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 الـعـدد "  كـلـمـة!! لٌَس ُحباً فى صدام ولكن كراهًٌة لبوش"   



 ددلعاة مكل     
 لٌَس ُحباً فى صدام ولكن كراهًٌة لبوش !!!

  ********* 
تتوالى علٌنا اخبار الغزوالالانسانى الجبان 

للعراق الشقٌق على ٌد امرٌكا وانجلترا ومن 
العٌون وتدمى القلوب وترتفع  حالفهما فتبكى

الحناجر بالدعاء أن ٌجعل هللا هذه الحرُب 
نهاٌة للظلم والظالمٌن , نهاٌة للظلم بكل 

انواعه والمظلومٌن بكل طوائفهم , والحقٌقة 
فالظلم فى هذه الحرب الشرسة لٌس فقط ظلم 
عسكرى متمثل فى القوات الغازٌة التى تقتل 

ى الحٌاة على االبرٌاء وتهدم المدن كى تنته
ارض العراق , ولكن الظلم فٌمن سكت على 
هذا العدوان ولم ٌحرك ساكناً ولو بالرفض 

للعدوان والظلم فٌمن اٌد العدوان بحجة 
كراهٌة نظام صدام ولو كان هذا النظام 

ٌستحق العقاب على جرائمه والظلم فٌمن 
سهل للعدوان ومنحه التسهٌالت المادٌة 

ن منع الناس أن والمعنوٌة , والظلم فٌم
تشارك فى مواجهة العدوان وأن تعلن رأٌها  

برفض هذا. وأهم انواع الظلم هو ظلم 
الدٌكتاتورٌة والتسلط على الشعب العراقى 

وعلى مقدراته فوق ثالثة عقود من السنٌن 
وجر هذا الشعب العربى المسلم الى عدة 
حروب مع جٌرانه واستنزاف ثرواته فى 

الثانٌة وفتح  الباب حرب الخلٌج األولى  و
على مصراعٌه ألمرٌكا وحلفائها للمجئى الى 
الخلٌج والبقاء فٌه وتلك هى أم الدواهى ,إننا 

هنا نعلن جمٌعا أننا نقف مع شعب العراق 
فى مواجهة الغزوة األمربكبة االنجلٌزٌة  
الجبانة وندعو هللا ان تكون هذه الحرب 

نهاٌة للظلم وللظالمٌن فى كل مكان خارج 
العراق وداخله , وذلك لٌس حباً فى صدام 
ولكن كراهٌة لبوش وامثاله من مصاصى 

دماء الشعوب, واللهم اهلك الظالمٌن 
بالظالمٌن واخرجنا من بٌنهم سالمٌن ٌارب 

 العالمٌن .
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 رسالة الى جمٌع األزواج



ُٓ اٌـُحشيخ َّ  صَ
 ثمٍُ / أِيشح أِيش اٌذيٓ***********            

أفاقت منى من سرحانها وابتسامة حانٌة تعلو وجهها وهى تتذكر احداث االمس حٌث قد 
بعد مشقة وعذاب حرٌتها واستعادة كرامتها من سجن الزوجٌة الذى حبسها فٌه زوجها نالت 

محمود , ففى األمس قررت المحكمة لها بأن تخلع زوجها محمود وتتنازل له عن كل شٌىء 
وذلك ثمنا لحرٌتها ,وهى تعتبر ذلك ثمنا بسٌطا مقابل ما القته من عذاب ومهانة طٌلة 

فقد تزوجت من محمود زمٌلها فى الكلٌة  وذلك بعد تخرجهما سنوات زواحها من محمود , 
مباشرة حٌث اعتقدت من كالمه انه ٌحترم المرأة وان الزواج شركة بٌن اثنٌن رجل وامرأة , 

ورغم انها كانت دائما متفوقة علٌه فى الدراسة والتخرج ورغم انهما وجدا فرصة للعمل 
ا فى العمل فى سنوات زواحها األولى كانت كزمٌلٌن فى نفس الشركة وكٌف انها باجتهاده

تحصل على مزاٌا اضافٌة فى مرتبها اكثر من محمود اال انه وبعد مجىء ابنهما تامر اجبرها 
على ترك العمل والتفرغ للبٌت بحجة ان الدٌن والعرف والتقالٌد ٌأمرون بذلك رغم انها كانت 

فى تركها للعمل ألنه بدأ ٌغار من  تنفق كل راتبها على البٌت  , وطبعا كانت رغبة محمود
تفوقها علٌه واجتهادها كبقٌة األزواج عندما بجدون أن زوجاتهم تتفوق علٌهم . وبمجرد أن 
تفرغت للبٌت بدأ محمود ٌعاملها كخادمة ترعى البٌت واألبناء وفى آخر النهار تكون كنجمة 

قدس له بال واجبات , بل السٌنما تنتظرشهرٌار كى تلبى حاجته التى ٌأخذها وكأنها حق م
واذا حاولت أن تشرح له ان العالقة الزوجٌة مع الزوجة بغٌر رغبتها هى اغتصاب حقٌقى 

 غضب منها وقال لها أنت باردة وهددها بأنه سٌتزوج امرأة اخرى . 
 وهنا ازدادت ابتسامة منى  وقالت هذا هو ثمن الحرٌة  .

 لمقالة وتعد بنشر كل ما بردها من ردود (مجلة البشٌر تتوقع ردودا غاضبة على هذه ا) 
_____________________________________________________________________________________________                             
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 قطر ىف ٌصدرها المصرٌون -ىٌالدٌة تصدر اول اسبوع من كل شهر منشرة شهر

 تكون باسم رئٌس التحرٌر. تمراسالجمٌع ال
  ائمابوالعز ماضى ٌدسع/      حرٌررئٌس الت
 دن محم/ أحمد حسس التحرٌرنائب رئٌ

 التحرٌر :  مستشارو 
 براحسام ج –بدوى لمجدى ا –داللطٌفبطارق ع –شور احمد عا        

 شوشيُ اٌجشي  –سبًِ ػّبسح  -احّذ ػض اٌذيٓ -                
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هذا العدد وتعاود  "لِك ٌا سٌدتى"تحتجب 

 ر فى العدد القادم ان شاء هللا .الظهو

___________________________ 

 مع االمام الشعراوى
 
 أهُ اٌىشيُ اٌمشآْ فً اٌّشىىيٓ الىاي ِٓ

 يمىي فىيف اٌؼذد يحسٓ ٌُ اٌمشآْ أْ يمىٌىْ
 أٔه واألسض اٌسّىاد خٍك آيخ فً اٌمشآْ
 يمىي اٌزفصيً جبء ِب فإرا ايبَ سزخ فً خٍمهب
 فً األسض خٍك ثبٌزي ٌزىفشوْ أإٔىُ" 

 اٌؼبٌّيٓ سة رٌه أذادا   ٌه ورجؼٍىْ يىِيٓ
 ولذس فيهب فىلهبوثبسن ِٓ سواسً فيهب وجؼً
 ٌٍسبئٍيٓ سىاء ايبَ الىارهبفىبسثؼخ فيهب
,  سزخ واسػخ اصٕبْ ٕبه",  9201 فصٍذ"

 دخبْ وهً اٌسّبء اًٌ اسزىي صُ" يمىي صُ
 لبٌزب وشهب   أو طىػب   أئزيب وٌالسض ٌهب فمبي
 فً ىسّبواد سجغ فمضبهٓ طزئؼيٓ أريٕب

 ويىِيٓ وأسثؼخ يىِيٓ ػذدد فإْ"  يىِيٓ

 لشآٔىُ إرْ. ,   صّبٔيخ اٌجّيغ اصجح

 !!!  اٌؼذد اليحسٓ

 رىٍُ وحلذ!!  آيخ فً يزىٍّىْ أٔهُ ؤسىا

 أإٔىُ لً"  فمبي ورؼبًٌ سجحبٔه اٌحك

 وثؼذ" يىِيٓ فً األسض خٍك ثبٌزي ٌزىفشوْ
 األسض ٌزٍه ِزُّ خٍك جذيذ ثخٍك جبء رٌه
 اوال اٌّخٍىق رزّخ هى صبٔيب اٌّخٍىق إر

فىبٔذ  وّب,  األصٕيٓ رزّخ األسثؼخ أي األصٕيٓ ً 
 ِىخ واًٌ سبػزيٓ فً جذح اًٌ سشد رمىي
 األوٌيبْ اٌسبػزبْ فزىىْ , سبػبد صالس فً

 اٌزبٌيخص اٌضالس فً داخٍيٓ
 .وفش اٌزي وثهذ اٌؼظيُ هللا صذق

:  اػذاد                      
  ِصطفً غشيت

          

    بألدركن ا

 فٌَم السكوُت !!!!
َُ اٌسىىُد وهزا األِشُ  يُذِيٕب            في

َُ   اٌخضىُع وِب  َجفذ                        ِآليٕب في

َُ اٌسىىُد ولذ وَّٕب  ٌهُ  َسٕذا             في

ًِ  واٌزؤيذ    داػيٕب                       ثبٌمىِي  واٌفؼ

 فٌَم  السكوُت وهذا الُجرُم نحملُه        
 وتحملُ  النفُس  أوزاراً   تواتٌنا                

 ٌا أمة الُعرِب  ٌا  أهـالً لنا أبداً         
ٌُنجٌنا؟                 أفىالشرٌعِة قتلُ  النفِس  

 هل قالَ ٌوماً رسول هللاِ  ٌأمرنا       
 ُندمى القلوَب ورُب العرِش ٌحمٌنا                

 هل فى الكتاب كتاب هللا من آى ٍ        
 تدعـو لهتٍك  وسفٍك فى  موالٌنا               

   ال  والذى خلَق األكواَن   قاطبًة       
 لم  نتبع فى الحرِب قرآناً وال دٌنا              

 إنَّ الجهاد  على  الكفار  نعلمُه        
 لم  ٌأتى شرٌع  بقتٍل  فى  أهالٌنا               

ٌُفرقنا          مهما إختلفتا  على أمٍر  
 ال ٌنبغى للكفِر أن  ٌغزو  أراضٌنا             

 ا ِ     ٌبقىالعراق ُعلى مِرالعصورلن
 أٌخ  شقٌق ٌ ووادٌـِه  بـوادٌـنا              

ا  نهب ُ إلى بغداَد  ننصرها         ٌَّ  ه
 وإن  سكتنا  فإنَّ  الكـفَر  ٌأتٌنا               

ا لندعو إلى  التوحٌِد  نتبعُه        ٌَّ  ه
 ندعو بفهٍم والُنرضى الهوى فٌنا                

ِِ        أستغفُر  هللا  من رأٍى   به َسَفٌه
 ومن  معاٍن بها ُندمـى أٌـادٌنا                 

 المسلم  الحق ُ الُبحنى  لهامتِه       
 المسلم  الحُق  من ٌقتل   أعادٌنا                 

 ندعو إلى هللاِ  إٌماناً   ومرحمًة      
 ندعوهُ أن  ربنا حقِق أمـانٌنـا                 

 



 ـــــــــخ األيّـــــــــــــــبْواحـــــــ
 ثمٍُ / أحّذ حسٓ

 من القلب
إن األمةةة االسةةالمٌة فةةى هةةذه الفتةةرة العصةةٌبة 
من تارٌخها قةد أصةٌبت بالشةلل و الةدلٌل علةى 
ذلك هو ما تراه مةن حولهةا مةن اغتصةاب لبلةد 
مسلم آخر و هو العراق بعد فلسطٌن و هةى ال 

 تحرك ساكن.
ربٌةة الصةهٌونٌة اسةتطاعت أجهةزة االعةالم الغ

الصلٌبٌة أن تصور لنا هةذا الغةزو للعةراق عةل 
انةةةه تحرٌةةةر للشةةةعب العراقةةةى مةةةن قٌادتةةةه و 
لألسف الشدٌد إعالمنةا هةو ارخةر ٌةروج لهةذه 
األكذوبةةةة إمةةةا عةةةن جهةةةل و إمةةةا انةةةه عمٌةةةل و 

 متواطئ مع الغزاة.
إن هذه الغزوة تعتبةر حلقةة جدٌةدة فةى سلسةلة 

ٌونٌة و الحةةرب علةةى االسةةالم مةةن قبةةل الصةةه
الصةةلٌبٌٌن فأفغانسةةتان كانةةت بةةاألمس و الٌةةوم 
هةةةةو العةةةةراق و غةةةةدا سةةةةورٌا ولبنةةةةان و هةةةةذا 
المخطةةةط صةةةورة طبةةةق األصةةةل مةةةن الحملةةةة 
التتارٌةةة علةةى العةةالم االسةةالمً منةةذ قةةرون و 
لكن الفرق شدٌد بٌن األمةة االسةالمٌة الٌةوم و 
ٌةوم أن تصةدت للتتةار و الفةرق الجمٌةع ٌعرفةةه 

ج السةةماء الةةذى ارتضةةاه و هةةو البعةةد عةةن مةةنه
 هللا سبحانه و تعالى لهذه األمة.

و أنا حقٌقة ال أرى بادرة أمل تلةوح فةى األفةق 
او أرى مةةن سةةبٌل تسةةتطٌع األمةةة العبةةور مةةن 
خاللةةه  لتخطةةى هةةذه األزمةةة و المحنةةة سةةوى 
الرجةةةوع إلةةةى هللا و العمةةةل بمةةةا امرنةةةا بةةةه و 
االنتهةةاء عمةةا نهانةةا عنةةه و لةةن ٌتحقةةق هةةذا إال 

زة مةن هللا وحةده سةبحانه و تعةالى وهةى بمعج
انةةةه ٌتفضةةةل علةةةى هةةةذه األمةةةة بقٌةةةادة حكٌمةةةة 
مؤٌدة من عنةده غٌةر تلةك القٌةادات الموجةودة 

 على الساحة.
حتى تاتى هذه القٌادة الحكٌمة اهمةس فةى أذن 
كةةل أم و أقةةول لهةةا أال تفكةةرٌن و تحلمةةٌن بةةان 
ٌكةون ابنةك هةو صةةالح الةدٌن الثةانى فةإذا كنةةت 

حلمٌن بهذا فمةاذا أعةددت و عملةت تفكرٌن و ت
 ؟ من اجل هذا الهدف

 لشآْ وشيُ 

وال تهنوا فً ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم ٌألمون 
كما تألمون وترجون من هللا ما ال ٌرجون وكان هللا علٌما 

 ( من سورة النساءٗٓٔحكٌما" ارٌة )
م اخوتنا فى العراق اسأل هللا العلى القدٌر أن ٌفرغ علٌك

صبرا و ٌثبت اقدامكم امام هذا العدو الغاشم. فأنتم اصحاب 
عقٌدة و اصحاب قضٌة عادلة و اعلموا ان النصر مع 
الصبر و ان مع الٌسر عسرا و ان شاء هللا ٌرد عنكم هذه 
الهجمة كما رد االحزاب عن الرسول و المؤمنٌن من 
قبل.أسال هللا ان ٌحًٌ بكم ضمائر اخوانكم فٌهبوا من 

  م العمٌق لٌرى هللا اهل السوء ما كانوا ٌحذرون.ثباته

 حذيش ششيف
 اٌحذيش اٌحبدي ػشش ِٓ األحبديش إٌىوٌ

حدثنا أبو موسى األنصاري حدثنا عبد هللا بن إدرٌس حةدثنا 
شعبة عن برٌد بن أبً مرٌم عن أبً الحوراء السةعدي قةال 
قلت للحسن بن علةً مةا حفظةت مةن رسةول هللا صةلى اللهةم 

سةةلم قةةال حفظةةت مةةن رسةةول هللا صةةلى اللهةةم علٌةةه علٌةةه و
وسةةلم دع مةةا ٌرٌبةةك إلةةى مةةا ال ٌرٌبةةك فةةإن الصةةدق طمأنٌنةةة 

  وإن الكذب رٌبة

 الدعاء سالح المؤمن
 

"ولما برزوا لجالوت وجنوده قةالوا ربنةا أفةرغ علٌنةا صةبرا 
 (ٕٓ٘وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرٌن" البقرة)

أن قالوا ربنا اغفر لنةا ذنوبنةا وإسةرافنا "وما كان قولهم إال 
فةةً أمرنةةا وثبةةت أقةةدامنا وانصةةرنا علةةى القةةوم الكةةافرٌن"      

 (1ٗٔآل عمران)
"الذٌن قةال لهةم النةاس إن النةاس قةد جمعةوا لكةم فاخشةوهم 
فةةزادهم إٌمانةةا وقةةالوا حسةةبنا هللا ونعةةم الوكٌةةل" آل عمةةران 

(ٔ1ٖ) 
وٌجعلكةةم  "أمةةن ٌجٌةةب المضةةطر إذا دعةةاه وٌكشةةف السةةوء

 (ٕٙخلفاء األرض أءله مع هللا قلٌال ما تذكرون" النمل )

E-mail: hamad1962@qatar.net.qa   
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ٌات المتحدة إن التحالف القائم بٌن الرأس )بوش( والذنبٌن ) بن الدن و صدام ( خلقته الوال

وتعمل على تنشٌطه لخدمة مصالحها االستراتٌجٌة فً منطقة الشرق والشرق وتتركز فً 
 بعض النقاط: 

 (.ٔقبل  ٕاألمن االسرائٌلً ) بعضهم ٌقول  -ٕاألمن القومً األمرٌكً.      -ٔ
 تنمٌة األسواق التجارٌة للمنتجات األمرٌكٌة. -ٗتأمٌن وصول البترول.        -ٖ

هنا أن األمن االسرائٌلً والبترول هما ما ٌهم أمرٌكا فً هذه المنطقة,  أما عن الواضح 
إسرائٌل فقد زودت بأحدث أنواع األسلحة كما وأصبحت محاطة بكٌانات ضعٌفة ال تهش وال 

 تنش، ومن ٌرفع رأسه ٌهدد بشبح االنقسامات وٌظهر هذا جلٌاً فٌما حولنا.
مرٌكً سوف ٌنضب فً خالل عقدٌن من الزمان وعن البترول فاالحتٌاطً الطبٌعً األ 

ملٌار  ٘ٓٔملٌار طن( والعراق هً الدولة الثانٌة ) ٘ٔٔوالسعودٌة تملك أكبر مخزون )
طن( كذلك منطقة بحر قازوٌن ٌوجد بها احتٌاطً هائل أٌضاً. من هنا كان البد من إنشاء 

ة على العالم وهً القواعد العسكرٌة وحشد الجٌوش حتى تكتمل ألمرٌكا كامل السٌطر
تسللت إلى اقتصادٌات العالم وجعلتها تصب  طالقطب األوحد عالمٌاً بال منافس، وكاألخطبو

 جمٌعاً فً بوتقة اقتصادها وأصبحت الدولة التً تمنح و تمنع.
استغلت أمرٌكا صنٌعها األول )بن الدن( ومن ورائه االسالمٌٌن المتطرفٌن لتنفٌذ الجزء 

لسٌطرة على قلب أسٌا فً أفغانستان وما حولها وما زالت تدك األول من الخطة فً ا
 بالطائرات والصوارٌخ بالد األفغان.

أما الثانً صدام حسٌن فمنذ أوائل الثمانٌنات فهو ٌعمل بجد على هذا الدرب, بدأ بما أسموه 
صد المد االسالمً القادم من الشرق عبر إٌران فاستمر فً حربها ثمانً سنوات أكلت 

ر والٌابس، ثم انتقل إلى زعزعة األمن فً المنطقة حتى ٌكون مبرراً للوجود األخض
وكان ٌأمل أنها ستكون   99ٓٔالعسكري األمرٌكً المكثف فً المنطقة، غزى الكوٌت 

هدٌة له على خرابه الٌران ولكنه أساء التقدٌر، وطرد وحوصر وقسمت أرضه إلى مناطق 
 تبعاً للطوائف الدٌنٌة.

ابٌع تدمر العراق من الشمال إلى الجنوب وٌصب علٌها نٌران الصوارٌخ من ومنذ ثالث أس
كل جهة بحجة تهدٌده لألمن القومً األمرٌكً وحٌازته ألسلحة دمار شامل وال أدري أي 
دمار أكثر مما ٌعانٌه الشعب العراقً ارن من تقتٌل و تعذٌب وإذالل. فمصٌبتنا دائماً فً 

نظراً للجهل وقلة الحنكة السٌاسٌة وما ٌتأصل فً نفوسهم من  حكامنا الذٌن ٌسٌئون التقدٌر
 الدكتاتورٌة وحب السٌطرة.

 ثمٍُ: احّـذ ػبشـىس
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 " عنوان غٌر من صفحة "                          

 انفهم احدو قدمهاٌ                                                       

 )مٌثاق الال أخالق فً حرب العـراق(                 
: حكم العـراق لكً ٌبدد ثرواته , و ٌضعف قوته , و ٌدخله فً  ال أخالق صدام 

حرب تِْلَو األخري , حارب الشعب العـراقً ثم إٌران ثم الكوٌت و ارن ٌنتحر على 
أسوار بغـداد .         و سوف ٌذهب غٌر مأسوف علٌه , و لكن بعد أن أعادنا 

 إلى عصور ما قبل الجاهلٌة.
: ثالثة أرباع أحادٌثه االعالمٌة ما هً إالّ شتائم و سباب, الَصـّحاف ال أخالق 

 هل بالشتائم  نكسب الحرب وهل هذه هً أخالق العرب حتى مع أعدائهم 
: عندما تتظاهر الشعـوب لنصرة االسالم و محاربة أعدائه ال أخالق الجهل 

ة , ثم بعد ذلك والدعوة إلى وحدة العرب للوقوف صفا واحدا فً وجه أعداء األم
 وا أسفاه             نهتف )بالروح بالدم نفدٌك ٌا صدام( ,هل أصبح صدام هورمز األمة ؟

: وهذا لٌس بجدٌد و ال مستغرب فهذه هً أمرٌكا منذ  ال أخالق العم سام 
نشأت و ترعرعت على أشالء الهنود الحمر , و القضٌة لٌست بوش , فاألمرٌكان 

مختلفة و لن ٌأتٌنا منهم إالّ العار و الدمار, و سوف نظل  كلهم بوش ولكن بأقنعة
 نطلق علٌها )الدولة الصدٌقة(  .

: بقٌة دول العالم , إما تابعة و إما ذلٌلة ال حول لها وال  ال أخالق دول العالم 
 قوة , و إما خائفة من أن تنفرد أمرٌكا بالغنائم و تلقً لهم الفتات .

: مثل أي قانون وضعه البشر , ال ٌعترف إالّ بمصلحة  ًال أخالق القانون الدول 
من وضعه وال ٌعترف إالّ بمصلحة األقوي , فاألقوي هو الذي ٌضع القانون و هو 

 الذي ٌنفذه . فالقانون واحد , و لكن تختلف حٌثٌات الحكم حسب األهواء .                                     
ٌن مدنً أو عسكري , مسلح أو أعزل , مذنب أو : ال تفرق ب ال أخالق الحرب 

 بريء , رجل أو امرأة , شٌخ أو طفل .  الحدٌد والنار لٌس لهم عٌون .
: من تصدق و من تكذب , هذا ٌقول وهذا ٌنفً و هذا  ال أخالق االعالم 

 ٌعترض و هذا ٌحلل و هذا ,, و هذا ,, و كلُّ ٌغنً على لٌاله . 
: ها هً األمم ) األكلة( تتداعى إلى قصعتنا , و ها  ًال أخالق النظام العرب 

نحن و قد ألقى هللا فً قلوبنا الوهن , ها نحن نحب الدنٌا , وها نحن نكره 
 الموت , وال حول وال قوة إالّ باهلل .
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 (ٔ) منافسة المواقع االخبارٌة العربٌة للفضائٌات
 مهندس أشرف صالح الدٌن

ashraf@al-waha.net 

 

التى تقوم بها   االعالمٌة حققت المواقع العربٌة االخبارٌة بل ومجموعات النقاش تطورا ملحوظا فى التغطٌة
االقبال على معرفة آخر  ات، وٌرجعالفضائٌ للحرب الجارٌة حالٌا فى بالد الرافدٌن، بل وتفوقت على

معظمها ٌعرض وجة نظر معٌنة وٌتفنن فى  الفضائٌات المستجدات فى هذه الحرب من مواقع االنترنت إلى أن
ولكً تجذب المواقع االخبارٌة متصفحٌها  لرأي ارخر. االعتبار تقدٌم ما ٌؤكد هذه الوجه دونما األخذ فً

العسكرٌة أو الصور وردود الفعل فى العواصم المختلفة فى  العملٌات واءعمدت إلى التحدٌث اللحظً لألخبار س
المواقع العربٌة المتمٌزة قد عانت من محاوالت اختراق كما كان متوقعا فٌما  بعض أرجاء األرض، بل وإن

هاكرز  االلكترونٌة كما حدث مع موقع الجزٌرة نت المتمٌز، حٌث تعرض إلى هجوم كبٌر من بالحرب ٌعرف
متواصلٌن.  وبدعم وتأٌٌد من مؤسسة معلوماتٌة تملك إمكانات ضخمة واستمر الهجوم لمدة ٌومٌن رفٌنمحت

أسالٌبها بتغٌر الوقت.  وتغٌٌر وقال خبراء فً أمن المعلومات إن هذه الجهة قادرة على إخفاء مصادرها
الموقع إلى فرنسا بعد  حتى قامت الجزٌرة بتغٌٌر جهة إستضافةوتسبب الهجوم فً حجب الموقع عن الزوار 

، وتزامنت العملٌة االنتقامٌة من الجزٌرة رفض الشركة المستضٌفة فى أمرٌكا إستضافة الموقع مرة أخرى 
الذي ٌهدف إلى نقل أحداث الحرب على العراق إلى زوار الموقع من  التجرٌبً نت مع إطالق موقعها االنجلٌزي

 النظر األخرى التى قد التروق للبعض. ومن الجدٌد بالذكر أن الحقائق من وجهة باالنجلٌزٌة وعرض الناطقٌن
 من موقع نت قد حقق أعلى المواقع العالمٌة من حٌث عدد الزٌارات وٌمكنكم التأكد من ذلك موقع الجزٌرة

www.alexa.com .هذه الدٌمقراطٌة   الذى ٌعرض أكثر المواقع العاملٌة زٌارة فى صفحته االفتتاحٌة
عودة إلى موضوعنا فبعض ة التعبٌٌر التى ٌتحدثون عنها وٌرٌدون أن ٌلقنونا درسا فٌها.األمرٌكٌة وحرٌ

الفنٌة والمنوعات واألزٌاء والموضة التى  صفحاته المواقع مثل موقع إٌالف غٌر صفحاته االفتتاحٌة وألغى
  ان الموقعتمٌز بتغطٌته على مدار الساعة وعنو الحرب وفعال اشتهر بها وخصص كافة صفحاته ألخبار

http://elaph.comٌنس ما ٌحدث فى فلسطٌن ومعاناة الفلسطٌنٌٌن من مجازر  أنه لم ٌحسب للموقع ومما
وٌمٌز موقع إٌالف أنه ٌعرض  استغالال النشغال العالم بالحرب فى العراق. االسرائٌلٌة على أٌد ارلة العسكرٌة

المقٌمٌن فعال فى بغداد وٌحكى صمود شعب بغداد  بالكتا حكاٌات بل ٌومٌات من بغداد ٌكتبها وٌعاٌشها أحد
 موقع آخر متمٌز وهو مفكرة االسالم وعنوانه هناك. ومٌاٌوكٌف تسٌر مجرٌات األمور 

 http://islammemo.ccصفحات موقعه بالكامل لعرض األحداث واألخبار العسكرٌة  ٌخصص والذى أٌضا
 القصف الهمجى. تحت ومعاناة الشعب العراقى
 البقٌة فى العدد القادم.

 صفحة المنوعات   
عداد / مجدى البدوىا  
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Best Caption Contest 

 
Please remark on the following photograph and send your 

captions on the following E-mail 

 

sazayem@qatar.net.qa 
 

The best three captions will win prizes and will be published in 

the next edition 
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