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مصُر المؤمنت تعيش فرحت المولد النبوى  مع اجواء عيد الميالد 

                               

 

 مجمة           

 ثقافية سياسية اجتماعية 
 لمرأى والرأى اآلخر

تصدر مـجـلة شـهـرٌـة  •
أول كل شهر 

  سعٌد ابوالعزابم/ربٌس التحرٌر
: سٌكرتارٌة التحرٌر

إكرامى نجم - طارق عبداللطٌف   
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 ًَ ػبّ ٝاٗزْ ثق٤و     :كممةالعدد

 
 

 2016كل عام وانتم بخير ومحبة وجعل اهلل العام الجديد 
عام الخير واالمن واالمان لمصرنا الحبيبة  وان تكون ىى 
البداية لنا جميعا كى نعود الى مصر وتعود مصر لنا ان 

فمصر تتسع لمجميع ومصر تظمل عمى جميع ,  شاء اهلل 
..... ابنائيا بال تفريق وبال خالفات 

ان مصر ىذه االيام فى أشد الحاجة الصطفاف ابنائيا 
مصر جميعًا تحت راية واحدة وىدف واحد فمصر لمجميع و

...... فوق الجميع
 فى السنة التاسعة اوىى تخطو خطواتو (مجمة البشير)و

 التى عمى عاتقيا فالكممة ىعشرة لتدرك حجم المسؤلية الكبر
مسؤلية  والخبر مسؤلية ونحن فى مجمة البشير لنعاىد القراء 

ى اآلخر أى والرأان تكون دائما مجمة البشير ىى منبر الر
منبر الخبر الصادق والتحميل الدقيق والموقف الصادق 

اننا اعضاء تحرير مجمة البشير لنوجو رسالة حب .والشفاف 
وتقدير لمصر ولشعبيا من جميع االطياف ولنسال الحكومة 

متى ينعم الشعب المصرى )السؤال الذى يحير الجميع وىو
               وكذلك نسأل المعارضة السؤال االىم وىو (بخير مصر؟

 (متى نضع صوب اعيننا مصمحة مصر قبل اى مصمحة؟ )
الى متى  )وفى النياية لنسأل مصر السؤال االخطر وىو

 (تتحممين اخطاء ابنائك يا مصر ولِك اهلُل يا مصر

  :إقرأ فى ىذا العدد 
  2صربٌس التحرٌر/ٌقلم كل عام وأنتم بخٌر :كلمة العدد * 

                                              العبث بالمقدسات االسالمٌة :دفتر االحوال الشخصٌة *
 3                    ص           إكرامى نجم       /مهندس

مصر المؤمنة تحتفل بالمولد النبوى   :صورة الغالف* 
 4ص           ابن البلد / بقلم              وبمٌالد المسٌح

  : ركن الرٌاضة *  
 5                       ص       كابتن كٌمو        / إعداد 

 5ص      اٌهاب فوزى  /بقلم      خواطر:  وجهة نظر * 

                    من بردة االمام البوصٌرى:  ركن األدب *

 6 ص                          طارق عبد اللطٌف     / إعداد

خمسة طرق سحرٌة للتواصل مع الجسد : لك ٌا سٌدتى* 

           7       ص                   بنت  النٌل            / إعداد  
                                                         الشتات  المصرى:   ركن المصرٌٌن بالخارج*

 8   ص                     احمد حسٌن عثمان  /  إعداد 

   من اقزال الراحل جالل عامر                                                   :  صفحة الفكر* 
 8ص                        محمد عبد الستار    / اعداد    

                                   جبل الكرٌستال:مصر التى ال ٌعرفها المصرٌون *  
  9ص                                   ابوالعزابمكرٌم/ إعداد د

  !هٌكل من التزٌٌف الى التخرٌف  :قرأت لك*
 10ص            )من كتاب ارهاصات ثورة الجزء الثانى( 

 ال السٌسً باق وال االخوان اخوان                       :قشةقضٌة للمنا*
                11صالمصرى أفندى                                   / بقلم

                       بٌن أهل الفرض وأهل الفضل :واحة االٌمان*
  12صاحسان محمود السوسى                       / اعداد 

 13ص    عشرٌن خمستاشر     :صفحة من غٌر عنوان*

 14            ص    آه ٌابلد &حاسبوا مبارك : مختارات*

                  2015 اهم االكتشافات العلمٌة فى  :صفحة المنوعات

 15حامد الشٌخ                                    ص/اعداد 

AL BASHIR MAGAZINE                        16  ص 
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               اكرامى نجم/ اعداد م                    حاإلٍال٢ٓ ثبُٔولٍبد اُؼجش            :اُْق٤ٖخ األؽٞاٍ ككزو

 اُ٘ج٢ ىٝعبد ٝ اٌُواّ اُٖؾبثخ ّق٤ٖبد ٝ هٓٞى ٝ األػواٗ اٍزجبؽخ ٣زْ كؼ٘لٓب أُزٞهغ ًبٕ كٜنا األفاله٢ االٗؾلاه ٖٓ أَُز١ٞ ٛنا ا٢ُ َٖٗ إ الثل ًبٕ ٗؼْ

 رغل ال اإلٍال٤ٓخ اُوٓٞى ٝ أُولٍبد ػ٢ِ اإلٛبٗبد كجبُطجغ !!علا ٓجٌوح عبءد ُألٍق ٝ ٌُٜٝ٘ب ، اإلٍال٤ٓخ أُولٍبد اٍزجبؽخ ٓوؽِخ ا٢ُ ٍَٖ٘ اٗ٘ب الثل كٌبٕ

 إٔ ٢ٜ٘ٔ٣ ال ٛ٘ب أٗب .األه٠ٖ أَُغل اُؾو٤٤ٖٓ صبُش ٝ اُوجِز٤ٖ ا٢ُٝ ػٖ ٤ٜٕٕٞ ث٢٘ ثَِبٕ ٣زؾلس ٝ عِلر٘ب ث٢٘ ٖٓ اٗٚ ٗظٖ ٖٓ ٣٘زل٘ ؽز٢ ػٜ٘ب ٣لاكغ ٖٓ

 ٓؼٚ ٣ز٘بكٌ ٝ هٖل ٝ ػٔل ػٖ ٣قطأ اُوعَ ئٕ ثَ ٓوٖٞك ؿ٤و فطأ ك٢ ٣وغ ُْ ألٗٚ أُ٘يُٚ ؽط٤ٜ ػ٘ل١ ٌُ٘ٚ ٝ ، اُوله هك٤غ ٣وبٍ ًٔب ًبرت اٝ ّإٔ مٝ أك٣ت اُوعَ

 أث٘بء ٖٓ اُغب٤ِٖٛ ٝ اُضوبكخ ػل٢ٔ٣ ٖٓ اُجؼ٘ ػوٍٞ رِٞس ٓياػٔٚ روى ػلّ ٝ ػ٤ِٚ اُوك ٖٓ الثل كٌبٕ .٤ٜٕٕٞ ث٢٘ أهوثبء ٖٓ أؽجبثْٜ ئهٙبء ك٢ اٌُض٤وٕٝ

 ػ٢ِ كآـخ أكُخ ئال ٓ٘ٚ رَٔغ ال ٣زؾلس ػ٘لٓب اُن١ اُوعَ ػٔبهح ٓؾٔل اُلًزٞه ا٤َُِٖٔٔ ٝ اُؼوة أُلٌو٣ٖ أػالّ ٖٓ هعال هبُٚ ٓب أْٗو ٛ٘ب اٗب ُٜنا ٝ ، األٓٚ

 "ا٤ُٜٞك٣خ اُلكبع هاثطخ" ْٗورٜب ٝص٤وخ ٖٓلهٙ ى٣لإ ٣ٍٞق هبُٚ ٓب" : ػٔبهح ٓؾٔل اُلًزٞه ٣وٍٞ ٛ٘ب ٝ .اُْي روجَ ال اُز٢ اُوكٝك ك٢ ثواػزٚ ٝ ؽل٣ضخ ٕلم

صْ "  حاَُٖ ٗلٌ ٖٓ ٓب٣ٞ 15 ٣ّٞ أُغِخ ٗلٌ ك٢ ػ٤ِٜب هككد ٝأٗب 1999 ٍ٘خ أثو٣َ 18 ثزبه٣ـ اُؼوث٢ األٛواّ ثٔغِخ اُٞص٤وخ ٛنٙ ُْٝٗود .. ٓإٍَٜب ًٝزجٜب

 اُن١ ٍجؾبٕ" األه٠ٖ أَُغل ػٖ اٌُو٣ٔخ ا٣٥خ ٗيُذ ػ٘لٓب أٗٚ ئ٠ُ رَز٘ل ى٣لإ ٣ٍٞق هككٛب ٝاُز٢ اُٞص٤وخ ٛنٙ ك٢ عبءد اُز٢ اُْجٜخ ": ٣َزٌَٔ ؽل٣ضخ هبئال

 ٓوكٛب اُْجٜخ ٝٛنٙ .. األه٠ٖ أَُغل ٠َٔ٣ اُولً ك٢ عبٓغ َٓغل ٛ٘بى ٣ٌٖ ُْ ٤ٓالك٣ًّالب 621 ٍ٘خ ك٢ األه٠ٖ أَُغل ئ٠ُ اُؾواّ أَُغل ٖٓ ٤ُالًال  ثؼجلٙ أٍو١

ب ٣ٌٖ ُْٝ اُؾواّ أَُغل ٖٓ ثٚ أٍو١ كبُوٍٍٞ "َٓغل" ٌُِٔخ اُلْٜ ػلّ ًأل ب ٝال هبئ ًأل ب ًبٕ ثَ اُؾواّ أَُغل ك٢ ٓو٤ ًأل  ا٢ٌُٔ اُؾوّ ٖٓ ثٚ أٍو١ أ١ ٌٓخ ك٢ ٓو٤

 ألٕ ا٢ٌُٔ، اُؾوّ ٖٓ اإلٍواء ػٖ ٣زؾلس ٝئٗٔب "اُؾواّ أَُغل" أٝ "األه٠ٖ أَُغل" أٍٜب ّٝجبث٤ي علاه أٝ ث٘بء ػٖ ٣زؾلس ال كبُووإٓ اُول٢ٍ؛ اُؾوّ ئ٠ُ

 ..ثبُولً ٤ٌُٝ ثبَُؼٞك٣خ ٓٞعٞك األه٠ٖ أَُغل إٔ ى٣لإ ٣ٍٞق ًالّ ٛٞ اُضب٢ٗ األٓو": ٝ ٣قزْ اُلًزٞه ػٔبهح ؽل٣ضخ هبئال."اُول٢ٍ اُؾوّ ئ٠ُ ؽوّ، ٌٓخ ًَ

 ػبّ ٤ُٞ٣ٞ ك٢ اإلٍوائ٢ِ٤ ا٤ٌَُ٘ذ ك٢ اٌُالّ ٛنا ٝهبٍ ا٤ٗٞ٤ُٜٖخ، ثبه٣الٕ عبٓؼخ ك٢ أٍزبم ٝٛٞ "٤ًلاه ٓٞهكفب١ اُلًزٞه" أٍٚ ٣ٜٞك١ أٍزبم هبُٚ اٌُالّ ٛنا

 ٌٓبٗٚ األه٠ٖ أَُغل ألٕ ٌٓخ ئ٠ُ اُٖقوح هجخ أؽغبه ٣ؾِٔٞا إٔ ا٤َُِٖٔٔ ٝػ٠ِ ٣ٜٞك٣خ اُولً ئٕ :ٝهبٍ اُٞاؽل ثبُؾوف ى٣لإ هبُٚ ٓب ٣ٜٞٓب ٝهبٍ 2009

 ئماػخ اٍزٚبكزٚ ا٤ُٜٞك١ األٍزبم ٝٛنا ٓ٘ٚ، اُوو٣ت األك٠ٗ أَُغل ك٢ أفوٟ ٝأؽ٤بًٗالب ،أؽ٤بًٗالب اُوٍٍٞ ك٤ٚ ٢ِٖ٣ ًٝبٕ ٝاُطبئق ٌٓخ ث٤ٖ "اُغؼواٗخ"

 ْٓبهف ػ٠ِ "هجبء" َٓغل ٛٞ اإلٍالّ ك٢ ث٢٘ َٓغل أٍٝ إٔ ػ٠ِ أعٔؼٞا اإلٍالّ ػِٔبء ًَ إٔ أهٍٞ . هبُٚ اُن١ ٛنا ٝهككٝا "ا٤ٌَُٜ ث٘بء أٓ٘بء أَُز٤ٖ٘ٛٞ"

 ؽ٤بر٘ب ك٢ ٗلوم إٔ ٣ٝغت .. أٌُبٕ ٛنا ك٢ َٓغل ث٢٘ هل أٗٚ ػبهَ ٖٗق ؽز٠ أٝ ػبهَ ٣وَ ُْٝ اٍزوجَ ٤ًق ٗؼوف ُِطبئق ٌٓخ ٖٓ هؽِزٚ ك٢ ٝاُوٍٍٞ ..أُل٣٘خ

ا أٍٜب ٤ٌُٕٞ اإلٍال٢ٓ اُلزؼ ثؼل إَُِٔٔٞ ْٛ اُولً ٍٔبٛب ٖٓ ٌُٖ "ئ٤ِ٣ب" ر٠َٔ اُولً ًبٗذ ٗؼْ  .اإلػالّ ٣ٖ٘ؼٚ ًٝبرت اُؼِْ ٣ٖ٘ؼٚ ًبرت ث٤ٖ  ُِول٤ٍخ هٓيًال

 ك٢ "ٓوكفب١" ّجٜخ ػ٠ِ ٝهككد ..1999 ٍ٘خ " ٝاإلٍالّ ا٤ُٜٞك٣خ ث٤ٖ اُولً" ًزبث٢ ك٢ ػ٤ِٜب ٝهككد ًبِٓخ اُٞص٤وخ رِي ْٗود ٝأٗب .. اإلٍالّ ك٢ أُٞعٞكح

 ػٖ "ى٣لإ" ؽل٣ش ثقٖٞٓ ٝ."اُزبه٣ـ ؽز٠ أٝ اُل٣ٖ ك٢ ًزجٞا اُن٣ٖ اُؼِٔبء ػٖ ٣٘وَ ٝال اُٖٜب٣٘خ ػٖ ٣٘وَ ٖٓ ٣أر٢ إٔ اُـو٣ت ٌُٖ 2011 ػبّ آفو ًزبة

 ئ٠ُ رؾُٞذ ُٔب ٓ٘ب٤ٓخ هؤ٣ب ٓغوك ًبٗذ ُٝٞ ..ثبُغَل ًبٗذ أٜٗب اُواعؼ اُوأ١ ٌُٖ ثبُغَل أّ ثبُوٝػ أُؼواط ًبٕ ئما ٓب ؽٍٞ اُؼِٔبء ث٤ٖ فالف كٜ٘بى أُؼواط

 ال األه٠ٖ أَُغل ئٕ".ئُـ ..أَُبء ٗجأ ك٢ إٔلهٚ أٗب :ثٌو أثٞ هبٍ ؽ٤ٖ ٓؼوٝكخ ٝاُوٖخ اإلٍالّ ػٖ كبهرلٝا أُؼواط ػٖ اُوٍٍٞ ًالّ ٍٔؼٞا ٖٓ ٛ٘بى ألٕ كز٘خ

 أَُغل ٝعٞك رل٤ٓو ٓؾبُٝخ ٖٓ اُوعَ ٛنا ثٚ هبّ ٓب اُقطٞهح ٖٓ كاٗٚ ُٜنا ٝ ًنُي ٛٞ ٗؼْ ٕؾ٤ؾٜب ٝ اُؼو٤لح ٣ٌٔ ٌُ٘ٚ ٝ ، كؾَت ا٤َُِٖٔٔ ربه٣ـ ٣ٌٔ

 ٣ؼِْ ٝ ٣له١ ؽ٤ش ٖٓ ٣قلْٜٓ ئٗٚ ، ٤ٜٕٕٞ ث٢٘ ث٤ٖ ٝ ا٤َُِٖٔٔ ث٤ٖ اُٖواع اٝعٚ أْٛ أؽل ٝٛٞ اإلٍال٤ٓخ اُؼو٤لح ك٢ أ٤َٕ عيء ٣لٓو إ ٣ؾبٍٝ كبُوعَ األه٠ٖ

 أفطأ ًأٗٚ ٝ ٍبً٘ب ٗؾوى ال ٝ اُوعَ ٣وُٞٚ ُٔب َٗزٔغ أٗ٘ب ػٜ٘ب اٗٞٙ إ أه٣ل اُز٢ األفوٟ اُقطٞهح!. ثبُزؾل٣ل ٖٓ ٣قبٛت اٗٚ ٣ؼوف ٝ ٣وٍٞ ٓب ٣وٖل ًبٕ كبُوعَ

 ٝ اإلٍال٤ٓخ اُزوث٤خ ثٞاعت ٗوّٞ ال ئم ، أث٘بئ٘ب ٓغ ثأك٣٘ب ٖٗ٘ؼٜب عو٣ٔخ ػٖ أرؾلس ٛ٘ب أٗب ٝ!!. ػظ٤ْ ّإٔ ٛنا ك٢ ٝ ٢ّء ك٢ اُغبه ٛنا ٣ٜٔ٘ب ال ٝ اُغ٤وإ أؽل ك٢

 إٔ ػِْٔٞٛ .. ٤َُِِٖٔٔ ؽن األه٠ٖ أَُغل إٔ اٝالكًْ ػِٔٞا إٔ كبَٙ ٓوث٢ ٌَُ ٗلاء ئٗٚ .ٝ أكٌبهْٛ ٣لٓو عبَٛ ٝ فوة إلػالّ ٗزوًْٜ ٝ األٓو ٛنا َٜٗٔ

 ا٤َُِٖٔٔ ٖٓ ؿ٤وْٛ أٛلبٍ ٝهذ ك٢ اُْٜبكح ٤َُ٘ ٣ِٜضٕٞ اُولً أٛلبٍ إٔ ػِْٔٞٛ .... هاك ٖٓ ُٜب ٓب ٝ اُغجبثوح ٝ اُطـبح ػوُٝ ىُيُخ اٌَُب٤ًٖ اٗزلبٙخ

    ألعِٚ ٗؼ٤ِ ٓب ٛنا ٝ هللا ٝػل ٝٛنا مُي ك٢ ٓؾبُخ كال ٣ٞٓب ٍزوعغ كَِط٤ٖ إٔ ػِْٔٞٛ....ٜٓبٗٚ ٝ مال ٣وٙؼٕٞ
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 مصُر المؤمنت تعيش فرحت المولد النبوى   مع  اجواء عيد ميالد المسيح :صورة الغالف 
                             

 
 اُزأ٤ًل ٣ٌٖٔ َٝٛ .ػبّ ثٌَْ ٝأُغزٔغ ثبُل٣ٖ األفالم ئهرجطذ ..ُنُي اإل٣ٔبٕ، ك٢ ىاك اُقِن ك٢ ىاك كٖٔ اإل٣ٔبٕ، ٖٓ ٝاألفالم اُقِن، ٛٞ اإل٣ٔبٕ

 .ٝٓؼِٜٔب ٝٓوّلٛب اُجْو٣خ، ّوف ثبُطجغ اُل٣ٖ ٝأُغزٔغ؟ اُل٣ٖ ػٖ األفالم ثاٍزوال٤ُخ اإلػزواف أٝ اُل٣ٖ؟ ػٖ ثؼ٤لا َٓزوِخ أفالم ٝعٞك ػ٠ِ

 األفالم، ث٤ٖ هٟٞ هاثٜ ثٞعٞك ّي كال .ٝاألٕؼ ٝاُٖؾ٤ؼ ٝاألهّٞ ٝاُو٣ْٞ ٝاألٕٞة، اُٖٞاة ا٠ُ رٜل٣٘ب ثإٔ َٓئُٞخ ثَ ًل٤ِخ اُطج٤ؼ٤خ، ْٓبػوٗب

 أُولٍخ، ٝرؼب٤ُٜٔب اُل٤٘٣خ، اُؼوبئل ٖٓ ٓؾبُخ ال آر٤خ ٝاألفالم األفاله٢، اُوبٕٗٞ ٛٞ اُل٣ٖ ألٕ ا٥فو، ػٖ ُٞاؽل ئٍزـ٘بء كال ٝأُغزٔغ، ٝاُل٣ٖ،

ٝاُل٤َُ ػ٠ِ ٓبٍجن .فبُلر٤ٖ صٞهر٤ٖ ٝٓؾٔل ػ٠َ٤ إٔ ػ٠ِ ٝاُزأ٤ًل .ٓٞعٞك ؿ٤و هللا ًبٕ ئما ٓجبػ ّئ ًَ إٔ ثل٤َُ هللا، ٝعٞك ٓؼِ٘خ اُطج٤ؼخ ٝرٖوؿ

ًبٕ ٖٓ أْٛ ٝأًجو األٓضِخ اُؾ٤خ، ٝاُز٢ ُٜب ثبُؾ . ، ٍٝٔبؽخ اُل٣ٖ ٓؼٚ، ثؼل كزؼ ٖٓو(اُجطو٣وى ث٤٘ب٤ٖٓ)مًوٙ، ٓٞهق ٤ٍلٗب ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ ٖٓ 

ظٜود ؽلح اُقالف أُنٛج٢ ث٤ٖ اُوّٝ، : ٝأمًو أُضبٍ ثبُزل٤َٖ أل٤ٔٛزٚ اُل٤٘٣خ ٝاُل٣ٞ٤ٗخ. األصو رأ٤ًلا ػ٠ِ ئؽزواّ اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ، ُألك٣بٕ األفوٟ

ٝأًجو . اُن٣ٖ ؽٌٔٞا ٖٓو هجَ اُلزؼ اإلٍال٠ٓ، ٝث٤ٖ أهجبٛ ٖٓو، ٓزٞروح، ِٝٓزٜجخ اُؼٔن، ٓغ اُؼِْ إٔ اُطوكبٕ ٣ؼز٘وبٕ ك٣٘ب ٝاؽلا، ٛٞ ا٤َُٔؾ٤خ

ػ٠ِ ٓنٛت اُوّٝ، ٣وّٞ ثزؼ٤٘ٚ ئٓجواٛٞه اُوّٝ،  (ٌِٓب٢ٗ)األٍٝ : ك٤َُ ػ٠ِ ٛنا، إٔ هئبٍخ ثطو٣و٤ًخ اإلٌٍ٘له٣خ، ٣زٞالٛب ّقٖبٕ ك٠ ٝهذ ٝاؽل

ُْٝ رٌٖ اُؼالهخ ٓزٌبكئخ ث٤ٖ اُطوك٤ٖ، كزٌٖٔ اُجطبههخ أٌُِب٤ٕٗٞ، ٖٓ ا٤َُطوح ٝا٤ُٜٔ٘خ ػ٠ِ . ٣وّٞ ثزؼ٤٘ٚ األهجبٛ (أهصٞم٢ًَ)ٝاُضب٠ٗ ٣ؼوٞث٢ 

ً٘بئٌ ٖٓو، ٝهبٓٞا ثاٙطٜبك األهجبٛ، ٝكوٙٞا ٓنٛجْٜ اُل٠٘٣ ػ٘ٞح ٝؿٖجب، ٓٔب أكٟ ا٠ُ رٖبػل ؽلح اُؼٖ٘و٣خ، ٝا٤َُطوح، ٝاإلٙطٜبك هجَ اُلزؼ 

ٝكو ث٤٘ب٤ٖٓ ثطو٣وى اُوجٜ، ٛبهثب ٖٓ ظِْ اُوّٝ، ٝئٍزجلاكْٛ، ٓقزل٤ب، ٝٓزقل٤ب، ٝٓقزجئب، ك٠ ك٣و ٕـ٤و، ثٖؼ٤ل ٖٓو، ٝثو٠ . اإلٍال٠ٓ ػ٠ِ ٖٓو

أػِٖ اُلبرؼ ئثٖ اُؼبٓ ٙٔبٕ اُؾٔب٣خ .ٓقزجئبًال صالصخ ػْو ػبٓب، ا٠ُ إٔ كزؼ إَُِٔٔٞ ٖٓو، ػ٠ِ ٣ل ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ، اُن١ ػِْ ثقجو ث٤٘ب٤ٖٓ

ٝاألٓبٕ ُٚ، كقوط ث٤٘ب٤ٖٓ ٖٓ ٓقجأٙ، ٓٞعٜب هجِزٚ ئ٠ُ ػٔوٝ ثٖ اُؼبٓ، ؽ٤ش ئٍزوجِٚ األف٤و، ثٌَ ٓظبٛو اإلؽزواّ ٝاُزول٣و، ٝاُؾلبٝح ٝاُزٌو٣ْ، 

عل٣و ثبُنًو، إٔ ا٤ُّٞ اُن١ ػبك ك٤ٚ ث٤٘ب٤ٖٓ ا٠ُ . كأػبكٙ ػٔوٝ ئ٠ُ ٖٓ٘جٚ، اُنٟ ّـِٚ هجَ ٛوٝثٚ، كأ٠َٓ ثطو٣وى ا٤ٌَُ٘خ اُوجط٤خ ثبإلٌٍ٘له٣خ

ٓغ . كلوػ أَٛ ٖٓو ثؼٞكح هاػ٤ْٜ ئ٠ُ ٌٓبٗزٚ اُطج٤ؼ٤خ. ٖٓ٘جٚ اُول٣ْ، ٣ٞٓب ئؽزلب٤ُب، ّبٛلا ػ٠ِ ئؽزواّ األك٣بٕ، ْٜٓٞكا ٖٓ أ٣بّ ا٤ٌَُ٘خ أُٖو٣خ

اُؼِْ إٔ اٌُض٤و٣ٖ ٖٓ األهجبٛ، هل رقِٞا ٓوؿ٤ٖٔ ػٖ ٓنٛجْٜ ا٤ُؼوٞث٢، رؾذ ٝٛأح اإلٙطٜبك، ٝاإلٍزجلاك أُنٛج٢ اُج٤يٗط٠، كؼبكٝا ئ٠ُ ٓنٛجْٜ 

ئٕ رٞاكن .اُول٣ْ، ٝهل أٓ٘ذ ٗلٍْٜٞ، ٝٛلأد هِٞثْٜ، ٝئهربؽذ ٙٔبئوْٛ، ٝئٍزوود أكٌبهْٛ، ك٠ ظَ اُؾٌْ اإلٍال٠ٓ، ٝٓجبهًخ هاػ٤ْٜ ث٤٘ب٤ٖٓ

 ػبٓب روو٣جب، مًوٟ أُُٞل اُ٘ج١ٞ اُْو٣ق، ٝػ٤ل 33، ٣زٌوه ٓوح ًَ 2015أُُٞل اُ٘ج١ٞ اُْو٣ق، ٝػ٤ل ا٤ُٔالك أُغ٤ل، ٝروبهثٜٔب ٛنا اُؼبّ 

ا٤ُٔالك أُغ٤ل، ُِ٘ج٢ ٓؾٔل، ٝا٤َُٔؼ ػ٠َ٤، كوٕخ ُإلهزلاء ثبُٔضَ اُؼ٤ِب، ٝرٌو٣ٌ اُو٤ْ ٝاألفالم اُلبِٙخ، اُز٢ ػٔذ اُؼب٤ُٖٔ، كوهٖذ أٌُْ 

ٝاَُالّ ػ٠ِ ٣ّٞ ُٝلد، ): ٝهبٍ ػٖ ٤ٓالك ا٤َُٔؼ. (ٝأهٍِ٘بٙ هؽٔخ ُِؼب٤ُٖٔ): كٕٞق اُووإٓ ُٓٞل ٓؾٔل، كوبٍ. كوؽب ثبُُٔٞل اُ٘ج١ٞ، ٝػ٤ل ا٤ُٔالك

 اثٖ اُجِل/ اعداد                                                                 (أَُزْبهٍبٓؼ أُْل/ ثوِْ)     اُ٘بك١ اُلثِٞٓب٢ٍ اُل٢ُٝ
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 ايهاب فوزى/بقلم                        :وجيُة نظر 

 

 ؟..ر٠ْٔ اىاٟ ٣ب ه٣ٌ
فبهعخ ٖٓ .. كٙ اُجِل ك٠ ّلٙ ٝٓغوٝؽٚ .. اُٖجو ع٤َٔ ٣ب ه٣ٌ 

ػجل اُ٘بٕو ..  ٍ٘ٚ 500ٍ٘خ اٍزؼٔبه ًٝبٗٞا ػبٝى٣ٖ ٣وؼلٝا 

اُ٘بً ٤ُٜب ا٣ُٞٝبد .. ًَ ا٠ُ ك٤ٜب ٣ب ه٣ٌ .. ٝاَُبكاد ٕجو  ٕجو

اُ٘بً ػبٝىٙ رقل٤٘ االٍؼبه ػبٝىح ٓؾبهثٚ .. ؿ٤و ا٣ُٞٝبد اُلُٝخ 

.. ٝاُْجبة ػبٝى كوٓ ػَٔ .. ػبٝىٙ ٕؾخ ٝرؼ٤ِْ .. اُلبٍل٣ٖ 

ؽٍِٞ اثزٌبه٣خ .. ٝثٖواؽخ ػبٝىح ه٤بكاد ثزلٌو ثوٙ اُٖ٘لٝم 

ثٌ أُٞاٖٛ ا٠ُ .. ٕؾ٤ؼ ..ه٘بٙ ا٣ٌَُٞ ْٓوٝع ٙقْ .. ثبُجِلٟ 

ألٕ أُوٗ هبػل .. ِٓ هبكه ٣َز٠٘  C ػ٘لٙ كَْ ًِٟٞ ٝك٤وًٝ

. ٓؾزوٓٚ ًز٤و ك٠ اُجِل  ًٝٔبٕ ٣ب ه٣ٌ ك٠ ٗبً.. ٣بًَ ف عَٔٚ 

ٝك٠ ٌْٓالد ك٠ ٤ُج٤ب ..اؽ٘ب ػبهك٤ٖ اٗٚ اُل٤ٗب ٓيؽٞٓٚ ػ٘لى 

ثٌ ثٔ ٣ب ه٣ٌ ُِـالثخ ٝاٙوة ػ٠ِ ا٣ل .. ٍٝٞه٣ب ٝا٤ُٔٚ ًٔبٕ 

ٝاٗذ ًٔبٕ ٣ب .. اُْؼت ث٤وُٞي اٍز٠٘ .. اُلبٍل٣ٖ ثب٣ل ٖٓ ؽل٣ل 

ه٣ٌ ّٞف اُ٘بً ٝأٍغ ْٜٓ٘ ػْبٕ اُ٘بً ثزؾجي ٝثالُ كًْٜٝ 

ٝهللا ٣ب ه٣ٌ هؼلٝا اًِٞا ػ٠ِ ًَ . ٝال كُْٜٝ ٝاٗذ ػبهكْٜ اًزو ٓ٘ب 

ػبهك٤ٖ ٝهللا اٗي ّـبٍ عبٓل ثٌ اُ٘بً ػبٝىٙ رؾٌ اٗٚ .. أُٞائل 

٣ب ه٣ذ ٣ب ه٣ٌ ر٘جٚ .. ثٌوٙ ثزبػٜب ِٓ ثزبع كالٕ ث٤ٚ ٝال ػالٕ ث٤ٚ 

ًَٔ ٣ب ه٣ٌ كٙ ٖٓله٘ب .. ػ٠ِ أَُئ٤ُٖٞ ٣وكوٞا ٣ّٞخ ثبُٔٞا٤ٖ٘ٛ 

 ٣ٌل٤ي اُؼٔو 30/6ٝؽبهُٞي ًِٔٚ ٜٓٔٚ ا٠ُ اٗذ ػِٔزٚ ك٠ .. ُو٤٘بى 

 ٝثالُ رٞعغ هِج٘ب اًزو.. ًَٔ ٣ب ه٣ٌ .. ٣ٌٝل٤٘ب كقو ث٤ي .. ًِٚ 

  .. ٜٓٞ ٓٞعٞع

 

 ٤َٗٝظ.. ٛبُٔب ثٜب ع٤ِ هٟٞ .. ٖٓو ُٖ رٔٞد ػطْبًال .. ٕ ا٥فوّ

  .. أٓٚ ٓزٔبٍي

 " ا٣ٜبة كٞىٟ "

 

رجلكد ٍو٣ؼب اّؼخ أٌُْ اُز٠ افزوهذ علهإ اُؾ٤بح ٝعبء ..ؿوثخ

 ... ا٤َُِ ٜٓوٝال ٝٓياؽٔب ؿوثخ رالى٠٘ٓ ػجو ٤ٍٖ٘

 

رجؾش ػٖ ماري كال .. ٠ٛ إٔ رٌٕٞ ؿو٣جبًال كافَ ٗلَي  ..أٍٞأ اُـوثٚ

اٗزظبهٗب ُجيٝؽ كغو ٝٓب اُٖجؼ ٓ٘ب .. ٝأٍٞأ اُِؾظبد ٠ٛ .. رغلٛب 

 .. ثوو٣ت

 
 
 

 ايياب فوزى/ بقمم 

" 9" أٍب٤ٛو اُوهْ : هًٖ اُو٣بٙخ
 

 ٖٓ اًضو االٍٔبء اُز٠ اهرلد هٝٗبُلٝ ٝثبر٤َزٞرب ٝؽَبّ ؽَٖ 

 9ٝافزبهد اُغٔب٤ٛو أثوى اُالػج٤ٖ اُن٣ٖ اهرلٝا ههْ . اُو٤ٔٔ ههْ

ػ٠ِ أَُز٤٣ٖٞ اُؼوث٠ ٝاُؼب٠ُٔ، َٗزؼوٗ أثوى ػْو ٗغّٞ ْٜٓ٘، 

أثوى " اُظبٛوح" ٝأُِوت ثـهٝٗبُلٝهٝٗبُلٝ ٣ؼزجو اُ٘غْ اُجواى٠ِ٣ 

 ك٠ ٤َٓورٚ ثبَُبؽوح أَُزل٣وح، ٍٞاء 9ٖٓ اهرلٟ اُو٤ٔٔ ههْ 

ٓغ ا٤ََُِبٝ أٝ األٗل٣خ اُز٠ ُؼت ثو٤ٖٜٔب ٝأثوىٛب لاير ٓله٣ل 

اهرلٟ ًج٤و اُٜلاك٤ٖ ٝأٍطٞهح ًوح اُولّ ٝ. ٝثوِّٞٗخ، ٝئٗزو ٤ٓالٕ

 9 ػ٤ٔل الػج٠ اُؼبُْ اَُبثن، اُو٤ٔٔ ههْ ؽَبّ ؽَٖأُٖو٣خ 

 ػبٓب ٍٞاء ٓغ أُ٘زقت 20فالٍ ْٓٞاهٙ اٌُوٟٝ اُنٟ آزل ُ٘ؾٞ 

ا٠ُ٘ٛٞ اُنٟ ٣ؼل اُٜلاف اُزبه٣ق٠ ُٚ، أٝ ٓغ اُوطج٤ٖ األ٠ِٛ 

رٞط اُ٘غْ األهع٘ز٠٘٤ عبثو٤٣َ ثبر٤َزٞرب  ثبر٤َزٞرب. ٝاُيٓبُي

اُالػت اَُبثن ُلو٣و٠ ك٤ٞهٗز٤٘ب ٝهٝٓب، ثبُؼل٣ل ٖٓ األُوبة 

اُغٔبػ٤خ ٝاُلوك٣خ فالٍ ْٓٞاهٙ اُوائغ ك٠ أُالػت، ًٝبٕ ٖٓ أثوى 

 أٍطٞهح آالٕ ٤ّواه. 9اُ٘غّٞ اُن٣ٖ ٕ٘ؼٞا ثو٣وب ُِو٤ٔٔ ههْ 

٤ًٗٞبٍَ ٣ٞٗب٣زل ٝأُ٘زقت اإلٗغ٤ِيٟ اَُبثن آالٕ ٤ّواه، ٣ؼزجو ٖٓ 

 ٓغ األٍٞك اُضالصخ ٝاألٗل٣خ اُز٠ ُؼت 9أػظْ ٖٓ اهرلٟ اُو٤ٔٔ ههْ 

 ٣ؼل ٓبعل ػجل هللا أٍطٞهح ٗبكٟ اُٖ٘و ٓبعل ػجل هللا. ثو٤ٖٜٔب

ٝأُ٘زقت اَُؼٞكٟ، ٖٓ أػظْ اُالػج٤ٖ ك٠ ربه٣ـ اٌُوح اُؼوث٤خ 

ٝا٣ٞ٤ٍ٥خ، ًٔب أٗٚ اُٜلاف اُزبه٣ق٠ ُِٖوٞه اُقٚو، ٝأثوى ٖٓ 

 أٍطٞهح أُ٘زقت ثٞث٠ رْبهُزٕٞ. اهرلٟ ه٤ٔٔ اُؼظٔبء

اإلٗغ٤ِيٟ ٝٓبَْٗزو ٣ٞٗب٣زل اَُبثن، أؽل أثوى هٓٞى اٌُوح 

اإلٗغ٤ِي٣خ ػجو ربه٣قٜب اُط٣َٞ، ًٔب أٗٚ هبك األٍٞك اُضالصخ ٗؾٞ 

 كُٞو أٍطٞهح ؽلو هٝكٟ. 1966اُزز٣ٞظ ثٌأً اُؼبُْ ك٠ ػبّ 

أُ٘زقت األُٔب٤ٗخ، أٍٚ ثأؽوف ٖٓ مٛت ك٠ ربه٣ـ أُب٤ً٘بد، ؽ٤ش 

ٍبْٛ ثأٛلاكٚ اُوائؼخ ٝأُإصوح ك٠ رز٣ٞظ ٓ٘زقت ثالكٙ ثبُؼل٣ل ٖٓ 

٣ؼزجو ثبرو٣ي ٣ًِٞلود، ٣ًِٞلود . 1990اُجطٞالد أثوىٛب ٓٞٗل٣بٍ 

ٗغْ ثوِّٞٗخ اَُبثن، ٖٓ أٍب٤ٛو أُ٘زقت اُُٜٞ٘لٟ، ٖٝٓ أثوى 

 ٛلكب فالٍ ْٓبهًزٚ 40ٛلاك٠ اُطٞاؽ٤ٖ ػجو اُزبه٣ـ، ؽ٤ش أؽوى 

 ٣ؼل اُ٘غْ اٌُب٤ٓو٠ٗٝ ٕب٣َٞٓ ئ٣زٞ ٖٓ ئ٣زٞ.  ٓجبهاح ك٤ُٝخ79ك٠ 

أثوى أُٜبع٤ٖٔ ك٠ ربه٣ـ أكو٣و٤ب ٝاُؼبُْ، ًٔب أٗٚ ٖٓ أثوى 

 ك٠ اَُ٘ٞاد األف٤وح ٍٞاء 9أُٜبع٤ٖٔ اُن٣ٖ اهرلٝا اُو٤ٔٔ ههْ 

 ؽون ٍب٠ٓ اُغبثو. ٓغ أٍٞك اٌُب٤ٓوٕٝ أٝ األٗل٣خ اُز٠ ُؼت ثٜب

ٍب٠ٓ اُغبثو أٍطٞهح أُ٘زقت اَُؼٞكٟ ٝٗبكٟ اُٜالٍ اَُبثن، 

اُؼل٣ل ٖٓ اُجطٞالد ٝاألههبّ اُو٤ب٤ٍخ فالٍ ٤َٓورٚ اُز٠ آزلد ُٔب 

 ػبٓب، ٤ٌُٕٞ ثؾن ٖٓ أثوى اُالػج٤ٖ اُؼوة اُن٣ٖ ٣20ووة ٖٓ 

    اُؼظٔبء اهرلٝا ه٤ٔٔ
          

كيمو "إعداد كابتن  
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 طارق عبد المطيف.   م           البوصيريمن بردةاإلمام               :ركن األدب  

عمى حبيبك خيــــر الخمق كميم  … دائمًا أبدًا … موالي صّل وسمّـــــم 
 والفريقـين ِمن ُعـرٍب وِمن َعَجـِم               محمدٌّ سـيُد الكــونيِن والثَقَمـْيِن   
 أَبـرُّ في َقــوِل ال منـو وال َنَعـِم                َنِبيَُّنـا اآلِمُر النَّــاِىي فال َأَحــٌد   

   لُكــلِّ َىْوٍل ِمن األىـواِل ُمقَتَحِم           ُىو الحبيُب الــذي ُترَجى شـفاَعُتُو 
 ُمسَتمِسـُكوَن ِبحبـٍل غيِر ُمنَفِصـِم             َدَعـا إلى اهلِل فالُمسـَتمِسـُكون ِبـِو   
 ولم ُيـَداُنوُه في ِعمــٍم وال َكـَرِم            فــاَق النَّبييَن في َخْمـٍق وفي ُخمُـٍق  
َغْرَفا ِمَن البحِر أو َرشَفًا ِمَن الدَِّيـِم              وُكــمُُّيم ِمن رسـوِل اهلِل ُممَتِمـٌس   
  ثم اصطفـاُه حبيبًا باِريُء النََّســِم             َفْيَو الـــذي َتمَّ معنــاُه وصوَرُتُو  
 فَجـوَىُر الُحسـِن فيو غيُر منَقِسـِم               ُمَنـزٌَّه عـن شـريٍك في محاِســِنِو 

واحُكم بما شئَت َمدَحًا فيو واحَتِكـِم          َدع مــا ادََّعتُو النصارى في َنِبيِِّيـِم  
  وانُسب إلى َقْدرِِه ما شئَت ِمن ِعَظـِم     وانُسْب إلى ذاِتِو ما شـئَت ِمن َشـَرٍف  

 َحـدٌّ َفُيعـِرَب عنـُو نــاِطٌق ِبَفِم           َفــإنَّ َفضَل رســوِل اهلِل ليـس لو   
 ِحرَصـًا عمينـا فمم نرتَـْب ولم َنِيِم           لم يمَتِحنَّــا بمـا َتعَيــا العقوُل بـو   

  في الُقْرِب والُبعـِد فيو غـيُر ُمنَفِحِم       أعيـى الورى َفْيُم معنــاُه فميَس ُيَرى  
صغيرًة وُتِكـلُّ الطَّـْرَف ِمن َأَمـِم         كـالشمِس تظَيُر لمعيَنْيِن ِمن ُبــُعٍد    

 َقــْوٌم ِنَيــاٌم َتَسمَّوا عنو بـالُحُمِم           وكيَف ُيــدِرُك في الدنيــا حقيَقَتُو   
  وَأنَّــُو خيُر خْمـِق اهلل ُكـــمِِّيِم               فَمْبَمُغ الِعــمِم فيو أنــو َبَشــٌر  
  بالُحسـِن مشـَتِمٌل بالِبْشـِر ُمتَِّسـِم              أكــِرْم بَخْمـِق نبيٍّ زاَنــُو ُخمُـٌق  

 يـــا ِطيَب ُمبتَـَدٍا منو وُمخَتتَـم           أبــاَن موِلُدُه عن ِطيــِب عنُصرِِه   
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  ..  طرق سحرية لمتواصل مع الجسد    خمسة :ُي ٣ب ٤ٍلر٢ 

       
 

، وكل ما ٌدور فى ذهن اإلنسان من أفكار ومشاعر  هناك لغة اتصال غٌر مربٌة بٌن العقل وبٌن التفاعالت الحٌوٌة التى تحدث فى أجسامنا
وكذلك مستوٌات التوتر والخبرات السابقة ٌمكن أن تؤثر على صحتنا بشكل ملحوظ، وكثٌرا ما ننسى أن الجسم ٌستمع إلى العقل والعقل 

ٌستمع إلى الجسم، ومهمتك فقط هى االستماع إلى احتٌاجات الجسم، خاصة ونحن نواجه حٌاة مرهقة بأفراحها ومشاكلها، فالبد أن نتعرف 
على متطلبات أجسادنا، وندرك أن كل خلٌة تتفاعل مع مشاعرك وحالتك العاطفٌة، ومن الضرورى أن تكون دابم االتصال بجسمك والتعرف 

 : طرقا سهلة للتواصل مع الجسدوهذه على احتٌاجاته حتى ٌمكنك التغلب على جمٌع تحدٌات الحٌاة باٌجابٌة، 
 

 واستمتع بما تأكل فى صمت إلمكانٌة تذوق الطعام، وتلمس قوامه ورابحته بكل دقة، والتأنى فى األكل له منافع ال تسرع فى تناول الطعام
. عدٌدة، فتناول الطعام ببطء بالفعل ٌخلق تغٌٌرات كٌمٌابٌة حٌوٌة تحد من المٌل إلى اإلكثار من الطعام

 

استمتع بالمشى على العشب أو رمال البحر، وخاصة الجافة بقدمٌن   على العشب تملا الجسم بالطاقة اإلٌجابٌةالمشى حافى القدمٌن
عارٌتٌن، فهى تملا الجسم بالطاقة اإلٌجابٌة والقوة وتساعد على التحلى بالهدوء وزٌادة المقاومة، والمشى على العشب أو رمال البحر له 
فوابده لكل من العقل والجسم، فهو ٌهدئ النظام العصبى، وعالوة على ذلك، تأثٌره الفعال على العٌنٌن، ألن القدم لها نقاط للعٌون واألجهزة 

. األخرى، كما تساعد على االتصال بالمجال المغناطٌسى لألرض
المشى على الرمال تنشط الغدد العرقٌة والنهاٌات الحسٌة الموجودة فى القدمٌنعند السٌر على الرمال أو الحشابش تنشط الغدد العرقٌة 

ٌحفز الجهاز العصبى واألوعٌة الدموٌة  ووالنهاٌات الحسٌة الموجودة فى القدمٌن، كما ٌساعد على تقوٌة عضالت القدمٌن 
 

 ٌساعد فى فرز طاقات تجدد الجسم، فتبقى عالمات الشباب علٌه، وفرز هرمون  و ٌساعد على فرز طاقات تجدد الجسملنوم من دون مالبسا
. النمو ٌؤثر فى جمٌع خالٌا الجسم، وتجدد البشرة وخالٌا العظام وإصالح األنسجة التالفة وٌسهل النوم بشكل أفضل وأعمق،

 

ٌساعد على تهدبة األعصاب وتخفٌف الضغط لتأثٌرها اإلٌجابى  و  تخفف الضغط ولها تأثٌر إٌجابى على الجسم والعقلاالسترخاء والتدلٌك
على الجسم والعقل، كما أن التدلٌك هى طرٌقة رابعة للتخلص من اإلحباطات المكبوتة والشعور بأنك على نحو أفضل،  

 

اإلنسان عندما ٌكون فى حالة حب ٌشعر بالسعادة وبالراحة، ألن الشعور بالحب تزٌد نسبة السٌروتونٌن فى الدم، مما ٌؤدى  الحب والعواطف
إلى زٌادة بسٌطة فى نسبة األدرنالٌن، وبالتالى اتساع األوعٌة الدموٌة داخل الجسم، وٌنتج عنه زٌادة تدفق الدم فى الجسم، ومن ثم ٌشعر 

اإلنسان براحة نفسٌة شدٌدة،فضال عن زٌادة فى إفرازات األنزٌمات وتنشط بعض الغدد بالجسم لٌجعل اإلنسان فى حالة غٌر ثابتة فإن 
 .الشخص الذى ٌتمتع بنعمة الحب تكون إفرازات األنزٌمات أكثر من الشخص الذى ال ٌتمتع بها

 بنت النيل / اعداد 
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 : ركن المصريين بالخارج
     أُٖو٤٣ٖ ك٠ اُقبهط ٝاُْزبد أُٖوٟ 

 

ٛبعو أُٖو٣ٕٞ ئ٠ُ كٍٝ أفوٟ ػجو اُووٕٝ، ٝثٌَْ 

فبٓ ُلٍٝ اُق٤ِظ، ك٢ ظوٝف ٓقزِلخ ٌُٖ ؿبُجبًال ُؼٞآَ 

ٌَّ ٓغزٔغ ٖٓو١ ؽو٤و٢ ك٢ اُْزبد ُْ . اهزٖبك٣خ ٌُٖ رْ

٣جلأ ؽز٠ صٔب٤٘٤ٗبد اُووٕ أُب٢ٙ، ٝهّلهد أػلاكْٛ ثؾٞا٢ُ 

ٝكن كهاٍبد أعورٜب أُ٘ظٔخ اُل٤ُٝخ ُِٜغوح،  ٝ ٓال٤٣ٖٖ

 ٧,ٕٜٓٔخ ُز٤ٔ٘خ ٖٓو، كول ّبهى ٗؾٞ  كبُٜغوح ظبٛوح 

     ٤ِٓبه٨ ٖٓو١ ك٢ اُقبهط ثزؾ٣ٞالد هلهٛب ٗؾٞ     ٤ِٕٓٞ

، ئٙبكخ ئ٠ُ اُز٤ٔ٘خ اُجْو٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٩ٕٓٓكٝاله ٍ٘خ 

أُٜغو   ٣و٤ْ أؿِت ٖٓو٢٣ .ٝاالٍزضٔبهاد

ك٢ اُلٝالُؼوث٤خ ، كجبَُؼٞك٣خ ٗؾٞ ٤ِٕٓٞ ٝثبألهكٕ ٗؾٞ 

ٝر٤ْو ثؼ٘ ) أُق ٖٓٓ ٗؾٞ   ٖٗق ٤ِٕٓٞ ٝث٤ِج٤ب

 ّٕ  ٕٓٓٝثب٣ٌُٞذ ٗؾٞ  (٤ِٕٓٞ٘,ٔػلكْٛ ٣لٞم   أُٖبكه أ

٪ األفوٟ ك٢ أٝهٝثب ٝأٓو٣ٌب ٖٓأُق، ٝرٌَٖ أؿِج٤خ اُـ

 أُق ثبُٞال٣بد ٖٓٓأُْب٤ُخ، ٗؾٞ 

                            .أُق ثا٣طب٤ُب٩ٓأُق ثٌ٘لا ٝٓٓٔأُزؾلح ٝ

                         ٝػٔٞٓبًال .  ًٔب رزٞاعل عب٤ُخ ًج٤وح ك٢ أٍزوا٤ُب

                    ٖٓ ٣٘زوَ ئ٠ُ اُلٍٝ اُـوث٤خ ١ٞ٘٣ اإلهبٓخ ٛ٘بى 

                     ثٌَْ كائْ، ثقالف أُٜبعو٣ٖ ئ٠ُ اُلٍٝ اُؼوث٤خ 

. اُن٣ٖ ٣ٕ٘ٞٝ اُوعٞع ئ٠ُ ٖٓو ك٢ اُـبُت

ًبٗذ ٛغوح إٔؾبة اُْٜبكاد ٖٓ أعَ اُؼَٔ ٗبكهح هجَ ػٜل 

ٍ كٞط ثؼل  ّٝ  ثَجت ٙـٞٛ ٩ٕ٘ٔٓجبهى، كول ٛبعو أ

ٝاهزٖبك٣خ، ٝرالْٛ كٞط صبٕ ٝصبُش    ٤ٍب٤ٍخ ٝاعزٔبػ٤خ 

                                   ريا٣ل أٍؼبه اُ٘لٜ ك٢ اَُجؼ٤٘٤بد، ٌُٖ ُْ ثؼل

 .رجلأ اُٜغوح ثأػلاك ًج٤وح ؽز٠ أٝافو اُضٔب٤٘٤ٗبد

 اؽٔل ؽ٤َٖ ػضٔبٕ/  اػلاك

 

 ٖٓ اهٞاٍ اُواؽَ عالٍ ػبٓو :ٕلؾخ اُلٌو
 ٌٖٓٔ.. اُجؤُبٕ اُغل٣ل ٗو٣ل ٖٓ ا٥ٕ إٔ ٗقزبه ُٚ أٍبًال ٓ٘بٍجبًال 

 ػِْبٕ ٣ؼ٤ِ ٣ٌَٝٔ ٓلرٚ« ف٤ْخ»

 

 ألٕ اُؼوة ٣إٕٓ٘ٞ ثبُؤَخ، ٝٙؼزْٜ أٓو٣ٌب ك٠ علٍٝ اُٚوة

ْٗوٗب اُؼ٘ق ك٠ ػوٍٞ اُ٘بً ٝٝٙؼ٘ب اَُالػ ك٠ أ٣ل٣ْٜ 

 كوفٖذ اُوٝػ ٝٛبٕ اُلّ

  

 ا٠ُْء اُٞؽ٤ل ك٠ ٖٓو اُنٟ ٗزولّ ك٤ٚ ٛٞ اَُٖ

٤ٌُ ٖٓ ؽوي إٔ رزطِغ ئ٠ُ ٖٓ٘ت ْٜٓ ك٠ ثِلى، كٜٞ ٓضَ 

 ٓوبػل األرٞث٤ٌ ٓقٖٖخ ٌُجبه اَُٖ

.. ُٔبما ٜٗزْ ك٠ ٖٓو ثبَُغٕٞ أًضو ٖٓ ئٛزٔبٓ٘ب ثبُٔلاهً؟

اإلعبثخ ٝاٙؾخ ألٕ أُلاهً ثبَُ٘جخ ُ٘ب ٠ٛ ٓبٗ ُٖ ٣ؼٞك، 

 ٌُٖ اَُغٕٞ ٠ٛ َٓزوجِ٘ب ع٤ٔؼبًال 

 

اكؼَ ف٤واًال ٝرنًو ٣ٞٓبًال ٣ؾٚو ك٤ٚ ئ٤ُي ٓقجوإ ٤ٌُ ُِوبء اُٚبثٜ 

 ٌُٖٝ ُِوبء هثي

 

أٍُِْٞ ثِلٙ أٓو٣ٌب ئ٠ُ اُوزبٍ ٝاالٗزبط، ث٤٘ٔب « هٝىكِذ»هبك 

ََش  َِش َْش  ٣وٞك ؽٌبٓ٘ب األٕؾبء ثالكْٛ ا٠ُ اُ

 

 أٝ ٓٞاػع اُيػٔبء اُل٤٤٘٣ٖ« اُو٤٤ٖٓٞ»ثقطت اُوؤٍبء 

 

 ٣زؾبُلٕٞ ٓغ ٖٓ ٣زؾٌٕٔٞ ك٠« اَُِطخ»كائٔبًال ٖٓ ٣زؾٌٕٔٞ ك٠ 

 ٙل اُـالثخ.. « اُضوٝح»

 

 ئما ٙبػذ ٤ٛجخ ٖٓو ٓغ كٍٝ ؽٞٗ ا٤َُ٘ ٍٞف ٣أر٠ ٣ّٞ

 هجَ إٔ ٣َزؾْ« ٤٘٤ًب»٣َزأمٕ ك٤ٚ أُٞاٖٛ 

 

 ، صِضبٕ ُٖبؽجٚ ٝاُضِش«اُقوٝف»٣زْ رٞى٣غ اُجؤُبٕ ٓضَ 

 «اُلوٝح»ُِٔؼبهف ٝاألٕلهبء ٣ٝؾَٖ اُْؼت ػ٠ِ 

 

 ّٜو ػوث٠ أّ ؽبًْ ػوث٠؟« مٟ اُوؼلح»َٛ 

 

روغ اُؾٞاكس ك٤ٖبة اُوًبة ٣ٝ٘غٞ اَُبئن، ٝرٜ٘به اُؼٔبهاد 

٤ُٔٞد اٌَُبٕ ٣ٜٝوة اُجٞاة، ٝروغ اٌُٞاهس ٤ٚ٤ُغ اُْؼت 

 ٣ٝجو٠ اُؾبًْ

 

 

 ٓؾٔل ػجل اَُزبه/افز٤به 
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 (25)عجَ اٌُو٣َزبٍ ك٢ اُٞاؽبد أُٖو٣خ    :ٖٓواُز٠ ال ٣ؼوكٜب أُٖو٣ٕٞ 
أؿ٠ِ عجَ ك٢ اُؼبُْ ، ٛٞ عجَ كافَ اُٖؾواء اُج٤ٚبء ٕقٞهٙ ػجبهح ػٖ هطغ ٖٓ اٌُو٣َزبٍ                            

 
عؼِزٜب أْٛ ٓ٘زغغ ٤ٍبؽ٢ ك٢ ٖٓوعٔبٍ ال ٣ؼبكُٚ عٔبٍ ٝٓ٘بظو ُٖ رْبٛلٛب ئال ك٢  اُج٤ٚبء عجبٍ اٌُو٣َزبٍ ٝثِِٞهاد اٌُب٤َُذ ٝاُوٓبٍ

ك٢ أُب٢ٙ ًبٕ إٍُٞٞ ئ٤ُٜب أّجٚ ثوؽِخ ئ٢ُ ٓوًي األهٗ .. اُلواكوح، ٍزْؼو أٗي ك٢ ٓل٣٘خ ٖٓ اُغ٘خ ثٔب رٔزٌِٚ ٖٓ ٛج٤ؼخ فالثخ ٍبؽوح

ٝاُؾن ػٖ أُٞد، كبُطوم ُْ رٌٖ رَٖ ئ٤ُٜب ٝثؼلٛب ػٖ اُؼبُْ عؼِٜب رقزل٢ ٖٓ ػ٢ِ فو٣طخ االٛزٔبّ اُؾ٢ٌٓٞ كزوح ٣ِٞٛخ ؽز٢ ػبكد ُزظٜو 

ٝاؽخ ٕـ٤وح ثٖؾواء . ٖٓ عل٣ل ػ٢ِ فو٣طخ ا٤َُبؽخ أُٖو٣خ ًأكَٚ ٓ٘زغغ ٤ٍبؽ٢ ٛج٤ؼ٢ ٣زٔزغ ثٔ٘بظو فالثخ رغنة اُ٘بظو٣ٖ

ؿوة ٓو٢ٍ  ع٘ٞة  ٤ًِٞ ٓزوا360اُٞاؽبد اُجؾو٣خ ٝروغ ػ٢ِ ثؼل  ع٘ٞة  ٤ًِٞ ٓزوا170ػبٕٔزٜب ثِلح اُلواكوح روغ ػ٢ِ ثؼل  اُـوث٤خ ٖٓو

ماػذ ّٜورٜب ك٢ اُؼبُْ ٝٝٙؼذ رؾذ األٙٞاء ٤ٍبؽ٤ب ٝػ٤ِٔب ثَجت ٓٞهؼٜب ٝربه٣قٜب ٝٗٞػ٤خ . ٤ًِٞ ٓزوا 627 ٓطوٝػ ٝرجؼل ػ٘بُوبٛوح

اُغل٣ل، ٝرْزٜو ثزوب٤ُلٛب ٝػبكارٜب  اُٞاك١ رؼزجو اُلواكوح األًضو ػيُخ ٖٓ ٝاؽبد. ٕقٞهٛب ٝأٌّبُٜب ٝعٞٛب أٌُْٔ اُلاكئ ٝعجبٍ اٌُو٣َزبٍ

٣وغ اُغيء األهلّ ُِوو٣خ ػ٢ِ ٍلؼ رَ ثغبٗت ثَبر٤ٖ ٗق٤َ ٓؾبٛخ ثبُ٘ق٤َ، ٝرٞعل ػ٢ِ َٓبكخ هو٣جخ ٜٓ٘ب ٣٘بث٤غ اٌُجو٣ذ اُؾبهح ٝثؾ٤وح . اُو٣ٞخ

ٝرٞعل ػ٢ِ ثؼل « ثئو ٍزخ»ًٔب ٣ٞعل ثبُٞاؽخ ثئو ر٢َٔ .اُطج٤ؼ٤خ ًٝض٤و ٖٓ أّغبه اُ٘ق٤َ ٝاُي٣زٕٞ اُؼ٤ٕٞ أُل٤ل، ًٔب ٣ؾ٤ٜ ثبُٞاؽخ ػلك ٖٓ

ماد اُْٜوح اُؼب٤ُٔخ اُز٢ ٣وٖلٛب اَُبئؾٕٞ ٖٓ ع٤ٔغ أٗؾبء اُؼبُْ،  ٍزخ ٤ًِٞٓزواد ئ٢ُ اُـوة ٖٓ اُلواكوح، ٝرٞعل ثٜب اُٖؾواءاُج٤ٚبء

٣وعغ ربه٣ـ ٝاؽخ اُلواكوح ئ٢ُ اُؼٖو اُلوػ٢ٗٞ كول ٝهك مًوٛب ك٢ ػلك ٖٓ اُٞصبئن أُٖو٣خ . 2002ٝاُز٢ إٔجؾذ ٓؾ٤ٔخ ٛج٤ؼ٤خ ك٢ ػبّ 

أ١ أهٗ اُجووح ٝأِٛن ػ٤ِٜب أُٖو٣ٕٞ « رب أؽذ»اُول٣ٔخ فبٕخ ٓ٘ن األٍوح اُؼبّوح ك٢ اُووٕ اُؾبك١ ٝاُؼْو٣ٖ هجَ ا٤ُٔالك ًٝبٗذ ر٢َٔ 

ٝاُٞاؽبد اُجؾو٣خ ٢ٛ أهٗ اُؾجٞة  اُلافِخ ك٢ اُؼٖٞه اُوٝٓب٤ٗخ ًبٗذ اُلواكوح ٝاُٞاؽبد. اُولٓبء ٛنا اُِوت ٌُضوح أُواػ٢ ٝاألثوبه ثٜب

ُإلٓجواٛٞه٣خ اُوٝٓب٤ٗخ ٤ٍٔٝذ أهٗ اُـالٍ، ٝرٞعل ك٢ ٍٜٝ اُلواكوح ثوب٣ب هٖو ٢َٔ٣ هٖو اُلواكوح ٤ْٓل ثبُطٞة اُِجٖ ٝهٖو أثٞ ٓ٘وبه 

٢ٛٝ آصبه ثوب٣ب أث٤٘خ روعغ ئ٢ُ اُؼٖو اُوٝٓب٢ٗ ًٔب ٣ٞعل ثٚغ ٓوبثو أفو١ ٕقو٣خ فب٤ُخ ٖٓ اُ٘وُٞ ٝثوب٣ب ٓؼجل هٝٓب٢ٗ ػ٘ل ٓ٘طوخ رلػ٢ 

ك٢ ّٜورٜب ا٤َُبؽ٤خ، ؽ٤ش ٣وٖلٛب  األهٖو اًزَجذ ٝاؽخ اُلواكوح ّٜوح ٤ٍبؽ٤خ ػب٤ُٔخ ٓإفواًال ؽز٢ إٔجؾذ ر٘بكٌ ٓل٣٘خ. «ػ٤ٖ ثٌ»

ٓغٔٞػبد ػل٣لح ٖٓ ا٤َُبػ، ًٔب إٔجؾذ اُلواكوح ؽب٤ُب ٓياها ٌُض٤و ٖٓ هؽالد اَُلبه١ ٝػْبم اُطج٤ؼخ ٝاُؼِْ ُٞعٞك أهٗ ٛجب٤ّو٣خ ئ٢ُ 

ٌِّٝذ اُو٣بػ ًض٤وا ٖٓ األٗٔبٛ اُٖقو٣خ ػ٢ِ ٤ٛئخ ػِ اُـواة ٝأفو١ ػ٢ِ ٤ٛئخ  اُج٤ٚبء أُْبٍ ٖٓ اُٞاؽخ ٝأُؼوٝكخ ثبٍْ اُٖؾواء

 ٤ًِٞ 80ئ٢ُ أُْبٍ ٖٓ اُلواكوح ك٢ اُطو٣ن ئ٢ُ اُٞاؽبد اُجؾو٣خ ٝػ٢ِ ثؼل . أػٔلح ؽغو٣خ ث٤ٚبء أٝ ؽٞائٜ ٛجب٤ّو٣خ أٝ ٓقو٤ٛٝخ اٌَُْ

 .اُج٤ٚبء ٓزوا رٞعل ثِِٞهاد اٌُب٤َُذ

 

 ًو٣ْ اثٞاُؼيائْ/ ٍَِخ ٖٓ ئػلاك  ك   

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.masress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.masress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.masress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.masress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.masress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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 !!!االٍزبم ٤ٌَٛ ٖٓ اُزي٤٣ق ا٠ُ اُزقو٣ق          :هوأُد ُي  
(  2013ٓب هجَ  ٝٓب ثؼل اُضالص٤ٖ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ  ..."ئهٛبٕبد صٞهح" ٖٓ ًزبة  )                       

 
ُٖٓواًال ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ ٗغْ اُٖؾبكخ اُؼوث٤خ ثال ٓ٘بىع هؿْ ئٗٚ ٗبٛي  اُزَؼ٤ٖ ػبٓب ٖٓ اُؼٔو أُل٣ل ئال أٗٚ  ال ٣زوى ٓ٘بٍجخ ؽز٠  ٓبماٍ االٍزبم ٤ٌَٛ 

!!!!!  ٣ل٠ُ ثلُٞٙ ٝٓب اًضو اُلالء ُلٟ االٍزبم ٤ٌَٛ

ٝاُظو٣ق إٔ ٤ٌَٛ ٝثؼل ٝكبح ػجل ، ئٕ االٍزبم ٤ٌَٛ اُنٟ ػبُ ؽ٤برٚ ًِٜب ًبرجب ُؼجل اُ٘بٕو  ؽز٠ إٔ ًَ هواهاد ػجل اُ٘بٕو ًبٗذ رَُ٘ت ٤ٌَُٜ  

اُ٘بٕو اٍزضٔو ٛنٙ اُؼالهخ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ػجل اُ٘بٕو ٝأفن ٣قزِن االؽلاس ٣ٝؼ٤ل ٤ٕبؿزٜب ؽَجٔب ٣زوآٟ ُٚ كوواه رأ٤ْٓ ه٘بح ا٣ٌَُٞ ٝاُنٟ ٣ُؼزَشجو 

ٓلقوح ػجل اُ٘بٕو ًبٕ ٖٓ ث٘بد اكٌبه ٤ٌَٛ ٝهوا ه اُٞؽلح ث٤ٖ ٖٓو ٍٝٞه٣ب ًبٕ ا٣ٚب ٖٓ ث٘بد اكٌبه ٤ٌَٛ ًٝإٔ ث٘بد اكٌبه ٤ٌَٛ ًبٗذ ٠ٛ 

ؽز٠ إٔ ٤ٌَٛ رجوأ ٖٓ ثؼ٘ هواهاد ػجل اُ٘بٕو َٝٗجٜب ُؼجل اُ٘بٕو ألٜٗب ًبٗذ ، ا٤َُٔطوح ػ٠ِ ٖٓو  ٝػ٠ِ اهلاه ٖٓو ٛٞاٍ اُؾوجخ اُ٘بٕو٣خ 

 ٝاُنٟ اػزجوٙ ٤ٌَٛ 1967هواهاد كبِّخ ٓضَ ٓٞهق ػجل اُ٘بٕو ٖٓ هواه ٍٞه٣ب االٗلٖبٍ ػٖ ٖٓو ٝٓضَ هواه ػجل اُ٘بٕو ك٠ كفٍٞ ؽوة ٤ٗٞ٣ٞ

ٝٛنا ٓب ٤َٔٗٚ ري٤٣لب ، ٌٝٛنا كٌَ هواه ُؼجل اُ٘بٕو ًبٕ ٗبعؾب كجَجت ٤ٌَٛ ًَٝ هواه ُؼجل اُ٘بٕو عو ٌَٗخ ٝكْال ًبٕ ثَجت ػجل اُ٘بٕو ، ٌَٗخ 

ُِزبه٣ـ  كؼجل اُ٘بٕو  ٝهؿْ ٕلاهزٚ ٤ٌَُٜ ئال أٗٚ ًبٕ ىػ٤ٔب ًج٤وا ٍٞاء ا٣لٙ ٤ٌَٛ اٝ ػبهٙٚ ٝاُؾو٤وخ إ هبٓخ ٤ٌَٛ ثبَُ٘جخ ُوبٓخ ػجل اُ٘بٕو 

. ٝٛٞ ٓب أعبكٙ ٤ٌَٛ ػ٠ِ ٓو اُيٓبٕ ، ٌُٝ٘ٚ اُزي٤٣ق ٝاُِؼت ك٠ اُقلبء ، رضجذ إ ٛ٘بى كبههب ث٤ٖ االهياّ ٝاُؼٔبُوخ 

 ػ٘لٓب ٝاعٚ اَُبكاد ثوب٣ب 1971 ٓب15ٞ٣هل اٍزؼَٔ ٤ٌَٛ ٝارقنٙ  ك٠ ٕلٚ ك٠ ،إ اَُبكاد ٝٛٞ اُيػ٤ْ اُلا٤ٛخ أُبًو ٝاُنٟ ػوف ٤ٌَٛ ٝكٜٔٚ 

ٌُٖٝ ، كٔب ًبٕ ٖٓ اَُبكاد ئال ٝٙوة ٙوثزٚ كبىاػ عٔبػخ ػ٠ِ ٕجوٟ ٝاٗلوك ثبُؾٌْ ثَٔبػلح ٤ٌَٛ ٝؿ٤وٙ  (ػ٠ِ ٕجوٟ ٝعٔبػزٚ )اُ٘بٕو٣خ 

٤ٌَٛ اهاك إ ٣ِؼت ٓغ اَُبكاد ُؼجزٚ ٓغ ػجل اُ٘بٕو ؿ٤و إٔ اَُبكاد أُبًو ُْ ٣ؼٜ  ٤ٌَُٜ كوٕزٚ ٝٙوثٚ ك٠ ٓوزَ ٝاىاؽٚ ٖٓ ػوّٚ ثؼل كي 

 ٝك٠ ؽوًخ ٓبًوح افوط ٖٓطل٠ ا٤ٖٓ ٖٓ اَُغٖ ٝػ٤٘ٚ ك٠ هئبٍخ االٛواّ ٝٛٞ اُؼوُ اُنٟ اػزول ٤ٌَٛ اٗٚ 1974االهرجبٛ االٍٝ ك٠ كجوا٣و 

ٝهصٚ ُالثل ٝ ٝالٕ اُٚوثخ ًبٗذ هبٍٔخ كإ ٤ٌَٛ ٝٓ٘ن فوٝعٚ ٖٓ االٛواّ افن ٣زوٗؼ ٣ٝزٍَٞ ٗغ٤ٓٞخ اُٖؾبكخ ٌُٖٝ ٛنٙ أُوح ػ٠ِ  ؽَبة 

.... اُزي٤٣ق ٝاٌُنة ك٠ اُزبه٣ـ ٌُٖٝ اُؾو٤وخ رٌٕٞ ٗٞها كائٔب هل رؾغجٚ ؿ٤ّٞ ٣ٞٓب ٓب ٌُٖٝ اُ٘ٞه ٣جو٠ ًبٌُْٔ  ٣ْوم ػب٤ُب ٤ٚٓٝئب

كٚوثخ اَُبكاد هل هَٔذ ظٜوٙ ،   ٝٓ٘ن ٝكبح اَُبكاد ٝٓغ٠ء ٓجبهى كإ ٤ٌَٛ ثلأ ٓوؽِخ اُزي٤٣ق ٝثلأ ٣أًَ ػ٠ِ ًَ أُٞائل ٌُٖٝ ثال كبئلح 

ؽز٠ اٗٚ أفن ٣أًَ ػ٠ِ ًَ أُٞائل كٖٔ ٓبئلح ٕلاّ ك٠ اُؼوام ا٠ُ ٓبئلح اُوناك٠ ك٠ ٤ُج٤ب ا٠ُ ٓبئلح اُلٚبئ٤بد ؽز٠ َٕٝ ا٠ُ ، ٝػورٚ آبّ اُغ٤ٔغ 

ٌُٝ٘ٚ ٛنٙ أُوح هل فبٗزٚ ٤ّقٞفزٚ كبفن ٣زقجٜ ٛ٘ب ٝٛ٘بى ، ٓب ثؼل اُقبٌٓ ٝاُؼْو٣ٖ ٖٓ ٣٘ب٣و كبفن ًؼبكرٚ ٣ٌنة ٣ٝلػ٠ اُجطُٞخ  ٝٛٞ ًٔب ٛٞ 

كَٜ ٣وؽٔٚ هللا ٣ٝ٘غ٤ٚ اّ أٗٚ هٚبء ، ٝٛٞ ٓؼنٝه كول أًَ ٓوؽِخ اُزي٤٣ق ٝثلأ ٓوؽِخ اُزقو٣ق أٟ أٗٚ  ٝهغ ك٠ ىٛب٣ٔو اُٖؾبكخ ٝمُي ٌُجو ٍ٘ٚ 

 !!!!!!ٝهله الثل ُٚ إ ٣زوٗؼ ك٤ٚ 

صْ ك٠ ، هى أفن ٣زووة ا٠ُ أُغٌِ اُؼٌَوٟ ػِٚ ٣غل ٌٓبٗب ٣ٔبهً ك٤ٚ رقبه٣لٚ أال اٗٚ ُْ ٣غل امٗب ٕبؿ٤خ ُزقبه٣لٚ ثبٝٛب ٛٞ ٤ٌَٛ ثؼل االٛبؽخ ثْ

ػٜل االفٞإ ٝهئبٍخ اُلًزٞه ٓو٠ٍ ٝهؿْ اٌُوا٤ٛخ اُول٣ٔخ ث٤ٖ االفٞإ ٝاُ٘بٕو٤٣ٖ اال إٔ ٤ٌَٛ افن ٣زِٔن اُوئ٤ٌ ٓو٠ٍ ػِٚ ٣غل ٌٓبٗب ٌُٖٝ ال 

كبئلح ٝثؼل االٛبؽخ ثبُوئ٤ٌ ٓو٠ٍ ٝػيٍ االفٞإ افن ٣زووة ُٖبؽت اُوواه ٝٛٞ ا٠َ٤َُ ٝؽز٠ ثؼل اٗزقبة ا٢َ٤َُ ٗوٟ ٤ٌَٛ ٣جؾش ػٖ ٌٓبٕ 

ٌُٖٝ اُؾو٤وخ اٗٚ الٌٓبٕ ٤ٌَُٜ ك٠ ربه٣ـ ٖٓو اُؾل٣ش كبُغ٤ٔغ ًْلٚ ٝػوف إ ٤ٌَٛ ٤ٌُ  اال ثٞهب أل٤ٍبكٙ اُن٣ٖ ٕ٘ؼٞٙ ٓ٘ن ثلا٣خ اُق٤َٔ٘بد 

... ٝؽز٠ االٕ ْٝٛ االٓو٣ٌبٕ  ك٤ٌَٜ ال ٣وٍٞ ٝال ٣ُلز٠ اال ُِٖٔؾخ االٓو٣ٌبّ ٝاُؼْ ٍبّ ؽز٠ ُٝٞ ًبٕ ًالٓٚ ٓلؽب اٝ مٓب 

. إ ٤ٌَٛ فوط ٖٓ ٓوؽِخ اُزي٤٣ق ا٠ُ ٓوؽِخ اُزقو٣ق ٝاُجوبء هلل ....  ٌٝٛنا رؾووذ أُوُٞخ
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 !!!!!ال السيسي باٍق و ال اإلخواُن إخوان      :ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ
 2013في كل  يوٍم من أيام اهلل تبيُت  مصُر ليمتيا وىى تتشح بالسواد والحزن فقد عم البالد ىٌم وغم منذ الثالثين من يونيو 

فمن جانب جاءت أحكام االعتقاالت واالعدامات  لمؤيدى جماعة االخوان  فأغضبت الكثير من مؤيديو , حتى يومنا ىذا 
وعمى الجانب اآلخر قام  مؤيدو اإلخوان , واشعمت نيران الكراىية واالنتقام من القضاة ومن المسؤلين فى الحكومة  

ومناصرييم باعمال العنف وسفك الدماء لمجيش والشرطة  حتى ان جريمة قتل القضاة فى مدينة العريش فى شير رجب 
الماضى قد جعمت الشعب يبكي عمى ىذه الدماء المستباحة فى شير اهلل الحرام الذى حرَّم اهلل فيو القتل لغير المسممين فما 

.... بالنا بالمسممين 
!!!!    واألعجب أن كال الطرفين الحكومة واالخوان يدِّعي انو ىو الجانب المؤمن ويسترشد بآيات اهلل عمى ذلك

وبدون الدخول فى المياترات بين من ينادون بالشريعة والشرعية  ومن ينادون بثورة يناير وثورة يونيو  أو الدخول فى 
تخاريف النقاء الثورى  ومصر الحضارة والتاريخ  وشعارات االسالم ىو الحل  وخمط الدين بالسياسة والسياسة بالدين وبدون 

فالبد من قولة , ان ُنَتيم بالعمالة أو باالخونة وبدون ان ندخل فى اتون الصراعات وفى النياية مصر وشعبيا ىم الخاسرون 
....  حق ال ُيراد بيا إال الحق والحق بيٌن  وواحد

يا أييا المصريون أفال نعود الى الحق ونعترف ان الجميع أخطأ والجميع خاسر وأنو ال مناص إال بالتوافق والعودة الى الحق 
الحق الذى ىو واجب الوقت وال ,  بل الحق الذى فيو حقٌن لمدماء ورجوع عن العناد ,وليس الحق الذى نراه نحُن حقًا  , 

الحق الذى يبنى وال ييدم الحق الذى يقوم عمى الحقائق وليس عمى , الحق الذى يعترف باآلخر وال ُيقصيو , واجَب غيَره 
 :االكاذيب الحق الذى يحمى المستقبل وال ييدم الماضى الحق الذى يقر ويعترف باالتى

 
.... الجيش المصرى خير اجناد االرض وىوجيش وطنى يحمى مصر من اعداء الخارج وان حدثت بعض التجاوزات

الشرطة المصرية وطنية وىى تحمى  مصر من الداخل رغم بعض التجاوزات 
  االخوان ىم فصيل وطنى مؤمن وان ضل طريقو لموصول لمحكم بالتجاوزات 

السيسي ىو زعيم وطنى خمَّص مصر من مؤامرات امريكا والغرب وان حدثت بعض التجاوزات 
. وىكذا نستطيع ان نعيش الحاضر بكل ما فيو ونأمل فى مستقب افضل البنائنا  

 .الميم فاشيد ...الميم ىل بمغت 
 المصرى أفندى/ بفمم 
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  وأىل الفضل..  بين أىل الفرض     :ٝاؽخ اال٣ٔبٕ

 

 .. ٝأَٛ اُلَٚ ٖٓ أُووث٤ٖ ..أَٛ اُلوٗ ٖٓ إٔؾبة ا٤ٔ٤ُٖ

 *******                       

 ٝأَٛ اُلَٚ ه٤َِ ٖٓ أُؾ٤َٖ٘،  أَٛ اُلوٗ ًض٤و ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ،

*****                      

 أَٛ اُلوٗ ٣ٖٕٞٓٞ هٓٚبٕ ٣ٝلطوٕٝ ثو٤خ اُؼبّ،                              

  ٝأَٛ اُلَٚ ٣ٖٕٞٓٞ اَُزخ ٝ اُج٤٘ ٝاالص٤ٖ٘ ٝاُق٤ٌٔ، ٝرَغ م١ اُؾغخ، ٣ّٝٞ ػوكخ ٝػبّٞهاء،

****             

 أَٛ اُلوٗ ٣ِٖٕٞ اُلوائ٘ كٕٝ ٗوٖبٕ،

ؼًالب: "ٝأَٛ اُلَٚ َٔش َٛش َٝش كًالب  ْٞ ْْ فَش ُٜ ثَّ َٕش هَش بِعِغ ٣َشْلُػٞ َٚش َٔش ُْ ِٖ ا ْْ ػَش ُٜ بكَش٠ ُعُ٘ٞثُ   )16:اَُغلح)" رَشزَشغَش

**** 

 

َٕش "أَٛ اُلوٗ  لُِوٝ ـْ ْْ ٣َش ُٛ جُٞا  ِٚ ب ؿَش َٓش ا      ٝأَٛ اُلَٚ ئما ٓب ؿٚجٞا ْٛ ٣ؾَٕ٘ٞ،)37:اُْٞهٟ)" ئِمَش

**** 

  ٝأَٛ اُلَٚ ٣وبثِٕٞ اُؾَ٘خ ثأؽَٖ ٜٓ٘ب، ٝا٤َُئخ ثبُؾَ٘خ،  أَٛ اُلوٗ ٣وبثِٕٞ اُؾَ٘خ ثبُؾَ٘خ، ٝا٤َُئخ ثب٤َُئخ،

***** 

ال٤َِٗشخًال : "ٝأَٛ اُلَٚ أَٛ اُلوٗ ٣قوعٕٞ ىًبح أُبٍ، ػَش َٝش ا  وًالّ ٍِ َٜشبِه  اَُّ٘ َٝش  َِ ْْ ثِب٤َُِّْ ُٜ اَُش َٞش ْٓ َٕش أَش ْ٘لِوُٞ   (274: اُجووح)" ٣ُ

**** 

خٌ : "ٝأَٛ اُلَٚ ،"٣ؾت أؽلْٛ ألف٤ٚ ٓب ٣ؾجٚ ُ٘لَٚ"أَٛ اُلوٗ  َٕش ب َٖش ْْ فَش ِٜ َٕش ثِ ب ًَش  ْٞ َُش َٝش  ْْ ِٜ َِ ْٗلُ َِش٠ أَش َٕش ػَش  " ٣ُْإصُِوٝ

***** 

 ٝأَٛ اُلَٚ ٣َبهػٕٞ ك٢ اُق٤واد  أَٛ اُلوٗ هل ٣زٖلهٕٞ ٝهل ٣ٔلٕٝ ٣ل اُؼٕٞ ُِٔؾزبع٤ٖ

  ٝرو٠ٚ ػ٠ِ ا٣ل٣ْٜ ؽٞائظ اُ٘بً،

***** 

ٕٞ ثأٗلَْٜ ٖٓ أعَ ك٣ْٜ٘ ٝأٝٛبْٜٗ ٝأٓزْٜ،  أَٛ اُلوٗ ٣َؼٕٞ ُقلٓخ أٗلَْٜ صْ ك٣ْٜ٘ صْ أٓزْٜ   ٝأَٛ اُلَٚ ٣ٚؾُّ

****** 

  ٝأَٛ اُلَٚ ؽبكظٕٞ ُؾلٝك هللا،   أَٛ اُلوٗ ٝهبكٕٞ ػ٘ل ؽلٝك هللا،

***** 

َّ٘خَش كَشوَشْل كَشبىَش : "أَٛ اُلوٗ ٣طٔؼٕٞ ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ ُْغَش ََش ا أُْكِف َٝش ِٖ اَُّ٘بِه  ٖ ُىْؽِيػَش ػَش َٔش  "كَش

ُُْؼالَش  :ٝأَٛ اُلَٚ ٣ز٘بكَٕٞ ػ٠ِ هُٞٚ رؼب٠ُ                              بُد ا عَش ُْ اُلَّهَش ُٜ َُشئِيَش َُش ْٝ ُ  "كَشأ

 أٍأٍ هللا اُؼظ٤ْ هة اُؼوُ اُؼظ٤ْ إٔ ٣غؼِ٘ب ٝئ٣بًْ ٖٓ أَٛ اُلَٚ ٖٝٓ إٔؾبة اُلهعبد اُؼال                  

 اؽَبٕ ٓؾٔٞك ا٠ٍَُٞ/اختٌار 
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                                                            ػْو٣ٖ فَٔزبّو                                                      
ئثوا٤ْٛ ػ٠َ٤ ٝ فبُل ٣ٍٞق ٣طبُجٕٞ ا٢َ٤َُ ثؼلٞ هئب٢ٍ ػٖ ئٍالّ اُجؾ٤و١ اُن١ ؽٌْ ػ٤ِٚ ثَ٘خ ٍغٖ ػ٠ِ رٜٔخ ث٤َطخ ٝ ٢ٛ اىكهاء * 

، أػزول إٔ ٛنا ٤ٌُ ثأ٤ٔٛخ كٚبئؼ ٝ ف٘بهبد أٍب٤ٖٛ اإلػالّ ػ٠ِ اُٜٞاء ٓجبّوح ٝ أٌُِْخ ٤َُذ ا٤ٜٗبه أفاله٢ ؿ٤و " ال رؼ٤ِن"اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ 

.                                                                                                                           َٓجٞم ، أٌُِْخ ٤ٖٓ َٓ٘ٞك أًزو ٝ ٤ٖٓ كٝهٙ اٗز٠ٜ

ػٔوٝ ا٤ُِض٢ ، ٝاؽل ٖٓ اُ٘بً ، اإلػال٢ٓ اُٞؽ٤ل اُن١ اّزوٟ ٗلَٚ ، كزؾٍٞ ٖٓ ا٤َُبٍخ ئ٠ُ اُلٖ ٝ اُؼَٔ اُق٤و١ ، ِٓ ػبهف ا٣ٚ اُؼالهخ . ك* 

.                                                                                                                                              ث٤ْٜ٘ ، ِٓ ْٜٓ ، أ٢ٛ ٍجٞثخ ٝ أًَ ػ٤ِ

 رٞك٤ن ػٌبّخ، ػٚٞ ٓغٌِ اُ٘ٞاة ٝٓبُي ه٘بح اُلواػ٤٤ٖ، ٌَُ ٖٓ ٛبعْٜٔ فالٍ اُلزوح اَُبثوخ ٍٞاء أعٜيح  اإلػال٢ٓ اُلًزٞهاػزنه اُجؤُب٢ٗ* 

.                                                                                                                                        "اُقطخ ًبٗذ ًلٙ.. أٗب ثؼزنه ٤ٌُْ "أٝ أكواك هبئالًال 

أٍٞأ ٓبك٢ اإلٗزقبثبد ا٤ُ٘بث٤خ ٢ٛ اُق٘بهبد اإلٗزقبث٤خ ث٤ٖ أػالّ ا٤َُبٍخ ٝ اإلػالّ اُز٢ ًْلذ أَُزٞه ، ًَ إٔلهبء األٌٓ إٔجؾٞا أػلاء * 

".                                                                                                                                              ٣وؼل هلاّ اُز٤ِلي٣ٕٞ"ا٤ُّٞ ٝ ا٢ُِ ٓب٣ْزو١ ٣زلوط 

أٗب كوؽذ علا ثٜنا اُغل٣لح ثلأ ك٢ اُظٜٞه ثبُلؼَ ، هاكٚبًال اإلػالٕ ػٖ رلب٤ِٕٚ ،  ا٣ٌَُٞ ًْق ٝى٣و أُب٤ُخ إٔ اُؼبئل االهزٖبك١ ُو٘بح * 

..                                                                                                                                                اُزٖو٣ؼ ِٝٓ الىّ أػوف رلب٤َٕ ٛنا اُؼبئل 

أٍزوا٤ُب ٝثِغ٤ٌب ًٝ٘لا ٝاُلٗٔبهى كوَٗب ٝ ، صٔب٤ٗخ آالف ؿبهح أٓو٤ًخ ٝ فَٔخ آالف ِٛؼخ ع٣ٞخ ٝ ِٛؼبد ٖٓ كٍٝ أع٘ج٤خ ٝ ػوث٤خ .ِٓ الىّ* 

أّ ..  ، ٛجؼب اُغ٤ٔغ ٙل كاػِ ، ٝ ال رياٍ كاػِ رج٤غ اُجزوٍٝ ُِغ٤ٔغ   ، ٝ ال ٗياٍ ٗ٘زظو ٖٓ أُ٘زٖو ، اُؼبُْ ًِٚ ٝاألهكٕ ٝاَُؼٞك٣خ ٝاإلٓبهاد

".                                                                                                                                                          ؽل كبْٛ ؽبعخ... "أثٞ ثٌو اُجـلاك١  

ٍل اُٜ٘ٚخ ٤َ٣و ثقط٠ ٝاصوخ ٝ ٗز٤غخ اإلعزٔبػبد أُزٞا٤ُخ ٕلو ًج٤و أًجو ٖٓ ٕلو أُٞٗل٣بٍ ، ٝ ال ٣ٞعل أ١ ٕلٟ ُلٟ اإلػالّ ٝ اُ٘قجخ ، * 

                                                                                                                 .اُغ٤ٔغ ْٓـٍٞ ثق٘بهبد ػ٠ِ اُٜٞاء ٝ ٤َُذ ػ٠ِ أُبء

 . ٝاؽ٘ب ْٓـ٤ُٖٞ ثبؽزلبالد هأً اَُ٘خٜٗب٣خ اُؼبّ رْٜل روبهثب ٍؼٞك٣ب رو٤ًب ٣وه٠ ئ٠ُ اُزؾبُق ،* 

كثٌر من الدول العربٌة تتهم كثٌر من الدول العربٌة بأنهم عمالء ألمرٌكا و ٌنفذون أجندتها فً المنطقة ، و كثٌر من الدول العربٌة تتهم جامعة * 
الدول العربٌة بالفشل و تدعو إلى إنشاء كٌان آخر باسم جدٌد ، ٌعنً المشكلة تكمن فً االسم و فً أن مقرها بالقاهرة و هذا لٌس دلٌال على فشل 

.                                                                               القادة ، طٌب إٌه رأٌكم أن نستلهم نفس الحروف و نسمٌها جامعة الدول العبرٌة و عادي إن ٌكون مقرها الجدٌد فً أورشلٌم
رغم أن الجمٌع توقع صعود المنتخب األولٌمبً إلى األولمبٌاد، إال أن أبناء حسام البدري خٌبوا اآلمال وخرجوا من دورة السنغال : خٌبة أولٌمبٌة* 

                                                                                                                     . عاما من األدوار األولً لٌزٌدوا فشل جمٌع المنتخبات الوطنٌة23تحت 
حكم قضابً بحل مجلس إدارة النادي األهلً لخلل فً اإلجراءات ، المشكلة مش فً الحكم و ال المشكلة فً اإلجراءات و ال المشكلة فً إن * 

.                                                                                                               المجلس عمره قارب السنتٌن ٌعنً أكمل نصف المدة ، مفٌش مشاكل خالص
 ، مش خسارة فً الجانرز نحو سبعة مالٌٌن جنٌه إسترلٌنىتقدرب الننى إلى آرسنال اإلنجلٌزى، قادًما من بازل السوٌسرى محمدصفقة انتقال * 
..                                                                                                                                                           ، و عمار ٌا مصر" المدفعجٌة"
 مشجعا لنادي الزمالك خالل مباراة الفرٌق األبٌض أمام إنبً فً شهر فبراٌر باستاد الدفاع الجوي، ما أدي إلى 20كارثة دموٌة أودت بحٌاة * 

                                                                                               .جماهٌرالدون حضور ب ت المبارٌات عاد ، وبعد األربعٌن ٌوما40إٌقاف النشاط الكروي لمدة 
قانون رادع للتصدى للعنف ضد المرأة ، فً اإلمارات أمل ..   مقعدا للمرأة السعودٌة فى االنتخابات البلدٌة األولى ، فً  الجزابر19حصاد المرأة * 

.. السماح لألمهات بالسفر مع أطفالهن بدون إذن األب ، فى أمرٌكا.. أول امرأة ترأس المجلس الوطنى االتحادى فى اإلمارات ، فً تونس.. القبٌسى
.                                                                  '' فسق وفجور''والتهمة .. 2015 فنانات أمام القضاء فً 7..  ، فً مصر 104 إلى 81النساء فى مجلس النواب والشٌوخ من 

 .لكننً الزلت متفابال..  مش عارف .. ال زلت متفابال بالعام الجدٌد ، لٌه و منٌن و بكام وفٌن و بأمارة إٌه * 

 صفحة من غير عنوان
 يكتبها واحد فهمان

طارق عبد اللطيف. م  
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 …ه يابلدآ      .  :مختارات 

 
اٗي  ٓب٣٘لؼِ ثأ١ ؽبٍ ٖٓ األؽٞاٍ اَُذ ا٢ُِ ك٢ اُٖٞهح ك١ · 

اُجوٝكَٞه  ٣ؼ٢٘ روٍٞ ٓضالًال    ر٘طن أٍٜب ثلٕٝ ُوج٤ٖ ػ٠ِ األهَ

ا٣ٞح ٛبْٗ ٝك٢ِ٤ٚ ٗلَي صٞا٢ٗ ٝٛلٜٔي ٤ُٚ  ٛلٟ ٛبْٗ أُواؿ٢

اَُذ ك١ ٍبكود ً٘لا ٝػِٔذ كًزٞهح   ....ٛبْٗ

اُجبّب ا٢ُِ   ٝم١ ا١ ٢٘ٛٝ هعؼذ ثِلٛب ػْبٕ رقلٜٓب ثؼِٜٔب

ث٤ْٞف ٝههٜب 

ُٞ  هِٜب ال اُلًزٞهح ثزؼزي ك١ ال رورو٢ َُٔزٟٞ اُزؼ٤ِْ اُل٤ْـ ثزؼ٘ب

كبَُذ هبُذ   رؾج٢ ٗؾَجٜبُي ٓبع٤َز٤و ٌُٖ كًزٞهح ٓب٣ٌِِ ٓؼبٗب

٤ُٚ ٛبْٗ ثو٠؟   ٝهعؼذ ػ٠ِ ً٘لا رب٢ٗ   ال كٙ ٓب٣ٌِِ ٓؼب٣ب اٗب

إجو اٗب عب٣ِي ك٢ اٌُالّ 

ػل ٓؼب٣ب 

اٍٝ آوأح ػ٤ٔل ٤ٌُِخ ٛ٘لٍخ ك٢ ربه٣ـ ً٘لا - ٔ

اٍٝ آوأح رؾَٖ ػ٠ِ األٍزبم٣خ ك٢ اُٜ٘لٍخ اُٖ٘بػ٤خ ك٢ - ٕ

ربه٣ـ ً٘لا 

اٍٝ آوأح رؼ٤ٖ َٓزْبهح ُٞى٣و اُلكبع اٌُ٘ل١ - ٖ

اٍٝ آوأح ٣زْ اٗزقبثٜب ًي٤ِٓخ ك٢ االًبك٤ٔ٣خ اُل٤ُٝخ ُجؾٞس - ٗ

االٗزبط ك٢ ثبه٣ٌ 

رْ ر٤ٖ٘لٜب ٖٓ اكَٚ َٗبء ً٘لا ك٢ اُزبه٣ـ - ٘

اٍَذ ٓوًي ٗظْ اُز٤ٖ٘غ ا٢ُ٥ ك٢ عبٓؼخ ٣ٝ٘لٍٞه - ٙ

رْ رؼ٤ٜ٘ب َٓزْبهح ك٢ ث٘بء ٖٓبٗغ كٞهك ُالٗزبط ا٢ُ٥ - ٧

.   اٍزؼبٗذ ثٜب ّوًخ ًوا٣َِو ٤َُِبهاد ك٢ رؾل٣ش ٖٓبٗؼٜب- ٨

ٛنا ٝالىاٍ أُٖو٣ٕٞ ٣جؾضٕٞ ػٖ ٓب اما ًبٕ كفٍٞ اُؾٔبّ ٣غٞى 

ػوكذ ٤ُٚ الىّ ر٘طن أٍٜب ًلح   ..ثب٤ٔ٤ُٖ اّ ال ٣غٞى

 ثوٝكَٞه ٛلٟ ٛبْٗ أُواؿ٢

 اؽٔل اُقيا٠ٓ/ ثوِْ 

 !!!حاسبوا مبارك    :مختارات 
 

 

.. أنت من ميدت الطريق لكل ىذا 
                                        تركت سيناء ليزرع فييا األخوانارىابيم

                                  ..أفقرت الشعب و جيمتو 
أفسدت البالد    ارىابية فظنوا أن خالصيم في يد جماعة

.. و لم تؤد األمانة التي أمنك شعبك عمييا..و العباد 
و تركت .. انبطحت و انصعت ألوامر االدارة األمريكية 

 ينمو في الظالم تنظيما ارىابيا 
عقدت الصفقات مع تنظيم ارىابي لتجمس أنت و ابنك من 

 ..بعدك عمى عرش مصر
 

 .....!و نحن من يدفع الثمن 
 
 ٍبٓؼ ع٤َٔ/ ثوِْ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=189010484778824&set=a.182896995390173.1073741828.100010096202390&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=189010484778824&set=a.182896995390173.1073741828.100010096202390&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=189010484778824&set=a.182896995390173.1073741828.100010096202390&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=189010484778824&set=a.182896995390173.1073741828.100010096202390&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=189010484778824&set=a.182896995390173.1073741828.100010096202390&type=3
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  الشيخ حامد/ اعداد    عام2015 فى العممية اإلكتشافات أىم   : المنوعات صفحة 

                                                                          
ب ػ٠ِ ٕؼ٤ل اُزولّ ٝاالًزْبكبد اُؼ٤ِٔخ، ال ٤ٍٔب ك٢ ٓغبٍ اُجؾٞس اُقبٕخ ثبَُوٛبٕ ٝاُج٤ئخ ٝاُٜ٘لٍخ ٝاُز٘ٞع 2015ًبٕ ػبّ  ًأل ب ٜٓ ًآل  ػب

: اْٛ اًزْبكبد ٛنا اُؼبّ، ٝاُز٢ ٖٓ أُوله إ ٣ٌٕٞ ُٜب رأص٤و ًج٤و ٝٓجبّو ػ٠ِ ؽ٤بح اُ٘بً، رزِقٔ ثب٥ر٢. اُج٤ُٞٞع٢

اًزْق ػِٔبء إ ع٤ّ٘ٞ اُؾٞد اُوطج٢ ٣ٌٖٔ إ ٣َْٜ ك٢ ٓوبٝٓخ اَُوٛبٕ ٝئٕالػ االٙواه اُز٢ ر٤ٖت اُؾٔ٘ ا١ُٝٞ٘ ع٤ّ٘ٞ اُؾٞد اُوطج٢

ٝإله ػِٔبء ثو٣طب٤ٕٗٞ ثبُْٔبهًخ ٓغ ػِٔبء ٖٓ االٌٍب ٝاُلٗٔبهى ٝا٣وُ٘لا ٝاٍجب٤ٗب ًٝٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ كهاٍخ هٍٔذ فو٣طخ . صْ اٛبُخ اُؼٔو

٣ٝؼزول اُؼِٔبء إ ٛنا االًزْبف هل ٣إك١ ا٠ُ هٕل اُغ٤٘بد اُز٢ رإصو ػ٠ِ . ُغ٤ّ٘ٞ اُؾٞد اُوطج٢ أُؼوٝف ثأٗٚ اٍٛٞ اُؾ٤ٞاٗبد اُِجٞٗخ ػٔوا

.  ٍٛٞ اُؼٔو ُلٟ االَٗبٕ

 ُٝٚ اُولهح ػ٠ِ ٓ٘غ ى٣بكح اُٞىٕ ٝػ٠ِ رو٤َِ َٓزٟٞ اٌَُُٞزوٍٝ fexaramineٛنا اُووٓ أٍٚ ك٤ٌَبها٤ٖٓ رط٣ٞو هوٓ ٝعجخ ف٤ب٤ُخ

. ٖٝٓ أُلزوٗ إ ٣جلأ اُقجواء ثزغوثزٚ ػ٠ِ االَٗبٕ ك٢ ٝهذ هو٣ت. ٝاٌَُو ك٢ اُلّ ًٔب ثآٌبٗٚ اُزو٤َِ ٖٓ االُزٜبثبد ػ٘ل رغوثزٚ ػ٠ِ اُلئوإ

٣ٝؼَٔ ٛنا اُووٓ ػ٠ِ اه٘بع اُغَْ ثأٗٚ ٣ز٘بٍٝ ٍؼواد ؽواه٣خ ك٤وك اُغَْ ثؾوم اُلٕٛٞ ٖٝٓ ٕلبرٚ اٗٚ ٣جو٠ ك٢ االٓؼبء ُلزوح اٍٛٞ ٖٓ 

.  ٣ؼزول إ ٛنا اُلٝاء اُغل٣ل ٤ٍؾَ اُؼل٣ل ٖٓ أُْبًَ ال٤ٍٔب اُجلاٗخ ٝٓوٗ اٌَُو١. اُؾجٞة االفوٟ ُٝٚ آصبه عبٗج٤خ أهَ ٜٓ٘ب

. ٗغؼ ػِٔبء ك٢ عبٓؼخ ث٤وٕ ك٢ ٣ٍَٞوا ك٢ اٛبُخ ػٔو مثبثبد ثؼل رؾل٤ي ع٤٘بد رؼَٔ ػ٠ِ رل٤ٓو اُقال٣ب أُو٣ٚخػِٔبء ٣ط٤ِٕٞ ػٔو مثبثبد

ٝهؿْ إ ػِٔبء ٍجن إ ؽبُٝٞا اٛبُخ ػٔو االَٗبٕ ثزغبهة ػل٣لح اٍزقلّ أُقزٖٕٞ ٛنٙ أُوح ٛوهب عل٣لح ك٢ افزجبه اُقال٣ب كافَ اُغَْ 

. ٌُْٜٝ٘ ٛجوٞٛب ؽب٤ُب ػ٠ِ مثبثبد ٤ٌُٝ ػ٠ِ االَٗبٕ

 رَٕٞ ثبؽضٕٞ ك٢ عبٓؼخ ٝال٣خ ثَِ٘لب٤ٗب ا٠ُ إ اؽل أٌُٞٗبد أُٞعٞكح ك٢ اُْب١ االفٚو ٣ٌٖٔ إ روزَ اُْب١ االفٚو ٣وزَ اُقال٣ب اَُوٛب٤ٗخ

. اُقال٣ب اَُوٛب٤ٗخ ك٢ اُلْ كٕٝ اإلٙواه ثبُقال٣ب االفوٟ،ثَ رَْٜ ك٢ ى٣بكح اُؾٖبٗخ ُلٟ اُقال٣ب ؿ٤و أُٖبثخ

 ٤ِٕٓٞ ٤ًِٞٓزو ٌٓؼت ا١ اًضو ٖٓ 20 رَٕٞ ٓقزٖٕٞ ا٠ُ إ ٓؾ٤طب ّبٍؼب ًبٕ ٣ـط٢ ٍطؼ أُو٣ـ ث٤ٌٔخ ٤ٓبٙ روبهثـ هطت ّٔب٢ُ ك٢ أُو٣ـ

.  ٝاًل ػِٔبء ك٢ ًٝبُخ ٗبٍب إ ٛنا ٣ؼ٢٘ إ أُو٣ـ هثٔب ًبٗذ اُؾ٤بح ك٤ٚ ػبٓوح ك٢ كزوح ٍبثوخ ثَجت اُلكئ ٝاُوٛٞثخ. أُؾ٤ٜ اُوطج٢

ٓضَ آٞاط اُجؾو ٝإٞاد اُط٤ٞه ػ٠ِ االّغبه ، رَٕٞ ثبؽضٕٞ ا٠ُ إ اٍزقلاّ رَغ٤الد الٕٞاد اُطج٤ؼخإٞاد اُطج٤ؼخ رؾَٖ ٓياط أُٞظل٤ٖ

اٍزقلٓذ . ٝرْـ٤ِٜب ك٢ ٌٓبرت أُٞظل٤ٖ رؾَٖ ٖٓ ٓياعْٜ ٖٝٓ هلهارْٜ اإلكها٤ًخ ًٔب رَٔؼ ُْٜ ثبُزؾبٝه ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ كٕٝ إ ٣َٔؼْٜ االفوٕٝ

. .  ٛنٙ اُطو٣وخ ك٢ ػلك ٖٓ أٌُبرت ك٢ اُٞال٣بد أُزؾلح ٝأصجزذ ٗغبؽٜب ٝرأص٤وٛب اُغ٤ل

 ٗغؼ ػِٔبء ك٢ عبٓؼخ ٤ُلى َٝٓزْل٠ عجَ ٤ٍ٘بء ك٢ رؾ٣ٞو ع٤ٖ ُلٟ اُلئوإ اكٟ ا٠ُ رؾ٤َٖ اُؼِٔبء ٣ٖ٘ؼٕٞ كئوإ م٤ًخ ال رقبف ٝال روِن

ٛنا االًزْبف ْٜٓ ػ٠ِ ٕؼ٤ل رؾ٤َٖ اُجؾش اُقبٓ ثزلٛٞه االكهاى ُلٟ االَٗبٕ ثَجت اُزولّ ك٢ . مًبئْٜ ٝرو٤َِ اؽَبٍْٜ ثبُوِن اٝ ثبُقٞف

.  اُؼٔو ٓغ االٕبثخ ثبُيٛب٣ٔو ٝا٤ُْيٝكو٤٘٣ب

ٛنٙ هٖخ ّبة ك٢ اَُبكٍخ ٝاُؼْو٣ٖ ٖٓ اُؼٔو ا٤ٕت ثؾبكس ك٢ ػٔٞكٙ اُلوو١ اكٟ ا٠ُ اَُِْ ٖٓ ٓ٘طوخ اُقٖو كٔب ٍِْٓٞ ٣زٌٖٔ ٖٓ ا٤َُو

كٕٝ ؿ٤و إ ػِٔبء ٗغؾٞا ك٢ عؼِٚ ٣زٌٖٔ ٖٓ ا٤َُو ٓوح افوٟ ٖٓ فالٍ ٗظبّ ٣وثٜ ث٤ٖ كٓبؿٚ ٝعٜبى ًٞٓج٤ٞرو ٣ٝ٘وَ اُنثنثبد اُلٓبؿ٤خ ا٠ُ 

.  ٛنا اُوعَ ٛٞ اُٞؽ٤ل ك٢ اُؼبُْ اُن١ رٌٖٔ ٖٓ ا٤َُو ثؼل إبثزٚ ثبَُِْ. اُوًجز٤ٖ ثؾ٤ش اٗٚ رٌٖٔ ٖٓ اُزؾوى ٓوح افوٟ

رَٕٞ ػِٔبء ا٠ُ إ اٍزقلاّ االٖٜٗبه ا١ُٝٞ٘ اكَٚ ثٌض٤و ٖٓ اٍزقلاّ االٗلالم ا١ُٝٞ٘ الٗزبط اُطبهخ رو٤٘خ االٖٜٗبه ا١ُٝٞ٘ اكَٚ ٖٓ االٗلالم

اُؼِٔبء كػٞا إؾبة هؤًٝ االٓٞاٍ . ٝأًضو آبٗب ٢ٛٝ ػ٤ِٔخ اهزٖبك٣خ ا٣ٚب ٝرٞهؼٞا إ ٣ؼْ اٍزقلاّ ٛنٙ اُطو٣وخ ك٢ ؿٕٚٞ ػوٞك

 .ٝأَُزضٔو٣ٖ ٝهعبٍ ا٤َُبٍخ ا٠ُ االٍواع ك٢ اؽزٚبٕ ٛنٙ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب الٜٗب ٓلزبػ أَُزوجَ، ؽَت هُْٜٞ

 (ٓ٘وٍٞ ٖٓ ٓٞهغ ا٣الف)
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New Year's Eve celebrations around the world 
1. FIREWORKS DUBAI If there was a Fireworks Olympics, Dubai would be dripping in gold medals. It's no surprise that recent 

New Year's Eve firework displays in Dubai have broken world records, so if you want your New Year's Eve to aim your party 

shoes at Dubai, with jaw-dropping displays happening at Burj Khalifa, Burj Al Arab, Atlantis The Palm and The Palm Jumeirah – 

that incredible man-made luxury archipelago created in the shape of a palm leaf.  

2. ONCE IN A LIFETIME NEW YORK CITYSure, it's an obvious one, but who wouldn't want to be a part of that party just once in their lives? 

Head to One Times Square where that famous New Year's Eve Ball, weighing in at 11,875 pounds (5386 kilograms), is lit at 6pm to kick off 

festivities, televised to more than a billion people worldwide, which include fabulous live performances (this year – Nick Jonas). The ball starts 

its descent at 11.59pm and, at the stroke of midnight, 2016 fires up in lights above Times Square, confetti showers down from the rooftops and 

fireworks decorate the brand new year.  

3. HARBOUR HONG KONGHong Kong's Victoria Harbour puts on a charming light show every night of the year, so you can just imagine the 

scale of the lightshow on New Year's Eve. Head to the waterfront (or to the water – you can cruise the harbour for an immersive experience) for 

a massive pyromusical display, culminating in a wild display of fireworks as the hour ticks over. You can also go online to write a message to 

your loved ones which will be broadcast live on Hong Kong's YouTube channel. 

4. CITY OF LIGHT PARIS The City of Light is a lushly romantic spot to ring in the new year. If you're looking to celebrate with the crowds, 

head to the Champs-Elysees for a thriving street party and fireworks over L'Arc de Triomphe. For a more low-key version, arm yourself with 

good champagne and a handful of papillotes (chocolates that pop like a Christmas cracker when you unwrap them) and head to Montmarte, 

which still affords good views of the fireworks.                                                                                                                                                                                                

5. GO NATURAL BYRON BAY Eschewing the pyrotechnics in favour of more natural wonders, be among the first to greet the new year with 

stunning sunrise views at Byron Bay. There are no fireworks or beachfront activities here, just lovely family-friendly, alcohol-free events 

including the Soul Street New Year's Eve, featuring street stalls, face painters, local bands, buskers and fire twirlers. There's also First Sun 

New Year's Day 2016 at Cape Byron Lighthouse and the Falls Music & Arts Festival at North Byron Parklands.                                                                                                                                                                               

6. THEATRICS EDINBURGH Edinburgh is known for its phenomenal festivals and arts scene, so it's no surprise that Hogmanay, its three-

day New Year festival, is a bonanza of incredible music, art and theatre, as well as a renowned firework display, best viewed from Princes 

Street Gardens. Plus, at midnight, you can be part of the world's most epic version of Auld Lang Syne.                                                                                                                                                                                                                           

7. GET BEACHED HONOLULU If you're one of the cool kids who likes to turn up late to the party, celebrate New Year in Honolulu, one of the 

last ones to tick over on the world clock. Take in the Honolulu Harbour fireworks from one of the many beachfronts, and, for a campy version 

of New York's illuminated ball, Honolulu has its own "Pineapple Drop" – a large, lit-up pineapple.  

8. PARTY REYKJAVIK If you want to dance like nobody's watching, head to Reykjavik, the northernmost capital of the world, where the 

party spirit burns bright like the symbolic community bonfires that people gather around to dance and sing. Midnight features multiple firework 

displays peppering the dark sky before the party spirit ramps back up into overdrive. New Year hot springs, anyone?                                                                                                                                                                                             

9. CHARM DUBROVNIK If a scenic, historic setting is a must for you, Dubrovnik, with its cinematic Old Town and a hypercoloured Adriatic 

Sea at its fringe, is calling. Cultural celebrations centre around Stradun, the main thoroughfare through the walled Old Town, and feature major 

Croatian music stars, choirs, carols and brass bands. New Year's Day features a performance from the Dubrovnik Symphony Orchestra.. 

10. REFLECTION KYOTO 

Escape the fevered madness and head to Japan for New Year. Most stores are closed over this period so there's a quiet that will come as a 

relief after a busy year. Kyoto is famous for its plethora of preserved shrines and temples so join the locals at a temple for joya-no-kane, where 

you ring temple bells for good fortune in the coming year.                                                                                                                                                

Selected by;Shereen  


