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 رمضان        شهر ٔفلخص            :كلمةالعدد
ٚٔلٓ ٔٔظمزً ٔفلخص حٌَ٘ٙ حٌى٠َُ َٗٙ ٠ٍِخْ حٌّؼظُ 

ٔيػٛ هللا حْ طؼٛى ػ١ٍٕخ ٌٖ٘ حأل٠خَ ٚٔلٓ ؿ١ّؼخ فٝ ه١َ 

ٚرَوش ٚٓؼخىس ٚألْ ح٠خَ ٠ٍِخْ ٘ٝ ِٕلش ح١ٌٙش ٌٕخ وٝ ٔؼ١ي 

 َُ ف١ٙخ كٔخرخطٕخ َٚٔحؿغ ف١ٙخ حػّخٌٕخ فّٕظٕغ ػٓ ح١ٌٔجخص ٚٔىؼ

ِي فٝ حٌطخػخص ٚحٌّيحِٚش ػٍٝ  ـِ ِٓ حٌلٕٔخص ٚ٘ٝ ح٠خَ حٌ

حٌؼزخىحص ٚ٘ٝ فٛق وً ًٌه ح٠خَ ه١َ ٌٕخ ؿ١ّؼخ ٚلي ٛيق 

هَٔ " ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ ك١ٓ لخي ف١ّخ ِؼٕخٖ 

أٜ أْ حٌوخَٓ ٘ٛ ِٓ ػخٕ " ِٓ ٌلك ٠ٍِخْ ٌُٚ ٠ُ فَ ٌُٗ 

ح٠خَ ٠ٍِخْ ٌُٚ ٠ٕظِٙ حٌفَٛش فٝ حٌطخػخص ٚحٌؼزخىحص كظٝ 

ِٚغ ٔفلخص حٌَ٘ٙ حٌى٠َُ َٗٙ حٌزَوش ٚحٌو١َحص .٠ فَ هللا ٌٗ 

َٜٔ ٕ٘خن رؼٞ حٌٍٜٛ غ١َحٌَّغٛد ف١ٙخ ٚرؼٞ حٌّٛحلف 

حٌظٝ الطظٕخٓذ ِغ لي١ٓش حٌَ٘ٙ حٌى٠َُ ٍٚغُ لٍظٙخ اال حٔٙخ 

:  طٔجٝ ٠ٌَِخْ ِٚٓ ٌٖ٘ حٌٍٜٛ ٚحٌّٛحلف ِخ ٠ٍٝ

ٍٛٛ حٌٌٜ ال ٠َٜٛ ٠ٚـخَ٘ رؼيَ ١ٛخِٗ ٚوؤٔٗ ٠ظزخ٘ٝ *

رّؼ١ٜش هللا فَٕحٖ ٠يهٓ ١ٓـخٍطٗ حِخَ حٌٕخّ رال حوظَحع ٚ٘ٛ 

ٍٚغُ أْ , ١ٌْ فم٢ ٠ؼٜٝ هللا ٌٚىٕٗ ٠ـخَ٘ رّؼ١ٜظٗ 

حٛلخد حٌي٠خٔخص حالهَٜ ُٚ٘ فٝ رٍي حٓالِٝ اال حُٔٙ 

٠لظَِْٛ ِ٘خػَ ح١ٌٍّّٔٓ فال ٠ـخَ٘ٚح رؼيَ ١ٛخُِٙ ٌٚىٓ 

حٌوطؤ ٠خطٝ ِٓ حٌٍُّٔ حٌؼخٛٝ ٘يحٖ هللا ٚحػخىٖ ٌلظ١َس 

. حال٠ّخْ

ٍٛٛ حٌٜخثّْٛ ح٠ٌٌٓ ٍحكٛح فٝ َٔٛ ػ١ّك ١ٛحي ح١ٌَٛ ٚال *

٠ٔظ١مظْٛ اال لَد أًحْ حٌّ َد ٚطـيُ٘ ٠َْٔٙٚ ١ٛي ح١ًٌٍ 

فٝ حٌٍؼذ ِٚ٘خ٘يس حٌظٍفخُ ٚوؤْ ٠ٍِخْ ٘ٛ َٗٙ حٌَٕٛ 

ٚحٌظ١ٍف٠ِْٛ فخٌٍُٙ حٍكّٕخ ِٓ حٌظ١ٍف٠ِْٛ ِٚٓ ٍَٖٚٗٚ آ١ِٓ 

 .آ١ِٓ 

ٍٛٛ حٌـَحثي ٚحٌّـالص ٚ٘ٝ طّظٍٝء رخٌٍٜٛ حٌؼخ٠ٍش *

ٌٍّؼ١ٍٓ ٚحٌَحلٜخص ٚوؤٕٔخ فٝ ِٔخرمش ر١ٓ حٌٜلف ٌّٓ ٠َٕ٘ 

حوؼَ ػ٠َخ ف١ٕ٘ ً حٌٕخّ رخٌظخفٗ ِٓ حألٍِٛ ٠ْٕٚٔٛ ًوَ هللا 

 طؼخٌٝ

ٍٛٛ حٌٕخّ ٚ٘ٝ طظِحكُ فٝ حٌّـّؼخص حٌظ١ٕ٠ّٛش *

ٚحٌٔٛرَِخٍوض ط٘ظَٜ وً ١ٗجٝ ٚطىيٓٗ فَٕٜ حٌز١ٛص 

طىيٓض رخٌّٛحى حٌظ١ٕ٠ّٛش ٚ٘ٝ كظّخ فٛق حٌلخؿش َٜٚٔ 

حٌّٛحثي فٝ ٠ٍِخْ ط ٚ ر٘ظٝ حٔٛحع حٌطؼخَ ٚحٌّؤوٛالص 

ٚحٌظٝ ٠َ١مٙخ حهَ ح١ًٌٍ ٘ٛ حو١خّ حٌمّخِش ٕٚٔٔٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ 

َّٓن "  ٛيق هللا حٌؼظ١ُ"  ٠ِٛجٌ ػٓ حٌٕؼ١ُ  ٌٚظٔؤٌ

 إقرأ في ىذا العدد                      
                             ٠ٍِخَْٗٙ ٔفلخص     :كممة العدد

 2 ٙ                                          ٍث١ْ حٌظل٠ََ/رمٍُ 

 اػخىس...٠خ ١ٓخىس حٌَث١ْ    :ىفظَ حالكٛحي حٌ٘و١ٜش*

 3ٙ   ه١ًٍ حٌؼٛحِٝ /رمٍُ حالٔظوخد ١ٌٔض ١ٗىخً ػٍٝ ر١خٝ

َٜ ػ١ٍٗ :ل١٠ش ٌٍّٕخل٘ش * فظَ ُّ                                 حٌـٙخُى حٌ

  4ٙػزخّ ِٗٛخْ                                           /رمٍُ  

                          !!!حٌؼخ١ٌّش" ِلّي ٛالف"ظخَ٘س  :  ٍٛٛس حٌ الف*
 5ٙ                                        حٌَّٜٞ أفٕيٞ/ حػيحى

  الزمالك يسحق االهلى116في القمة         :ٍوٓ ح٠ٌَخٟش*
 5          حػيحى وخرظٓ و١ّٛ                   ٙ  مع الرأفة2/1

ُُ حألٍٚحُف    ٍوٓ حألىد* ُٓ ا١ٌى  6ٙ  ػيحى حرٓ حٌز١َ٘ أريحً طل

                   ؟   ِٓ َٓق ً٘ذ َِٜ      : ٚؿٙش ٔظَ  *

 7ٙ                      ِلٔٓ ػزي حٌؼ٠ِِ                  /رمٍُ 

      (ِؼـِس حالَٓحء ٚحٌّؼَحؽ) :فٝ ٛخٌْٛ حٌز١َ٘ حٌؼمخفٝ *

 8                                                  ٙكٔٓ أكّي ه١ًٍ/ ى

َُ حٌظٟ ال ٠ؼَفٙخ ح٠ٌَّْٜٛ *  فخطق  ؿزً حٌّمطُ  ٚلزَ :ِٜ

  9و٠َُ حرٛحٌؼِحثُ                       ٙ./ى/حػيحى َِٜ        

 الزواج يقمل فرص اإلصابة بالخرف  : ٌه ٠خ ١ٓيطٟ*

                                               10رٕض ح١ًٌٕ                                              ٙ  /حػيحى

     11ٙ    طميَ ىٌٚش أٌّخ١ٔخٓزذ :  ٛفلش ِٓ غ١َػٕٛحْ*   

 

                                                 فٟ ِؼ١ش حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ:  ْ  ٚحكش حال٠ّخ*

                12                   ٙ              ِٔظ٘خٍ ٔخَٛ ح٠ٌِخص/رمٍُ

 

       12   ٙ؟ ػَحرٝ ً٘ ٠ٕٜف حٌّئٍهْٛ   :ٗو١ٜش حٌؼيى *

 

 13ٙحرٓ حٌزٍي                  /ػيحى  ح  :ٛفلش حٌّٕٛػخص *
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 اػخىس حالٔظوخد ١ٌٔض ١ٗىخً ػٍٝ ر١خٝ...٠خ ١ٓخىس حٌَث١ْ  حٌ٘و١ٜش حألكٛحي ىفظَ
   

اػٍٕض  ح١ٌٙجش ح١ٕ١ٌٛش ٌالٔظوخرخص ٔظخثؾ حالٔظوخرخص حٌَثخ١ٓش, ٚلي أظَٙص حٌٕظخثؾ فُٛحً وخٓلخً ٌٍَث١ْ ػزيحٌفظخف 

 أٛٛحص ِٚغ أْ فُٛ حٌَث١ْ ح١ٌٟٔٔ رٛال٠ش ػخ١ٔش وخْ ِظٛلؼخ ٌٍـ١ّغ, اال أْ ِؼَفش ػيى ِخ كًٜ ػ١ٍٗ ِٓ.ح١ٌٟٔٔ

ٚحألُ٘ أْ ٔؼَف أْ ٌ٘ح حٌظـي٠ي ٌٍؼمش ٚاػخىس حالٔظوخد ١ٌٔخ ١ٗىخً .. ٚكـُ حٌظؤ١٠ي ٚطـي٠ي حٌؼمش ِٓ ح١٠ٌَّٜٓ أَِ ُِٙ

 .ػٍٝ ر١خٝ ٌٍَث١ْ, ٚ٘ٛ ِخ ٠ٔظيػٟ حإلٗخٍس اٌٝ ػيس ِالكظخص ٠ـذ أهٌ٘خ فٟ حٌلٔزخْ

  

 أٌف ٔخهذ, فٕٙخن أوؼَ ُِٕٙ ٌُ ٠يٌٛح رؤٛٛحطُٙ, 800 ١ٍِٛٔخً 21ٚاْ وخْ حٌَث١ْ كًٜ ػٍٝ ػمش أوؼَ ِٓ : أٚالً 

ُٚ٘ ٠َِْٜٛ ٌُٙ وخًِ حٌلمٛق ٚػ١ٍُٙ ٔفْ حٌٛحؿزخص ١ٌٚٔٛح هٛٔش, ٚػٍٝ حٌَث١ْ أْ ٠فىَ فٟ أٓزخد ػيَ 

 .ً٘خرُٙ ٌٜٕخى٠ك حاللظَحع

 

 أٌف َِٜٞ أرطٍٛح أٛٛحطُٙ, ٚ٘ٛ ٍلُ وز١َ ٠ـذ ىٍحٓظٗ, هخٛش ِغ ػيَ ٚؿٛى 700ٕ٘خن أوؼَ ِٓ ١ٍِْٛ ٚ: ػخ١ٔخً 

ظٙخ ٚطلٍّٛح  ِّ ط١خٍ ػخَ طزٕٝ حٌيػٛس إلرطخي حألٛٛحص, فٙٛالء ؿ١ّؼُٙ أٛلخد ِٛلف ٍحفٞ ٌٍؼ١ٍّش حالٔظوخر١ش رَ

 .حٌٌ٘خد ٌٜٕخى٠ك حاللظَحع ٌإلػالْ ػٕٗ ٌُٚ ٠ىظفٛح رؼيَ حٌظ٠ٜٛض

 

ٌل١ٓ ٚؿٛى ِؼٍِٛخص ىل١مش ػٓ كـُ ِ٘خٍوش حٌ٘زخد فٟ حالٔظوخرخص فبْ حٌظخَ٘ ٠ئوي أْ ٔٔزظُٙ ألً ِّخ ٠ـذ, : ػخٌؼخً 

ٚ٘ٛ أَِ ٠ٔظلك رلغ أٓزخد ػِٚف حٌ٘زخد ػٓ حٌّ٘خٍوش ِٚٔززخص غ٠زٗ, وّخ ٠ٍَِ حٌّٔئ١ٌٚٓ أْ ٠ٔؤٌٛح أٔفُٔٙ 

 .ػٓ ؿيٜٚ طو١ٜٚ ػخَ ٌٍ٘زخد ٚػمي ِئطَّحص ٌُٙ

 

اْ وخٔض فظَس ٚال٠ش حٌَث١ْ حألٌٚٝ ٌظؼز١ض أٍوخْ حٌيٌٚش, فالري أْ َٜٔ فٟ حٌفظَس حٌؼخ١ٔش رٕخء كم١م١خً ٌيٌٚش : ٍحرؼخ

ى٠ّمَح١١ش كي٠ؼش طؼَف طيحٚي حٌٍٔطش ػزَ فظق حٌّـخي حٌؼخَ ٚٚلف كّالص حٌظ٠ٛ٘ٗ ٚحٌظو٠ٛٓ حٌّـخ١ٔش حٌظٟ ٠ظؼَٝ 

 .ٌٙخ وً ٛخكذ ٍأٞ ِوخٌف ٌظٛؿٙخص حٌٕظخَ

 

- أٞ ٔظخَ ١ٓخٟٓ كم١مٟ- ال ٠ٛؿي ٔظخَ كخوُ ٔخؿق ٚلٛٞ ريْٚ ِؼخٍٟش ٔخؿلش ٚل٠ٛش, فخٌٕظخَ ح١ٌٔخٟٓ: هخِٔخً 

لخثُ رخألٓخّ ػٍٝ حٌظٕٛع ٚحالهظالف فٟ حٌَإٜ ٚحألفىخٍ ٚحٌظٛؿٙخص, ٌٚ٘ح ٌٓ ٠ظلمك اال ربطخكش حٌفَٛش وخٍِش 

رخهظٜخٍ ٠َٔي أْ .. ٌألكِحد ح١ٌٔخ١ٓش ٌظّٕٛ, ريال ِٓ ِلخٌٚش َٛٙ٘خ ؿ١ّؼخً طلض و١خٔخص ١ٌّٛٗش رٌٍحثغ ِوظٍفش

 .رؼي أٍرغ ٕٓٛحص ِِٕٚػش ح١ٌٔخٓش" ١ٓخٓش"َٜٔ 

 

ًّّ حٌّٛح١ْٕٛ فٟ ٓز١ً ًٌه حٌىؼ١َ ِٓ : ٓخىٓخً  هخٟض َِٜ, ٚال طِحي, ِؼَوش ٠َٗفش ِٚزخٍوش ٟي حإلٍ٘خد, ٚطل

حٌظم١١ي ػٍٝ حٌل٠َخص حٌؼخِش ٚحٌوخٛش, ٍٚف٠ض حٌيٌٚش وً حٌّطخٌذ حٌؼخىٌش ٌظؼي٠ً لخْٔٛ حٌظظخَ٘, ٚاٛيحٍ لخْٔٛ 

طيحٚي حٌّؼٍِٛخص ٚػ١ٛد لخْٔٛ حٌـّؼ١خص ٚغ١َ ًٌه, ِٚٓ حٌّٕٜف فٟ ٚال٠ظٗ حٌؼخ١ٔش أْ ٠ٕظَ حٌَث١ْ ٌٌٖٙ حألٍِٛ 

رٕظَس ِوظٍفش, ٚأْ طَحؿغ كىِٛظٗ وخفش حٌمٛح١ٔٓ حٌّم١يس ٌٍل٠َخص, ٚطٍظَِ رٕٚ حٌيٓظٍٛ ف١ّخ ٠ظؼٍك ربٌ خء حٌلزْ 

 .فٟ ل٠خ٠خ حٌَٕ٘ َِٚحؿؼش ح١ٌٔخٓخص حأل١ِٕش
 ه١ًٍ حٌؼٛحِٟ/رمٍُ
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َٜ ػ١ٍٗ                    :ل١٠ش ٌٍّٕخل٘ش  فظَ ُّ  حٌـٙخُى حٌ

ط١٠ِف حٌّٜطٍلخص ٚط ١١َ ِؼٕخ٘خ أىحس هط١َس طٔظؼًّ فٝ ِؼَوش حٌٛػٝ حٌظٝ طؼخٔٝ آػخٍ٘خ أِظٕخ حٌؼَر١ش ٚحإلٓال١ِش, ٍٚرّخ ٌُ ٠ُٕؾ وؼ١َ 

ِٚٓ أوؼَ . ِٓ حٌٕخّ ِٓ حال١ٔٔخق ٍٚحء ِٜطٍلخص ُكَفض ىالالطٙخ ُٚكٍّض ِخ ال طلظًّ ِٓ حٌّؼخٔٝ, فَحكٛح ٠ٔظؼٍّٛٔٙخ ىْٚ طزَٜ

حٌّٜطٍلخص حٌظٝ ىٌٔظٙخ حٌـّخػخص حإلٍ٘خر١ش ِٜطٍق حٌـٙخى, فمي أٛزق حٌـٙخى فٝ أً٘خْ غخٌذ حٌٕخّ َِحىفًخ ٌٍمظخي ِٚخ ٠ظَطذ ػ١ٍٗ 

ِٓ اُ٘خق رؼٞ حألٍٚحف ٚأََٓ رؼ٠ٙخ, ٌُٚ ٠ؼي حٌـٙخى ٠َطز٢ فٝ حألً٘خْ ريفغ حٌّؼظي٠ٓ ٍٚى و١يُ٘, ٚأّخ طؼيٜ أٚ أ٠ٍي ٌٗ أْ ٠ظؼيٜ 

ح ًٍٚٓٛوخ اٌٝ حٓظزخكش حٌّوخٌف١ٓ فٝ حٌي٠ٓ ٌٚٛ وخٔٛح ِٔخ١ٌّٓ, رً حٌّوخٌف١ٓ فٝ حٌفىَِٓ حٌّٕظ١ّٓ ٌٌحص حٌي٠ٓ, ٚحٌلم١مش ًَ  حٍطزخ١  حْفى

حٌـٙخى رخٌمظخي ٚؿؼٍُٗ َِحىفًخ ِطٍمًخ ٌٗ ٘ٛ حٌّٕطٍك حٌوخ١ت حٌٌٜ أٚلؼٕخ ف١ٗ حإلٍ٘خر١ْٛ, فّخ ِٓ ػخٌُ ِٓ ٍٓفٕخ حٌٜخٌق, ٚال وظخد ٌ ٜٛ 

خ ٘ٛ رٌي ألٜٝ حٌـٙي ٌظل١ًٜ َِغٛد ف١ٗ أٚ ىفغ َِغٛد ػٕٗ, ِٓ غ١َ ٔظَ اٌٝ  ًِ ٠فَٔ حٌـٙخى رخٌمظخي ٠ٚمَٜٖ ػ١ٍٗ, فخٌـٙخى ػّٛ

ٚػٍٝ ًٌه, فىً ؿٙي ِزٌٚي ٌظل١ًٜ َِحى أٚ ىفغ غ١َ َِحى ٘ٛ ؿٙخى, ٚلظخي حٌؼيٚ ٌيفغ َٖٗ ٠ٕطزك ػ١ٍٗ طؼ٠َف . ِٟٛٛع أٚ ١ٍٓٚش

حٌـٙخى ِٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك, ٚال ٠ٔظط١غ أكي أْ ٠ؼ١ذ حٌـٙخى رٌٙح حٌّؼٕٝ, فخٌمٛح١ٔٓ ٚحٌّٛحػ١ك حٌز٠َ٘ش طمَ كك حٌيفخع ػٓ حٌٕفْ 

ٚحٌِؼَٝ ٚحٌيَ ٚحألٍٝ, ٚال أظٓ أْ ػخلاًل ٠طٍذ ِٓ حٌّظ١ٍِٛٓ فٝ ٗظٝ رمخع حألٍٝ أْ طُ ظٜذ أٍح١ُٟٙ, ٚطُٕٙذ ػَٚحطُٙ, ٠ٍُِٚٚ 

ٚحٌـٙخى رٌٙح حٌّؼٕٝ ٘ٛ ػ١ٓ ِخ ؿخء رٗ حٌَ٘ع حٌل١ٕف طلض !طخ٠ٍوُٙ, ف٠اًل ػٓ لظٍُٙ ٚط٠َ٘يُ٘, ىْٚ أْ ٠ىْٛ ٌُٙ ٚلفش أٍٚى فؼً

حُٓ حٌـٙخى حٌمظخٌٟ, ٌٚىٓ لَٜ حٌـٙخى ػ١ٍٗ طي١ٌْ وز١َ ٚهطؤ ِلٞ, فّخ أوؼَ حٌَّغٛرخص حٌظٝ طٔظٛؿذ رٌي حٌـٙي ٌظل١ٍٜٙخ غ١َ 

فطٍذ حٌؼٍُ ؿٙخى, ٚحٌٔؼٝ ػٍٝ حألٍُحق ؿٙخى, ٚحإلٛالف ر١ٓ حٌٕخّ ؿٙخى, ٚحٌٜزَ ػٍٝ ا٠ٌحء ! ٠ِّ٘ش حألػيحء فٝ ٓخكخص حٌمظخي

ح٢ه٠َٓ ؿٙخى, ِٕٚغ حٌٕفْ ِٓ حطزخع حٌٜٙٛ ؿٙخى, ٍٚػخ٠ش ح٢رخء ٚحألرٕخء ٚحألُٚحؽ ؿٙخى, ٚحالؿظٙخى فٝ رٕخء حأل١ٚخْ ٚط١ّٕظٙخ ؿٙخى, 

ح): ٚفٝ حٌمَآْ ِخ ٠ئ٠ي ٌ٘ح ح١ٌٔخق, ٠مٛي هللا ػِ ٚؿً. ٚاطمخْ حٌؼًّ ؿٙخى ًَ َٙخًىح َوز١ِ ِٗ ِؿ ُُ٘ رِ ِْ٘ي َؿخ َٚ  َٓ ٠َِ ٌَْىخفِ , أٜ ؿخ٘يُ٘ (فاََل طُِطِغ ح

َُٗع, ألْ حٌٍٔٛس ِى١ش  رٙيٜ حٌمَآْ كظٝ ٠ٕمخىٚح ألكىخِٗ وّخ لخي حرٓ ػزخّ, ١ٌْٚ حٌـٙخى فٝ ح٠٢ش ٘ٛ حٌمظخي, ك١غ أٗ ٌُ ٠ىٓ لي 

ٚحٌـٙخى ط٠َ٘غ ِئٝ, ٚال ٠ُظٍٜٛ أْ ٠ىْٛ حٌمَآْ ١ٓفًخ ر١ي ِلخٍد ٠مطغ رٗ ٍلخد حٌٕخّ, ٚأّخ حٌّمٜٛى أٔٗ ُكـش ػٍٝ حٌوٍك رّخ ف١ٗ 

خ): ٠ٚيهً فٝ ٌ٘ح ح١ٌٔخق أ٠ً٠خ لٛي هللا طؼخٌٝ.ِٓ أَِ ٚٔٙٝ ٚاٍٗخى َّ ُٙ ٌُ فاََل طُِطْؼ ٍْ ِٗ ِػ َْ ٌََه رِ خ ١ٌَْ َِ ََِن رِٝ  ْ٘ ٰٝ أَْ طُ ََ٘يحَن َػٍَ اِْ َؿخ َٚ) ,

ٚوٍٕخ ٠لفع ! فخٌَّحى أٔٗ اْ أٌق حألرٛحْ ػٍٝ حرٓ ٌّٙخ ٚكخٚال َٛفٗ ػٓ حإلٓالَ فال ٠ّٔغ ٌمٌّٛٙخ, ١ٌْٚ حٌَّحى ريح٘ش ؿٙخى حٌمظخي

ٌّٝ ٚحٌيحن؟ لخي»: ٌٍ٘خد حٌٌٜ أٍحى حٌوَٚؽ ِؼٗ ٌـٙخى لظخٌٝ–ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ- لٛي حٌٕزٝ ِٚٓ ًٌه . «فف١ّٙخ فـخ٘ي: لخي. ٔؼُ: أك

ٜٚ ػٓ حٌٕزٝ أٔٗ لخي ٌمَٛ لِيِٛح ػ١ٍٗ ِٓ لظخي ٍُ مَيَ, ِٓ حٌـٙخى حألٛ َ اٌٝ حٌـٙخى حألوزَ»: أ٠ً٠خ ِخ  َِ ِٚخ حٌـٙخى : لخٌٛح. لَِيِظُ ه١َ 

أِخ حٌـٙخى حٌٌٜ ٠ؼٕٝ لظخي حٌؼيٚ, فٙٛ أكي أٔٛحع حٌـٙخى . ٚػ١ٍٗ, فبْ ١ِخى٠ٓ حٌـٙخى ١ٌٔض لظخ١ٌش,. «ِـخ٘يس حٌؼزي ٘ٛحٖ: حألوزَ ؟ لخي

١ٌْٚ َِحىفٗ, ٚ٘ٛ َِ٘ٚع رال ٠ٍذ, ٜٚٔٛٛٗ ِؼٍِٛش ؿ١ٍش فٝ وظخد هللا ٚفٝ ٕٓش ٌٍٓٛٗ حٌم١ٌٛش ٚحٌفؼ١ٍش, ٚوظذ حٌظخ٠ٍن ٚح١ٌَٔ 

.. ١ٍِجش رَٔى حٌّؼخٍن حٌمظخ١ٌش ٌٍٕزٝ ٚٛلخرظٗ ِغ حٌّؼخى٠ٓ ٌإلٓالَ ٚح١ٌٍّّٔٓ حٌظٝ ال ٠وطجٙخ ػٛحَ ح١ٌٍّّٔٓ ف٠اًل ػٓ ػٍّخثُٙ

ٚحٌّظظزغ ٌظخ٠ٍوٕخ حإلٓالِٝ حٌٛحلؼٝ ٠يٍن أْ حٌـٙخى حٌمظخٌٝ ٘ٛ ؿٙخى ىفغ ٌٍّؼظيٜ ١ٌْٚ ؿٙخى ١ٍذ, ٚ٘ٛ ِخ ٔطك رٗ وظخد ٍرٕخ فٝ 

ُْ ): لٌٛٗ طؼخٌٝ خ حْػظََيٜ َػ١ٍَُْى َِ  ًِ ْؼ ِّ ِٗ رِ ُْ فَخْػظَُيْٚح َػ١ٍَْ ِٓ حْػظََيٜ َػ١ٍَُْى َّ , وّخ أْ آ٠خص حٌمظخي حٌظٝ ٠ّٔٛٔٙخ رآ٠خص ح١ٌٔف اًح ِخ طؤٍِظٙخ (فَ

ِٚغ أْ  .ربٜٔخف ِٟٚٛٛػ١ش ٚطـَى طـي٘خ فٝ ١ٓخق لظخي ١ٌٍٍّّٔٓ, ٚلي ٓزك ر١خْ ًٌه فٝ ِمخي ٓخرك ُهٜٚ ٌٌٙح حٌّٟٛٛع

حٌـٙخى فٝ ٚلخثغ حٌظخ٠ٍن حإلٓالِٝ ؿٙخى ىفغ ٌٍّؼظي٠ٓ ١ٌْٚ ؿٙخى حػظيحء ػٍٝ حٌّوخٌف١ٓ فٝ حٌي٠ٓ, ٔخ١٘ه رـٙخى حالػظيحء ػٍٝ 

حٌّوخٌف١ٓ فٝ حٌفىَ ٚحٌٌّ٘ذ, فبْ ٕ٘خن ِخ ٠َؿٝ ِؼٗ ِٕغ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌمظخي كظٝ رؼي حٓظؼيحى حٌـ١ٕٛ ٌٍمظخي, رً كظٝ رؼي ٔ٘ٛد 

ِ ): حٌمظخي, ك١غ ٠مٛي طؼخٌٝ ًْ َػٍَٝ هللاَّن وَّن َٛ طَ َٚ َٙخ  ُِ فَخْؿَْٕق ٌَ ٍْ َّٔن ْْ َؿَُٕلٛح ٌٍِ اِ َِٓ ٔخٛزٛٔخ حٌؼيحء َِ٘ٚع اْ وخْ ٠َؿٝ (َٚ , فؼَٝ حٌٔالَ ػٍٝ 

لزٌُٛٙ ٌٗ ٚطلم١مٗ فؼال, ِٚٓ حٌٔالَ لزٌُٛٙ ٌإلٓالَ, أٚ ىهٌُٛٙ ِؼٕخ فٝ ِؼخ٘يحص ٓالَ ِئريس أٚ ِئلظش, ٚاْ ٌُ ٠مزٍٛح ٚوخٔض حٌلَد, 

فؤهالل١خص حٌمظخي فٝ حإلٓالَ ال ِؼ١ً ٌٙخ فٝ ى٠خٔخص ّٓخ٠ٚش ٚال فٝ لٛح١ٔٓ ى١ٌٚش ٚال ِٛحػ١ك أ١ِّش, فال لظخي ٌ ١َ حٌّمخط١ٍٓ, ٚال لظً 

اٌن, رً أٗ ِظٝ لزًِ حٌّمخطٍْٛ حٌٔالَ فٝ أٜ َِكٍش ِٓ حٌمظخي, فبْ حإلٓالَ أٚؿذ حٌىف ػُٕٙ فٝ ... ٌٍٕٔخء ٚال ٌأل١فخي ٚال ٌٍل١ٛحْ

ٚػ١ٍٗ, فبٔٗ اًح وخْ ٌ٘ح ح١ٌّيحْ ح١٠ٌك ِٓ حٌـٙخى حٌٌٜ ٘ٛ ؿٙخى حٌيفغ ٠ِز١ًٛخ رىً ٌٖ٘ ح٠ٌٛحر٢ حٌظٝ طـؼً ٚلٛػٗ لي ال . حٌلخي

٠ليع لًَٚٔخ ِٓ حٌِِخْ, فى١ف طلٛي حٌـٙخى ِٓ ِؼٕخٖ حٌ٘خًِ حٌٛحٓغ حٌٌٜ ًؤَخٖ آٔفًخ اٌٝ ٌ٘ح حٌّؼٕٝ ح١٠ٌك حٌّظّؼً فٝ حٌمظخي ١ٌْ 

ٚأٜ فخثيس طؼٛى ػٍٝ ! ٚو١ف طلٛي ِمٜٛىٖ ِٓ ىفغ حٌّؼظي٠ٓ ٍٚى ٍَُٗٚ٘ اٌٝ لظخي ح٢هَ حٌّوظٍف فٝ حٌي٠ٓ ٚحٌفىَ ٚحٌٌّ٘ذ؟! غ١َ؟

ػزخّ ِٗٛخْ  !ِٓ طل٠َف ِؼٕٝ حٌـٙخى ٚؿؼٍٗ ال ٠ٕفه ػٓ حٌمظً ٚحٌيَ؟–حٌٌٜ ٠يػٝ ٘ئالء حٌّظطَفْٛ ٍفغ ٍح٠ظٗ–آالِٕخ

https://www.youm7.com/editor/Editor/1339
https://www.youm7.com/editor/Editor/1339
https://www.youm7.com/editor/Editor/1339


 
ه1439                   شعبان   (   الواحدة و العشرينالسنة) 245  العدد                          م 2018مايو   

5 

 

ُٓ ح٠ٌَخٟش و  116     في القمة :ٍُ

  مع الرأفة 2/1  الزمالك يسحق االهلى 

 

استطاع فريق الزمالك من الفوز عمى األىمي بيدفين 
مستحقين مقابل ىدف، في المباراة التي جمعت الفريقين 

مساء اليوم لحساب الجولة األخيرة من عمر مسابقة الدور 
 بين األىمي والزمالك 116المصري الممتاز، وأقيمت القمة 
 .عمى أرضية استاد القاىرة الدولي

وافتتح أىداف مباراة مباراة األىمي والزمالك الالعب كابونجو 
 من زمن شوط المباراة األول، ثم 6كاسونجو في الدقيقة 

، 21أضاف أيمن حفني ىدف الزمالك الثاني في الدقيقة 
وعادل األىمي النتيجة بيدف وحيد عن طريق الالعب وليد 

 . من ركمة جزاء71سميمان في الدقيقة 

وخرظٓ و١ّٛ /حػيحى 

 

" ِلّي ٛالف"ظخَ٘س  صورة الغالف

 

يبدو أن النجم المصري محمد صالح المحترف فى نادى 
ليفربول اإلنجميزي، سيكون عمى موعد مع الفوز بجائزة 

فردية جديدة خالل األيام القادمة، بعدما حصل مساء األحد 
 وذلك من 2018عمى جائزة أفضل العب فى إنجمترا لعام 

" التميجراف"وذكرت صحيفة .جانب رابطة الالعبين المحترفين
اإلنجميزية، أن محمد صالح أيضا سينافس عمى جائزة 
النقاد والتى تمنح ألفضل العب فى إنجمترا، حيث سيتم 

الكشف عن ىوية الفائز بتمك الجائزة فى األول من مايو 
ومن أبرز الجوائز الفردية التى حصل عمييا محمد .القادم

 2017صالح مع ليفربول، أفضل العب فى افريقيا لعام 
، وىيئة اإلذاعة "الكاف"من اإلتحاد االفريقي لكرة القدم 

العب "، بجانب الحصول عمى جائزة "بي بي سي"البريطانية 
من جانب رابطة "  مرات4"فى الدورى اإلنجميزي " الشير

من رابطة البريميرليج، كما "  مرات3"الالعبين المحترفين و
، " مرات3"فى دورى ابطال اوروبا " العب الجولة"فاز بمقب 

، بجانب جائزة " مرات6"والعب الشير فى نادى ليفربول 
                         .أفضل العب من رابطة الالعبين المحترفين

                                         حٌَّٜٞ أفٕيٞ/ حػيحى
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ُُ حألٍَٚحفُ  )ِٓ ل١ٜيس       :ٍوٓ حألىد ُّٓن ا١ٌَُِى  ٌٍٍَٔٙٚىٞ ( أَريحً طَل

رٌلراُل  َٚو ص  ٠يصُٔٙل ِٚو صٌُلىُلُ  َو ُّٓ  درً ـأَوب َٚو  راَو ٚراُل  إ١ٌىُ جَوي

ٝ ٌَوذ٠ذ ٌمصئىُ إٌِو ِٚودردوُ جَوشحصلُلىُلُ  جَولجصاُل  َٚو ًِو  ٛبُل أَ٘و لٍُل َٚو  

يبّةِو  َّو َٓو    َوّ صاُل ٚرٌٜٙٛسحل رٌ م١ ر حّةً ٌٍعصشِو جىفٍٛرَٚو  

َٓو جُلبصاُل  م١ ِصاُل رٌعصشِو ذر دِو وَو َٚو دِصؤُ٘بِوصٌسلِّ إِْو بصحٛر جُلبصاُل    

فّصاُل  نِمُل رٌسَو َّو ٕنَو رٌٛشصاِو رٌ ُُٕٙل  ِو ّنخ  َو ٛر جَويَو حَّو إِوذر ُُ٘ل وَو َٚو  

١ل رٌفَوسصدِو  َو اُل  ر سنجُ رٌذٞأَوحبصبٕص ِصذر  بِو فصئىُ  َو  

ٕصاُل  ٕصا  ُل ففِو رٌ َو ّ   ٟ  َو لَو ٕصا ٌَوىُلُ  ٌٍِو ففَو رٌ َو ١ٌٚس  ١ٍىُ َو  

ُٙ إِو٠ف ِّ ُّلشىً أ راُل ــ ١ٙص ٌِو بَونَوت   ُُل ٌٍسمصَ  شٛر٘نَٚو ٍَو١ٙ   َو

صاُل  ّّ ٝ  ِو صوُلُ  َول ٗ  َو إٌِو َٚو ٝ ٌِومصوُ َٔوفس  ُِللجصحةٌة ـ َوإٌِو ُٖل   

بصاُل  رٌٛ صيُل  َو َٚو ًٌة  ِِوٓ  َوصٌَٙو لُل ٌَو١ ًِو  َٛو  ٛ ِو رٌ سَوك رٌنُّ ٝ  ٛدٚر بِٕو   َو

ِّوص رٌ َٚو شىصاُل  ِّو راُل ـ ٟ ُٔٛل ِو٘ص رٌ ٛبُُٙ٘  ص ص  ُل  َومٍُل فٛر ٌَٗو   َولَو

لّثِو راَوق َٚو َو دراُل ـ رقَو رٌّشلرب  حّعٛر   َّو جَو    صبَو ٌِومُللبِوىُلُ صٌٛلثَٚو

حّٝ د ٛر  َوأَوجصُُ٘ل لٛفَو بِو   رٌّفحصاُل   حَو ُٛل ِو ِص  َوٍَوبٛر رٌ َّللاه ِٗو ـَٚو ربِو  

ُ ِصِٔٙو ًُّ زَو بٟ  راُل ـأَوف  أَوبَونرً  َوىُل ١لِو ذِوول حَو َْو بِوغَو ُـال ٠َوطلبٛ بِٙو  

بّٗ  ْه رٌحهشَو َِو  َو اُل  إِو بِوصٌىِولر ُُل  ثٍَٙو ِِو بّٙٛر إِْو ٌَُو جَوىُلٛٔٛر    َوحَوشَو

صٌلراُل   َولض رٌَٕون٠ُ  عُ ذروَو ُِلٓ  َٕو َٚو ُِو  ّلاُل رٌيُل ِّ رٌمَون٠ َٟو  َو ٝـ٘ جَٙو  

ُل  ٌَٗو ِٔو١صاُل   َٚو َٚو ٔهةً  ٌِوهَو  َو بِوذَو ف١ٕة أَوسىَولَوت  ذرنَو ٔٛاٌة  ٟ رٌسه وَو َٚو  

ٝ ٌِومصاِو س إٌِو ٚرٖ ِص ٠َولجصاُل ـَٚو ِٗو راَو ٚراُل   ٍَوىٛجِو َِو  ٝ بَوث إٌِو َٚو َو  

شىصاُل  ِّو ص رٌ ٛئِٙو ِّولبصاُل   ٟ  َو رٌ َٚو ٛبُُٙل  لٍُل َٚو ص أَو سصُُِٙل  ّه أَٔو وَو َٚو  

ُِٗل  بصاُل  دَو ُِل ّس١ٛفِو  ح يٌة ٌٍِو ِٗو   ب١بِو ولِو حَو ُُل بِوذِو ٓ بصاَو بَو١َٕٙو َِو  
 

 ابن البشير/اعداد
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                         من سرق ذىب مصر؟            :ٚؿٙش ٔظَ
كان الرئيس عبدالناصر آية من آيات النزاىة والشرف، وىب حياتو لموطن، كان وىو شاب يقود المظاىرات ضد اإلنجميز، 
وعندما أصبح حاكما استطاع أن يطردىم من مصر نيائيا، وقاد حركة تحرر كبرى أدت إلى انحسار الموجة االستعمارية 

لكن فصول الحرب مع االستعمار لم تتوقف عند ىذا الحد، وكان خروجيا من الدول المحتمة خروجا تكتيكيا ليعود .فى العالم
بطريقة أخري، أطمق عمييا الدكتور جمال حمدان عودة المحتال الذكى ال المص الغبى، فاالستعمار لم ينحِن لموجة التحرير 

 .إال ليركبيا، وبذلك يدور حول روح العصر وأفكار الحرية والتحرر دون أن يصطدم بيا
 .والشعارات التى رفعيا االستعمار دليل يكشف استراتيجيتو، أرحل لتبقى، وحمب البقرة دون ممكيتيا

وجماع ذلك يعرف باالستعمار الجديد ومحور ارتكازه كما يقول العظيم جمال حمدان أن يغير الشكل دون الموضوع، واالطار 
وىو استعمار غير سافر وال مباشر، اقتصادى ال سياسى، يعتمد تفتيت الدول ال تبعيتيا وامتصاصيا ال . ال الصورة

ذا كان االستعمار القديم يعطى األنجيل ليأخذ األرض، فإن االستعمار .امتالكيا، وأدواتو الشركات واالحتكارات ال الجيوش وا 
وقد احكمت أمريكا حصارىا لمصر حتى .الجديد يعطى االستقالل ويأخذ المحصول، يستبدل االستعمار السياسى باالقتصادى

، باعو فى سويسرا واألموال تم ايداعيا فى بنك أمريكى سدادا 1964 طنا من الذىب عام 15اضطر عبدالناصر إلى بيع 
ىذا الذى .لثمن القمح، وبيذا وصل ذىب مصر إلى أمريكا ـ المستعمر الجديد ـ دون احتالل ودون طمقة رصاص واحدة

ال يعنى مؤامرة بالمعنى الساذج المعروف، لكنو يعنى أن العالقات بين الدول تقوم عمى .. يمكن أن يطمق عميو مؤامرة
أمريكا مثال تتتآمر .الصراع، والوعى بيذا الصراع والنجاح فى التعامل معو ىو الفيصل فى الحكم عمى نجاح الدول وقوتيا

صفوة القول أن الصراع أبدى أزلى لن يروح .عمى الصين بالتأكيد لكن األخيرة لم تمتفت لذلك وأصبحت أكبر دائن لواشنطن
من العالم، لكننا فى العالم الثالث نفيم الصراع عمى أنو صراع داخل الدولة صراع عمى المناصب والكراسي، ويكون االنتقال 

ىذا الكالم ال جديد فيو، وكل شيء عندنا يتكرر .من نظام حكم آلخر ىو ذروة ىذا الصراع ويطمقون عميو أحيانا ثورة
 وعندما سألوا 1956 بنفس خطة 1967حدوثو عشرات المرات وكأنو يحدث ألول مرة، لدرجة أن إسرائيل حاربتنا فى 

ذا قرأوا : موشى ديان وزير الدفاع كيف تحارب بنفس الخطة حربين متتاليتين مع نفس البمد، أجاب المصريون ال يقرأون، وا 
ذا فيموا ال يفعمون شيئا وىذه ىى اإلجابة عن سؤال من سرق ذىب مصر؟ نعم نحن من سرق الذىب .ال يفيمون، وا 
فذىب مصر الحقيقى ىو عقول ابنائيا وعندما تصادر ىذه العقول، فال تفكر وال .بسوء التخطيط واإلدارة غير الرشيدة

تناقش وال تعارض، نكون حكمنا عمى الوطن بالموت والعجز، وساعتيا نضطر إلى بيع الذىب، عقول ابناء مصر أغمى 
 .فبيع الذىب أسيل وأكثر أمانا فى أوطان تخاف من الشعب أن يفكر. الثروات وال يوجد من يريد أن يستفيد منيا لألسف

 ِلٔٓ ػزيحٌؼ٠ِِ/ رمٍُ 
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 كٔٓ أكّي ه١ًٍ / ى                   ِؼـِس حإلَٓحء ٚحٌّؼَحؽ      :فٝ ٛخٌْٛ حٌز١َ٘ حٌؼمخفٝ 

  ريػٛس و٠َّش ٌل٠ٍٛ ٛخٌْٛ حٌز١َ٘ حٌؼمخفٝ رخٌظـّغ  حٌٌٜ ٠ؼمي فٝ ٠َٛ حالػ١ٕٓ حٌؼخٔٝ ِٓ وً َٗٙ ٚ ٠٠ُ ػٍش ِٓ 

ٍٛٝ -حٌّفى٠َٓ ٚحٌّؼمف١ٓ , ٚلي ٔخلٖ  حٌٜخٌْٛ  ِٟٛٛع ِؼـِس حإلَٓحء ٚحٌّؼَحؽ , رٛٛفٙخ ِٓ أػظُ ِؼـِحص حٌٕزٟ 

ك١غ حإلَٓحء رٗ ١ٌالً ِٓ حٌّٔـي حٌلَحَ اٌٝ حٌّٔـي حأللٜٝ, ػُ حٌؼَٚؽ رٗ حٌّٔخٚحص حٌٔزغ فّخ فٛلٙخ, - : هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ

: ٚلي ط٘ؼذ حٌلٛحٍ كٛي ٌٖ٘ حٌّؼـِس ر١ٓ حٌل٠ٍٛ اال أُٔٙ حطفمٛح ؿ١ّؼخ كٛي ٔمخ١ ٘خِش ِٕٙخ 

اْ ٍكٍش حإلَٓحء ٚحٌّؼَحؽ وخٔض رخٌَٚف ٚحٌـٔي ِؼخ فٍُ طىٓ ٍإ٠ش ِٕخ١ِش وّخ ً٘ذ حٌزؼٞ ِّٓ ٌُ طمزً ػمٌُٛٙ كيٚع *

ٚلي حٓظزؼي ًٌه رؼٞ ِٓ كَِٛح وّخي حإل٠ّخْ رخٌ ١ذ, ٚأٔىَٚح حإلَٓحء رـٔيٖ, ُٚػّٛح أْ ًٌه . ٌٖ٘ حٌّؼـِس حإل١ٌٙش

وٕخ ٠َٔد : ِـَى ٍإ٠خ ِٕخ١ِش ٌٚٛ وخْ وٌٌه ٌّخ أٔىَٖ وفخٍ ل٠َٖ, فبُٔٙ حٓظزؼيٚح ِخ كيع ٚأهزَُ٘ رٗ حٌٕزٝ , ٚلخٌٛح

فٍٛ وخْ حإلَٓحء ِٕخِخ . أوزخى حإلرً اٌٝ ر١ض حٌّميّ َٗٙح ً٘خرخ, َٚٗٙح ا٠خرخ, ِٚلّي ٠ِػُ أٔٗ أَٓٞ رٗ ا١ٌٗ, فؤٛزق ف١ٕخ

                                                                                                               ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ ِؼـِس ٌُٚ ٠ىٌرٗ أكي, 

ػُ  أٙخ ٍكٍش ِزخٍوش ١ِّٛٔش ٌُ ٠٘ٙي ٌٙخ حٌظخ٠ٍن ٔظ١َحً, حٔطٍمض فٟ ؿٛف ح١ًٌٍ ِٓ حٌّٔـي حٌلَحَ اٌٝ حٌّٔـي حأللٜٝ *

                               .أٙخ ٍكٍش طلًّ فٟ ١١خطٙخ ِؼخٟٔ حٌّٔٛ وٍٙخ ٚل١ُ حٌف١٠ٍش وخفشٚ. حٌٌٞ وخْ اكيٜ ِلطخطٙخ حٌَث١ٔش

فٙٝ ٍكٍش كيػض رظير١َ اٌٟٙ ٌٚلىّش ٍرخ١ٔش فخهلل  . أٙخ ٍكٍش ِوظخٍس ألٓزخد ٚٚٓخثً ٚأل٘يحف ِوظخٍس ِٓ حٌٍط١ف حٌوز١َ*

أٍحى أْ ٠وفف ِٓ أكِحْ حٌَٓٛي, ِٚؼخٔخطٗ رٔزذ طى٠ٌذ لِٛٗ ا٠خٖ ٚا٠ٌحثٗ ِٚٓ حطزؼٗ ِٓ ح١ٌٍّّٔٓ ِٚخ طؼَٟٛح ٌٗ ِٓ 

كَد ٔف١ٔش ٚحلظٜخى٠ش ٚػٌحد رئٟ, فىخْ حإلَٓحء ٚحٌّؼَحؽ كظٝ طَطفغ ٔفْ حٌَٓٛي فٛق طٍه حٌّلٓ ٚح٢الَ, ِٚٓ ػُ 

                                                     .٠ٔظط١غ أْ ٠َفغ ِؼ٠ٕٛخص أطزخػٗ ٠ٚزغ فٟ أٔفُٔٙ حٌطّؤ١ٕ١ٔش ٚحٌؼمش فٟ ه١َ حٌؼخلزش

 أٙخ ٍكٍش طل١ٟ ٚٗخثؾ حٌظَحر٢ ر١ٓ ػمخثي حٌظٛك١ي حٌىزَٜ ِٓ ٌيْ ارَح١ُ٘ ٚآّخػ١ً ػ١ٍّٙخ حٌٔالَ, اٌٝ ٔز١ٕخ ِلّي *

- ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ - أْ حٌٕزٟ - ٍٟٟ هللا ػٕٗ - ؛ طـ١ٔيحً ٌلي٠غ أرٟ ٠ََ٘س -ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ - هخطُ حٌٕز١١ٓ 

ى حألٚحَٛ ر١ٓ حألِخوٓ حٌّميٓش ٌَ٘حثغ حٌظٛك١ي "  . حألٔز١خء اهٛس ٌؼالص, أِٙخطُٙ ٗظٝ ٚى٠ُٕٙ ٚحكي: " لخي  فٙٝ ٍكٍش طـيِّن

أٙخ ٍكٍش ط٠ّٕض ٌمخء حؿظّغ ف١ٗ هخطُ ح١ٌٍَّٓٓ رٍٔفٗ ِٓ وّخ . وّخ أٔٙخ ٍكٍش ال طلي٘خ كيٚى حٌِِخْ ٚال حٌّىخْ. ؿ١ّؼخً 

حًٌَٓ حٌىَحَ ػ١ٍُٙ حٌٜالس ٚحٌٔالَ, فظَحءص ٌُٙ اِخِظٗ, ٚػظّض فٟ أػ١ُٕٙ ٌِِٕظٗ, فـخٗض فٟ ٔفُٛٓٙ ًو٠َخص حٌؼٙي 

ٌق  ): حألٌُٟ حٌّؤهًٛ ػ١ٍُٙ, ٠مٛي هللا طؼخٌٝ  يِّن َٜ ُِّن ٌُٓٛي  ٍَ  ُْ َُّن َؿخَءُو ٍش ػُ َّ ِكْى َٚ ٓ ِوظَخٍد  ِِّن خ َءحط١َْظُُىُ  َّ ٌَ َٓ ١ؼَخَق حٌَّٕنز١ِِّن١ ِِ  ُ ٌَ هللاَّن ًْ أََه اِ َٚ

 َٓ ِِ٘ي٠ خ َّ٘ن َٓ حٌ ِِّن َؼُىُ  َِ أََٔخ  َٚ َُٙيٚح  ْٗ َٔخ لَخَي فَخ ٍْ ََ َِٞ لَخٌُٛح أَْل ْٛ ُْ اِ ٌُِى ًَ ُْ َػٍَٝ  طُ ٌْ أََه َٚ  ُْ طُ ٍْ ََ ُ لَخَي َءأَْل َّٔٗن َُ ُٜ ٌَظَٕ َٚ  ِٗ َّٓن رِ ُٕ ِِ ُْ ٌَظُْئ َؼُى َِ خ  َّ * ٌِّن

 َْ مُٛ ِٓ ُُ حٌفَخ ُ٘ ٌَِه فَؤٌَُٚجَِه  ًَ ٌَّٝن رَْؼَي  َٛ ٓ طَ َّ                                                                              (. 82-81آي ػَّحْ   ))فَ

أٍحى أْ ٠وفف ِٓ أكِحْ حٌَٓٛي, ِٚؼخٔخطٗ رٔزذ طى٠ٌذ لِٛٗ ا٠خٖ ٚا٠ٌحثٗ , فىخْ حإلَٓحء - ؿٍض كىّظٗ-اْ هللا *

خ ٌٍَٓٛي ٚا١الًػخ ٌٌٚٙح .ٚحٌّؼَحؽ كظٝ طَطفغ ٔفْ حٌَٓٛي فٛق طٍه حٌّلٓ ٚح٢الَ, ًّ وخٔض ٍكٍش  حإلَٓحء ٚحٌّؼَحؽ طؼ١ٍ

حٌٍُّٔ ٍِظَِ رخإل٠ّخْ رّؼـِس حإلَٓحء ٚحٌّؼَحؽ ٌىٛٔٙخ ِٔـٍش .ٌٗ ػٍٝ حٌٍّىٛص كظٝ ٠ٕزت ػٓ ػٛحٌُ حٌ ١ذ رلي٠غ ح١ٌم١ٓ

فٟ حٌمَآْ ػٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ   حٌز١ٓ, ٚال ػ١ٍٗ رؼي ًٌه أْ ٠ٌوَ حٌّٕطك ح٠ٌَخٟٟ حٌٌٞ حٓظويِٗ أرٛ رىَ فٟ حٌزَٕ٘ش ػٍٝ 

ِٚخ ". أٟ ألٛيلٗ ف١ّخ ٘ٛ أرؼي ِٓ ًٌه, أٛيلٗ فٟ هزَ حٌّٔخء: "ٛيق حٌلخىع, ًٌٚه ك١ٓ ٌـؤ اٌٝ رخد حٌم١خّ فمخي

حٓظَػٝ حٔظزخٖ حٌل٠ٍٛحٗظّخي رؼٞ وظذ حٌٕٔش ٚح١ٌَٔس .٠ظَطذ ػٍٝ ًٌه ٘ٛ أْ ٠ٜيق حٌّئِٓ حٌَٓٛي فٟ وً ِخ ٠مٛي

ػٍٝ ٍٚح٠خص ٗظٝ طٕخٌٚض كخىػش حإلَٓحء ٚحٌّؼَحؽ  ٚف١ٗ حهظالفخص وؼ١َس ؛ ٠٘ظُ ف١ٙخ ٍحثلش حإلَٓحث١ٍ١خص حٌظٝ ىٓض ػٍٝ 

.  طَحػٕخ حإلٓالِٝ ِّخ ىػخ حٌل٠ٍٛ اٌٝ  حٌظ١ٛٛش ر٠ٍَٚس طظٕم١ش وظذ حٌظَحع ِّخ لي ػٍك رٙخ ِٓ حٌيَّنَهً
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َُ حٌظٟ ال ٠ؼَفٙخ ح٠ٌَّْٜٛ  (46)         ! ٠َلي فخطق َِٜؿزً حٌّمطُ ك١غ    ِٜ

 

 آالف ؿٕيٞ ِٓ ؿ١ٕٛ 4ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ حٌٜلخرٟ حٌـ١ًٍ حٌٌٞ وخْ ٌٗ حٌف٠ً فٟ فظق َِٜ َٚٔ٘ حإلٓالَ رٙخ, رؼي أْ هَؽ رم١خىس 

١ٍذ حإلًْ ِٓ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ ١ٓئخ ػَّ رٓ حٌوطخد ٌىٟ ٠فظق َِٜ,  ح١ٌٍّّٔٓ حٌّظـٙش اٌٝ فٍٔط١ٓ ٚحألٍٝ, ٚلخَ رفظلّٙخ, ػُ

ٚرخٌفؼً أًٍٓ ٌٗ حٌفخٍٚق ػَّ رخٌّٛحفمٗ فظميَ ػَّٚ حرٓ حٌؼخٙ .١ٌٔخػيُ٘ ًٌه أ٠ً٠خ فٟ كّخ٠ش كيٚى رالى حٌ٘خَ ِٓ ٘ـّخص حٌََٚ

ٚفظلٙخ رٕـخف ٢ٓٚ حٓظمزخي ح١٠ٌَّٜٓ ٌٗ ِؼظز٠َٓ أٔٗ أٔمٌُ٘ ِٓ رطٖ حٌَِٚخْ, ٚأػخى رخرخ ح١ٌّٔل١١ٓ حٌٌٞ وخْ لي َ٘د ِٓ رطٖ 

٠َٟٚق حٌٜلخرٟ حٌـ١ًٍ ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ فخطق . ٌفظَس,ٍحٌَِٚخْ اٌٝ ى٠َٖ َٚٔ٘ حٌؼيي فٟ ٍرٛع َِٜ رؼي أْ طٌٛٝ اِخٍس ِٚ

َِٜ ٠مغ فٟ ٓفق ؿزً حٌّمطُ, ٚطلي٠ًيح فٟ ِٔـي ١ٓيٞ ػمزش رٓ ػخَِ حٌـٕٟٙ ٚحٌٌٞ ٠٠ُ ٠َٟق ػمزش ٚرـٛحٍٖ ِزخَٗس ٠َٟق 

ٚػٍٝ ح٠َ٠ٌق ٌٗ رَُٚ ٍِْٛ رخٌٍْٛ .ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ , ٚطـيٖ ػٍٝ ١ّ٠ٕه ػٕي حٌيهٛي ِٓ حٌزخد حٌَث١ٟٔ ٌّٔـي ١ٓيٞ ػمزش

ٚوخٔض ىٍحٓٗ رلؼ١ش ٌٍّئٍم حٌَّٜٞ ػزيحٌزخلٟ ح١ٌٔي .حأله٠َ ٠ٚٛؿي ػ١ٍٗ ٗخ٘ي لزَ ِمٍٛد, ٚرـٛحٍٖ لزَ ١ٓيٞ ػمزش رٓ ػخَِ 

ػزيحٌٙخىٞ, لي أويص ِىخْ ٠َٟق ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ رخٌمَحفش حٌٜ َٜ , ك١غ ؿخء فٟ حٌٕٚ حٌَّٚٞ ػٓ كٍَِش رٓ ػَّحْ ػٓ ػ١َّ 

ر١ّٕخ ٔلٓ ١َٔٔ ِغ ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ فٝ ٓفق ٌ٘ح حٌـزً لخي ِٚؼٕخ "رٓ أرٝ ِيٍن ػٓ ٓف١خْ رٓ ٚ٘ذ حٌوٛالٟٔ لخي ّٓؼظٗ ٠مٛي 

حٌّمٛلْ فمخي ٌٗ ٠خ ِمٛلْ ِخ رخي ؿزٍىُ ٌ٘ح ألَع ١ٌْ ػ١ٍٗ ٔزخص ٚال ٗـَ ػٍٝ ٔلٛ ِٓ ؿزخي حٌ٘خَ؟ لخي ِخ أىٍٞ ٌٚىٓ هللا أغٕٝ 

أٍ٘ٗ رٌٙح ح١ًٌٕ ػٓ ًٌه ٌٚىٕخ ٔـي طلظٗ ِخ ٘ٛ ه١َ ِٓ ًٌه لخي ِٚخ ٘ٛ؟ لخي ١ٌيفٕٓ طلظٗ أٚ ١ٌمزَْ لَٛ ٠زؼؼُٙ هللا ٠َٛ حٌم١خِش ال 

كٔخد ػ١ٍُٙ فمخي ػَّٚ حٌٍُٙ حؿؼٍٕٟ ُِٕٙ لخي كٍَِش فَأ٠ض أٔخ لزَ ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ ٚف١ٗ لزَ أرٟ رَٜس حٌ فخٍٞ ٚػمزش رٓ 

 َو٠َُ حرٛحٌؼِحة.ى / ٍٓٔش ِٓ اػيحى                                                                                                     ".ػخَِ
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 الزواج يقمل فرص اإلصابة بالخرف        : ٌه ِ ٠خ ١ٓيطٟ 

 

ظَٙص ٔظخثؾ ىٍحٓخص حؿظّخػ١ش أْ حٌ٘وٚ حٌّظِٚؽ أٚ حٌٌٞ وخْ ِظِٚؿخ ألً ػَٟش ٌإلٛخرش رخٌوَف ِمخٍٔش رّٓ ٠م٠ٟ 

ٚكيىص ٌـٕش ال١ٔٔض فٟ ١ٌٛ٠ٛ .  أٌف ٗوٚ فٟ أٔلخء ِوظٍفش ِٓ حٌؼخ812ٌٍُّٚٗض حٌيٍحٓش أوؼَ ِٓ . ك١خطٗ ػخُرخ

حٌّخٟٟ, حٌؼٌِش حالؿظّخػ١ش ّٟٓ ػٛحًِ طٔؼش طئىٞ اٌٝ حإلٛخرش رخٌوَف, فٟ ٚلض أٗخٍص ف١ٗ ِٕظّش حٌٜلش حٌؼخ١ٌّش اٌٝ 

أظَٙص ٔظخثؾ ىٍحٓخص أؿ٠َض فٟ ٚلض ٓخرك أْ حٌ٘وٚ . ١ٍِْٛ ٗوٚ ِٜخد رخٌوَف ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌؼخ47ٌُٚؿٛى ٔلٛ 

ٚطًٛٛ حٌزخكؼْٛ اٌٝ أْ .حٌّظِٚؽ أٚ حٌٌٞ وخْ ِظِٚؿخ طمً وؼ١َح فَٙ اٛخرظٗ رخٌوَف ِمخٍٔش رّٓ ٠م٠ٟ ك١خطٗ ػخُرخ

.  رخٌّجش ػٓ ح٠ٌٌٓ طِٚؿٛح فٟ ِٕظٜف حٌؼ42َّحألٗوخٙ ح٠ٌٌٓ ٌُ ٠ظِٚؿٛح ِٓ لزً ط٠ِي حكظّخالص اٛخرظُٙ رخٌوَف رٕٔزش 

 .ٌُٚ طىٓ ٕ٘خن ٍٛش ر١ٓ حٌطالق ٠ُٚخىس فَٙ حإلٛخرش رخٌوَف

ٔظخثـٕخ حٌظٟ حٓظٕيص اٌٝ ِـّٛػخص وز١َس ِٓ حٌٔىخْ فٟ رٍيحْ "ٚلخي وز١َ حٌزخكؼ١ٓ أٔيٍٚ َِٓٛالى ِٓ و١ٍش ٌٕيْ حٌـخِؼ١ش 

٠ّىٕٕخ أْ ٔىْٛ ِظؤوي٠ٓ ِٓ ًٌه . وؼ١َس ٚفظَحص ١ُِٕش ِظؼيىس ٟ٘ ألٜٛ أىٌش ػٍٝ أْ حٌّظِٚؿ١ٕؤلً ػَٟش ٌإلٛخرش رخٌوَف

ِخ ال ٠ّىٕٕخ حٌظؤوي ِٕٗ فٟ ٌٖ٘ حٌيٍحٓش "ٚلخي فٟ ِمخرٍش ػزَ حٌٙخطف ". طّخِخ ٔظَح ألٕٔخ فلٜٕخ ِخ ٠مخٍد ِٓ ١ٍِْٛ ٗوٚ

 ٚفلٜض حٌيٍٚ حٌّلظًّ ٌٍلخٌش حالؿظّخػ١ش 2016 ىٍحٓش َٔ٘ص كظٝ ٔٙخ٠ش ػخَ 15ٚكًٍ َِٓٛالى ٚف٠َمٗ ."٘ٛ طف١َٔ ًٌه

 أٌف ِ٘خٍن فٟ ٌٖ٘ حٌيٍحٓخص ٜٔفُٙ فٟ ٓٓ حٌوخِٔش 812ًّٚٗ حٌظل١ًٍ حٌـي٠ي أوؼَ ِٓ . فٟ حكظّخي حإلٛخرش رخٌوَف

ٚلخٌض ؿٛحْ ١ِٔٛٓ ِٓ ؿخِؼش ١٠ً .ٚأؿ٠َض حٌيٍحٓخص فٟ أٍٚٚرخ ٚأ٠َِىخ حٌّ٘خ١ٌش ٚحٌـٕٛر١ش ٚآ١ٓخ. ٚحٌٔظ١ٓ أٚ أوزَ

ٕ٘خن ىالٌش وز١َس ػٍٝ أْ حٌِٚحؽ ِف١ي ٌٍٜلش فٟ "ٌٍٜلش حٌؼخِش فٟ ١ٔٛ ١٘فٓ رٛال٠ش و١ٔٛظ١ىض حٌظٟ ٌُ ط٘خٍن فٟ حٌيٍحٓش 

٠ظ٘خٍن حألُٚحؽ فٟ ٍٓٛو١خص ٛل١ش ِؼ١ٕش ٌٍٜلش حٌؼخِش "ٚأٟخفض فٟ ِمخرٍش ػزَ حٌٙخطف ."حٌىؼ١َ ِٓ حألٚؿٗ حٌّوظٍفش

ٚلخي َِٓٛالى اْ حألًٍِ ."ِؼً حألٔ٘طش حٌزي١ٔش ِٚظخرؼش ٔظخِّٙخ حٌ ٌحثٟ رلَٙ ٚحٌلي ِٓ حإلفَح١ فٟ حٓظويحَ ِٛحى ِؼ١ٕش

أِخ رخٌٕٔزش ٌ ١خد .ٚأٗخٍ اٌٝ أْ ٌ٘ح لي ٠َؿغ ٠ٌ ١ٛ حٌلِْ.  رخٌّجش ػٓ حٌ٘وٚ حٌّظِٚؽ20ط٠ِي فَٙ اٛخرظٗ رخٌوَف 

حٌفخٍق ر١ٓ حٌّظِٚؿ١ٓ ٚحٌّطٍم١ٓ فٟ فَٙ حإلٛخرش, أٍؿغ َِٓٛالى ًٌه اٌٝ حكظّخي أْ ٠ٔظَّ حٌظٛحًٛ ر١ٓ حٌّطٍم١ٓ 

 رٕض ح١ًٌٕ/اػيحى                                                                                         (ِٕمٛي).هخٛش اْ وخْ ٌي٠ّٙخ أ١فخي
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 !!!طميَ ىٌٚش أٌّخ١ٔخ                                             ٓزذ 

ٓزذ طميَ أٌّخ١ٔخ ١ٌْ حٌفٛٓفخص أٚ حٌؼَٚحص حٌّٔى١ش أٚ حٌزظَٚي أٚ . ٓؤهْٛ أٌّخ١ٔخ ح١ٌَٛ ٚ أهزَوُ ػٓ ٓزذ طميِٙخ 

حٌظؼ١ٍُ حٌوخٙ ِّٕٛع ٚ٘ٛ )ٓزذ طميِٙخ ٘ٛ حٌٕظخَ حٌظؼ١ٍّٟ , ٔظخَ طؼ١ٍّٟ ٠ظٔخٜٚ ف١ٗ حٌ ٕٟ ِغ حٌفم١َ ..حٌّؼخىْ أٚ حٌّمخٌغ

٘ىٌح حّٓٗ )حرٓ ٍث١ْ حٌَ٘وش ٠ـٍْ ػٍٝ ٔفْ حٌطخٌٚش حٌظٟ ٠ـٍْ ف١ٙخ حرٓ ٍؿً حٌٕظخفش (فٟ كىُ حٌـ٠َّش فٟ أٌّخ١ٔخ

 .  (ألْ حٌِرخي ِٓ ٠َِٟ حٌِرخٌش.. ١ٌْٚ حٌِرخي

رؼي٘خ ٠زيأ طم١ُٔ حأل١فخي اٌٝ  . حٌَّكٍش حالرظيحث١ش ِٚيطٙخ أٍرغ ٕٓٛحص : ٌ٘ح حٌٕظخَ ِمُٔ وخ٢طٟ

.  ٟٚؼ١ف- ِٚظ٢ٓٛ - ٚال رؤّ رٗ- ِٚـظٙي٠ٓ.- ِـظٙي٠ٓ ؿيح-

( gymnasium)حٌّـظٙيْٚ ؿيح ٚحٌّـظٙيْٚ ٠ظُ آٍخٌُٙ اٌٝ حٌؼخٔٛٞ *

( realschule)ال رؤّ رُٙ ٠ظُ آٍخٌُٙ حٌٝ حإلػيحىٞ حٌؼخٔٛٞ*

( hauptschule)حٌّظٛٓطْٛ ٠ظُ آٍخٌُٙ اٌٝ حٌّيحٍّ حٌَث١ٔ١ش أٚ ح١ٌّٕٙش*

هال ي حٌَّكٍش ِخ ر١ٓ حٌمُٔ حٌوخِْ ٚحٌمُٔ حٌؼخٟٔ ػَ٘ .(sonderschule)ح٠ٌؼفخء ٠ظُ آٍخٌُٙ اٌٝ ِيحٍّ هخٛش *

ٚحٌٌٞ وخْ فٟ حٌّيٍٓش حألكٔٓ ٟٚؼف ..ٟٚ٘ ٕٓش حٌزخو٠ٍٍٛخ, ٠ّىٓ ألٞ ط١ٌٍّ طلٔٓ ِٔظٛحٖ أْ ٠ٕظمً اٌٝ حٌّيٍٓش حألف٠ً

حٌٕٔٛحص حإلٌِح١ِش ألٞ ط١ٌٍّ فٟ حٌّيٍٓش . فخألُ٘ أْ ال ٠ٕمطغ حٌظ١ٌٍّ ػٓ حٌّيٍٓش .ِٔظٛحٖ, ١ٕٓظمً كظّخ حٌٝ ِٔظٜٛ ألً

ٌٚىٓ ٠ـذ ػ١ٍٗ أْ ٠زلغ ػٓ ِيٍٓش ١ِٕٙش أٚ طى٠ٛٓ ... ٚرؼي٘خ ٌي٠ٗ حٌلك فٟ حالٔمطخع ػٓ حٌّيٍٓش. ٟ٘ طٔغ ٕٓٛحص 

اًح غخد أٞ ط١ٌٍّ ػٓ حٌّيٍٓش فٟ حٌٕٔٛحص حٌظٔغ حألٌٚٝ فم٢ ٌوّْ ىلخثك طظًٜ حٌّيٍٓش رخٌِّٕي ٌظٔظفَٔ ػٓ . ِٕٟٙ 

اْ ٍفٞ حٌظ١ٌٍّ حٌٍـٛء اٌٝ حٌّيٍٓش ٠ظُ اك٠خٍٖ ػٓ ٠َ١ك ح١ٌَ٘ش ِغ طى١ٍف ػٍّخء حٌٕفْ ٚػٍّخء . ٓزذ غ١خرٗ 

ٚ اْ .. ٠ظُ كٍٗ كز١خ.. فبْ وخْ حٌٔزذ أ٠َٓخ... حالؿظّخع, اٟخفش اٌٝ حٌيٌٚش حٌّىٍفش فٟ ٗوٚ ِىظذ حٌ٘زخد ٌّؼَفش حٌٔزذ

ٌىً ١فً حٌلك فٟ حٌظَف١ٗ ٚح٠ٌَخٟش . وخْ غ١َ ِّىٓ كٍٗ, ٠ظُ أهٌ حٌطفً ِٓ حٌٛحٌي٠ٓ ٌىٟ ٠ّٕٛح حٌطفً فٟ ظَٚف ١ز١ؼ١ش 

. اْ حوظ٘فض حٌيٌٚش أْ ٓززخ ِٓ ٌٖ٘ حألٓزخد ف١ٗ هًٍ طظيهً. ١ٚؼخَ ٛلٟ ٚحٓظمَحٍ أَٓٞ 

وً ُح٠ٚش . طٕظَ٘ حٌـخِؼش فٟ حٌّخ١ٔخ فٟ وً ِي٠ٕش ٛ ١َس و١ف ِخوخْ ٔٛػٙخ . ٟ٘ ِىّٓ َٚٓ طميَ أٌّخ١ٔخ :َِكٍش حٌـخِؼش* 

.  ِٓ ُٚح٠خ أٞ ِي٠ٕش هخٟؼش ٌزلٛع ؿخِؼ١ش ِٓ ك١غ حاللظٜخى ٚحٌظم١ٕخص ٚحٌـ َحف١ش ٚػٍُ حٌٕفْ ٚػٍُ حالؿظّخع 

حِخ حٌـخِؼخص حٌطز١ش فٟٙ ِٛؿٛىس فٟ وً ِٔظ٘فٝ ٚفٟ وً . ال ٠ّىٓ فًٜ أٞ فَى ِٓ حٌّـظّغ ػٓ حٌزلٛع حٌؼ١ٍّش حٌـخِؼ١ش 

٠ٚـذ ػ١ٍٗ أٚال أْ ٠مَٛ رظ٠َّٓ ططز١مٟ أٌٟٚ ٌّيس ...ىحٍ ٌٍؼـِس , ٠ٚيٍّ حألهالق ٚحٌَكّش لزً أْ ٠ٜزق حٌيوظٍٛ ىوظٍٛح

ػالػش أَٗٙ فٟ ىحٍ حٌؼـِس, ٌىٟ ٠ّٔق غخث٢ حٌَؿً ٚحٌَّأس حٌّٕٔش ٚال ٠ؼًّ حٌطز١ذ فٟ أٌّخ١ٔخ رخٌّٔظ٘فٝ فم٢, رً فٟ ىٍٚ 

حٌّٔظ٘ف١خص ِٕظَ٘س ػٍٝ ٍرٛع حٌّي٠ٕش ......حٌؼـِس وٌٌه ٚفٟ ِٔظ٘ف١خص حال١فخي ِٚٔظ٘ف١خص حالَِحٝ حٌٕف١ٔش ٚحٌؼم١ٍش 

ٟٚ٘ ِظٔخ٠ٚش طم٠َزخ وٍٙخ فٟ حٌظـ١ِٙحص ٚحأل١َ ألْ ٌٖ٘ حأل١َ ٟ٘ أرٕخء حٌ٘ؼزٛال ٠ّىٓ حْ ٠ظيهً ٢١ٓٚ أٚ ىفغ ٍٗٛس ٌىٟ 

ال .. حٌطخٌذ أٚ حٌمخٟٟ أٚ ح١ٌَٟ٘ أٚ ح٠ٌَُٛ أٚ حٌزٌَّخٟٔ.أٌّخ١ٔخ طٔظؼَّ فٟ حإلٔٔخْ ألٔٗ ٘ٛ ِٔظمزٍٙخ.٠يٍّ أكي حٌطذ 

٠لظخؽ ٚٓخ١ش ٚال ٠ٌٛي فٟ أٌّخ١ٔخ ١فً ٚفٟ فّٗ ٍِؼمش ِٓ ً٘ذ رً ٌٚيٚح ؿ١ّؼخ ِظٔخْٚٚ أِخَ حٌمخْٔٛ ٌٚي٠ُٙ ؿ١ّؼخ حٌلك 

 .فٟ حٌظؼ١ٍُ ٚحٌٜلش ٚحٌطذ ٚحٌ٘ ً 

 (اػال١ِش ِ َر١ش ) نعيم بركاوي  /رمٍُ                                                                     .ٌ٘ح َٓ طميَ حٌّخ١ٔخ

ن  عنوا  من غير صفحة  

طارق عبد اللطيف. م يكتبها واحد فهمان  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000163516421&hc_ref=ARQbVwSOyHCQp-J5w_1uZxFU21kPXNIT7Y_Ow_qh7WycdaZCir3WqTsfxHkkLDUHR3Y&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000163516421&hc_ref=ARQbVwSOyHCQp-J5w_1uZxFU21kPXNIT7Y_Ow_qh7WycdaZCir3WqTsfxHkkLDUHR3Y&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000163516421&hc_ref=ARQbVwSOyHCQp-J5w_1uZxFU21kPXNIT7Y_Ow_qh7WycdaZCir3WqTsfxHkkLDUHR3Y&fref=nf
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فٝ ِؼ١ش حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ   :ٚحكش حال٠ّخْ
طظؼيىى حٌٌو٠َخص رظٛحٌٝ حٌٍ٘ٙٛ ٚحأل٠خَ, ٚ٘خ ٔلٓ أٚالء فٝ َٗٙ 

ٗؼزخْ حٌٌٜ كظٟ رٌو٠َخص ؿّش, أؿٍٙخ طلٛي لزٍش ح١ٌٍّّٔٓ ِٓ 

حٌّٔـي حأللٜٝ اٌٝ حٌّٔـي حٌلَحَ ٌٚ٘ح ِخ طظَؿّٗ ِطٍغ ح٠٢خص 

١ٓمٛي حٌٔفٙخء " ِٓ حٌـِء حٌؼخٔٝ ِٓ حٌمَآْ حٌى٠َُ رمٌٛٗ طؼخٌٝ 

لً هلل حٌَّ٘ق . ِٓ حٌٕخّ ِخ ٚالُ٘ ػٓ لزٍظُٙ حٌظٝ وخٔٛح ػ١ٍٙخ

ٚٔلٓ ٍٔظم٢ ........" ٚحٌّ َد ٠ٙيٜ ِٓ ٠٘خء اٌٝ َٛح١ ِٔظم١ُ 

ِٓ ٌ٘ح حٌليع حٌؼظ١ُ ىٍٚٓخً ػـٍٝ ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌفَى ٚحٌـّخػش 

: ٚحألِش ٔزَُ٘خ ف١ّخ ٠ٍٝ

فمي " ١ٓمٛي حٌٔفٙخء"اػـخُ حٌمَآْ حٌى٠َُ ربهزخٍٖ ٌٍ ١ذ رمٌٛٗ -

طٕزؤ حٌمَآْ حٌى٠َُ رؤْ ػّش ِٓ ٠ؼظَٝ ػٍٝ طلٛي حٌمزٍش ٚٚٛفُٙ 

رخٌٔفٙخء, ٚوخْ ك٠َخً رُٙ أْ ٠ًٍٛٚح رخٌّٜض, ر١ي أُٔٙ طىٍّٛح 

 .ٚأػظَٟٛح فلىّٛح ػٍٝ أٔفُٔٙ رلىُ حٌمَآْ ػ١ٍُٙ رخٌٔفخ٘ش

١ٌٔض حٌؼزَس رخألِخوٓ فخهلل طؼخٌٝ ٠ف٠ً ِٕٙخ ِخ ٗخء و١ف ٗخء -

ٚأّخ حٌؼزَس رٜيق حٌظٛؿٗ اٌٝ هللا, فٍٍٗ حٌَّ٘ق ٚحٌّ َد ٠ٙيٜ 

 . ِٓ ٠٘خء اٌٝ َٛح١ ِٔظم١ُ

أىد حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ ِغ حٌٛحكي حٌي٠خْ رؼيَ حٌظ٠َٜق رّخ فٝ -

حٌـٕخْ ٚحإلوظفخء رظمٍذ حٌّل١خ فٝ حٌّٔخء, ٚكيد حٌَكّٓ ػٍٝ 

 ".٠َٟخ٘خ"حٌّٜطفٝ حٌؼئخْ رؤْ ٚؿٙٗ لزٍش 

ٍكّش هللا طؼخٌٝ ٚف٠ٍٗ ػٍٝ ٌٖ٘ حألِش ١ّٓخ ِٓ ػزي هللا ٚل٠ٝ -

ِٚخ وخْ هللا ١٠١ٌغ "ٔلزٗ لزً طلٛي حٌمزٍش فـخء حٌٕٚ حٌى٠َُ 

 ".ا٠ّخٔىُ اْ هللا رخٌٕخّ ٌَٚإف ٍك١ُ

ٚٓط١ش ٌٖ٘ حالِش ٚأػظيحٌٙخ لزٍش ٚػزخىس ٍٚٓٛوخً ٚٗٙخىس ػٍٝ -

ٌٖ٘ حٌٛٓط١ش ػخِش " ٚوٌٌه ؿؼٍٕخوُ أِش ٚٓطخ"غ١َ٘خ ِٓ حألُِ 

ٗخٍِش طٔظٛػذ ؿ َحف١ش حٌّىخْ ٚطخ٠ٍن حٌِِخْ ٍٚٓٛن حإلٔٔخْ 

 .  طٕزٌ حٌؼٕف ٚطؤرٝ اال حألػظيحي

ِىخرَس أً٘ حٌىظخد ١ٌٔض ػٓ ١ٍذ حٌلـش أٚ ظٍٙٛ حٌّلـش, فُٙ -

٠ؼٍّْٛ أْ حٌٕزٝ كك, ٚأْ لزٍش ٌٖ٘ حألِش كك, ٚأّخ ٠ىخرَْٚ 

ٌٚجٓ أط١ض ح٠ٌٌٍٓ أٚطٛح حٌىظخد "ػٕخىحً ٌٚيىحً ٚٛيق هللا اً ٠مٛي 

رىً آ٠ش ِخ طزؼٛح لزٍظه ِٚخ أٔض رظخرغ لزٍظُٙ ِٚخ رؼ٠ُٙ رظخرغ لزٍش 

رؼٞ ٌٚجٓ أطزؼض أ٘ٛحءُ٘ ِٓ رؼي ِخ ؿخءن ِٓ حٌؼٍُ أه اًحً ٌّٓ 

  ".حٌظخ١ٌّٓ

 ناصر الزيات/ اعداد مستشار   

 ػَحرٝ ً٘ ٠ٕٜف حٌّئٍهْٛ:ٗو١ٜش حٌؼيى

حٌىظخرش ػٓ حٌ٘و١ٜخص ح١ٕ١ٌٛش فٝ حٌظخ٠ٍن حٌَّٜٜ, أَِ 

ٍَٟٜٚ, ِٚطٍذ ٍِق, هخٛش ػّٓ ظٍُّٙ حٌّئٍهْٛ ٌ خ٠ش ِخ 

فٝ أٔفُٔٙ أٚ فٝ ٔفّٛ ٍِٛوُٙ, ٚػٍٝ ٍأّ ٘ئالء ٠ؤطٝ حٌِػ١ُ 

حٌَّٜٜ أكّي ػَحرٝ, حٌٌٜ طَّ ح١ٌَٛ ًوَٜ ١ِالىٖ, ٚحٌٌٜ هخٝ 

حٌىؼ١َْٚ فٝ ١َٓطٗ ٚطخ٠ٍوٗ ٌيٍؿش أُٔٙ حطّٖٙٛ رؤٔٗ حٌٔزذ فٝ 

حكظالي َِٜ ٓزؼ١ٓ ػخِخ, ٔخ١ٓٓ أٚ ِظٕخ١ٓٓ كخي َِٜ فٝ طٍه 

حٌفظَس ٚغخف١ٍٓ أٚ ِظ خف١ٍٓ ػٓ ِيٜ حٌظيهً حألؿٕزٝ حٌٌٜ وخْ 

٠ٍمٝ رَىحثٗ حٌؼم١ً ػٍٝ وً ٟٗء رؼي فً٘ طـَرش حٌوي٠ٛ 

حٌُّٙ أْ وؼ١َح ِٓ حٌزخكؼ١ٓ ِٚٓ غ١َُ٘ ال ط٘ ٍُٙ ِٓ .آّخػ١ً

حألكيحع ٜٓٛ ِيٜ ٛلش ٚلٛف أكّي ػَحرٝ ٚحٌـٕٛى ِٓ كٌٛٗ 

ٌمي هٍمٕخ هللا أكَحٍح ٌُٚ »فٝ ٚؿٗ حٌوي٠ٛ طٛف١ك ٛخثلخ ف١ٗ 

٠وٍمٕخ طَحػخ أٚ ػمخٍ فٛهللا حٌٌٜ ال اٌٗ اال ٘ٛ ٌٓ ٍٔٛع ٌٚٓ 

أٔظُ ػز١ي »ًٌٚه ٍىح ػٍٝ لٛي حٌوي٠ٛ « ٔٔظؼزي رؼي ح١ٌَٛ

٘ئالء ٠ٕىَْٚ ًٌه ٠ٚٔوَْٚ ِٓ ػَحرٝ ٚطخ٠ٍوٗ, « اكٔخٔخطٕخ

, فخٌَؿً ٚلف فٝ ٚؿٗ حٌوي٠ٛ «ػيحٌش ل١٠ظٗ»ٚال ٠ٕظزْٙٛ اٌٝ 

حٌّٕٜخع ٌٍ َد ٠لًّ ٍٚكٗ ػٍٝ وفٗ, رّطخٌذ ٠ِٔٙش ِٓ أؿً 

« حٌٕخّ ػٍٝ ى٠ٓ ٍِٛوُٙ»اْ ِمٌٛش .ح١ٌٛٓ حٌٕخّ ٚحٌـ١ٖ

كم١م١ش ِخثش فٝ حٌّخثش ٚحٌظخ٠ٍن حٌط٠ًٛ ٌإلٔٔخْ ٠ئوي٘خ, فخٌٕخّ 

ألْ كىخُِٙ أٍحىٚح « ٘ٛؿش ػَحرٝ»ٛخٍٚح ٠ّْٔٛ ػٍٛس ػَحرٝ 

ٌِوَحص ػزخّ : ػٙيٜ»ًٌه, فخٌوي٠ٛ ػزخّ كٍّٝ فٝ ٌِوَحطٗ 

حٔظمي أكّي ػَحرٝ, ٚحٔظمي ػٍٛطٗ « كٍّٝ حٌؼخٔٝ هي٠ٛ َِٜ حأله١َ

ٚكٍّٗ ِٔج١ٌٛش حالكظالي حٌز٠َطخٔٝ, ٚ٘ٛ ِخ ٍىىٖ أ٠٠خ ٍؿخي 

حٌلِد ح١ٌٕٛٝ رَثخٓش ِٜطفٝ وخًِ فٝ ًٌه حٌٛلض, ٌُٚ ٠ٕفٝ 

ػزخّ كٍّٝ, ٚحلؼش لَٜ ػخري٠ٓ, ِٟٛلخ أْ ػَحرٝ ً٘ذ فٝ 

 اٌٝ لَٜ ػخري٠ٓ ػٍٝ ٍأّ ٚفي ػٔىَٜ 1881 ٓزظّزَ ٠9َٛ 

رخٌىخًِ رٛؿٛى حٌمًٕٜ حإلٔـ١ٍِٜ ٚحٌَّحلذ حٌّخٌٝ حإلٔـ١ٍِٜ 

ح٠ٌٌٓ ٚؿيٚح رخٌٜيفش, ٌٍّطخٌزش رخلظَحف طى٠ٛٓ ؿ١ٖ َِٜٜ ِٓ 

 أٌف ؿٕيٜ, ٚالخٌش كىِٛش ٠ٍخٝ رخٗخ ٚأ٘خء رٌَّخْ, ٚ٘ٛ 18

ِخ أػطٝ فَٛش ٌٍظيهً حألؿٕزٝ رٍٜٛس أوزَ ِؼظز٠َٓ أٔفُٔٙ 

ٌّٚخ وخْ ٌ٘ح ٌ٘ح ٍأٜ كخوُ َِٜ « ِو١ٍٜٓ ٌٍٍّٜلش ح٠ٌَّٜش

فٝ ػَحرٝ وّخ وخْ ٍأٜ ِٜطفٝ وخًِ فبْ حٌ٘ؼذ ِٓ ٍٚحثُٙ ٍىى 

رخٌطزغ ٌُ ٠ؼيَ أكّي ػَحرٝ ٚؿٛى "٘ٛؿش ػَحرٝ"حٌمٛي رـ

ِيحفؼ١ٓ ػٕٗ رؼي ًٌه ففٝ ٔٙخ٠ش حألٍرؼ١ٕ١خص ظَٙ وظخد حٌيوظٍٛ 

ٜ ػ١ٍٗ»ِلّٛى حٌوف١ف  ََ , وّخ ظَٙ وظخد «ػَحرٝ حٌِػ١ُ حٌّفظ

ػزيحٌَكّٓ حٌَحفؼٝ ٌىٓ حألَِ ٠لظخؽ اٌٝ أوؼَ ِٓ ًٌه, ف١ٍض 

رخكؼٛ حٌظخ٠ٍن ٠ٙظّٛ 

 أكّي ارَح١ُ٘ ح٠ٌَ٘ف/رمٍُ

https://www.youm7.com/editor/Editor/896
https://www.youm7.com/editor/Editor/896
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ُّ       :حٌّٕٛػخص ٛفلش ِٓ  ػٍٟ حٌٕخ       حٌزٍي حرٓ/حػيحى                  ...ٍِٛوُٙ ى٠

 

, ٠ٍٛى حٌزخكغ فٟ (حٌٕخّ ػٍٝ ى٠ٓ ٍِٛوُٙ)ػٓ حٌ٘ؼذ ٚحٌٍٔطش ِٚزيأ  "كىخ٠خص ِٚٛحلف ِٓ لٍذ حٌظَحع"حٌىظخد حٌٌٞ ٔلٓ رٜيىٖ, 

وخْ ح١ٌٌٛي رٓ ػزي حٌٍّه ٛخكذ رٕخء ٚحطوخً حٌّٜخٔغ : ", وخٌظخٌٟ(حٌىخًِ فٟ حٌظخ٠ٍن)وظخرٗ حٌّّظغ ِخ ًوَٖ حرٓ حألػ١َ فٟ ِئٌفٗ 

ٚوخْ ١ٍّٓخْ رٓ ػزي حٌٍّه ٛخكذ ١ؼخَ ٚٔىخف, .. ٚح١٠ٌخع, فىخْ حٌٕخّ ٠ٍظمْٛ فٟ ُِخٔٗ ف١ٔؤي رؼ٠ُٙ رؼ٠ـًخ ػٓ حٌزٕخء (حٌمٍٜٛ)

ٚوخْ ػَّ رٓ ػزي حٌؼ٠ِِ ٛخكذ ػزخىس, فىخْ حٌٕخّ ٠ٔؤي رؼ٠ُٙ رؼ٠ـًخ ػٓ .. فىخْ حٌٕخّ ٠ٔؤي رؼ٠ُٙ رؼ٠ـًخ ػٓ حٌطؼخَ ٚحٌٕىخف

ٌّخ : ِخ ٍٚىن ح١ٌٍٍش؟ ٚوُ طلفع ِٓ حٌمَآْ ؟ ٚوُ طَٜٛ ِٓ حٌَ٘ٙ؟ٌٚ٘ح ػٍٝ ٔفْ ٠َ١ك ِخ ٍٚحٖ حٌطزَٞ ِٓ لزً حرٓ حألػ١َ: حٌوزَ

ٚ : كًّ حٌـٕي اٌٝ حٌفخٍٚق ػَّ ١ٓف ؤَٜ ٚؿٛحَٖ٘ رؼي ٠ِّ٘ظٗ أِخَ ؿ١ٖ ح١ٌٍّّٔٓ, فبْ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ لخي ُٚ ٌَ اْ لِٛـًخ أىٚح ٌ٘ح ٌَ

ٚػٍٟ ٘ٛ حٌمخثً أ٠٠ـًخ فٟ ١ٓخق ".ػففض فؼفض حٌَػ١ش ٌٚٛ ٍطؼض ٌَطؼٛح: "فؼمذ ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ ِٛؿٙـًخ والِٗ اٌٝ ػَّ.. أِخٔش

: ٕٚ٘خن ألٛحي وؼ١َس ِؤػٍٛس ػىٔض ًحص حٌفىَس, أَٗٙ٘خ لٛي ػؼّخْ رٓ ػفخْ".حٌٕخّ رؤَِحثُٙ, أٗزٗ ُِٕٙ رآرخثُٙ: "ًحص حٌفىَس

٠ ِّ حٌزخكغ كخطُ ٛخىق ِٓ لٕخس أٛلخد حألٓجٍش حٌظخفٙش حٌظٟ طظىٍَ فٟ رؼٞ حٌزَحِؾ ".اْ هللا ١ٌِع رخٌٍٔطخْ ِخ ال ٠ِع رخٌمَآْ"

! حٍَ رٙخ: فمخي ٌٗ!ٓؤي ٍؿً ػَّٚ رٓ ل١ْ ػٓ كٜخس حٌّٔـي ٠ـي٘خ حإلٔٔخْ فٟ هفّٗ أٚ ػٛرٗ أٚ ؿزٙظٗ؟:ٚحٌف٠خث١خص حٌي١ٕ٠ش, ف١مٛي

أٚ ٌٙخ كٍك؟ : لخي حٌَؿً.ىػٙخ ط١ٜق كظٝ ٠ٕ٘ك كٍمٙخ: فمخي ػَّٚ رٓ ل١ْ.ُػّٛح أٔٙخ ط١ٜق كظٝ طَى اٌٝ حٌّٔـي: فمخي حٌَؿً

                                                                                              !فّٓ أ٠ٓ ط١ٜق اًْ؟: لخي

 (ِٕمٛي )٠خَٓ ػخرض .ى/رمٍُ
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Mohamed Salah Ghaly .(MOSALAAAAAH……..) 

 

Salah started his senior career with hometown club El Mokawloon in the Egyptian 
Premier League in 2010, departing shortly thereafter to join Basel for an undisclosed 
fee. In Switzerland, he starred as he won the league title in his debut season, winning 
the SAFP Golden Player Award in the process. Salah's performances then 
attracted Premier League side Chelsea, and subsequently signed for the team for a £11 
million fee in 2014. However, he was used sparingly in his debut season, and was 
allowed to leave on loan to Serie A clubs Fiorentina and Roma, with the latter eventually 
signing him permanently for €15 million. 

Following consistent match-winning performances in Rome to lead them to second-
placed finish and a record points-tally in 2017, Salah relocated back to the Premier 
League to sign for Liverpool for a then club-record fee of £36.9 million. During his 
second spell in England, Salah adapted his game from a natural winger to a 
complete forward, and quickly became the focal point of the team. He would go onto 
break the club's scoring record for a debut season, as well as becoming the first player 
ever to win three Premier League Player of the Month awards in the same season. He 
would further go onto be named in the 2017–18 PFA Team of the Year and as the 
2017-18 PFA Player of the Year 
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