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 دلعداة مكل

 

 الـضـرُب آٍت المـفـرْ 
 

ُّ  اىضعَبءِ ٕـزٓ سسبىٌخ اىٚ  اىقيَت يُذٍٚ ٗاىعيِ رَذٍع  اىعشة فإ
 ٗال حيبَح ىَِ رْبدٙ ٍٗبصاىذ ٍأسبُح اىعشة فىْـٖبيخ اىقشُ

ٗآالٍٔ  اىفيسطيْٚشعت اىاىعششيِ مَب ٕٚ, ٍٗبصاىذ ٍعبّبح 
ٌٍ ٗاسزجذاٍد  ٍُ ٍِ ٗمَب ٕٚ ٍب ثيِ ظي  ِحـصبسٍ   ٗ عذٗا

ُِ ٗارّبثـٌٖ ىيس ىٔ ّـٖبيخ ٍٗب ثيِ رنبسٍو  اىيٖ٘د ٗ األٍشينب
 اىعشة. ٌٖـٗرفنٍل  ٍِ اخ٘ر

 

 َسفـَط اىـِعشاُق أٗ إعززسْ   اىـعـشُة آٍد ال ٍـفـْش      

 ــــُ٘د عيٚ اىـخييِج  ىِزسزقِشْ ــــــجـقٚ ٕبريَل اىـُحشَٗسـز

 ٗاىـعشُة يُصجُِح ِعـجـشحً      ٗاىعشُض سـَ٘ف   يَسزََشْ 

ُُ فٚ أثـٖٚ  اىِص٘سْ  ٌُ فـال رـسْو        سين٘ ـب اىـضعي ٍّ  أ

 ٗىـسَ٘ف يخـطُُت ُخطجـخً         َعصَـبَء رُـجقٚ ال رَـضس

َٕيـَع    ُذ فٚ  َُ ٍب ثـيِ َخٍ٘ف أٗ  َحـزس     ٗاىشعُت يَـص  

ٌّ اىجـَــيــ ٍٚ  يّـْـَنِسش  ــعَ ــــــــــــٗاىزُه قذ عـ ُٗمُو شيئ  

ًُ اىـَـعبِسِك إّّـٖـــب      ٍـأسـبرُـْب  ِعَْذ  اىقَذس           أُ  

َُ ــَسزـَُ٘د أغفبُه اىـــع س٘ٙ اىششسْ  ـــِشاِق ٗىِ ين٘  

ُِ سيـْـعــــــ ََ ثنِو ّجٍذ  أٗ َشـجشْ  ُ٘ــــــــــــٗاألٍشينب  

ُُ ٗيُْـزَـظشْ           ثبىِْـفـِػ أٗ ثبىـغـبِص أٗ     ٍب قـذ ين٘  

ٗيَـجيئٌٖ ٕزا اىـخـجشْ      فٚ اىـفَجِش يـجزَُع اىعشْة       

ٗاىـْبُس  ثبرذ رـسزـِعشْ        ُظِشَة اىـعـشاُق ثيـيـيٍخ        

َٗ ىـسـْـب خـيُش  أٍُـٍخ       ّشظٚ  ثبىـخ٘سْ  فيـَبرا     أ  
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 كالم فى الممنوع
 !!!!  ) المعونة األمرٌكانى وسٌاسة الردح الحٌانى( 

 بقلم /رجلٌ جرٌئى
******* 

ما إن أعلنت مصر موقفها الوطنى والتارٌخى من قضٌة ضرب 
العراق تلك القضٌة التى تعتبرها ادارة الرئٌس األمرٌكى بوش األبن 

ر من اآلن فى قضٌة حٌاة او موت لها خصوصا وان هذه االدارة تفك
كٌفٌة خوض الفترة الثانٌة لوالٌة الرئٌس بوش   , فما كان من هذه 
االدارة اال واخثالق االزمات حتى ُتلهى الشعب االمرٌكى الغائب عن 
الوعى خوفا من غول االرهاب وبعبع القاعدة وبن الدن والمال عمر 

خة وغٌرهم من المخلوقات الخٌالٌة مثل أمنا الغولة وابو رجل مسلو
, وهكذا فما كان من ادارة الرئٌس بوش اال تهدبٌد الشعب  وغٌرهم 

المصرى بقطع المعونة وكأن هذا الشعب الذى عاش على ارض 
مصر فوق سبعة آالف سنة هذا الشعب صاحب التارٌخ والحضارة 

سوف  ٌموت من الخوف والجوع اذا قطع بوش المعونة األمرٌكٌة , 
ه ان الشعب المصرى الٌحتاج الى ونحن هنا نعلن الى بوش وامثال

المعونة المرٌكٌة او اى معونة اخرى فالعون ال ٌكون اال من هللا 
فما علٌنا نحن ’ الخالق وعون هللا ال ٌكون اال لمن ٌعمل وٌنتج 

المصرٌٌن شعبا وحكومة اال ان نعمل وننتج ونزٌد فى االنتاج وأن 
رى لن تفٌد نعلن لبوش وادارته ان سٌاسة لى زراع الشعب المص

ولن تزٌد المصرٌٌن اال ثباتا على الموقف والتصدى لسٌاسة الردح  
   . االمرٌكانى 

________________________________________________
_____ 
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 لِك ٌا سٌدتى

  *********** 
 النساء أقلُ عدداً من الرجال!!

 فى آخر إحصائٌة للجهاز المركزى
المصرى كان عدد النساء فى مصر أقل 
من عدد الرجال وذلك ألول مرة وُتشٌر 

االحصائٌات الى تناقص عدد النساء 
وسوف  سنوٌا عن عدد الرجال ,

الٌرضى بعض الرجال عن هذه 
االحصائٌة وسوف ٌقومون 

بتكذٌبهاوذلك  ألنها تنفى الكذبة الكبٌرة 
التى ٌعٌشها الرجال وهى ان  تعدد 

اء ألن عدد النساء اكبر من الزوجات ج
عدد الرجال , فما بالهم اآلن هل 

سٌتوقف الرجال عن تعدد الزوجات ام 
سوف ٌبحثون عن ُحجة واهٌة اخرى 

 ّّ  جرٌا وراء نزواتهم ّ
وحثى ال ٌتهمنا الرجال بمخالفة 

الشرٌعة فإننا نقول أن التعدد جاء 
رخصة عند االحتٌاج وبشرط من 
واة اصعب الشروط وهو شرط المسا

بٌن الزوجات , والمساواة لٌست فى 
الطعام والشراب والمتعة الحسٌة ولكن 
فى االحاسٌس والعواطف والمعنوٌات 

 . مما ٌجعل المساواة أمر غٌر ممكن 
   
 

 بقلم /  بنت النٌل

 

    ركن األدب

 ثقيٌ/اثِ اىجشيش                    

 
 شحاته عبدهللا/الدكتور 

********************************* 
 

كانت هذه القصٌدة حبا ومدحا فى 
الداعٌة االسالمى الدكتور عبدهللا 

شحاته ولم نكن نعلم ان القدر قد سبقنا 
وان روحه الطاهرة قد عادت الى 
بارئها , فرحم هللا الدكتور شحاته 

 واسكنه فسٌح جناته }مٌن 

 
 أحسنَت ٌا ِشحاته    

 فى الرٌادة  وكنتَ           
 َخٌَر  ِعلٍم       ُمنِحَت 

 وفُزَت   بالـسـٌادة        
        أتـٌتـنا  بـفـهـٍم            

 ا فى سعادةـفعشنـ         
 َشَرحَت ُكلَ َصعٍب     

 فى زٌادة  والخٌُر          
 ندعـو  لَك   اإلله    

 لنا   قٌادة   تبقى           
 أحسنَت ٌا ِشحاته         

 ٌا ِشحاته              نتَ أحس          
 

 

 



 ٗاحــــــــــــــــخ األيَـــــــــــــــبُ
 ثقيٌ / أحَذ حسِ

 
 .  اعتذر هذا الشهر عن الكتابة المعتادة و لكنى سأضع بٌن ٌدٌكم موضوع ٌا لٌتنا نستفٌد منه جمٌعا

 

 !!! ٍـــبء ٍـِ ّــ٘س

 ؟كٌــف تتوضأ :  سألنً صاحبً وهو ٌحاورنً
 قلت ببرود : كما ٌتوضأ الناس ..!!

 وكٌف ٌتوضأ الناس ..؟! فأخذته موجة من الضحك حتى اغرورقت عٌناه بالدموع ثم قال مبتسماً :
 …!ابتسمت ابتسامة باهتة وقلت : كما تتوضأ أنت 

 س ..قال فً نبرة جادة : أما هذه فال .. ألنً أحسب أن وضوئً على شاكلة أخرىغٌر شاكلة ) أكثر ( النا
 قلت على الفور : فصالتك باطلة ٌا حبٌبً .. !!

فعاد إلى ضحكه ، ولم أشاركه هذه المرة حتى االبتسام ..ثم سكت وقال : ٌبد أنك ذهبت بعٌداً بعٌدا ..إنا أعنً ، أننً أتوضأ وأنا فً 
الوة جمال ، وخالل الجمال سمو حالة روحٌة شفافة _ علمنً إٌاها شٌخً _ فأجد للوضوء متعة ، ومع المتعة حالوة ، وفً الح

ورفعة ومعاٍن كثٌرة ال أستطٌع التعبٌر عنها ..!!وارتسمت عالمات استفهام كثٌرة على وجهً ,, فلم ٌمهلنً حتى أسأل وواصل 
توضأ " إذا ٌقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : -:أسوق بٌن ٌدٌك حدٌثاً شرٌفاً فتأمل كلمات النبوة الراقٌة السامٌة جٌداً :

المسلم فغسل وجهه :خرج من وجهه كل خطٌئة نظر إلٌها بعٌنٌه مع آخر قط الماء ..فإذا غسل ٌدٌه : خرج من ٌدٌه كل خطٌئة 
فإن هو قام   وفً حدٌث آخر : -حتى ٌخرج نقٌاً من الذنوب .."بطشتها ٌداه ..فإذا غسل رجلٌه : خرجت كل خطٌئة مشتها رجاله ..

وسكت صاحبً لحظات وأخذ ٌسحب  -ه ،وفّرغ قلبه هلل تعالى : انصرف من خطٌئته كٌوم ولدته أمه ."وصلى وحمد هللا وأثنى علٌ
فإنك لو أنك تأملت هذا الحدٌث جٌداً ، منتشٌا بما كان ٌذكره من كلمات النبوة .. ثم حدق فً وجهً وقال : نفسا من الهواء العلٌل

 الذي تغسل به أعضاءك ، لٌس سوى نور تغسل به قلبك فً الحقٌقة !! ستجد للوضوء حالوة ومتعة وأنت تستشعر أن هذا الماء
قلت : ٌاااااه !! كٌف فاتنً هذا المعنى ..!؟وهللا أننً أتوضأ منذ سنوات طوٌلة غٌر أنً لم أستشعر هذا المعنى .. إنما هً أعضاء 

 …!اقٌة أغسلها بالماء ثم أنصرف ، ولم أخرج من لحظات الوضوء بشًء من هذه المعانً الر
وعلى هذا حٌن تجمع قلبك وأنت فً لحظات الوضوء ، تجد أنك تشحن هذا القلب بمعاٍن قال صاحبً وقد تهلل وجهه بالنور ..: -

المهم أن علٌك أن تجمع قلبك أثناء عملٌة الوضوء سماوٌة كثٌرة ، تصقل بها قلبك عجٌباً ، وكل ذلك لٌس سوى تهٌئة للصالة ..!!
 وأنت تغسل أعضاءك ..

ٍّ ..!!قلت : هذا إذن مدعاة لً للوضوء مع كل صالة  أجدد الوضوء حتى لو كنت على وضوءنور على نورومعاٍن تتولد من معاٍن
 بقلب مملوء بهذه المعانً السماوٌة !قال وهو ٌبتسم :بل هذا مدعاة لك أن تتوضأ كلما خرجت من بٌتك لتواجه الحٌاة وأحداثها 
ٌرف وٌشف وٌسمو:أتعرف ٌا صاحبً ..أنك بهذه الكلمات قد رسمت لً طرٌقا جدٌداً فً الحٌاة ، قلت وأنا أشعر أن قلبً أصبح  -

منذ ذلك  -ما كان ٌخطر لً على بال ،وفتحت أمام عٌنً آفاقاً رائعة كانت محجوبة أمام بصري .. فجزاك هللا عنً خٌر الجزاء .
، فأجدنً فً حالة روحٌة رائعة وأنا أغسل أعضائً بالنور ال  سرعان ما أستحضر كلمات صاحبًالٌوم .. كلما هممت أن أتوضأ ،

لو  -…!!ٌا هلل كم من سنوات ضاعت من حٌاتً ، وأنا بعٌد عن هذه المعانً السماوٌة الخالصة ..ٌا حسرة على العباد بالماء ..!!
قال واضحا لقلوبهم أثناء عملٌة وجد الناس دفقة من هذه المعانً السماوٌة تنصب فً قلوبهم ،لوجدوا أنسا ومتعة وجماال وص

اللهم جاز عنً صاحبً خٌر ما جازٌت داعٌة عن جموع من دعاهم إلٌك ..عدت أقرأ الحدٌث  -بهذا النور الخالص . غسل أعضائهم
ٌل أجر عظٌم ال ٌتصور بعمل قلٌل ال ٌذكر!لو ق ما أعظم ربنا وأحلمه وأكرمه! جل شأنه ، وتبارك اسمه -من جدٌد فإذا بً أقول :

لو قٌل ذلك : : لرأٌت  -للناس : من توضأ فً المكان الفالنً وأحسن الوضوء ، فله ألف درهم مع كل عملٌة وضوء جدٌدة !!
بل بعد كل خمس  وقد ٌقتتلون ، لٌبادروا إلى الوضوء بٌن الساعة والساعة ..! الناس ٌتدافعون وٌتزاحمون على ذلك المكان ،

 -انظر بماذا وعدهم هللا جل جالله .. ومع هذا تكاسلوا عن الوضوء .. -هؤالء الناس ..!!عجٌب أمر  -…!!دقائق وضوء جدٌد 
وأكرمنا وال تهنا  وانظر بماذا وعدهم الناس وكٌف تزاحموا وتقاتلو!ال إله إال هللا !اللهم خذ بنواصٌنا إلٌك أخذ الكرام علٌك .

 ..وزدنا وال تنقصنا 

 ٍْق٘ه                                                                   

 

 

 



 بسـم هللا الرحمـن الرحـٌم 

 
 بٌن الرمال الصفراء  والمٌاه الزرقاء (    قشة )قضـٌة للمنا

 بقلم / احمد عاشور
************************* 

 

لٌسمح لى القارئى العزٌز أن  آخذه معى فى رحلة سٌاحٌة بعٌدة عن المتاعب  
ب معاً من حر الصٌف وهموم الوطن  ولتكن وجهتنا هذه المرة لنهر.  والهموم

الى واحدة من اجمل بقاع العالم جماالً وهى مدٌنة "مرسى مطروح" على 
شاطئى البحر األبٌض المتوسط وفى اقصى شمال غرب مصر وقد كانت الرحلة 

جمٌلة ومفٌدة فقد تمتعنا فٌها بجمال الطبٌعة الفاتنة ومناظرها البدٌعة حتى 
تخٌلت اننا فى جنة هللا على االرض , ولما ال وكل هذا الجمال الذى نراه ٌبهج 

القلب وٌنعش الروح فما بٌن هدوء وسكون المكان وما بٌن زرقة المٌاه الرائعة 
ونعومة الرمال الصفراء النقٌة وكأنها حبات من لؤلٍؤ منثور وما بٌن الفاتنات 

 ان بهجة ومرح .السابحات وكأنهن الحور العٌن ٌمألن المك
ٌُذهل من كل ما ٌراه فى مرسى مطروح فكل اسباب  والحقٌقة فإن المرء سوف 

السعادة متوفرة وموجودة وسوف ٌتساءل المرء لماذا ال نستغل كل هذه األماكن 
الجمٌلة فى جذب المذٌد من السواح مما ٌعود علٌنا بالعملة الصعبة فنستطٌع ان 

اٌدٌنا منذ سنوات , ان اسبانٌا اكبر دول العالم  نفك ازمة السٌولة التى تربط على
سٌاحة التملك مكانا جمٌال كمرسى مطروح , فلماذا ال تكون عندنا مثل اسبانٌا 

 هذا العدد الضخم من السٌاح !!!!!!
عفوا فقد اخذتنا همومنا من ان نتابع رحلة الجمال والفتنة فى مرسى مطروح 

لجمٌلة فنمر على شاطئى "شهر ومن ان نتكلم عن شواطئى مرسى مطروح ا
العسل" الشهٌر وجمال مناظره ونقاء هواءه ولعل كلمة شهر العسل تجعل كل 

واحد فٌنا ٌتمنى ان ٌعٌش مرة اخرى ذكرٌات شهر العسل ولكن مع نفس 
 الشرٌك ولٌس مع شرٌك آخر فالذكرٌات اجمل من األحالم !!!!!!!

وهو شاطئى "كلٌوباترا"  ونتذكر ثم نتمتع بشاطئى اخر الٌقل جماال وبهجة اال 
تلك الملكة الجمٌلة القوٌة التى قهرت الرجال بجمالها وذكائها ولكنها وقفت 

    عاجزة امام سلطان الحب والغرام فماتت منتحرة حبا وغراما . 



 !! !!  صفحة مه غـير عـنىان  !!  يحررها واحـد فهـمان             
                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 
العروبة  و  االسالم  هل هما كلمتان مترادفتان )أى ٌجمعهما معنى واحد ( أم # 

انهما كلمتان متناقضتان أى ال ٌجمعهما اى شٌئى سؤال ٌصعب االجابة علٌه 
 .      خصوصا هذه األٌام 

 
الزعماء العرب كلما زادت مدة بقائهم فى الحكم كلما ازدادت مصائبنا ومع ذلك # 

 .   فإن معظمهم ضرب الرقم القٌاسى فى البقاء فى الحكم , فما أتعسنا 
 
ضرب العراق وتقسٌم السودان وارهاب الشعب المصرى بقطع المعونة # 

خلٌج وامتصاص ثرواته  والحفاظ على الفوضى األمنٌة فى الجزائر وابتزاز ال
 ..ووووو هل هى سٌاسة "فرق تسد "الجدٌدة التى ٌتبعها الفتوة "بوش" 

 ؟!!!!!!
 
أٌن المـال عمـر وأٌن بـن الدن وأٌن أخبار القاعدة , وهل اصبحت موضة # 

 .قدٌمة أم ماذا , سؤال خـبـٌـث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
 ن القرن العشرٌنقال الفٌلسوف الكبٌر " احمد بن عدوٌة" فى السبعٌنات م# 

 " ٌا نجمة ٌا أخت القمر قولىلى مال بختى..... 
 اسمر وطبعه الدلع بهواه ومال بختى.....

 وانزل بحور الهوى أجٌب لغٌرى الدوا وأنسى دوا حالى ....
 وعجبى.................

 
هذا ) مع االعتذار للزمٌل العزٌز طارق عبد اللطٌف حٌث تعذر الحصول على مقالته الشهرٌة 

 العدد وسوف نوالى نشر مقالته القٌمة من العدد القادم ان شاء هللا ,فعذراً (
 

 !! م.طارق عبد اللطيف !!    
                                                                                        



 

 أخجبس اىجبىيخ اىَصشيخ
           
          *****************   

  
بدأ موسم االجازات والعودة الى * 

ارض الوطن فامتألت الطائرات 
وانتعشت االسواق وتبخرت 

االموال فى الهداٌا والمشترٌات 
   .  فكان هللا فى عون كل المغتربٌن 

 
بعد ظهور نتٌجة الثانوٌة العامة *

وبداٌة التقدٌم لمكتب التنسٌق بدأت 
العائالت المصرٌة مشوار االلم 

د عدد الشباب المصرى واذدا
المغترب فى وطنه مصر واذدادت 

المكالمات التلٌفونٌة من االهل 
    لالبناء فى مصر وربنا ٌستر !!!!

 
كلما اذدادت مدة االغتراب كلما  *

تٌقن المغترب منا ان احلى سنوات 
عمره قضاها اما مقٌم فى ارض 

الغربة أو مغترب فى وطنه والحمد 
 هلل رب العالمٌن

 
 

 / حسام جابر بقلم
 
 

 ةضياير ر اأخب  
 
 
بدا فرٌقى االهلى والزمالك خوض *

مبارٌات كأس ابطال الدورى االفرٌقٌة 
فتعادل الزمالك مع الترجى التونسى 

وذلك بعد فوزه على اسٌك  ٔ/ٔ
فى القاهرة  ٔ/ٖابٌدجان العاجى 

وانهزم االهلى من الرجاء المغربى 
فى المغرب بعدما انهزم من  ٔ/ٕ

 .   ٔ/ٕفى القاهرة استارز 
 
تحت رعاٌة مدٌره الفنى الجدٌد *

/محسن صالح ٌخوض الفرٌق القومى 
المصرى بتشكٌله الجدٌد عدة مبارٌات 

 .ودٌة 
 
ابراهٌم سعٌد او "فرقع لوز" العب *

االهلى المصرى ٌمأل الدنٌا اخبارا عن 
تعاقد كل فرق العالم معه وال نرى اال 

 .   هبوطا فى مستواه فما السبب؟؟؟؟
 
اقٌمت فى القاهرة بطولة افربقٌا * 

للسباحة وقد القت نجاحا كبٌرا وفازت 
 .  جنوب اغرٌقٌا بالبطولة 

 
 

 عداد / نادر البشٌرا
 
  



 

 

 

1. Who scored Argentina's only goal in her 1-0 victory over Nigeria in World Cup 

2002 

 

Gabriel Batistuta 

Diego Simeone 

Hernan Crespo 

Juan Veron 

..........................................................................................................................................  

2. Which Referee Disallowed Spain's Fantastic Goal in their quarter-final match 

against S. Korea in world cup 2002 

 

Nasser Kamil 

Fidel Castro 

Gamal El-Ghandour 

Ernesto Che Guevara 

..........................................................................................................................................  

3. Who scored the first goal in world cup 2002? 

 

El-Hajji Diouf 

Papa Malik Dioup 

Thierry Henry 

Aliou Cisse 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Who scored a Hat-Rick in Germany's Astounding victory over Saudi Arabia? 

 

Mikael Ballack 

Miroslav Klose 

Christian Ziege 

Kirsten Ramelow 

..........................................................................................................................................  

5. Who scored the golden goal that took Turkey into the semi-finals in world cup 

2002? 

 

Ilhan Mansiz 

Sukur 

Umit Davala 

Rustu 

........................................................................................................................................  

6. What is the relationship between Paraguay's Coach Cesar Maldini and Italy's 

defender Paulo Maldini? 

 

BY .Karim Al-Bashir 


