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 ددلعاة مكل      
 الِمَعـلم " بوش" فتوة الحارة الجديد

كما فى رواٌات األستاذ/ نجٌب محفوظ حٌث و
نعٌش فى زمن الفتوات حٌث الفتوة  هو 

السٌد الناهى فى الحارة وحٌث اهل الحارة 
الحول وال قوة لهم إال أن ٌطٌعوا الفتوة فى 

ٌرٌد وألن زمن فتوات نجٌب محفوظ قد كل ما
نٌن واصبح الفتوة سولى منذ عشرات ال

ذكرى من الماضى او حكاٌة من الحكاٌات 
تروٌها األمهات و الجدات لبلطفال حتى 

ٌناموا فى سبات , إال أن امرٌكا بلد العم سام 
الهمام وبلد العجائب واالحبلم قد خرجت 

علٌنا بعجٌبة العجائب بل هى مصٌبة 
مصائب , فمنذ أن تولى السٌد بوش ال

الصغٌر دفة الحكم فى امرٌكا بعد المسرحٌة 
الهزلٌة لبلنتخابات االمرٌكٌة وما صاحبها 
من مصائب وبلٌة وهو ٌنادى بالحرب على 

االعداء وإن لم ٌشرح لنا من هم هؤالء 
االعداء حتى جائت احداث الحادى عشر من 

ا حتى سبتمبر والتى غٌرت العالم تغٌٌرا كبٌر
اننا الى هذه اللحظة ال نعلم من هى القوة 
الكبٌرة التى خططت ودبرت ونفذت هذه 

االحداث الجسام  ولكن السٌد بوش الصغٌر 
ومنذ اللحظة االولى لبلحداث ارتدى قمٌص 

بدأ فى دور فتوة العالم الجدٌد و" "الفتوة
فاخذ ٌلقى االتهامات على كل مكان فهذ بلد 

شر الخ..الخ.. وكل االرهاب وذلك محور ال
خرج  دول العالم الحول لها وال قوة حتى

علٌنا بقولة ان العراق له صلة باالرهاب 
 وٌجب القضاء علٌه

طبعا سوف ٌضرب العراق ومن بعده كل و
الدول التى ال ٌرغب فى بقائها ولم ال وكل 

دولة تعترض فسوف تهددإما بقطع المعونة 
وة الح االقتصادٌة أو أى بلصاو بضرب الم

من الببلوى  فاللهم ارحمنا من هؤالء 
 الفتوات ومن شر االحداث وشرماهو آت .

 هذا العددإقرأ فى     
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   /احمد عزالدٌنمبقل        مةالكرامن  لٌل  ق      ناقشةقضٌة للم

أن ننبهربكل ما هو آت من  ا نحن معشر العرب و المسلمٌن علىنعتدإ
الغرب حلوه و مره. ال إعتراض لدى على أن نأخذ من الغرب كل ما هو جٌد 

من أشد مشجعى و ٌتماشى مع مبادئنا و قٌمنا العربٌة و اإلسبلمٌة, بل إننى 
 فى أى حضارة. دٌإقتباس كل ما هو ج

 وحدٌثة إعتدنا على أن نقتبس كل ما هو سىء من الغرب لا انصورى عو ف
فى الوقت نفسه عجزنا على أن نأخذ منهم ما هو جٌد و أخص بالذكر 

 هم فٌها و رضٌنا نحن بمقاعدالمتفرجٌن. عوارالتكنولوجٌا التى ب
هولة و سب رب و المسلمٌن قد أصبحنا نتنازلعجٌب أننا نحن معشر العلو ا

 و اإلسبلم سواء طلب منا ذلك وبةرمن مظاهر الع ٌنادل قىٌسر عما تب

 امن أنفسنا لمجردإرضاءالغرب و لن ٌرضى عنا الغرب أبدا.وعوتطأ
قض هذا الحدٌث مع خبر كنت قد قرأته فى إحدى الصحف المحلٌة ببنط اٌتن

فى  هتب, رغم شذوذه و غرالخبرىء. هذا اصغٌر قد ال ٌجذب إنتباه أى قار
 ه قد أثلج صدرى و أسعدنى.ن أالهذا الزمان, إ

نى الذى كان قد عزم على زٌارة برٌطانٌا قد ار مفاده أن الرئٌس اإلٌرخبال 
هدد بأنه سٌلغى الزٌارة إذا لم تستجب الدولة المضٌفة لطلبه بمنع الخمور 

الغرٌب و العجٌب رها. له أن ٌحضفى حفبلت الكوكتٌل التى كان من المقرر 
اإلٌرانى و إنما الغرٌب هى موافقة الحكومة  سرئٌلالخبر لٌس تهدٌد ا ىف

لى طلبه و منع الخمور فى حفبلت اإلستقبال التى أعدت له و عالبرٌطانٌة 
 ذلك إحتراما لشخصه كما ورد فى الخبر.

 لكرامة؟!! ل العرب و ٌا كل المسلمٌن هل ما زال لدٌنا قلٌل  من اك ٌاف
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 ٌدتىلِك ٌا س

ل ة أو ي ض ا ة ق ري ص  م
 اىهيئت فً قبضيت اىبدزي حهبًّ/ اىسيدة اخخيبز حٌ

 برىل  اصبحج وببىخبىً ٍصس فً اىعييب  اىدسخىزيت
 مبُ  اىقضبء سيل اُ اىَعيىً وٍِ قبضيتٍصسيت اوه

 اىشسيعت اُ بحجت وذىل اىيطيف اىجْس عيً ٍَْىعب
 ٍِ حَْع ال اىشسيعت اُ واىحقيقت ذىل حَْع ٍيتاالسال

 ٍب  اهٌ يظهس وهْب. اىقضبء سيل  اىً اىَسأة دخىه
  مبٍالًا حقهب عيً اىَسأة ححصو ٍخً وهى اىيه ّدعى

  هْبك ألُ وذىل,  اىَْبسبت اىىظيفت عيً اىحصىه فً
 عيً يحصيِ ال اىَخفىقبث اىَخعيَبث اىْسبء ٍِ مثيس

 ذىل وٍثبه فقط ىيسجو يفتاىىظ ألُ وذىل وظبئف
 اىبخسوه ٍجبه فً واىعبٍييِ اىَهْدسيِ وظبئف
 اىطبئساث وقبدث اىفضبء غزث اىَسأة اُ ّعيٌ ومَب

 اثبخج وقد  واىنيَبويبث اىرزة ٍعبٍو فً وشبزمج

 هْب وٍِ,  ٍىقع مو فً ومفبءحهِ قدزحهِ اىْسبء
 اىطسيق بدايت هى ٍصسيت قبضيت اوه حعييِ خبس فبُ
  قطسة ثاىغي واوه

          
                      

 
 النٌل بقلم /  بنت     

 
 

 

 

 

 

 

 

    بألدركن ا

 !أدرى  ـتُ ـسل   



 اذا ..؟ـأدرى لـم ـتُ لس
 ا تبلقـت َعٌناَى وَعـٌنٌٌكِ مـلكُ 
 ى اإلرتـبـاك ئٌجـٌ 
 فـى سـكـوٍن  ـفُ أق
 ال  كـبلم وال حــراك ثُ ـٌـح
 أدرى لـمـاذا ..؟ ـتُ لس
 فى كـلـما تى  كِ إسـمُ  للُ تسٌـ
 ُص بـٌَن الـسـطورـُ قرٌ 
 بـحـروفٍ  ا ـ مدوُر هـظـٌـ
 طـُع مـن نــورـســت  
 أدرى لـمـاذا ..؟ ـتُ لس
 تذكرُتِك  ٌـنـبُض  قلبىا   لمكُ 
 اٍت  خـفـاقـةـضبـن 
 ـعهـا الـطـٌُر ـمـسٌ
 ـٌنى ببعٍض من أشواقـهساوٌـف

 أدرى لـمـاذا ..؟ ـتُ لس
 ـتهـاضَ ور للـزهرِة  فى رُ ـظُ ان
 حـنانـا   بُ وذأف  
   ـكِ ـٌـهـا جـمـالف ىرأو
 ر ُ لـى  ألـوانـاهــظـٌ

 أدرى لـمـاذا ..؟ ـتُ لس
 ٌدِة ِشعـٍر أكـتُبهاصقـ لِ كُ  فى
     اِك أمـامـىـقـلأ 
ـتـألـُق مــقَ  ٌَ  ا  رـونُ را  
    ـاء  مـن إلـهـامـى    ـفصَ و 

 



 انواحــــــــــــــــت األيمـــــــــــــــ
 بقلم / أحمد حسه

 

 بالقل من

 حال هكذا و شوال شهر تبعه و ظمالمع نرمضا شهر مضى لقد

 أن بالتو قابل و بالذن غافر ىتعال و نهسبحا هللا نسأل و ام،األٌ

 .صٌرالتق عن وزٌتجا و ٌرالٌس لالعم منا لٌتقب

 نالشح زكجها منالمؤ حٌاة فى نرمضا شهر موضع إن
 دللعب نالشح موعد ٌأتى شهرا شرع ىدإح كل بعد ارٌة،للبط
 نٌةالفا ٌاالدن اةالحٌ اتمغرٌ من ةالمناع جهاز عنده ىلٌقو

 .قىالبا لدالخا ٌمالنع من هللا عند فٌما ٌطمح و معولٌط

 سورة فى امالصٌ آٌات ختم ىتعال و نهسبحا هللا ان ظنبلح و

 ما على هللا برواولتك …" رالذك على منٌنالمؤ بحث رةالبق

 فإذا " الحج آٌات فى كذلك و "(8٘ٔ)ونتشكر كمعلول هداكم

 …ذكرا أشد أو كمآباء كمكذكر هللا روافاذك ككممناس مقضٌت

 هللا روافاذك ةالصبل مقضٌت فإذا" اءالنس سورة فى ثم (ٕٓٓ)
 أن ٌتضح اوهكذ "((ٖٓٔ) …كمجنوب وعلى داوقعو اقٌام

 و ،كرالذ هو اداتالعب هذه كل من جوةالمر صلةالمح و فالهد
 .حٌن كل فى هللا معٌة ضاراستح و عاراستش هو رالذك فتعرٌ

 ال و اجد،المس فى ةالصبل عنقاط ن،رمضا بعد ماذا اآلن و
 وهالٌعل ففاألر إلى احفالمص تعود و آنالقر ةتبلو على نحرص

 .عتهامتاب و سالدر تحلقا عن نسأل ال و اب،التر

 بعد معه انقتعبل رتستم ان نالعو هنسأل و هللا اهدفلنع كبل

  بخٌر انتم و عام كل و ن،رمضا خبلل كانت كما نرمضا

 

 كرٌم قرآن 

 ءالسو فوٌكش دعاه إذا طرالمض ٌجٌب أمن" لالنم سورة
 كما(ٙ" )ونتذكر ما قلٌبل هللا مع أءله ضاألر ءخلفا لكموٌجع

 ضمن ىتعال و نهسبحا هللا أن ٌمةالكر ةاآلٌ هذه رتفسٌ فى جاء

 ناشئ هللا إلى وءاللج أن هو بالسب و ،دعاه إذا طرالمض ةإجاب

 عنده بلصلئلخ و ؛سواه عما اءالرج وقطع صإخبل عن

 ،كافر أو مؤمن من بلصاألخ هذا وجد ذمة، و موقع نهسبحا
 اامتن تألٌس منونالمؤ وةاالخ أٌها اآلن و .فاجر أو طائع
 نصب ذلك منا كل عفلٌض طر؟المض موضع فى بلمٌةاإلس

 سؤال اجمٌع هنسأل ٌرالقد ىالعل هللا إلى جهلنتو و هعٌنٌ

 .ببلء من فبه نحن ما ناع ٌكشف أن طرالمض

 اشرٌف حدٌث

 هللا رسول أن عمر ابن وٌةعنالنو ٌثدااألح من منالثا ثلحدٌ
 واٌشهد حتى سالنا لأقات أن أمرت قال وسلم علٌه مالله صلى

 واوٌؤت ةالصبل مواوٌقٌ هللا رسول امحمد وأن هللا إال إله ال أن

 بحق إال الهموأمو همدماء منً اعصمو ذلك افعلو فإذا اةالزك

 * هللا على بهموحسا بلماإلس

 المؤمه سالح الدعاء

 و اءالدع دفوائ ةالسن و آنالقر من ةكثٌر عمواض فى ورد
 هناك ٌعد لم فلؤلس لكن و .والاألح جمٌع فى علٌه الحث

 ةإجاب من ىرب مرح ما إال سالنا من كثٌر عند ملالكا ٌنالٌق
 ٌصرف الذى نٌاللع سإبلٌ هو ذلك وراء بالسب و .اءالدع

 ثم هللا تدعو ما اكثٌر و .هللا إلى وءاللج عن همٌلهٌ و سالنا

 عند و ،تقصر أو تطول قد فترة بعد لكن و ئكلدعا هللا ٌبٌستج

 و طانالشٌ علٌك لٌحتا مولالمأ على صولوالح ابةاإلج لحظة
 والنح على ٌحدث أن ىمنطق و ىٌعطب هان على راألم لك ٌصور
 ىوتنس هللا إلى ٌقالطر علٌك علٌقط رواألم علٌه صارت الذى
 ٌا صفاحر .هلل الكابته و كدعائ نتٌجة كان علٌه حصلت أنما

 رأسه على طانالشٌ ولٌحث و حٌن، كل فى اءالدع على أخً

 إدعو لى اءالدع قبل و لحالصا كدعائ من ناتنسا ال و اب،التر

 اقالعر و ٌنفلسط فى انالخوت

hamad1962@qatar.net.qamail: -E  رٌة ٌصدرها المصرٌٌن فى قطرمجلة شه – شٌرمجلة الب 
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                      م: أحمد عاشورلقب             خوان وطرٌق الدعوةإلا                  ٌا وأراءاضق

بمرور خمسة وسبعٌن عام على إنشائها  مفل جماعة اإلخوان المسلمون هذا العاتحت
، وعلى مدار هذه السنٌن كان لها 9ٕ8ٔعلى ٌد الشٌخ حسن البنا رحمه هللا سنة 
ً كثٌر من الببلد شرقا  وغربا  بفضل ف هٌعظٌم األثر فً نشر اإلسبلم والدعوة إل

محمد   لذٌن قدموا حٌاتهم فً سبٌل إعبلء كلمة ال إله إال هللا وأنا علمائها األجبلء
 ٖٕحزاب ألارسول هللا "منهم من قضى نحبه ومنهم من ٌنتظر وما بدلوا تبدٌبل" 

ببعض  ركذم أننً لم أشرف بعضوٌتها تقصٌرا  منً، إال أنه من واجبً هنا أن أغرو
ا من التنكٌل والتعذٌب وهالنقاط على طرٌق مسٌرتها الشاق وكٌف عانً منتسب

الحكام الذٌن مارسوا معهم كل صنوف  وامتهان للبشرٌة واالغتٌال على أٌدي
اإلبادة،ومازال السجن الحربً ومعتقبلت طرة وجبل الطور شهودا  على ذلك، ورغم 

 ذلك ازدادت صبلبة وقوة وانتشارا .
طقة العربٌة ومعظم منها الٌد الطولى فً محاربة االستعمار اإلنجلٌزي فً الل تكان -

 على فكرها ولؤلسف منهم من انقلب علٌها. الضباط األحرار كانوا من كوادرها وتربوا
عندما اتهم أحد عناصرها بمحاولة قتل رئٌس  9٘ٗٔرضت لفتنة كبرى عام تع -

والمواجهة غٌر المتكافئة  عمقملٌة المصر)عبدالناصر(، حٌث كانت أول ذرٌعة لبدأ ع
 بعد انتشار الفساد السٌاسً فً المنطقة.   9ٙ٘ٔعة، وبعدها مابٌن السلطة والج

دما تولى الرئٌس السادات الحكم افرج عن  اإلخوان لمحاربة الشٌوعٌٌن عن -
 وسرعان ما ضاق بهم  فً أخر أٌامه واتهموا بأنهم وراء قتله.

ر الكثٌر من رجال الجماعة إلى الهجرة من مص رطضتعذٌب احت وطأة الترهٌب والت -
فً العهدٌن الناصري  ةإلى الببلد العربٌة التً كانت ال تتوافق مع السٌاسة المصرٌ

والساداتً، وأكرمت وفادتهم وفتحت لهم طرٌق الدعوة واإلرشاد وكانت تلك النخبة 
لعلٌا كما هً دائما  وأثروا العلم من العلماء أهبل لذلك بذلوا الجهد لتكون كلمة هللا هً ا

 والثقافة فً تلك الببلد بمرجعٌتهم العلمٌة والفكرٌة.
ونتٌجة للضغوط  ٕٔٓٓأحداث الحادي عشر من سبتمبر  اآلونة األخٌرة وبعد فً -

األمرٌكٌة على الساسة العرب لوقف مناهضة الفكر الغربً المنافً لؤلدٌان السماوٌة 
لشأن فً تلك الببلد هجمة على اإلخوان ا يبعض ذو واألعراف االجتماعٌة، بدأ

 …!!أنها كانت وبال وببلء علٌهم وعلى ببلدهم، وال تعلٌقن مدعٌ
 بريء: أٌن الشاب عمرو خالد؟؟؟. سؤال

______________________________________________________________________________________          
 

عدد لا"  ٌا وآراءاضقد الى المجلة عدة تعلٌقات على موضوع  " رو:    د القراءٌرب

 فى العدد القادم ان شاء هللا. توف نوالى نشر التعلٌقاسو( سل امام الدعاةلسمالسابق )

 
  



 "غٌر عنوانصفحة من "                                               
 اناحد فهمٌقدمها و^^^^^^^^^^^^^^   ^^^^^^                                        

                     ^^^^^^^^^^^^^^ 
الجٌلوجٌا وعلوم  ذستاا لدكتور زغلول النجارا معً ٌونزفتلٌلا معا  اللقاءمل نستك       

 لوجٌا ..ولجٌا عجاز العلمً فً القرآن من وجهة نظره كعالم فًإلااالرض حول 
اء َواْلَقَمرَ الَِّذي َجَعلَ الشَّ  وَ ) هُ  -٘ ٌَ َرهُ َمَنازِ ور  نُ  ْمَس ِض نٌَِن َواْلِحَساَب َماعَ ْا ولَِتْعلَمُ  لَ ا َوَقدَّ  َدَد السِّ
اِت لَِقوْ  قَ لَ خَ  ٌَ لُ اآل ٌَُفصِّ ْعلَُمو مٍ هللّاُ َذلَِك إاِلَّ بِاْلَحقِّ   (  ٘آٌة  سنوٌ( .   ) نٌَ
بٌن الضٌاء والنور . .  ملعلا وٌفرقلقرآن الكرٌم الشمس بأنها ضٌاء والقمر بأنه نور , ا صفٌ -

ومما هو  س الضوء على الجسم ..انعكإ وبٌنما النور ه هذاتبجسم المضئ الفالضٌاء ٌأتً من 
لقمر من انعكاس ضوء الشمس علٌه اوء ض معلوم وثابت فالشمس تشع ضوءا بذاتها بٌنما ٌنتج

  لشمس والقمر .ضوء كل من ا ٌصفل . وعلٌه فالوصف القرآنً هنا جاء شدٌد الدقة
  : 8ت آٌة وُم ُطِمَسْت (( المرسبللُنجُ ا اذَ إِ فَ  , )) ٕ آٌة لتكوٌر(( اا النُُّجوُم انَكَدَرْت ذَ إِ وَ  ) -ٙ
ل الوصف القرآنً ثٌماو .. سنة فقط ٖٓ وأ ٕٓرف العلماء بمراحل حٌاة النجم إال من ٌعم ل -

تماما )) ٌطمس (( .  ًختفٌ تىللنجم ماٌحدث فً الطبٌعة من بدء لخفوت الضوء تدرٌجٌا ح
  . َٕرْت (( اإلنفطار ثَ ا اْلَكَواِكُب انتَ ذَ إِ وَ  )ٌقول هللا تعالى ) هذا جار وفًنفوتنتهً حٌاة النجم باإل

  ٙٔ,  ٌ٘ٔر آٌة ولتكا َجَواِر اْلُكنَِّس (( :لْ ا*  أُْقِسُم بِاْلُخنَّسِ  بَل فَ  )) -7
ب السوداء عبارة ولثقا الثقوب السوداء .. هذهالسماء على نجوم ٌطلق علٌها مسمى  يحتوت -

ه الكثافة التً تمتص ذه((  كعبم الف طن / سم ٕٓ٘ة )) تبلغ كثافة كتلته فكثالٌد اشدعن نجم 
هذا النجم اسودا غٌر ظاهر .. ونتٌجة  ابدوٌ ولذلك هسفأو تبتلع اي شئ ٌقترب منه حتى الضوء ن

بٌن العلماء حول حقٌقة وجوده من عدمها حتى اقر  قمٌع الختفاء هذا النجم عن األنظار دار جدل
من التٌار الهائل الذي ٌسحبه  ه وتم االستدالل على ذلكؤٌتدم رع فً النهاٌة رغم هجودواء بلمالع

  . تكترونٌالاإلو النجم من االشعة
غة هو بالخنس (( والخنس فً الل قسما نظرنا لآلٌة القرآنٌة نجد ان هللا تعالى ٌقول )) فبل إذاف -

  ه .اءختفإ الشئ الذي الٌرى والخنس هو شدٌد المبالغة فً
قٌام هذه النجوم به  تاثبم ماء وهوسالكنس بمعنى مسح صفحة المن  لكنس فهً مشتقةاما ا -

  السماء حتى ٌختفً . ًفمن إبتبلع كل ماٌقابلها 
هتدى إلى مجاله وٌ ىٌرال الثقب االسود نجم تكدس على نفسه وامتص حتى الضوء فأصبحف ذاإ -

ثناء هذا الدوران فإنه ٌقابل افً و ٌدور فً فلك .. وم فهجمن اجتذابه لئللكترونٌات . . وألنه ن
ى ٌقابل كتلة ٌستعصً علٌه تح ذه الحالةهلى ع ب أخرى ٌبتلعها بمجرد اقترابها منه .. وٌظلككوا

  ماحدث حٌن بدأ الكون . عٌدٌ ابتبلعها فٌنفجر وكأنه بهذا اإلنفجار
هذا ه بسرعة (( , ٌصف ندوٌت ن منكاتم حد العلماء االمرٌكٌٌن )) ذكر اسمه لكنً لما صفٌ -

  Super giant vacuum cleaner ))مكانس السماء العمبلقة ظالعالم الثقب االسود بلف
قرآن . فلننظر كٌف وصف هللا هذا النجم بأنه نجم خانس لن ام وصفه هذا وكانه ٌقرأب ووه  

  اء إلى ذلك .ملعلا ٌهتدي اي من كانس قبل ان

 
  . بحان هللاس                           

               

 بد اللطيف  م. طارق ع                                       



  
 قلم / مهندس اشرف صبلحب                                      ؟ل تعلم ه
إلنترنت منذ بداٌتها وحتى اآلن بما فٌها من ا نت ٌمكن أن ٌحتوى على جمٌع محتوٌات ومواقعل تعلم أن مكانا واحدا على اإلنتره

  ام مواقع حدٌثة ومندثرة وألغٌت ؟ هذا

لمعمارى والثقافى افتتحت مؤخرا فى شكلها أ التىو لمته أثناء زٌارتى لمكتبة األسكندرٌة بمدٌنة األسكندرٌة عروس البحر األبٌضع
اطبة، فلم تكن أكبر ق لوسطىا كتبة األسكندرٌة القدٌمة فهى تعد أشهر مكتبات العالم القدٌم والعصورم ٌعرفلمن الو الرائع .

لعلمٌة وتردد علٌها العلماء من جمٌع أنحاء حوض البحر المتوسط. ا األبحاثب المكتبات فى ذلك الوقت فحسب، ولكنها أٌضا اقترنت
تى ٌومنا هذا. كانت مكتبة ح قد ظلت مكتبة اإلسكندرٌة حٌة فى أذهان العلماءعام، ف ٓٓٙٔندثارها منذ أكثر من ا دحتى بع

لى المعرفة واالنفتاح على اآلخر، كما حملت راٌة العلم والمعرفة فى ع جعتش اإلسكندرٌة القدٌمة مجمعا ثقافٌا وفكرٌا فذا. فلقد
 مملكتهم فى مصر مكان الصدارة بٌن ممالكل ى أن ٌكونقد الملوك البطالمة العزم علع قرون. فترة تربو على سبعةل جمعأ العالم

ستقدام ا الحضارة. ولقد عكف البطالمة علىو إلسكندرٌة منارة للعلوم والفنون واآلدابا لعصر الهللٌنستى.. وعلى ذلك أصبحتا
 هما:و تٌن المؤسستٌنلعالم القدٌم، وذلك إلثراء هاا نحاءأإلسكندرٌة من جمٌع ا الكتاب والشعراء والفنانٌن والعلماء الى

أعظم جامعة فى العصور القدٌمة، أما المكتبة و كان الموسٌون )أو معبد ربات الفنون( أول معهد علمًف ."لمكتبةا"و "لموسٌونا"
وتٌر منذ حوالً س ألولا بطلمٌوس عتبر دٌمترٌوس الفالٌرى )رجل الدولة والفٌلسوف األثٌنى ومستشارٌ فكانت أول مكتبة عالمٌة.

تى ح ا عرف بالموسٌون وأن تلحق به مكتبة كبرى.م إلسكندرٌة وهوا ق.م.( هو صاحب فكرة إنشاء مركز بحثً كبٌر فى 97ٕ
إلجراءات بشأن إنشائهما فى ا ول من اتخذأ تم تحدٌد تارٌخ إنشاء هاتٌن المؤسستٌن، لكن من المرجح أن سوتٌر هوٌ اآلن لم
حتوى ٌ ٌبلدٌلفوس، فمن المعروف أنهما قد ازدهرتا إبان حكم فٌبلدلفوس.ف ٌوسطلمب ق.م.، ثم استكملهما من بعده 9ٕٓحوالً 
ى للعربٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة عا غات هىل المصمم بثبلثو  //:www.bibalex.orghttp لمكتبة على اإلنترنت وعنوانها موقع

واقع م تارٌخها وكذلك أرشٌف الكتب المحتواة بها وٌحتوى كل قسم من الموقع على أرشٌفو ٌمةبٌانات ومعلومات عن المكتبة القد
ألولى قبل أن ٌتم تحدٌثها وهكذا من خبلل ا سختهن اإلنترنت منذ نشأتها وٌمكنك عزٌزى القارىء تصفح موقع قد اختفى مثبل أو

  العنوان السابق.

مبٌوتر متصلة باإلنترنت وبها اآلالف من ك هازج ٕٓٓ٘كتبة القدٌمة وتحتوي على الحدٌثة أقٌمت بالقرب من مكان الم ةالمكتبو
ن مسؤولى م لكن كٌف ستكون إمكانٌة االستفادة منها؟ هذا ما لم أجد إجابة لهو لملتٌمٌدٌا،ا الكتب القدٌمة والحدٌثة وبرامج

دماتها وهل سٌمكن االستفادة منها من خ نه االستفادة منمكٌ غونى أنه تحت الدراسة حالٌا منللعامة بالمكتبة والذٌن أبا العبلقات
كتبة االسكندرٌة مصنفة ضمن م سئلة كثٌرة تحتاج إلجابات ولكن بقً أن نعرف أنأ توفر خدماتها إلكترونٌا.س خبلل اإلنترنت وهل

 ه مكتب استشارى سوٌدى.قد صممو فضل مبنى معمارى فى العالمأوائز ج سعة مكتبات عالمٌا.. وأن مبناها الجدٌد حصدت أكبر

 

 عداد : مهندس حسام جابرا                                    خبار الجالٌة المصرٌة:ا
اجتمع سعادة السفٌر المصرى فى مبنى السفارة بمجموعات مختلفة من األطباء والمدرسٌن والمهندسٌن * 

طوات انشاء مجلس الجالٌة المصرٌة فى العاملٌن فى مجال البترول من المصرٌٌن فى الدوحة وتم مناقشة خ
 الدوحة وقد كان لوقع هذه االجتماعات  اثر طٌب على ابناء الجالٌة مما قوى من اواصر الروابط بٌنهم. 

 

 خبار رٌاضٌة : أ
 از نادى الزمالك ببطولة ابطال افرٌقٌا للمرة الخامسة فى تارٌخه وذلك اثر فوزه على الرجاء المغربى       ف

 ٓ/ٓالف متفرج فى استاد القاهرة وكانت نتٌجة مباراة الزهاب فى المغرب  ٓٓٔك امام وذل  ٓ/ٔ

  فازت السعودٌةللمرة الثانٌة على التوالى  ببطولة كأس العرب المقامة فى الكوٌت وذلك بعد تغلبها فى
 على البحرٌن .        ٓ/ٔالمباراة النهائٌة 

عداد : مجدى البدوىاـنـوعــاث   م  

اعداد : مجدى البدوى                  

http://www.bibalex.org/
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GLOBALIZATION 

Question : What is globalization? 

Answer : Princess Diana's death  

Question : How come?  

Answer : An English princess with an Egyptian 
boyfriend crashes in a French tunnel, driving a 
German car with a Dutch engine, driven by a Belgian 
who was high on Scottish whiskey, followed closely 

by Italian Paparazzi, on Japanese motorcycles, 
treated by an American doctor, using Brazilian 
medicines!  

And this is sent to you by an Egyptian, using Bill 
Gates' technology which he stole from the Japanese. 
And you are probably reading this on one of the IBM 
clones that use Taiwanese-made chips, and Korean 
made monitors, assembled by Bangladeshi workers in 
a Singapore plant, transported by lorries driven by 

Indians, hijacked by Indonesians and finally sold to u 
by Chinamen!  

That is Globalisation!!!  
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