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ًِٔخ اُؼذد : رحٌل الفارس ...            

           طنطاوى حسٌن   محمد المشٌر     

 

، المشٌر محمد 2021سبتمبر21 توفى فجر ٌوم الثالثاء
حسٌن طنطاوّى وزٌر الدفاع األسبق، وذلك بعد رحلة 
طوٌلة من العطاء ومسٌرة وطنٌة من أجل الحفاظ على 

نعت رئاسة الجمهورٌة المؽفور له المشٌر محمد  مصر.
حسٌن طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزٌر 

وقالت رئاسة الجمهورٌة . الحربً األسبقالدفاع واإلنتاج 
فً بٌان لها صباح الٌوم "فقدت مصر رجال من أخلص 
أبنائها وأحد رموزها العسكرٌة الذي وهب حٌاته لخدمة 
وطنه ألكثر من نصؾ قرن .. المؽفور له المشٌر محمد 
حسٌن طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزٌر 

من أبطال … .. بطالً  الدفاع واإلنتاج الحربً األسبق
حرب اكتوبر المجٌدة ساهم خاللها فً صناعة أعظم 
األمجاد والبطوالت التً ُسجلت بحروؾ من نور فً 

ورجل … قائداً كان المشٌر طنطاوي  .. التارٌخ المصري
دولة تولى مسؤولٌة إدارة دفة البالد فً فترة ؼاٌة فً 

محدقة الصعوبة تصدى خاللها بحكمة واقتدار للمخاطر ال
إن الرئٌس عبد الفتاح السٌسى، إذ  .التً أحاطت بمصر

ٌنعً لألمة رجالً كانت له صفات االبطال، فإنه ٌعرب 
باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه 
ومواساته ألسرة الراحل المشٌر محمد حسٌن طنطاوى، 
وٌدعو المولى عز وجل أن ٌتؽمده برحمته وٌسكنه فسٌح 

 لح أعماله للوطن."جناته جزاء صا

 سئ٤ظ اُزؾش٣ش                                                      

 اقرأ في ىذا العدد:
 حسٌن   محمد المشٌر رحٌل الفارس  ًِٔخ اُؼذد:*

 2ؿ                     ثوِْ/سئ٤ظ اُزؾش٣ش          طنطاوى

                     ٝهلخ ٓغ اُ٘لظ:هن٤خ ُِٔ٘بهؾخ*
  3ؿ                                        ػجذهللا عؼ٤ذ / ثوِْ  

 

 ُٝذ اُٜذٟ كبٌُبئ٘بد م٤بءُ  : *فٞسح اُـالف

                              4ؿ                                               ػذاد/ اثٖ اُجِذا
 

 ٤ًشٝػ ٓذ٣شا ك٤٘ب ُِٔ٘زخت أُقش١ *سًٖ اُش٣بمخ:

  4 ؿ                                            ػذاد/ًبثزٖ ٤ًٔٞا

 ممشى أهل مصر... :  أُقش٣ٕٞ ٓقُش اُز٢ ال ٣ؼشكٜب *

                       5ؿ                                 ًش٣ْ اثٞاُؼضائْ  د. /ػذادا 

ُّ ك٢ ظالٍ اُؾ٤شح اُؾش٣لخ :ٝاؽخ اال٣ٔبٕ*          6ؿ         اال

 

                              6ؿثوِْ /د.اُٜبّ اُـ٘ذٝس       اُلٖ اُزؾ٢ِ٤ٌ :هؤُد ُي  *

   )اُـضٝ اُلٌش١ ..ؽو٤وخ أّ ادػبء( ك٢ فبُٕٞ اُجؾ٤ش: *

  7 ؿ                        ثوِْ/ دًزٞس ؽغٖ خ٤َِ            

)ِٓؾٔخ اُؼجٞس( ك٢ اُغبدط ٖٓ  حهق٤ذ: سًٖ األدة  *

 8اػذاد / اثٖ اُجؾ٤ش                           ؿ   73اًزٞثش

                                                              ّ 2021 عجزٔجش    ٗذٝح اُغٔؼخ :  ٗذٝح اُغٔؼخ  * 

  9ؿ                              ٗبفش اُض٣بد /ٓغزؾبس ػذادا

 

زعماء عرب وقفوا فى وجه ستة :ؿ٤شػ٘ٞإ ٖٓ فلؾخ*
                                                                            10ؿ                     ٞػ٤ٕٞ عش٣ئخ  أثػذاد/ ااالستعمار

ٓؾٞ ٖٓ كقٍٞ  رلبف٤َ سؽِخ "ُج٢٘"     ٝعٜخ ٗظش:* 

  11ؿ دًزٞس ػ٢ِ ؽغٖ دثب/ اخز٤بس  األ٤ٓخ ا٠ُ اُذًزٞساٙ

 

                                             فشخخ ُٔجبؽش أداة االٗزشٗذ  ُِي ٣ب ع٤ذر٢:  *

 12ؿ                                      اػذاد/ا٣ٔبٕ اثٞا٤َُِ 

                      The English Section 13ؿ            
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  هن٤خ ُِٔ٘بهؾخ:               رؤٓالد ك٢ االعالّ اُغ٤بع٢ اول بيع
ػ٘ذٓب ٗذهن اُ٘ظش ك٢ اُظبٛشح اُزب٤ُخ:"اإلعالّ ك٢ رارٚ ٣زوذّ ٣ٝضدٛش ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼبُْ، ٝكقبئَ اإلعالّ اُغ٤بع٢ رزشاعغ ؽز٠ ك٢ 

هٜب ٓؼبهِٜب"..كبٕ ٓؼ٠٘ رُي ٛٞ أالَّ ػالهخ سثو  َّٞ كؼ٤ِخ ث٤ٖ اإلعالّ ك٢ رارٚ ٝث٤ٖ كقبئَ اإلعالّ اُغ٤بع٢.أ١ إٔ اُقٞسح اُ٘ٔط٤خ اُز٢ ع

اإلعالّ اُغ٤بع٢ ػٖ ٗلغٚ، ٝاُز٢ ٢ٛ أٗٚ ٣ٔضَ م٤ٔش األٓخ ٝسٝػ صوبكزٜب ٝربس٣خٜب ٝعزٝسٛب.. اُخ، ٢ٛ فٞسح خبهئخ ٝٓنِِخ، 

٣جشس عجت كؾِٚ ك٢ ٓقش ثبُزآٓش االٗوالث٢ ػ٤ِٚ ٖٓ هجَ اُغ٤ؼ  ٝٓغشد ادػبء رٌزثٚ اُٞهبئغ.ؽبٍٝ اإلعالّ اُغ٤بع٢ ك٢ ٓقش إٔ

ٝاُذُٝخ اُؼ٤ٔوخ.ٛزا فؾ٤ؼ ك٢ عبٗت ٓ٘ٚ، ٌُٖ اُغبٗت ا٥خش ٖٓ اُؾو٤وخ، ٛٞ أٗٚ هذ كؾَ، ثَ ٛٞ هذ عَٜ ٜٓٔخ أُزآٓش٣ٖ ػ٤ِٚ، ثغجت 

ّ اُغ٤بع٢ ك٢ رٞٗظ االعزلبدح ٖٓ رغشثخ ٓقش، ػ٘بفش رار٤خ ًبٓ٘خ ك٤ٚ، ًؾلزٜب أُٔبسعخ اُغطؾ٤خ ٝاُجذائ٤خ ُِغ٤بعخ.ٝؽبٍٝ اإلعال

ٌُ٘ٚ أخلن ك٢ رِي االعزلبدح سؿْ إٔ ظشٝف رغشثزٚ ك٢ رٞٗظ رخزِق ًض٤شا ػٖ ظشٝف رغشثزٚ ك٢ ٓقش، كؤصجذ ٛ٘ب أ٣نب إٔ عبٗجب 

ال ٌٗ٘ش ٛزٙ.كٜٞ ًبٕ  ٜٓٔب ٖٓ ؽٞاٗت كؾِٚ ساعؼخ ا٠ُ ػ٘بفش رار٤خ أ٤ًذح ك٤ٚ، أًضش ثٌض٤ش ٖٓ سعٞػٜب ا٠ُ ٓئآشح اعزٜذاكٚ، ٓغ أٗ٘ب

ََ أُئآشح اُز٢ ٣ضػٜٔب ٣ٝخشط ٖٓ ػ٘ق اُضعبعخ، ٌُ٘ٚ أخلن ك٢ رُي، ٝٛٞ ٣ذكغ  أٓبٓٚ خالكب ُٔقش ٓغبٍ ؽؼج٢ ٝصٓب٢ٗ ٝاعؼ٤ٖ ٤ُُلِؾ

ػشػ اُضٖٔ، ك٤زشاعغ رشاعؼب أمطشٙ ا٠ُ االػزشاف ثؤخطبئٚ ٝاخلبهبرٚ.ك٢ اُغٞدإ ُْ ٣زؤٓش ػ٤ِٚ أؽذ، ثَ ؽٔبٙ ع٤ؼ ٝٛٞ ٣زشثغ ػ٠ِ 

اُغِطخ صالص٤ٖ ػبٓب، ٝأعوطٚ اُؾؼت ثبٗزلبمخ ػبسٓخ ًبٗذ أهشة االٗزلبمبد اُؼشث٤خ ا٠ُ اُضٞسح.أٓب ك٢ أُـشة كوذ أصجزذ اُزغشثخ إٔ 

اُز٣ٖ اخزبسٝٙ ػجش اُق٘ذٝم ْٛ أٗلغْٜ اُز٣ٖ أعوطٞٙ ػجش اُق٘ذٝم أ٣نب، دٕٝ إٔ ٣زآٓش ػ٤ِٚ أؽذ.ك٢ عٞس٣ب أخشعزٚ اُؾشة ٖٓ 

بد ٣ٌٕٞ ٤ًِب، ٝك٢ ٤ُج٤ب ٗشاٙ ٣زغٚ رذس٣غ٤ب ٗؾٞ اُؾبُخ اُغٞس٣خ، ٝال ٣خزِق اُٞمغ ك٢ ا٤ُٖٔ ػٖ رُي.ك٢ مٞء أُؾٜذ خشٝعب ٣ٌ

األٍٝ.. اٜٗب ال رٔضَ   اُذالالد اُؾو٤و٤خ ٌَُ رِي اُزغبسة، ال ٓغبٍ أٓبّ كقبئَ اإلعالّ اُغ٤بع٢ اال االػزشاف ثؤٓش٣ٖ أعبع٤ٖ ٛٔب؛

ُّْٛ أٜٗب رغغِّذ سٝػ األٓخ ٝصوبكزٜب ٝربس٣خٜب ٝعزٝسٛب، ألٜٗب ٤ُغذ ًزُي ػ٠ِ  اإلعالّ ال ؽٌال ٝال ٓنٔٞٗب، ٝإٔ ػ٤ِٜب اٌُق ػٖ رٞ

اُضب٢ٗ.. أٜٗب ال رٔزِي أ١ ٓخ٤ِخ ع٤بع٤خ ؽو٤و٤خ هبدسح ؽز٠ ػ٠ِ رؾ٣ِٜٞب ا٠ُ هٟٞ ع٤بع٤خ كبػِخ ك٢ أُؾٜذ اُغ٤بع٢.ٝارٕ  ض. اإلهاله

زا اُزؾ٤َِ، أٓبّ ٓؾٜذ ٣ؾ٤ش ثٞمٞػ ا٠ُ إٔ األٓخ ثذأد ر٘لل ػٖ ٗلغٜب ٝػٖ اعالٜٓب ك٘ؾٖ ك٢ اُظبٛشح اُز٢ أؽشٗب ا٤ُٜب ك٢ ٓطِغ ٛ

اُـجبس اٌُض٤ق اُز١ أٛبُٚ اإلعالّ اُغ٤بع٢ ػ٤ِٜٔب.أ١ إٔ األٓخ رزؾشس ٝرؾشس اعالٜٓب ٖٓ اُؼتء أُشٛن اُز١ ٓضِٚ اإلعالّ اُغ٤بع٢ 

ؼخ اُؾبٍ إٔ ٖٓ اعزلبدٝا ٖٓ ٛزا أُؾٜذ اُزؾشس١ اُز١ رخٞمٚ األٓخ اُز١ عضْ ػ٠ِ فذسٛب أًضش ٖٓ هشٕ ٖٓ اُضٓبٕ.ال ٣ؼ٢٘ ٛزا ثطج٤

مذ كقبئَ اإلعالّ اُغ٤بع٢ كولضٝا أٝ ساؽٞا ٣زوبكضٕٝ ػ٠ِ اُغِطخ َُٔء اُلشاؽ، ْٛ اُخ٤بس ٝاُجذ٣َ أُ٘زظ ُإلعالّ اُغ٤بع٢، ألْٜٗ ك٢ 

ء عٞٛش١  ُغٜخ أُؾشٝع اُزؾشس١ اُٜ٘ن١ٞ اُؼشث٢.ًَ اُٞاهغ أُؼٖ ٝأؽذ رن٤ِال ٝخٞاء، ٝال ٣خزِلٕٞ ػٖ ٝاإلعالّ اُغ٤بع٢ ك٢ ؽ٢

ٓب ك٢ األٓش إٓ ؽبُخ اُغ٤ُٞخ ٝاُزذكن االعزٔبػ٢ اُزبس٣خ٢ اُز١ رؾٜذٙ األٓخ اُؼشث٤خ ٓ٘ز ػوذ ٖٓ اُضٖٓ، ٝاُز١ عزغزٔش ك٢ ٓؾبٛذرٚ 

أًجش ػ٤ِٔخ رؾشس ٝه٢٘ ٖٓ  ػ٠ِ ٓذٟ ػوذ٣ٖ هبد٤ٖٓ ػ٠ِ األهَ، ٢ٛ رُي اُؾشاى اُزبس٣خ٢ اُز١  عزخٞك األٓخ ثٚ ٖٝٓ خالُٚ 

األٓشاك ٝاُل٤شٝعبد اُز٢ رٔضِٜب ًَ رِي اُز٤بساد اُلٌش٣خ ٝاُغ٤بع٤خ.ُٝوذ ًبٗذ أ٠ُٝ ؽِوبد ػ٤ِٔخ اُزؾشس اٌُجشٟ ٛزٙ ٓ٘قجخ ٗؾٞ 

بكخ كقبئَ اإلعالّ اُغ٤بع٢ اُز١ ع٤خشط ٖٓ أُؾٜذ ٤ًِب  ك٢ أهَ ٖٓ ػوذ ٖٓ اُضٖٓ.ٝعزغزٔش ػ٤ِٔخ اُلِزشح اُز٢ عززؼشك ُٜب ً

 اُذًزٞس /ػٔش ٓؾلٞظ                                                             اُوٟٞ األخشٟ ا٠ُ إٔ ٣زؾشس عغذ األٓخ ٖٓ ًَ أٓشامٚ،
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َٟ كبٌُبئ٘بُد ِم٤بءُ  : فٞسح اُـالف اول بيع ُٜذ َُِذ اُ ُٝ 

 

 
ٗج٤٘ب ٝؽج٤ج٘ب ـ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ ٛٞ ع٤ذٗب ٓؾٔذ ٤ٓالد 

أْٛ ؽذس ك٢ ربس٣خ اُجؾش٣خ ٓ٘ز إٔ خِن هللا إٌُٞ، ا٠ُ إٔ 

َُِذ ـ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ ٣شس األسك ٖٝٓ ػ٤ِٜب،  ُٝ ٝهذ 

٣ّٞ االص٤ٖ٘ ثال خالف، ٝاألًضشٕٝ ػ٠ِ أٗٚ الص٘ز٢ ػؾشح ٤ُِخ 

غ ػ٤ِٚ أٗٚ ـ ػ٤ِٚ اُقالح  َٔ ْغ ُٔ خِذ ٖٓ ؽٜش سث٤غ األٍٝ، ٝاُ

َُِذ ػبّ اُل٤َ، ًٝبٗذ ٝالدرٚ ك٢ داس أث٢ هبُت  ُٝ ٝاُغالّ ـ 

ُوذ ًبٕ اُ٘بط ك٢ ٌٓخ هجَ . ثؾؼت ث٢٘ ٛبؽْ

ؾٕٞ ك٢ ظِٔبد اُؾشى ٝاُغَٜ، ٝهذ أخجشٗب هللا ـ ٣ؼ٤ اإلعالّ

ػض ٝعَ ـ ػٖ أؽٞاُْٜ هجَ ثؼضخ اُ٘ج٢ ـ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

ْْ  ) :ـ كوبٍ ِٜ ْْ ٣َْزُِٞ َػ٤َِْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٖ َسُعٞالا  ٤ِّ٤ ِّٓ َٞ اَُِّز١ ثََؼَش ك٢ِ اأْلُ ُٛ

اِ  َٝ خَ  َٔ ٌْ ُِْؾ ا َٝ ٌِزَبَة  ُْ ُْ ا ُٜ ُٔ ٣َُؼِِّ َٝ  ْْ ِٜ ٤ ًِّ ٣َُض َٝ  ِٚ َُ آ٣َبرِ ْٖ هَْج ِٓ بُٗٞا  ًَ  ْٕ

 ٍٖ ج٤ِ ُٓ  ٍٍ                     (، 2اُغٔؼخ ا٣٥خ: ( )عٞسح َُل٢ِ َماَل

ـ سم٢ هللا ػ٘ٚ ـ أؽٞاٍ  عؼلش ثٖ أث٢ هبُت ٣ٝقٞس ُ٘ب

اُ٘بط ك٢ ٌٓخ هجَ ثؼضخ اُ٘ج٢ ـ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ 

ِٓي اُؾجؾخ: " أ٣ٜب أُِي ً٘ب هٞٓبا أَٛ  ُِ٘غبؽ٢ ك٤وٍٞ

األف٘بّ، ٝٗؤًَ ا٤ُٔزخ، ٝٗؤر٢ اُلٞاؽؼ،  عب٤ِٛخ، ٗؼجذ

ٝٗوطغ األسؽبّ، ٝٗغ٢ء اُغٞاس، ٣ٝؤًَ اُو١ٞ ٓ٘ب اُنؼ٤ق، 

كٌ٘ب ػ٠ِ رُي ؽز٠ ثؼش هللا ا٤ُ٘ب سعٞالا ٓ٘ب، ٗؼشف ٗغجٚ 

ٝفذهٚ، ٝأٓبٗزٚ ٝػلبكٚ، كذػبٗب ا٠ُ هللا ُ٘ٞؽذٙ ٝٗؼجذٙ، 

ٝٗخِغ ٓب ً٘ب ٗؼجذ ٗؾٖ ٝآثبإٗب ٖٓ دٝٗٚ ٖٓ اُؾغبسح 

ٕ، ٝأٓشٗب ثقذم اُؾذ٣ش ٝأداء األٓبٗخ ٝفِخ اُشؽْ ٝاألٝصب

 . " ُٝؽغٖ اُغٞاس
 ػذاد/اثٖ اُجِذا

   اتحاد الكرة ٌقرر تعٌٌن  :اُش٣بمخ سًٖ

 ّكارلوس كٌروش مدٌرا فنٌا للمنتخب    
هشس االرؾبد أُقش١ ٌُشح اُوذّ ثشئبعخ أؽٔذ ٓغبٛذ ك٢ 

األٍٝ ػ٠ِ اعزٔبػٚ أُٔزذ رؼ٤٤ٖ اُغٜبص اُل٢٘ ُِٔ٘زخت اُٞه٢٘ 

م٤بء ٝ  اُجشرـب٢ُ ًبسُٞط ٤ًشٝػ ٓذ٣شا ك٤٘ب:اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ

ٓاب ػقبّ اُؾنش١ ٓذسثب ٝ ٓؾٔذ ؽٞه٢ ٓذسثبٝ اُغ٤ذ ٓذسثاب ػب

 .ُؾشاط أُش٠ٓ

ألث٣ٖٞ ثشرـب٤٤ُٖ  1953ػبّ  ًبسُٞط ٤ًشٝػ ُٝذ ك٢ ٓٞصٓج٤ن

 ػبٓب 68أ١ أٗٚ ٣جِؾ ٖٓ اُؼٔش ؽب٤ُب 

ًشح اُوذّ ُٝؼت ٤ًشٝػ ًؾبسط ٓش٠ٓ ك٢ أؽذ كشم 

أُٞصٓج٤و٤خ، هجَ إٔ ٣ؼٞد ٓغ أعشرٚ ا٠ُ اُجشرـبٍ ٤ُذخَ ٓغبٍ 

ر٠ُٞ ٤ًشٝػ ه٤بدح ٓ٘زخت 1988اُزذس٣ت ثؼذ كزشح ه٤ِِخ.ػبّ 

اُ٘بؽئ٤ٖ اُجشرـب٢ُ، ٤ُوٞدٙ ا٠ُ اُزز٣ٞظ ثِوت ثطُٞخ أٝسٝثب 

ُِ٘بؽئ٤ٖ، ٣ٝخّشط ع٤ال ٣نْ الػج٤ٖ ٤ٔٓض٣ٖ ُِجشرـبٍ، ػ٠ِ 

ثِوت ًؤط اُؼبُْ ُِؾجبة ػبّ  سأعْٜ ٣ُٞظ ك٤ـٞ، صْ رٞط

.ثؼذ رُي ر٠ُٞ ه٤بدح ٝاؽذ ٖٓ أثشص كشم اُجشرـبٍ، 1991

عجٞسر٘ؾ ُؾجٞٗخ، ٤ُؾون ٓؼٚ ػذح أُوبة ث٤ٜ٘ب، ًؤط اُجشرـبٍ، 

ًٝؤط اُغٞثش أُؾ٢ِ، ٤ُزغٚ ثؼذ رُي ُزذس٣ت ٣ٞ٤ٗٞسى س٣ذثُٞض 

األٓش٢ٌ٣، صْ ٗبؿ٣ٞب ا٤ُبثب٢ٗ.ٝػ٠ِ اُقؼ٤ذ اُؼشث٢ ر٠ُٞ ٤ًشٝػ 

صْ ٓ٘زخت ع٘ٞة أكش٣و٤ب ؽ٤ش  1998ح ٓ٘زخت اإلٓبساد ػبّ ه٤بد

.ثؼذ رُي اٗزوَ ٤ًشٝػ 2002هبدح ك٢ ٜٗبئ٤بد ًؤط اُؼبُْ ػبّ 

ا٠ُ اٗغِزشا ٤ُؼَٔ ٓغبػذا ُِغ٤ش أ٤ٌُظ ك٤شؿغٕٞ، ك٢ 

ٓبٗؾغزش ٣ٞٗب٣زذ ُٔذح ٓٞعْ ٝاؽذ، اٗزوَ ثؼذٛب ُز٢ُٞ ٓغئ٤ُٝخ 

 لاير ٓذس٣ذ اإلعجب٢ٗ.

عزٔش ٤ًشٝػ ُٔٞعْ ٝاؽذ أ٣نب، ؽون ٓغ اُلش٣ن أُذس٣ذ١ ا

 خالُٚ ُوت ًؤط اُغٞثش اإلعجب٢ٗ.

هبد ٓ٘زخت ثالدٙ ُٜ٘بئ٤بد ًؤط اُؼبُْ ػبّ  2008ٝك٢ ػبّ 

، ٌُ٘ٚ خشط ٖٓ دٝس اُغزخ ػؾش ثبُخغبسح أٓبّ اعجب٤ٗب 2010

ثٜذف ٓوبثَ الؽ٢ء.ٝك٢ اُؼبّ اُزب٢ُ اٗزوَ ٤ًشٝػ ُو٤بدح 

ٞاّ ٓغغال سهٔب ه٤بع٤ب أػ 8أُ٘زخت اإل٣شا٢ٗ، ٤ُغزٔش ٓؼٚ 

ًؤهٍٞ ٓذ٣ش ك٢٘ ثوبءا ٓغ أُ٘زخت اإل٣شا٢ٗ، هبدٙ خالٍ ٛزٙ 

، 2018ٝ  2014اُغ٘ٞاد، ُِٞفٍٞ ُٜ٘بئ٤بد ًؤط اُؼبُْ ػب٢ٓ 

ٌُ٘ٚ خغش أٓبّ  2019ًٔب ٝفَ ا٠ُ ٜٗبئ٢ ًؤط أع٤ب ػبّ 

ر٠ُٞ ٤ًشٝػ ه٤بدح أُ٘زخت اٌُُٞٞٓج٢ هجَ  2019ا٤ُبثبٕ.ٝػبّ 

 اُزب٢ُ ثبالرلبم ٓغ ٓغئ٢ُٝ االرؾبد أُؾ٢ِ.إٔ ٣شؽَ ك٢ اُؼبّ 

اػذاد/ًبثزٖ ٤ًٔٞ
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 )ٓٔؾ٠ أَٛ ٓقش( ثٔؾشٝعأُبسح عٔبٍ ًٞس٤ٗؼ ا٤َُ٘ ٣جٜش   :اُز٢ ال ٣ؼشكٜبأُقش٣ٕٞٓقشُ 
  

    
 

القاهرة، بعدما ظهرت المرحلة األولى من  ظهر ممشى أهل مصر بكورنٌش النٌل بالقاهرة بشكل جمالى رائع ٌجذب أنظار المارة بطرٌق كورنٌش
 أعمال إنشاء ممشى أهل مصر، والتى ٌتم تشطٌبها حالٌا، وانتهت األجهزة المنفذة من جزء كبٌر من زراعة حدائق الكورنٌش وتشطٌب المشاٌات

 والمحال المطلة على الكورنٌش والتى تقع أسفل الطرٌق بنفس مستوى مٌاه النٌل تقرٌبا
 

 
 

ماٌو، وتم االنتهاء  15ممشى أهل مصر من المقرر أن ٌمتد بطول النهر، وتمتد المرحلة األولى فى المسافة بٌن كوبرى إمبابة حتى كوبرى  مشروع
ماٌو  15رى من أعمال اإلنشاءات الخرسانٌة بالكامل للمرحلة األولى وٌتم األن أعمال التشطٌبات، كما ٌتم العمل فى المراحل المتبقٌة بداٌة من كوب

وظهرت مدرجات الجلوس المطلة على النٌل، وكذلك المسرح وأسوار .حتى كوبرى قصر النٌل، ومن كوبرى إمبابة فى اتجاه منطقة المظالت
 الكورنٌش، وأحواض الزهور التى ٌتم إنشاؤها بطول المرحلة األولى، باإلضافة إلى مقاعد الجلوس التى ٌتم توزٌعها بالممشى، وكذلك تشطٌب

 والمحال، واإلضاءة التجمٌلٌة ألعمال المرحلة. الجراج
 

 
كم، وٌبلػ متوسط عرض الممشى العلوى  4,7وٌشمل مشروع ممشى أهل مصر، إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسٌب على طول الكورنٌش بطول 

جراجات  3محال تجارٌا، و 62افٌترٌات، وك 5مطاعم، و 5مبنى، منها  19م، وٌضم المشروع  6,5م بٌنما ٌبلػ متوسط عرض الممشى السفلى  4,5
 772ٌتسع لـ  2م 275فردا، باإلضافة إلى مسرح بمساحة  1240م تتسع لـ  315مدرجات بإجمالى أطوال  3سٌارة، إلى جانب  180بسعة إجمالٌة 

 ..فردا

 ئْٞاُؼضاأثًش٣ْ .د /   عِغخ ٖٓ اػذاد
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ٍِ اُغ٤شحٝاؽخ اال٣ٔبٕ: ُّ ك٠ ظال  اُؾش٣لخ األ
" ثغْ هللا اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ ٌُْٝ ك٠ سعٍٞ هللا هبٍ رؼب٠ُ 

ٗؼب٣ؼ دٝس األٓٞٓخ ك٠ ؽ٤برٚ ف٠ِ  ٝٛ٘بأُعٞح ؽغ٘خ" 

ٗغذ إ األٓٞٓخ ٓغ سعٍٞ هللا ق هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٤ًٝ

 َّٖ ٛ َّٖ ًُ ٓضبٍ األٓٞٓخ  رزغ٠ِ ك٠ خٔغخ  ع٤ذاد كن٤ِبد 

آٓ٘خ "اُٜٖٝ ًبٗذ اّ اُشعٍٞ اُغ٤ذح اُؾوخ ك٠ ؽ٤برٚ .

٤ًٝق ًبٗذ ٗجغ االٓٞٓخ األٍٝ ك٠ ؽ٤بح "تث٘ذ ٝٛ

اُشعٍٞ ٤ًٝق رٌٕٞ آب ُخبرْ اُشعَ ٝٛٞ ؽشف ٤ُظ 

٣نب٤ٛٚ ؽشف. صْ رؤر٠ األّ اُضب٤ٗخ ُِشعٍٞ ٠ٛٝ اُغ٤ذح 

" ٓشمؼزٚ ك٠ فجبٙ ٠ٛٝ  اُز٠  رؾشكذ "ؽ٤ِٔخ اُغؼذ٣خ

ثؤٕ ًبٗذ آب ُِشمبػخ ُِشعٍٞ ٝآب ٗؾؤ اُشعٍٞ ك٠ 

دائٔب. ٣زًشٛب ثبُخ٤ش ؽنبٗزٜب , ٤ًٝق إ اُشعٍٞ ًبٕ 

٠ٛٝ صٝعخ  " كبهٔخ ث٘ذ اعذ"ٝاألّ اُضبُضخ ٠ٛٝ اُغ٤ذح

ػْ اُشعٍٞ اث٠ هبُت اُزٟ ًلَ اُشعٍٞ ثؼذ ٝكبح عذٙ 

ػجذ أُطِت , ٝهذ ًبٗذ اُغ٤ذح كبهٔخ ث٘ذ اعذ ٖٓ اٝائَ 

اُ٘غبء اُالر٠ اعِٖٔ ًٝبٗذ آب ؽو٤و٤خ ُِشعٍٞ ًٝبٕ ال 

ُشاثؼخ ٠ٛ اّ اٝالد ٣زًشٛب اال ثبُخ٤ش ٝاُؾت , ٝاألّ ا

"٠ٛٝ أّ خذثغخ ث٘ذ خ٣ِٞذاُغ٤ذح"اُشعٍٞ ٝصٝعزٚ 

اُز٠ ٝهلذ ثغبٗت اُشعٍٞ ك٠ اؽذ ٓؾ٘زٚ  أُئ٤ٖ٘ٓ

ٝعبٗزذرٚ ًٝبٗذ اٍٝ أُغ٤ِٖٔ ٤ًٝق أٜٗب رؾِٔذ 

اسٛبفبد ثذا٣خ ٜٓجو اُٞؽ٠ ػ٠ِ ٤ًٝق ًبٗذ ٗؼْ اُغ٘ذ 

ُٚ ػ٘ذٓب عبءٙ اُٞؽ٠ كشعغ ا٠ُ ث٤زٚ ؽ٤ش صٝعزٚ خذ٣غخ 

ٝالدٙ كطٔؤٗزٚ ٝؽذد ٖٓ أصسٙ , ٌٝٛزا رٌٕٞ اُضٝعخ ٝاّ ا

عٌ٘ب ٓٞدح ك٠ هبػخ هللا ٝ ٝخبٓظ األٜٓبد ك٠ ؽ٤بح 

٤ًٝق  " كبهٔخ "اُشعٍٞ ٠ٛٝ اث٘زٚ ٝأّ اؽلبدٙ اُغ٤ذح 

ًبٗذ ٠ٛ ٝاٝالدٛب ٓقذسا إلظٜبس ٓؼب٠ٗ اُؾت ٝاُؾ٘بٕ 

ٖٓ اُشعٍٞ  ؽز٠ ٣ٌٕٞ هذٝحا ُ٘ب ع٤ٔؼب ك٠ ٓؼبٓالر٘ب 

 اػذاد/ػجذهللا عؼ٤ذ                       دٗب . ألث٘بءٗب ٝاؽلب

 اُلٖ اُزؾ٢ِ٤ٌ:     هشأُد ُي
 

من أجل ارتقاء بالنفس بجميع أوجييا ابدء معكم 
بتوضيح ما ىو التشكيمى و ما ىى أىدافو و 
أغراضو و كيفية االستفادة منو لإلنسان و 

 المجتمع
الفن التشكيمي يعّد واحًدا من أبرز الفنون 

التي تشمل النحت واليندسة المعمارية البصرية 
والرسم والفنون التخطيطية، ويتمّيز عن غيره من 

الفنون األخرى غير البصرية كفن الموسيقى، 
والشعر، واألدب، والرقص، والمسرح، واستخدم 
البريطانيون مصطمح الفنون التشكيمية لممرة 

األولى، وظير المصطمح لتمييز ىذا النوع من 
نون البصرية األخرى حتى ال الفنون عن الف

ليَكم المفاىيم  تشّكل مصطمحاتو إرباًكا ولبًسا. وا 
التي تشرح الفن التشكيمي وتبين ماىيتو، لَيسيل 
عميَكم التعرف إليو ببساطة. ُيعّرف الفن التشكيمي 
عموًما بأنو كل ما ُيؤخذ من الواقع الطبيعي ويعيد 

الفنان صياغتو بطريقة مختمفة أي أنو ُيعاد 
تشكيمو بشكل جديد ومختمف عما كان عميو في 
الطبيعة، وُيطمق عميو أيًضا تكوين الفنان، ألن 

دور الفنان التشكيمي إعادة صياغة ىذه العناصر 
إلى أشكال جديدة بناًء عمى مفرداتو وأفكاره 

 وبيئتو ووفًقا لنيجو الخاص
 فنانة تشكيمية و ناقدة     د. إليام عمى الغندور
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               0202 عجزٔجش 11داس ٖٓ ٓ٘بهؾبد ك٢ ٗذٝح اُغٔؼخ بِٓخـ ُٔ     : ٗذٝح اُغٔؼخ

 

)أعشاس اُوشإٓ( ُالٓبّ اث٠  ٢ُٝ اُؼضّ اُذ٤٘٣خ ك٢ هشاءح ٌُزبة أثغٔؼ٤خ  روبّ ك٢ اُغٔؼخ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُؾٜشاُز٢  ِٓخـ ُِ٘ذٝح 

ْٖ رََؾبُء    خهذ ًبٕ ٓٞمٞع اُ٘ذٝح رلغ٤ش هُٞٚ رؼب٠ُ )اُؼضائٔ َٓ َِْي  ُٔ ُْ ِِْي رُْئر٢ِ ا ُٔ ُْ بَُِي ا َٓ  َّْ ُٜ َِ اَُِّ ثغْ هللا اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ "هُ

َِّ َؽ٢ْ  ًُ َُْخ٤ُْش اََِّٗي َػ٠َِ  ْٖ رََؾبُء ث٤َِِذَى ا َٓ  ٍُّ رُِز َٝ ْٖ رََؾبُء  َٓ رُِؼضُّ  َٝ ْٖ رََؾبُء  َّٔ ِٓ َِْي  ُٔ ُْ ِْ٘ضُع ا رَ " )عٞسح آٍ ػٔشإَٝ            (.           26ٍء هَِذ٣ش"

 

 ػذح أٜٛٔب:اُؾبمشٕٝ ٖٓ اُ٘ذٝح اُغبثوخ ٗوبهب أعزخِـ ٝهذ 

 اإلخجبس ثبُـ٤ت: 

ال ؽي إٔ اُـ٤ت أعزؤصش هللا ثؼِٔٚ، ٝأٓش ػجبدٙ ثبإل٣ٔبٕ ثٚ، كٖٔ فلبد أُزو٤ٖ أْٜٗ ٣ئٕٓ٘ٞ ثبُـ٤ت، ٌُٖٝ هللا رؼب٠ُ ٣طِغ 

ؿ٤جٚ، ك٤ٌٕٞ رُي ٓؼغضح ُألٗج٤بء ٝاًشآبا ُأل٤ُٝبء ٣وٍٞ ثؼل ػجبدٙ ٖٓ ًَٔ اُ٘ج٤٤ٖ ٝأُشع٤ِٖ ٝاُقبُؾ٤ٖ ػ٠ِ ثؼل 

عجؾبٗٚ: "ػبُْ اُـ٤ت كال ٣ظٜش ػ٠ِ ؿ٤جٚ أؽذا. اال ٖٓ أسرن٠ ٖٓ سعٍٞ كبٗٚ ٣غِي ٖٓ ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٖٝٓ خِلٚ سفذا." ٖٝٓ 

زؼ ثالد كبسط ٝاُشّٝ ث٤ٖ ٛزا اإلخجبس ثبُـ٤ت ٓب أخجش ثٚ اُ٘ج٢ )ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ( فؾبثزٚ اثبٕ ؽلش اُخ٘ذم ار ثؾشْٛ ثل

ٝػٔبٕ، كؤٓب أُئٕٓ٘ٞ كوذ فذهٞا ٝػذ هللا ٝسعُٞٚ، ٝأٓب أُ٘بكوٕٞ كوبُٞا ٓب ٝػذٗب هللا ٝسعُٞٚ اال ؿشٝسا أػبرٗب هللا ٖٓ 

اُ٘لبم ٝأٗٞاػٚ: ارا أهِن ُلع اُ٘لبم أٗغؾت ػ٠ِ ٖٓ ٣ظٜش اإل٣ٔبٕ ٣ٝجطٖ اٌُلش ٝٛزا أعٞأ أٗٞاع اُ٘لبم رٞػذ  اُ٘لبم ٝأِٛٚ.

رؼب٠ُ أِٛٚ ثبُذسى األعلَ ٖٓ اُ٘بس ٝٓ٘غ ػْٜ٘ اُظ٤ٜش ٝاُ٘ق٤ش، ٝٛزا ٗلبم اُؼو٤ذح اُز١ ظٜش ك٢ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح اثبٕ هٞح  هللا

ٌُٖٝ ٛ٘بى ٗلبم اُغِٞى أٝمؼ اُ٘ج٢ )ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ( ػالٓبرٚ  –اإلعالّ ٝر٠ُٞ ًجش أُ٘بكو٤ٖ ػجذهللا ثٖ أث٠ ثٖ عٍِٞ 

را ؽذس ًزة ٝارا ٝػذ أخِق ٝارا أإرٖٔ خبٕ" ٝٝسدد أؽبد٣ش ػذح ك٢ ٓضَ ٛزا أُؼ٠٘ ٝٛئالء ْٛ كوبٍ: "آ٣خ أُ٘بكن صالس ا

كغوخ أُغ٤ِٖٔ ٣شع٠ رٞثزْٜ ؽز٠ ٣قجؾٞا ٖٓ ًب٢ِٓ اإل٣ٔبٕ ٗغؤٍ هللا رؼب٠ُ إٔ ٣ؾجت ا٤ُ٘ب اإل٣ٔبٕ ٣ٝض٣٘ٚ ك٢ اُوِٞة 

                                                                                      ٝاألكئذح. 

 ٓلّٜٞ أُِي: 

٣طِن أُِي ػ٠ِ ٓب ك٢ ؽٞصح أُشء ٖٓ ٓزبع ٓج١ٞ٘ ٝػِّٞ ٓؼ٣ٞ٘خ، ٌُٖٝ اُؼجشح ٤ُغذ ثٖٔ ِٓي اُجالد ٝال أُزبع اُذ١ٞ٤ٗ 

ٝعِْ( ثؤٕ ٝٛجٚ األٓش٣ٖ  اٗٔب اُؼجشح ثٖٔ ِٓي هِٞة اُؼجبد ٖٓ خالٍ اُؾٌٔخ ٤ٓٝشاس اُ٘جٞح ُٝوذ أًشّ هللا اُ٘ج٢ )ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ

ٓؼبا كلزؾذ ُٚ اُجالد ٝكزؾذ ُذػٞرٚ هِٞة اُؼجبد ٝخقٚ هللا ثبٌُٞصش ُ٘لغ ٗلغٚ ٖٝٓ ؽبء ٝأربٙ عجؼبا ٖٓ أُضب٢ٗ ٝاُوشإٓ 

  اُؼظ٤ْ ٤ُ٘لغ ٗلغٚ ُٝـ٤شٙ ٝص٣ٖ ُٚ أُِي ٝأٌُِٞد ك٤وٍٞ اإلٓبّ

 لب                ُٔوبٓي اُغب٢ٓ اُشك٤غ رٌشٓبأُِي ٝأٌُِٞد ص٣ٖ ثبُق  :                               

  

 ٓلّٜٞ اُؼضح ٝأُزُخ:

ال رٌٕٞ اُؼضح اُؾو٤و٤خ اال ثٌٔبٍ اإل٣ٔبٕ ثبهلل رؼب٠ُ ٝثشعُٞٚ ٓغ اُؼِْ ٝاُزوٟٞ ٝاالعزوبٓخ، ك٤غجؾ هللا رؼب٠ُ ػ٠ِ ٖٓ عِٔٚ  

ثٜزٙ أُؼب٢ٗ ث٤َ٘ اٌُشآبد ٝؽشػ اُقذٝس ٝر٤غ٤ش األٓٞس ٝرغخ٤ش األػذاء ك٤ٌٕٞ ك٢ اُذ٤ٗب ٖٓ األٗغ٤ٖ ثبهلل ٣ٌٕٝٞ ك٢ 

      غب ثؾٜٞد ٝعٚ سثٚ رؼب٠ُ. ا٥خشح ػ٠ِ سكشف اُؼ٘ب٣خ أٗ

 

أٓب ٖٓ ؽشّ ٖٓ ٛزٙ أُؼب٢ٗ كٜٞ اُز٤َُ أُؾشّٝ ٖٓ اٗؾشاػ اُقذس كٜٞ ٣ؼ٤ؼ ك٢ م٘ي ٝهجل دائْ أُخبُلخ هلل ٝسعُٞٚ صْ 

٣ٌٕٞ اُزٍ األًجش ٣ّٞ ال ٣٘لغ ٓبٍ ٝال ثٕ٘ٞ اال ٖٓ أر٠ هللا ثوِت ع٤ِْ ٣وٍٞ عجؾبٗٚ: " ٖٝٓ أػشك ػٖ رًش١ كبٕ ُٚ ٓؼ٤ؾخ 

 ٌب ٝٗؾؾشٙ ٣ّٞ اُو٤بٓخ أػ٠ٔ" ٗؼٞر ثبهلل ٖٓ اُغِت ثؼذ اُؼطبء. م٘

 

 أُغزؾبس/ٗبفش اُض٣بد
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  73ٖٓ اًزٞثش  اُغبدط ك٠ رًشٟ       " اُؼجٞس   ِٓؾٔخ    "     ُسًٖ األدة :
 

 كـ٠  اُغبدط  ٖٓ اًزٞثش ػ٘ذ   ٓ٘زقق   اُٜ٘بس

 ًزَت   اُزبس٣ُخ   ٓـالؽـٔب   ك٤ٜب   ٓؼب٠ٗ  اإلٗزقبس

ُٕ   ُ٘ب   اُوشاس ْٕ  َع٤ٌٞ ُٕ   ؽـو٤وخا   أ ِٜذ  اُـضٓب  َؽ

*   *   * 

ٍٟ ُٖٝ ٗشم٠ اُٜٞإ َّ  ك٠ ِخـض  ُٖ ٗؾ٤ب  ثؼذ  ا٤ُٞ

َٖ   ٝعَٞف  ٗجو٠  ك٠ اُـٌٔبٕ  َع٘شُد   ٤ًَذ اُـبفج٤

 ُٝـغٞف  رؼِٞ  ك٠  اُغٔبِء   سا٣ـخ"   ك٤ٜب  األٓبٕ

*   *   * 

َٕ اُؼجُٞس  ُْٝ  ٣ضٍ ٓؼ٠٘  اُض  جبِد ٓـغ   اُقٔٞدًب

ُْ     اُو٤ـٞد ْٕ   عـٞف  ٗوزؾ  ٝػـالٓخ  ك٠ ه٤ٜب  أ

 ٝ"اُـِـٚ أًجُش"  ك٠ اُؾ٘بعِش  فشخخ  ك٤ٜب اُؼٜٞد

*    *    * 

 ثـو٤بدٍح    ٝػِذ    اُذسَٝط  كِْ   راجبُؾ  ك٠ اٌُـالّ

ٍِ  ٖٓ ُجـٞا    اُ٘ذاء   ا٠ُ  األٓبّ  ثـغـ٘ٞدٗب   األثطب

 ًَ  اُـٔٞاهِق   كـ٠    رـٔبّ ٝثؾؼج٘ب  اُؼشث٠  ك٠ 

*    *    * 

َّٕ   اُ٘قُش أفجَؼ   ك٠  اهـزشاة زِجَْذ  ُ٘ب األٓغبُد  ا ًُ 

 ٝرَجذدد  أُعـطٞسِح   األػذاِء   ثَ   فبسد   عشاة

 ٝٓؾٞٗب ػـبَس ٛض٣ٍٔخ ك٠ "٤ٗٞ٣ٞ"ٝاعزضٗب اُقؼبة

*    *    * 

 ٝرؾـشسد   ع٤ـ٘بُء  أسك "  ك٤ٜب   ػـبػ   األٗجـ٤بء

ُٖ  أُـؾجـِخ   ٝاُـٞالء  ٝػـ٠ِ   اُـو٘بِح  رألألد  ُعلـ

ُّ  اُغ٘ـٞد ِ َٓغ   اُٞكبء  رـضٛـٞ  ثـ٘قٍش  فبؿـٚ ػـض

*     *   * 

َٕ  ًبٕ  اؽـبسح   ػـجَش  اُغـ٤ٖ٘  اُ٘قُش  ك٠  سٓنب

ِٖ   أُـئٓ٘ـ٤ٖ  كبُـُِٚ  ٣٘ـقُش    عـُ٘ـَذُٙ    أُخـِق٤

 اُ٘قُش ك٠  ِؽط٤ٖٓـٖ  ثذَس  ك٠  ا٤ُشِٓٞى  ٣ؤر٠   

 اػذاد/ اثٖ اُجؾ٤ش                                                           (2006)ٖٓ د٣ٞإ ػ٘ذ اُـشٝة افذاس
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                             )اُـضٝ اُلٌش١ ..ؽو٤وخ أّ ادػبء(                   : فبُٕٞ اُجؾ٤ش

ٓٞػذٙ االص٤ٖ٘ اُضب٠ٗ ٖٓ ًَ ثذػٞح ًش٣ٔخ ٖٓ اُغ٤ذ أُٜ٘ذط اُؾبػش / عؼ٤ذ أثٞ اُؼضائْ  ػوذ فبُٕٞ اُجؾ٤ش اُضوبك٠   ك٠ 

ثؾنٞس صِخ ٖٓ أُضول٤ٖ ُِز٘بهؼ ؽٍٞ هن٤خ كٌش٣خ ٣طشؽٜب    2021عجز٘جش 13ًٝبٕ اٗؼوبد اُقبُٕٞ ٓغبء االصز٤ذ ؽٜش 

ًٝبٕ أُٞمٞع اُشئ٤ظ ُِقبُٕٞ ٛٞ ْ ثذُٞٙ ك٠ عٞ ٖٓ أُٞدح ٝاالؽزشاّ، اُقبُٕٞ ػ٠ِ اُؾنٞس ، ٣ٝذ٠ُ ًَ ٝاؽذ ٜٓ٘

اُز١ هذّ ُٚ ثٞسهخ ثؾض٤خ األعزبر اُذًزٞس -)اُـضٝ اُلٌش١ ..ؽو٤وخ أّ ادػبء(( ُٝوذ ر٘بهؼ اُغبدح اُؾنٞس ؽٍٞ ٛزا أُٞمٞع 

                                                                                           ًَ ؽغت رخققٚ  ٝخِقٞا ا٠ُ ٓب ٠ِ٣ :  -ؽغٖ دثب

" اٗٚ ًَ كٌشح أٝ ٓؼِٞٓخ أٝ ثشٗبٓظ ، أٝ ٜٓ٘ظ ٣غزٜذف ـ فشاؽخ أٝ مٔ٘ب ـ رؾط٤ْ  كٖٔ ٣ؼشكٚ ثوُٞٚ  رؼش٣ق اُـضٝ اُلٌش١

ٓوٞٓبد األٓخ اإلعال٤ٓخ: اُؼوذ٣خ ٝاُلٌش٣خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُؾنبس٣خ ، أٝ ٣زؾشٟ اُزؾ٤ٌي ك٤ٜب ٝاُؾو ٖٓ ه٤ٔزٜب ، ٝرلن٤َ ؿ٤شٛب 

ظ اإلػالّ ٝاُزضو٤ق ، أٝ األدة ٝاُلٖ ، أٝ اُ٘ظشح ا٤ٌُِخ ػ٤ِٜب ، ٝاؽالٍ عٞاٛب ٓؾِٜب ك٢ اُذعزٞس أٝ ٓ٘بٛظ اُزؼ٤ِْ ، أٝ ثشآ

كشع ٖٓ اُـضٝ االعزؼٔبسٟ ، ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ اُزؾ٣ٞٚ اُلٌشٟ ومن يعرفه ـ أي الغزو الفكرى ـ بأنه" ُِذ٣ٖ ٝاإلٗغبٕ ٝاُؾ٤بح "

اعزٔشاس اُزخِق ، ٣ؼ٠٘ اٗزوبء أُغزؼٔش ُ٘ٞاػ كٌش٣خ ٓ٘ؾطخ ٖٓ ؽنبسرٚ ؛ ك٤وذٜٓب ثـ٤خ رؾو٤ن ٛذكٚ األعبع٠ ، ٝٛٞ 

ٝاعزٔشاس ؽبُخ اُزجؼ٤خ أهٍٞ كزشح ٌٓٔ٘خ ، ٝٛٞ ٣خزبس ٓب ٣ٜذّ ال ٓب ٣ج٠٘ ،  ٝإ ًبٕ الثذ ٖٓ هذس ٖٓ اُج٘بء كٜٞ ٓؾذٝد أ٣نب 

                                                                  "ثبُٜذف ٗلغٚ ، ٝٛٞ رٌٖٔ أُغزؼٔش ٖٓ رؾو٤ن أًجش ًغت ٖٓ اُجالد أُغزؼٔش

ْْٛ أّ ؽو٤وخ؟ َٝ                                                                                                                َٛ اُـضٝ اُلٌشٟ 

ٛزا اُـضٝ  كش٣ن ٣ؼزجش اٗوغْ اُؼِٔبء ٖٓ أث٘بء أٓز٘ب ك٢ اإلعبثخ ػٖ ٛزا اُغئاٍ ا٠ُ هغ٤ٖٔ ٓز٘بهن٤ٖ، ٝكش٣و٤ٖ ٓزنبد٣ٖ:

ؽو٤وخ ٓغغذح، ٝٓؼشًخ دائٔخ االؽزؼبٍ ٓغزٔشح اُوزبٍ، ُٜب ع٤ٞؽٜب ٝأعِؾزٜب ٝمؾب٣بٛب ٝفلؾبد ٓؼبسًٜب ٝأثطبُٜب 

ٝعج٘بإٛب، ٣ٝئًذ ٛزا اُلش٣ن ػ٠ِ رٔب٣ض األكٌبس ٝاُضوبكبد ٝاُؾنبساد، ٝآٌبٕ ؽ٤بصرٜب ٝؽقشٛب ك٢ أٌُبٕ ٝك٠ اُضٓبٕ، 

ٌٖٔ ؽقشٛب ك٢ ؽذٝدٛب اإله٤ٔ٤ِخ ٝؽذٝدٛب اُذ٤ُٝخ ٝٓ٘ؼٜب ٖٓ إٔ رزؼذٟ ؽذٝدٛب، كبرا ٝإٔ األكٌبس ٝاُضوبكبد ًبُغ٤ٞػ، ٣

ؽقَ ٝرغبٝصد رِي اُؾذٝد ًبٗذ ػذٝاٗب، ًٝبٗذ ؿضٝا عبكشا رغت ٓوبٝٓزٚ ٝفذٙ ٝاُٞهٞف ك٢ ٝعٜٚ، ثَ إ ٛزا اُلش٣ن 

ٛزا اُلش٣ن ـ ْٝٛ ًضش ـ ك٢ رؾذ٣ذ أعب٤ُت  ٣شٟ اُـضٝ اُلٌشٟ ؽو٤وخ ٓبصِخ ُٜب ؽٞاٛذٛب ك٢ ٝاهؼ٘ب اُؾذ٣ش ٝأُؼبفش، ثَ أخز

ٝفٞس ٛزا اُـضٝ اُلٌشٟ، ثَ إ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ٖٓ ٣شٟ إٔ اُغذٍ ؽٍٞ ٛزٙ اُون٤خ ؿ٤ش هبفش ػ٠ِ ػبُٔ٘ب اُؼشث٠ ٝ اإلعال٠ٓ 

ٝرشرلغ ُوذ اسرلؼذ »)اُؼبُْ اُضبُش( رُي اُؼبُْ اُزٟ أف٤جذ ؽؼٞثٚ ث٤ٜٔ٘خ االعزؼٔبس اُـشث٠ خالٍ اُوش٤ٖٗ أُبم٤٤ٖ، ثَ 

ثبُؾٌٟٞ ٖٓ اُـضٝ اُلٌشٟ أفٞاد ٖٓ ٓٞاهٖ اُؼشاهخ ُِؾنبسح اُـشث٤خ، ٓضَ كشٗغب اُز٢ ثبرذ رؾزس ٖٓ اُٞاكذ األٓش٠ٌ٣ اُزٟ 

أفجؼ ـ ٖٓ ٝعٜخ ٗظشٛب ـ ٣ٜذد ثؤعِٞثٚ ك٢ اُؾ٤بح اُو٤ْ ٝاألػشاف اُضوبك٤خ اُز٢ رشعخذ ك٢ اُوبسح األٝسث٤خ ٓ٘ز ػقش 

ُ٘و٤ل ٖٓ ٛزا اُلش٣ن، ٗغذ كش٣وب آخش ٣ٌ٘ش ٝهٞع ٛزا اُـضٝ، ٣ٝشكل االػزشاف ثٚ، ٣ٝشٟ ٝػ٠ِ اُطشف ا ٜٗنزٜب اُؾذ٣ضخ.

ٓغشد اُؾذ٣ش ػ٘ٚ ثٜزا اُزقٞس ؽذ٣ش أُٝئي أُزطشك٤ٖ، اُز٣ٖ ٣شكنٕٞ ؽنبسح اُؼقش، ٝرغبَٛ آصبس صٞسح االرقبٍ 

بع٤خ ٝاُو٤ٓٞخ اُٞهٞف، ك٢ ٝعٚ رؤص٤شاد ٝأُٞافالد اُؼقش٣خ، اُز٢ عؼِذ ٖٓ أُزؼزس ػ٠ِ اُؾٞاعض اُغـشاك٤خ ٝاُؾذٝد اُغ٤

اُؾنبسح اُؼب٤ُٔخ ثٌَ أٗٞاػٜب اُلٌش٣خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُل٤٘خ، ٝثبُزب٢ُ ك٤ِظ ػ٘ذ ٛئالء أ١ ؿضٝ أٝ ؿضاح، ثَ ٛ٘بى كٌش ٝصوبكخ 

أفجؾذ ػ٘ذ  ٝكٕ٘ٞ، ر٘زوَ ًٔب ٣٘زوَ اُٜٞاء ثٔٞعبرٚ اُغبخ٘خ ٝاُجبسدح دٕٝ إٔ ٗزٌٖٔ ٖٓ ٓوبٝٓزٚ، ٝإٔ األكٌبس ٝاُضوبكبد هذ

ٛئالء رزذاخَ ًٔب رزذاخَ ا٤ُٔبٙ، دٕٝ اػزجبس ُؾذٝد ٤ٓبٙ د٤ُٝخ أٝ اه٤ٔ٤ِخ ٓزقٞسح أٝ ٓقط٘ؼخ، ٝٛزا أُٞهق ٛٞ ٓٞهق 

                                                                        ٝصوبكزْٜ. بسح ٝرالٓزرْٜ ٝأُزطجؼ٤ٖ ثلٌشْٛأفؾبة ٛزٙ اُؾن

                                                                                                                    ٤بد اُـضٝ اُلٌشٝعبئَ ٝآُ

اعزخذّ األعشاء -اؽ٤بء اُو٤ٓٞبد اُوذ٣ٔخ  -رؾ٣ٞٚ ػوبئذ أُغ٤ِٖٔ-اُـضٝ اُِـٟٞ األع٘ج٠ ُِـخ اُؼشث٤خ. -االعزؾشام ٝاُز٘ق٤ش

رذ٤ٓش أخالم أُغ٤ِٖٔ. اُِْٜ سد ٤ًذ أػذائ٘ب ُ٘ؾٞسْٛ ٛٞ ٗؼْ ا٠ُِٔ -اُزلشهخ ث٤ٖ أُغ٤ِٖٔ أ٣٘ٔب ًبٗٞا ٖٓ األسك-أُ٘ذع٤ٖأٝ 

   ثوِْ اُذًزٞس/ ؽغٖ خ٤َِ                                                                                                        ٝٗؼْ اُ٘ق٤ش،،،
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 زعماء عرب وقفوا فى وجه االستعمارستة                               

     
داخل البلدان العربٌة، ومع   شهدت عدد من الدول العربٌة عقود من االحتالل، ونتٌجة لذلك خرج العدٌد من أعالم المقاومة ر على عمر المختا

أحد أشهر المجاهدٌن  م، وهو 1931سبتمبر من عام  11اإلٌطالٌٌن فى مثل هذا الٌوم ذكرى إلقاء القبض على المناضل عمر المختار على ٌد 
                                                                                                 عاما، 20المسلمٌن والعرب، واستطاع مقاومة الطلٌان لمدة 

، وهو ثانى رؤساء الجمهورٌة بعد زوال حكم الملك فاروق، كما أنه من مؤسسى حركة دول 1952ٌو عام قائد ثورة ٌولجمال عبد الناصر  

.كان لعبد الناصر دورا مهما فى تشكٌل وقٌادة مجموعة سرٌة فى الجٌش المصرى  1938عدم االنحٌاز. وتخرج برتبة مالزم ثان فى ٌولٌو 
رئٌساً للهٌئة  1950وانتخب فى عام 1949معت الخلٌة األولى فى منزله فى ٌولٌو أطلقت على نفسها اسم "الضباط األحرار"، حٌث اجت

محمد نجٌب  التأسٌسٌة للضباط األحرار، وحٌنما توسع التنظٌم انُتخبت قٌادة للتنظٌم وانُتخب عبد الناصر رئٌساً لتلك اللجنة، وانضم إلٌها اللواء
نجاح الثورة. وقد أصدر خالل حٌاته السٌاسٌة العدٌد من القرارات الهامة كان أبرزها الذى أصبح فٌما بعد أول رئٌس جمهورٌة فى مصر بعد 

اهتم عبد الناصر بإعادة بناء القوات المسلحة  1967.بعد هزٌمة 1958، وإعالن الوحدة مع سورٌا عام 1956تأمٌم قناة السوٌس عام 
رز أعماله فى تلك الفترة بناء شبكة صوارٌخ الدفاع الجوى، أسس هٌئة ، وكان من أب1968المصرٌة، ودخل فى حرب استنزاؾ معإسرائٌل عام 

خرج عبد الناصر على الجماهٌر طالباً التنحى من  1967م، بعد حرب 1962ثم االتحاد االشتراكى ماٌو  1957ثم االتحاد القومى  1953التحرٌر 
                                                                                                           نحى عن رئاسة الجمهورٌة واستكمال إعادة بناء القوات المسلحة ة .منصبه، أعقب ذلك خروج مظاهرات فى العدٌد من مدن مصر طالبته بعدم الت

باإلسكندرٌة، وفى العام نفسه نقل إلى "منقباد" بصعٌد تخرج محمد أنور السادات من الكلٌة الحربٌة ألحق بسالح المشاة  محمد أنور السادات

مصر ضمن مجموعة من زمالئه الضباط الشبان، وهناك التقى ألول مرة بالرئٌس جمال عبد الناصر، قام السادات وعشرة آخرون من الضباط 
ظٌم الضباط األحرار بمجموعة من الضباط فى بتأسٌس جمعٌة سرٌة "ثورٌة" هدفها األساسى هو تحرٌر الدولة، وهكذا بدأت النواة األولى لتن

 1939معسكر تباب شرٌؾ بمنطقة "منقباد" بالصعٌد.. جمعت بٌنهم زمالة العمل والسخط على اإلنجلٌز.وانتقل أنور السادات فى أول أكتوبر عام 
خدمات الٌوزباشى محمد أنور السادات، ؼٌر لسالح اإلشارة، وبسبب اتصاالته باأللمان قُبض علٌه وصدر النطق الملكى السامى باالستؽناء عن 

ب أن السادات لم ٌتم فصله من الجٌش فقط بل قرر اإلنجلٌز اعتقاله، وتم نقله بالفعل إلى سجن األجانب. وتنقل السادات ما بٌن سجن األجان
وظل مختبًئا، حٌث سقطت  1944لمعتقل عام بالقاهرة إلى معتقل ماقوسة بمدٌنة المنٌا فى الصعٌد ثم إلى معتقل الزٌتون بالقاهرة، وهرب من ا

ألحجار من األحكام العرفٌة، وبذلك انتهى اعتقاله حسب القانون، وأثناء فتره هروبه عمل السادات تّباًعا على عربة لوري، كما عمل تّباعاً ٌنقل ا
ور السادات حٌن استطاع عن طرٌق صدٌق قدٌم له المراكب النٌلٌة الستخدامها فى الرصؾ،ثم حدثت المفاجأة الكبرى التى ؼٌرت مسار تارٌخ أن

بنفس الرتبة التى خرج بها وهى رتبة ٌوزباشً، ، وقد رقى إلى رتبه  1950ٌدعى ٌوسؾ رشادأن ٌعود للجٌش فى الخامس عشر من ٌناٌر 
                                                                                                                                   م.1973، وقاد مصر لنصر أكتوبر 1951ثم إلى رتبة البكباشى عام  1950الصاغ 

األمٌر عبد القادر ابن محٌى الدٌن المعروؾ بـ عبد القادر الجزائرى هو كاتب وشاعر وفٌلسوؾ وسٌاسى ومحارب، عبد القادر الجزائرى

للجزائر، رائد سٌاسى وعسكرى مقاوم قاد )جٌش أفرٌقٌا( خمسة عشر عاما أثناء ؼزو فرنسا للجزائر، هو  اشتهر بمناهضته لالحتالل الفرنسى
اع أٌضا مؤسس الدولة الجزائرٌة الحدٌثة ورمز للمقاومة الجزائرٌة ضد االستعمار واالضطهاد الفرنسى، خاض معارك ضد االحتالل الفرنسى للدف

                                                                                .1883ماٌو  26فٌها ٌوم  عن الوطن وبعدها نفى إلى دمشق وتوفى
ضد االحتالل اإلسبانً، بعد مقاومة قوٌة  1921األمٌر عبد الكرٌم الخطابى، قائد ثورة الرٌؾ المؽربٌة فى ٌولٌو فى سنة عبد الكرٌم الخطابى

ٌعلن استقالله، ، واتفقت فرنسا مع إسبانٌا على إسقاط ثورة عبد الكرٌم الخطابى ونفٌه. ة، حٌنها تحرك األمٌر استطاع الرٌؾ المؽرٌى أن 
          أعلن الخطابى تأسٌس جمهورٌة الرٌؾ. 1921الخطابى، مؤمنا بأن ال بد من القوة كى ٌستطٌع حماٌة شعبه وتحرٌر وطنه. وفى عام 

قاومى الجنوب اللبنانى، ورجال النضال ضد االستعمار الفرنسً، وهو مقاوم وثائر لبنانى من جنوب لبنان، كان أدهم خنجر أحد كبار مأدهم خنجر

صادق من قادة حركة المقاومة ضد االحتالل الفرنسى لبالد الشام التى كبدت الفرنسٌٌن خسائر جسٌمة، وذلك بالتنسٌق مع الثائر العاملى اآلخر 
 فى بٌروت. 1922نجر على ٌد الفرنسٌٌن عام حمزة الفاعور، وأعدم أدهم خ

ن عنوا  من غير  صفحة  يكتبها واحد فهمان 
 اثٞػ٤ٕٞ عش٣ئخاػذاد / 
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 ٝعٜخ ٗظش:     رلبف٤َ سؽِخ "ُج٢٘" ٖٓ كقٍٞ ٓؾٞ األ٤ٓخ ا٠ُ اُذًزٞساٙ

 

ُج٠٘ فبُؼ ػجذ ا٠ُُٞٔ ع٤ِٔبٕ، اث٘خ هش٣خ أُؾٔٞد٣خ اُزبثؼخ ُٔشًض اهغب، ك٢ ٓؾبكظخ اُل٤ّٞ، ع٤ذح ٓقش٣خ ٓغؾذ ًِٔخ 

 ٓغزؾ٤َ ثؤعز٤ٌخ

فبُؼ" ُْ رغزِْ ُِٔغزؾ٤َ ٝرٌَٔ ؽ٤برٜب أع٤شح األ٤ٓخ، ؽ٤ش ػٌلذ ػ٠ِ ٓؾٞ أ٤ٓزٜب ٖٓ خالٍ االُزؾبم ثلقٍٞ ٓؾٞ "ُج٢٘ 

األ٤ٓخ، ٝرذسعذ ثبُٔشاؽَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ؽز٠ ؽقُٜٞب ػ٠ِ اُذًزٞساٙ ك٢ ا٥صبس االعال٤ٓخ، ٖٓ عبٓؼخ اُل٤ّٞ، ثؾنٞس اُذًزٞس 

 ٓؾٔذ ػٔبد ٗبئت أُؾبكع

ارؾذد أ٤ٓزٜب، ٝصبثشد ػ٠ِ هِت اُؼِْ، ٓزخزح ٖٓ اُقجش ٝع٤ِخ ٖٝٓ اُ٘غبػ ؿب٣خ، ٖٝٓ اُغذ اُذًزٞسح ُج٠٘ فبُؼ، 

ٝاالعزٜبد ٗجشاعبا، ٝرذسعذ ػوت ٓؾٞ أ٤ٓزٜب ثٔشاؽَ اُزؼ٤ِْ أُخزِلخ ؽز٠ ؽقِذ ػ٠ِ اُذًزٞساٙ، ُزئًذ إٔ اُزؼ٤ِْ ُْ ٣وق 

 ػ٘ذ عٖ ٓؼ٤ٖ، ُٖٝ رؾٍٞ اُج٤ئخ ٝاُؼبداد ٝاُزوب٤ُذ ك٢ هِجٚ

 ع اُل٤ّٞ ٣ٌشّ "ُج٠٘ فبُؼ ػجذا٠ُُٞٔ" اُز٢ رؾذد األ٤ٓخ ٝؽقِذ ػ٠ِ اُذًزٞساٙٓؾبك

ٖٓ عبٗجٚ ؽشؿ اُذًزٞس أؽٔذ األٗقبس١ ٓؾبكع اُل٤ّٞ، ػ٠ِ رٌش٣ْ اُذًزٞسح ُج٠٘ فبُؼ ػجذ ا٠ُُٞٔ ع٤ِٔبٕ، اث٘خ هش٣خ 

٣خ ػ٠ِ أُضبثشح ٝهِت اُؼِْ ٝرؾط٤ْ أُؾٔٞد٣خ، ٝأػشة ػٖ عؼبدرٚ، ثبعزوجبُٜب ك٢ ٌٓزجخ ًٔضبٍ ػ٠ِ رق٤ْٔ اُلزبح أُقش

 أُغزؾ٤َ، ٓزخزح ٖٓ اُقجش ٝع٤ِخ ٖٝٓ اُ٘غبػ ؿب٣خ، ٖٝٓ اُغذ ٝاالعزٜبد ٗجشاعبا، ؽز٠ ؽقِذ ػ٠ِ اُذًزٞساٙ

ٝهبٍ ٓؾبكع اُل٤ّٞ، إ "ُج٠٘ فبُؼ" رؼذ ٓضالا ٣ؾززٟ ٌُبكخ كز٤بد ٝؽجبة أُؾبكظخ اُز٣ٖ رؤخشٝا ػٖ هطبس اُزؼ٤ِْ، ٓئًذاا 

أُقش٣خ رؼَٔ عبٛذح ُزٞك٤ش ثشآظ ٓؾٞ األ٤ٓخ ٝكزؼ كقٍٞ ُٜب ثؾز٠ اُوشٟ ٝاُؼضة ٝاُ٘غٞع ثٔخزِق  إٔ اُذُٝخ

ِٜب رؼَٔ ػ٠ِ ٓؾٞ أُؾبكظبد، كنالا ػٖ كقٍٞ اُزؼ٤ِْ أُغزٔؼ٢، ٝكقٍٞ فذ٣وخ اُلز٤بد، كنالا ػٖ اُلقٍٞ اُؾو٤ِخ، ًٝ

أُؾبسًخ ثٌبكخ ثشآظ ٓؾٞ األ٤ٓخ، ُزٞك٤ش اُخذٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝأؽبس األٗقبس١، ا٢ُ إٔ أُؾبكظخ رؼَٔ ػ٠ِ  أ٤ٓخ أُٞاه٤ٖ٘

٤ٌُبٗبد ُٖٔ عبٝصٝا عٖ اُذساعخ، ٝال رذخش أُؾبكظخ عٜذاا ك٢ رٞك٤ش أُوشساد اُذساع٤خ ُلقٍٞ ٓؾٞ األ٤ٓخ ٝؿ٤شٛب ٖٓ ا

ُل٤ّٞ، ٝخبُـ ؽٌشٛب ٖٞٓ عٜزٜب أػشثذ اُذًزٞسح ُج٠٘ فبُؼ، ػٖ ثبُؾ عؼبدرٜب ثِوبء ٓؾبكع ااُز٢ رؼَٔ ك٢ ٛزا أُغبُ

 ٝروذ٣شٛب ُٚ ُذػٞرٚ ُزٌش٣ٜٔب، روذ٣شاا ُغٜذٛب ك٢ رؾذٟ اُقؼبة، ٝٓٞاعٜخ أ٤ٓزٜب ثبُٔضبثشح ك٢ هِت اُؼِْ

  

ٝك٢ ٜٗب٣خ اُِوبء ٓ٘ؼ ٓؾبكع اُل٤ّٞ اُذًزٞسح ُج٠٘ فبُؼ، ؽٜبدح روذ٣ش ُذٝسٛب اإل٣غبث٢ ك٢ اُؼَٔ ػ٠ِ ٓؾٞ أ٤ٓزٜب، ٝاُزذسط 

 ذ ػ٠ِ اُذًزٞساٙ، كنالا ػٖ رؾذ٣ٜب ُِؼبداد ٝاُزوب٤ُذ اُجبئذح، ٝرؾذٟ ظشٝف اُضٓبٕ ٝأٌُبٕثٔشاؽَ اُزؼ٤ِْ ؽز٠ ؽقِ

 ؽغٖ ػ٢ِ دثب .اخز٤بس / د
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 فشخخ ُٔجبؽش أداة االٗزشٗذ                                             ُِي ٣ب ع٤ذر٢:

لنا صادمة، بل ومرعبة لألسرة العربية، وكنا نتساءل كيف يقع  ىل تتذكرون فيمم"عنتر شايل سيفو"، أحداث ىذا الفيمم كانت بالنسبة

أي شخص في كارثة أخالقية دون أن يشعر، وبالتأكيد يصدر الحكم بأن ىذا الشخص ما ىو إال شخص أحمق و ساذج.ثم يأتي 

ية لمشباب والرجال.فأين ىذا المخرج البارع ليزرع نوعا من الطمأنينة، من خالل حوار الضابط مع عنتر بطل الفيمم، كنوع من التوع

أين المؤسسات  المجتمع وعاداتو وتقاليده مما يحدث اليوم عمى شبكة التواصل اإلجتماعي وبالتحديد عمى صفحات البحث عن عمل؟!

تجار سؤالي ليس إستنكاري، بل ىو سؤال موجو بالفعل لكل مسؤول في الدولة، لقد أصبح اليوم اإل    المعنيو ومباحث أداب اإلنترنت؟

جتماعية وسياسية طاحنة حتى عمى الرجال، أمرا سيال ,   بالبنات واستغالل إحتياجين لمصدر رزق، في ظل ظروف إقتصادية وا 

والغريب أن المعب أصبح عمى المكشوف وكأن ىناك تقنين لمدعارة عمى الشبكة العنكبوتية، فمثال تجد إعالن عن تطبيق صوتي أو 

مع صاحب اإلعالن تكتشف بأنيا شبكة تعارف لممارسة الرذيمة مقابل فتح مكالمة في اقل من دقيقة ب فيديو لممحادثات، وبالتواصل 

جنيو، ويزداد اإلغراء بالمال، ولما ال والمجتمع غارق واألسرة مطحونة في ظروف اقتصادية صعبة وجائحة كورونا المميتة  ٠٢٢

 دمرت األسر ماديا ومعنويا.

ي نصبت لبنات المجتمعات الشرقية إال من رحم ربي، فتجد البنت المراىقة تقول لنفسيا: ولما ال مادام وال ينجو من تمك الفخاخ الت

التواصل من خالل النت ومن بيتي، بل ومن داخل غرفتي!  فمن أخسر شئ.وىنا تقع البنت فريسة تحت ضغط إغراء المادة وبسبب 

ء يطمب مديرة، وبالسؤال عن التفاصيل تكتشف بأن ىذا المركز ىو أيضا االحتياج والفقر.وتجد إعالن عن مركز خاص بتوعية النسا

لإلتجار بشرف النساء، وىكذا تزداد تمك اإلعالنات بشكل صادم، وال نجد أي تحرك لممراقبة والقبض عمى ىؤالء الشياطين.وىنا كان 

تى يكون ىناك فعل وتحرك سريع لمتابعة تمك لزاما عمينا أن نصرخ في وجو المجتمع والمسؤولين، صرخة مدوية تزلزل مقاعدىم، ح

انقذوا الصفحات التي ىي في ظاىرىا صفحات البحث عن عمل، وباطنيا تجنيد لمبنات واإليقاع بين في وكر الرذيمة دون أن يشعرن.

                                                      البنات والنساء من شبكات اإلتجار بين.                              

 بقمم/ايمان ابوالميل
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Genius geometry of the pyramid of King Khufu “Great 

Pyramid” one of the wonders of the world . 

 
1 - One stone in the pyramid weighs between 2 tons to 15 tons. 

2 - The number of stones in the pyramid is about 3 million. 

3- The weight of the granite stone in the ceiling of the King’s Chamber is its weight 

70 tons! (And no one knows how the Pharaohs raised it despite its enormous size). 

4 - The height of the pyramid is 149.4 meters, and the distance between the Earth and the sun is 149.4 

million kilometers (one of the mysterious secrets of the Pharaohs). 

5 - The entrance corridor of the pyramid points to the North Pole star 

And the inner vestibule refers to the star Sirius. 

6- If you put a piece of meat in the pyramid chamber, it will dry out of the liquids, but it will not rot 7 - 

The circumference of the pyramid divided by the height of the pyramid equals 3.14. This number is 

considered an unusual number in mathematics, called the mathematical constant (i) and is used 

extensively in mathematics and physics. 

8- The pyramid was lit at night because it was coated with a radioactive substance. 

9 - The position of the three pyramids is equivalent to three stars in the sky called the belt of the Orion  

10 - One day a year, the sun's rays infiltrate the Great Pyramid, which is the day of the birth of the King. 

11 - knives and daggers inside the pyramid’s chambers do not rust and do not lose the sharpness of their 

blade despite the passage of thousands of years on them (the secret has not been known by scientists yet). 

12 - In some rooms of the pyramid, the devices stop working and their signals are cut off,                                   

13 - Inside the Great Pyramid is 3 rooms, two of them are above the ground and the other is underground. 

Mirabeau is the genius engineer who built this pyramid.. It took 20 years to build and 100,000 workers     

14 - The four corners of the base of the pyramid point to the original directions of the Earth in an amazing 

accuracy that made scientists adjust their calculations in the twentieth century. 

15 - The orbit that passes through the center of the pyramid divides the continents and oceans into two 

halves of exactly equal size. 

16 - Lukewarm razors become sharp as a sword if they are left for several days inside the pyramid (the 

reason is confusing and incomprehensible). 

Scientists say that the traces and secrets of Egyptian Civilization that have been discovered so far are no 

more than a drop from a vast ocean.                                                                                    
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