اٌي٘ل ٚرون ػّبهح األهٗ :ال ر٠ْٛٗ ٌٗ

فٍىً ػًّ ِملاه ِٚورجخ ف١ٛٙغ وً ػًّ فٟ ِورجزٗ اٌْوػ١خ ال ٔقً ثبٌَٕت ث١ٓ األػّبي فال ٔئفو ِب ؽمخ  :ال افالي ثَٕجٗ.

 .اٌزمل٠ُ ٚال ٔملَ ِب ؽمٗ اٌزؤف١و

فزم١ُ  :ّؼجخ رزغٗ اٌٝ اٌّغزّغ ٚ,.فزٍٖؾٙب ثبإل٠ّبْ ٚاٌزيو١خ :ّؼجخ رزغٗ اٌٝ إٌفٌ :ٚاّبه اٌٝ اْ اإلٍالَ مٚ ّؼٍت أهثغ

 .فبٌٕظبَ ا١ٌَبٍٟ لبئُ ػٍٝ اٌؼلي ٚاٌْٛهٜ :ّؼجخ رزغٗ اٌٝ اٌؾىُ ٚ.ف١ٗ اٌؼلاٌخ ٚاالٌزىبًِ

 .ٌزؼّو األهٗ ٚرم١ُ ؽٚبهح ِز١ّيح :ّٚؼجخ رزغٗ اٌٝ اٌىْٛ

ٚا١ٌَٛ ٚلل رغ١و اٌؾبي ٚأمٍت اٌٚل اٌٝ اٌٚل  ٚإجؼ اٌموٙبٜٚ ٛوفبً فٝ اٌّْىٍخ ثلال ِٓ اْ ٠ىْٛ ٛوفب فٝ اٌؾً  ٚالٔٗ 

ِٚضً وض١و ِٓ ػٍّبء ا١ٌٍَّّٓ أغٌّ فٝ اٌقبٓ َٚٔٝ ِب ػٍّٗ ٌٕب ِٓ أْ اٌؼبَ اُ٘ ِٓ اٌقبٓ ٚالٔٗ هوت لطبه اٌؼٕبك 

الٛي ٌٗ ٠ب ١ٍلٜ اٌلاػ١خ اٌٝ ا٠ٓ أذ ٍبئو ؟  ... ثلال ِٓ أْ ٠ٍٕٕٛب اٌٝ لطبه اٌؾىّخ ٚاٌزؼمً 

ً٘ اٌؾىّخ اْ ًٍٔٚ اٌْجبة ثبػّبٌٕب اٌزٝ رٕبل٘ الٛإٌب ؽزٝ ٠ٕمٍجٛا ِٓ ٍٚط١خ االٍالَ اٌٝ اٌزْلك اٌجغ١٘ ٠ٕٚغَّٛا فٝ 

اؽٚبْ ِٕظّبد اٌزْلك ِضً اٌمبػلح ٚكاػِ ٚغ١و٘ب ؟؟؟؟؟   

ء ووا١٘خ فٝ ا٢فو اٌنٜ ال ٔؾجٗ ٚال ٔئ٠لٖ ٚاْ ٔلػٛ اٌٝ اٌؼٕف ثبٍُ اٌل٠ٓ ٚ  ً٘ اٌؾىّخ اْ ٔؼبٔل إٌّطك َٚٔبٔل اٌّقطٝ

ثلال ِٓ اْ َٔزؼًّ ٔؼّخ هللا ٌٕب ٚ٘ٝ اٌؼٍُ فٕمٍت اٌؾمبئك ٚٔي٠ف االؽىبَ ثبٍُ اٌل٠ٓ ٚاٌل٠ٓ ِٕب ثواء ؟؟؟؟ 

ً٘ ِٓ اٌل٠ٓ اْ ٔؼ١ت ػٍٝ ِٓ أمٍت ػ١ٍٕب ٚٔلػٝ إٔب اٌْوػ١خ صُ ٔلػٛ إٌبً  اٌٝ االٔمالة ٚاٌؼٕف ؟   

 (ػبٌه ػ١ٍه اما فؼٍذ ػظ١ُ ... ال رٕٗ ػٓ فٍٍك ٚرؤرٟ ِضٍٗ )ل١ٖلرٗ ا١ٌْٙوح ٠مٛي اثٛ االٍٛك اٌلإٌٝ فٝ 

ف١ب أ٠ٙب اٌلاػ١خ اٌىج١و اٍزؾٍفه ثبهلل اٌؼظ١ُ اْ رؼٛك اٌٝ ٍٚط١زه ٚاْ رؼٛك اٌٝ اٌؾىّخ  ٚاْ رقزُ ؽ١بره ثّب ػٍّزٕب  ِٓ 

ؽىّخ  فزلػٛ اٌٝ ٚؽلح اٌٖف ٚاٌٝ فمٗ اال٠ٌٛٚبد وّب ػٍّزٕب ٚأْ ٔٙزُ ثبٌؼبَ ٚ٘ٛ ٚؽلح ا١ٌٍَّّٓ لجً اٌقبٓ ٚ٘ٛ 

اٍزؼبكح اٌؾىُ اٌنٜ فملٔبٖ ٚاْ ٔٛٙؼ االٍالَ اٌنٜ ٔلػٛ ا١ٌٗ ١ٌٌٚ االٍالَ اٌنٜ ٠غجؤب اػلءٔب اٌٝ اٌزَّه ثٗ 

ًُ اٌٝ اٌىفو ٚاٌؼ١بى ثبهلل   ..........ٚاٌَال ػٍٝ ِٓ ارجغ اٌٙلٜ , ٚلبٔب هللا ٚا٠بوُ ّو اٌؼٕبك اٌنٜ ٠ٕٛ

 ابن البشير / إعداد  
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ُٓ فٝ ىِٓ اٌجٍطغخ !!!! ػفٛاً ٠ب ٍبكح فٕؾ

أْ ٠ؾلس ٘غَٛ ِٕظُ ػٍٝ لٛارٕب ٍٛاء ِٓ اٌْوٛخ اٚ اٌغ١ِ فٝ ١ٍٕبء ٠َٚزّو ٌَبػبٍد ٛٛاي   -1   

 ٠ّٚٛد ف١ٗ اٌؼْواد ِٓ اٌّٖو١٠ٓ ف١فوػ ثؼ٘ اٌّٖو١٠ٓ ٠ٍٍْٚٙٛ ثؤْ إٌظبَ فٝ ِٖو                        

.....         ٍٛف ٠َمٜ فٙنٖ ثٍطغخ فٝ االٔزّبء ٚا١ٌٕٛٛخ

 أْ ٠قوط ػ١ٍٕب اٌّزؾلس اٌؼَىوٜ اٌّٖوٜ ف١ٖف ِب ؽلس ثؤٔٗ ػجٛه عل٠ل ٌّٖو ػٍٝ االه٘بة  -2   

٠ٚمٛي اٍزْٙل اٌؼْواد صُ ٠َزّو ؽزٝ االْ فٝ االػالْ ػٓ فزً اٌّئبد ِٓ االه٘بث١ٓ ٚاٍزّواه       

      ٘غُِٛٙ ػٍٝ اٌمٛاد اٌّٖو٠خ ثال ٔٙب٠خ ٚاٌْؼت ٠فوػ ٌٍؼجٛه اٌغل٠ل ٠َٕٚٝ ِب ؽلس فٙنٖ ثٍطغخ فٝ  

...       اٌْؼٛه ثبٌَّئٌجخ ٚ االٔزّبء ٚإٌٛٛجخ

أْ رؼٍٓ ِٖو هئ١َب ٚعىِٛخ ّٚؼجب اْ ِْوٚع لٕبح ا١ٌٌٍَٛ اٌغل٠لح ٘ٛ أغبى ٠ُؾَت   - 3      

          ٌٍْؼت ٚاٌغ١ِ اٌّٖوٜ ٚأٗ ١ٍؼٛك ثبٌوفبء ػٍٝ ِٖو ف١َقو اٌجؼ٘ ِٓ اٌّٖو١٠ٓ  

      ٠ْٚجْٙٛ اٌّْوٚع ثبٌزوػخ ٠ٕٚزظوْٚ رفغ١و ٕ٘ب  ٚ٘غَٛ اه٘بثٝ  ػٕبن فٙنٖ ثٍطغخ ال ٠َب٠ٚٙب  

.....          اال اٌق١بٔخ اٌؼظّخ

 ػٕلِب ٠طبٌت ثؼ٘ اٌؼمالء ِٓ اٌْؼت اٌّٖوٜ  ثبٌزٛافك ث١ٓ االٛواف ِئ٠ل٠ٓ ِٚؼبه١ٙٓ -4       

      ؽمٕب ٌلِبء اٌّٖو١٠ٓ ٚؽفظب ٌّملهاد ِٖو ٚربه٠قٙب اٌىج١و ف١مَٛ اٌجؼ٘ ِٓ اٌّئ٠ل٠ٓ ثبٌٙغَٛ  

    ػ١ٍُٙ ٠ٕٚبكْٚ ثَوػخ رٕف١ن اؽىبَ اإلػلاَ  ٚػٍٝ اٌغبٔت االفو ٠زؼبٌٝ ٕٛد اٌّؼبه١ٙٓ ثبٍزّواه اٌؼٕف     

     ٚاٌزمبرً ٚوؤْ اٌلَ اٌّٖوٜ هف١ٔ ػ١ٍُٙ فٙنٖ ال ّه ثٍطغخ ِٓ اٌغ١ّغ ِئ٠ل٠ٓ ِٚؼبه١ٙٓ                           

 (ٚوُ ما ثَّٖو ِٓ اٌّٚؾىبد ٌٚىٕٗ ٙؾٌه وبٌجُىب  ) ٕٚلق اٌْبػو ؽ١ٓ لبي 

 

 اثٓ اٌجٍل/أػل ٘نا اٌؼلك

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان صفحة من غير عنوان  
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  السرطان من وتحميك قلبك تقوى االخضر الشاي من وكوب تفاحة:المنوعات صفحة

    
أشارت العديد من الدراسات إلى أن تفاحة فى اليوم مفيدة جدًا، لكن تكون أكثر فائدًة عند  

إضافتيا ضمن نظامك الغذائى مع الشاى األخضر، حيث أظيرت دراسة عممية حديثة أشرف 
عمييا فريق من العمماء من المعيد البريطانى لبحوث األغذية أن المواد الكيميائية الطبيعية 

الموجودة فى التفاح والشاى األخضر، يمكن أن تحمى الجسم ضد مشاكل صحية خطيرة مثل 
التفاح والشاى األخضر يقيان من تصمب الشرايين وقد وجد الدكتور • . أمراض القمب والسرطان

، ”VEGF“ بول كرون أن البوليفينول الموجود فى التفاح والشاى األخضر يمنع بروتين يسمى
الذى يحفز عممية تصمب الشرايين، التى يتم فييا انسداد الشرايين بنسبة عالية من المواد 

 وأوضح الباحثون أن بروتين. الدىنية، مما قد يؤدى إلى النوبات القمبية والسكتات الدماغية
“VEGF”  يسبب تكون بعض خاليا السرطان، كما أنو يضر باألوعية الدموية، التى ليا دور

الفوائد الصحية لمبوليفينول وربطت دراسات سابقة استيالك كميات • . رئيسى فى تطور السرطان
كبيرة من األطعمة، التى تحتوى عمى مادة البوليفينول إلى الفوائد الصحية، مما يدل عمى أن مادة 

أكسيد النيتريك يوسع األوعية • . وتمنع إشاراتو ”VEGF“ البوليفينول تمنع تكون بروتين
الدموية ووجدت الدراسة أيضا أنو من خالل تنشيط مادة البوليفينول تزيد كمية أكسيد النيتريك 

وفى . فى الدم، والتى يمكن أن تساعد عمى توسيع األوعية الدموية ومنع الضرر الذى يوقع بيا
 فى المائة أقل 27الشير الماضى، وجدت دراسة أن األشخاص الذين يتناولون تفاحة يوميا ىم 

 ( موقع اليوم السابعمنقول من )             .عرضة لمحاجة لزيارة الصيدلى لمحصول عمى األدوية
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NEW   SUZ   CANAL 

 
 

             A woman looks at a new section of the Suez Canal during a media tour  
 
Egypt Is Struggling to Cope With Its ISIS InsurgencyISIS Claims Responsibility for Rocket Attack on 
Egyptian Navy ShipISIS Supporters Claim Fatal Car Bombing in Egypt’s CapitalBeijing Wins Bid to 
Host 2022 Winter Olympics NBC NewsTrash or Evidence? Beachcombers Seek MH370 Clues NBC 
NewsJewish Extremists Eyed in Fire That Killed Toddler NBC News 
Egypt has completed construction of a multibillion-dollar expansion of the Suez Canal that the 
government says will boost the country’s economy and aid world trade.The expansion was a massive 
project completed in just one year after it was initially projected to take three. It adds 35 kilometers of 
new channels, in addition to 37 kilometers of existing waterways that were dredged to allow larger 
ships to pass. According to the Suez Canal Authority, 258 million cubic meters of earth were removed 
from the desert to cut the new channels.The development will allow more ships to pass through the 
canal on a given day, reducing wait times for one of the world’s most important shipping channels. The 
government expects that the project, along with increases in world trade, will increase the daily 
number of ships from 49 at present to 97 a day by 2023. The project’s total cost is more than $8 billion, 
but the government claims it will more than double the annual revenue generated by the canal, which 
is currently around $3 billion.The canal was completed in 1869 and it allowed ships to get from Europe 
to South Asia without sailing around Africa. Control of it was considered so important that Britain, 
France and Israel tried to wrest it away from Egypt in 1956For Egypt’s military-backed government, the 
completion of the project at lighting speed offers a chance to project an image of competence, 
prosperity, and stability after years of unrest following the 2011 uprising that unseated president Hosni 
Mubarak. The new portions of the canal are set to be inaugurated next week in an elaborate ceremony 
in which the government is expected tout the new canal as glorious achievement.The task of 
portraying Egypt as stable takes on a particular urgency since the Egyptian state is fighting an ongoing 
battle against insurgents based in the Sinai Peninsula. An upsurge in attacks began in July 2013 after 
Egypt’s armed forces deposed Islamist president Mohamed Morsi who had been elected a year 
Selected by: Shereen   
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