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جمـةل املـكتبة

لكمة احملرر
اإلَخشَتتج دحتتذ يتشتتشاث ا َلمتتاس انًعشفتتً ان ا تتم فتتً
هزا انقشٌ  ،وسالح رو حتذٌٍ ميتا دٌ ٌكتوٌ هادفتا دو يتذيشا مرا
ُدسًء اسخخذايه .
وَحٍ فً يكخبتت يتذاسا انتُنى َ تعى منتى مَشتاء ٍتم يتٍ
انطهبت قتادح ى طهبتت ( َتادي انقتشاء ) نختذسٌب ى لهتى استخخشا
انكهًتتت انطٍبتتت وانًعهويتتت ان ادفتتت يتتٍ انًواقتت اإلنكخشوٍَتتت
انًأيوَهَ ،يٍ خالل َشش يوضتولاث قًٍتت ححًتم فتً يحخواهتا
انلا تتذة وانًعشفتتت بأستتهور يخخيتتش وب تتٍا بعٍتتذ لتتٍ ان تتشد
انًًم ،إلٌيانه وحعًًٍه لهى اَخشٌٍ ب ذف صٌادة انخلالتم بتٍٍ
طهبتتت انُتتادي بشتتكم ختتاا وطهبتتت انًذسستتت بشتتكم لتتاو ي ت
انًكخبت انًذسسٍت .
تتود طهبتتت َتتادي انقتتشاء انًخوا تتهت فتتً هتتزا
وَحتتٍ َكتتافًء
انخلالم بُشش يمًولت يُخخبت يٍ يقا ح ى ( انيحٍت  ،انعهًٍت
 ،انثقافٍت  ،األدبٍت )  ،ضًٍ يمهت انًكخبت اإل ذاس ان ادا .
آيهٍٍ دٌ ٌُال هزا انعًم ملمار انمًٍ ..
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الطعام الصحي
إنّ ال عام و الذى يقوم لتزويمد اسمم اإلنسمان لال احمك ح ّتما يسمت يك أن يكممل
يوم ُه ل،كل ا ّيد و و من اةمور الت ياب أن يهتم فيها اإلنسان مك االنتلاه ايمدا
أال يأكل أى  ،ء حد يؤ ّرر علا ليعك اسمه ويعد ال عام الصح الايمد مو أسماس
الصحك الايدة كما أ ّكدي ألحاث ل ّيمك حديرمك أن ال عمام مو ممن أكلمر اةسملاب التم
ّ
صمحك
تؤدّى إلا م،اكل صح ّيك عديدة فالاسم يحتاج إلا عام ا ّيد ح ّتما يكمون فم
ّ
ا ّيدة
التقليل من تناول السكر:
يتناول معظمم النماس الكريمر ممن اة عممك السمكريك والم،مرولاي والتم لمدور ا
تسا م ف زيادة الوزن كما يمكن أن تسلب تسوس اةسنان ذصوصا إذا تم تناولهما
لممين الوالمماي .فعلمما اة،ممذاذ الممذين يتنمماولون السممكرياي والم،ممرولاي التقليممل مممن
الم،رولاي الغازيك المحالة لالسكر الكعك اللسمكويي والحلويماي التم تحتموى علما
سكرياي مضافك .
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المحافظك علا ال ّن،ا اللدن :
إنّ الن،ممما اللمممدن يسممماعد علممما عمممدم اكتسممماب الممموزن المممذى ذسمممرته
ماددا الن،ا ال يعن إمضاء ساعاي ف الصالك الرياضيك لل ناك مر
وسلل كريرة إلدذمال المزيمد ممن الن،ما فم الحيماة اليوميمك مرمل  :محاولمك
النممزول مممن الحافلممك ف م المح ممك السممالقك للمنممزل أرنمماء العممودة مممن العمممل
وإكمال ال ري م،يا علا اإلحمدام إنّ ممارسمك الن،ما اللمدن يسماعد علما
التقليمممل ممممن ذ مممر اإلصمممالك لمممأمرات القلمممب والسمممكتاي الدما يمممك وممممرت
السمممكرى ممممن النمممو الرمممان .

ال تهمل والك اإلف ار:
أظهمممري اةلحممماث أن تنممماول والمممك اإلف مممار يمكمممن أن يسممماعد لمممالتحكم
لممالوزن حيممث تعممد والممك اإلف ممار الصممحيك اممزءا مهممما مممن نظممام ممذائ
متوازن ويقدم لعت من الفيتاميناي والمعادن الت نحتااها لصحك ايدة.
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الوجبات السريعة

سرٍعة أو  Fast foodأصبحث من أكثرر الصطرحاحات جرالاوبي رَن ال ّرا
الوجبات ال ّ
برربار والصرررا َن ،و ررٌ صررلة لاحّعررا الررتً ٍررح ّع جح ررَرق ررا ّ ةررٌ و ررث
صررة ة ررة ال ّ
خا ّ
طَر ون رت مهورو كبَرر ،ةأصرب رتا ال ّرون مرن الوجبرات جهراح حا حرة لا ثَرر مرن
سررٍعة الحرٌ را مرا ج حبرر ةرٌ اوعروا  ،و اري
البّركات الغتائَّة ولصحا ع الوجبرات ال ّ
الحّر ات ،كالبّراوحما والبرررر وال ّ راوا والبحرالم الصه ّصرال الحرٌ جصحراب أوّورا ج رون رال
جع ّرضررث ل طررل صاَّررة لورر ٌّ ررال الحّطرر َ  ،ةَسرروإ ئكصررا صاَّررة الحّوررٌ عرروا ةررٌ
الصحرا ع أو الص راب  .و رال وجررال اولبرا وم حطرو الحّغتٍرة أنّ أ ررع مرا ٍصَرب رتق الوجبررات
س ر رٍات
ئضرراةة ئلرري عررر ة الحّح ررَر أوّوررا جححرروً ارري كصَّررات كبَررر مررن ال ر ّال ون وال ّ
طو ٍو  ،كصا أوّورا اَارة ال َصرة الغتائَّرة إَر ئنّ وسربة اإحوائورا
سعرات الحراحٍّة وال ّ
وال ّ
اي اللَحامَ ات والصعا ن واومالح واولَاف اَاة جالّا.
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سريعك
أضرار الوالاي ال ّ
سممريعك علمما كم ّيمماي كليممرة مممن ال م ّد ون والسممكرياي واللروتينمماي
ٔ .تحتمموى الوالمماي ال ّ
فعندما يأكلها الم،ترى تتراكم ف اسده م ّما تؤدّى إلا زيادة ائلك ف وزنه وحامه.
سمممريعك علممما اةليمممام والمعمممادن المه ّممممك ا ّلتممم يحتااهممما اسمممم
ٕ-ال تحتممموى الوالممماي ال ّ
اإلنسممان حيممث تممؤدّى الوالمماي السممريعك إلمما إصممالك اةفممراد لاةنيميمما وفقممر المدّم وارتفمما
نسلك الكولسترول كذلك أمرات العمود الفقرى.
ٖ-تؤدّى إلا حدوث أضرار ااتماع ّيك تسمهم فم ال ّتمأرير عليهما نتيامك عمدم الموس اة مل
واةسمرة سمو ّيا علما مائمدة واحمدة.
ٗ -تصيب اةفراد وذصوصا اة فال لم أممرات نفسم ّيك كالذامل واإلحلما ونتيامك لمذلك
يض م رب مع مدّل الس م ّكر ف م الاسممم فتلعمما لممذلك يتصم ّمرم اإلنسممان أحيانمما ل م سلوك ّياي يممر
مرضميك و يممر مح ّللمك مممن حلمل اـذممرين كم سرعك الغضممب واالنفعمال والحممزن واالكتئمماب
التصرم لسلوك ّياي عنيفك .
كذلك
ّ
٘ -تتس ّلب ف زيادة الحساس ّيك وعدم القمدرة علما الوحموم أممام اةممرات الّتم يمكمن أن
تصيب اإلنسان فه تؤ ّرر علا المناعك.
-ٙلها تأرير كليمر علما كيميماء الممد عنمد اة فمال م ّمما تسما م فم سملب اة فمال إرادتهمم
وحممر ّيتهم وتصمميب اة فممال لذمممول العقممل وضممعم حممدرة العقممل علمما االسممتيعاب وكسممل
سمممريعك لمممديهم كالعمممادة يمممدمنون عليهممما
الاسمممم وإصمممالته لتمممر ّاليل فتصممملس الوالممماي ال ّ
كالدذان والمذدراي.
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الف ارق بين المحيطات والبحار واألنهار

تللغ مساحك اةرت ٓٔ٘ مليمون كمم مرلمك حيمث تللمغ نسملتها ٔ %7ممن
مساحك اةرت موزعك ما لمين المحي ماي واللحمار واةنهمار وتللمغ مسماحك
اليالسمممك  %ٕ9ونامممد أن السمممواد اةعظمممم مممو للمياه لحكممممك لالغمممك أراد ممما
هللا:ولقد اعل هللا سلحانه وتعالا اةرت تغمر لهذه النسملك ممن المماء وذلمك
إلحممداث التمموازن الحممرارى علمما س م س اةرت فه م تعمممل كمممنظم رئمميس
للحرارة علا اةرت ولموال ذلمك لسمادي نهايماي دراماي حمرارة حاسميك إلما
حممد كليممر اهمماي اةرت المذتلفممك فالمياه تمممتذ الحممرارة التمم تممأت مممن
ال،ممس دون أن ترتفممك ارتفاعما كليممرا وذلمك ةن سممعتها الحراريمك عظيمممك
وتست يك اللحار والمحي اي االحتفاظ لالكمياي العظيمك من الحرارة دون أن
تنذفت دراك حرارتها كريرا للسلب نفسه .
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الازء اةكلر واةعظم من الغالم المائ الذى ي و الكمرة
المحي اي:
اةرضيك وكما و معروم فإن المياه تحتل ٔ %7من مساحك سم س الكمرة
اةرضمميك تقريلمما أى مايعممادل ٔ ٖٙمليممون كممم . ³و م تتممألم مممن مامممو
مسمماحاي المحي مماي واللحممار واللحيممراي لعم م يللممغ متوس م ه ٖٓٓ8م .
ويللممممغ عممممدد المحي مممماي التمممم ت ممممو كوكممممب اةرت ذمسممممك محي مممماي
ممم (:المحمممي الهمممادى المحي اة لسممم المحي الهنمممدى المحي المتاممممد
ال،مال والمحي المتاممد الانمول ) فالمحي ماي أكلمر مسماحك ممن ير ما
من مصار المياه ال ليعيك ويتفر منها اللحار
اللحار :ي ل علما أى تاممك كليمر للميماه المالحمك يتصمل لمالمحي أو علما
اللحيممراي المالحممك يممر المتصمملك للحممار أو محي مماي وحممد تكممون لعممم
المحي اي ر م أنها أصغر منها  .من أ م أنوا ذه اللحار ما يل :

اللحار الواسعك:
أ مها اللحر اةليت المتوس
فهو يتوس الرالث حاراي الت
كاني ت،كل العالم القديم
أورولا وأفريقيا وآسيا .
تللغ مساحته مك اللحر اةسود حوال  ٕ9ٙ8مليمون كمم مرلمك ويتصمل
لالمحي اة لس علر مضي الل ار ويتصل لماللحر اةحممر علمر حنماة
السويس واللحار الفرعيك منها:
لحر ال،مال ولحر المانش واللحر الكاريل ولحر اليالان ذا لاإلضافك
إلا لحار مغلقك كليا ف القاراي فه ال تتصل م لقا لأى من
الميح اي أو اللحار أ مها لحر حزوين أرال ف روسيا .
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الكواكب

يعرم ال َكو َكب لأنه ارم سماوى يدور ف مدار حول نام أو لقايا نام
ف السماء و و كلير لما يكفم ليصملس ،مكله مسمتديرا تقريل فيما لفعمل
حوة ااذليته ولكنه ليس ضذما لما يكف لدراك حدوث اندماج نووى
حرارى ويست يك أن يذل مداره من الكواكب الانينيك أو الكويكلماي
.عدد كواكب الماموعمك ال،مسم ّيك ع،مرة كواكمب و ُي لم عليهما أحيانما
النظممام الكمموكل ل حيممث أنّ ممذا النظممام يتكم ّمون مممن ال،مممس وممما يممدور
حولهمما ممممن كواكمممب وأامممرام ولممما فيهممما اةرت .يتكم ّممون أيضممما النظمممام
ال،مس من أامرام صمغيرة الحامم م الكواكمب القزممك والكويكلماي
والنيممازك والمممذنلاي وأيضمما نمماك سممحالك رحيقممك مممن الغمماز والغلممار
ُتعرم لالوس اللين الكوكل كما أنّ للكواكب توالك الت ي لم عليهما
اةحمار وت ّم إحصاء عدد اةحمار ف النظام ال،مسم لحموال أكرمر ممن
ٓ٘ٔ حممممممممرا لكمممممممن أ للهممممممما تمممممممدور حمممممممول العمالقمممممممك الغاز ّيمممممممك.
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الق ط ط

الق حيواناي اميلك ول يفك وأليفك ومعروفك لدى الاميك وللقم فم
سم رما القم
سم رنور و ُي َ
اللغك العرل ّيك العديد من اةسماء ونذكر منهما :الهمر وال ن
سم رما
سم رما فم اللغمك الفرنسميك )Chat) :و ُي َ
ف اللغك اإلناليزيمك) cat ( :و ُي َ
القم عنممد عامممك النمماس فم لعممت المملالد ل م (المملس) والق م تنتم م لفصمميلك
السم رن ْو ِر ريك) و مذه
السم رن ْو ِر رياي) أو (الفصميلك ن
حيوانيك ،هيرة و ( :فصيلك ن
تتكمون منهما رتلمك اللمواحم و م نفمس
واحدة من الفصمائل التم
الفصيلك
ّ
الفصيلك الت ينتم لها اةسد والنمر والفهد.
القمم حيمموان أليممم ل يممم المع،ممر محلممب للكريممر ويترلممك علمما عممرش
الحيوانمماي اةليفممك فهممو اةكرممر ،مميوعا ف م عمليممك االحتنمماء والترليممك فممالق
تتمموافر فيهمما صممفاي ايممدة محللممك كنظافتهمما و يلتهمما فمما تعاملهمما مممك اإلنسممان
ومحلتها للعب والتسليك و حيواناي ذكيك امدا سمريعك المتعلم تعميش فتمرة
تتراوح ما لين رالرك ع،ر عاما وذمسك ع،رة عاما وأحيانا تصل إلا تسمعك
ع،رة عاما .
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الق ل ب

القلببب هببو عضببو عضببلً مجببوم ٌببدف الببدم
ضببمن جهبباد الببدوران بمببا ٌشبببه عمب المض ب ة
مشببببكع العضببببو الراٌسببببً فببببً الجهبببباد القلبببببً
الوعااً أو ما ٌعرم بالجهاد الدورانً.
تشببك العضببلة القلبٌببة النسببٌ الفعببا و ٌفٌببا مببن
القلب حٌث ٌُؤمِّن تقلصها انتقا البدم وضب ه مبن
القلب إلى باقً األعضاء مما ٌجع القلبب محطبة
الضخ الراٌسٌة للدم من القلب إلى األعضاء
نتزوٌدها تاألكسجٍٍ انًحًم فً انددو انادا و يدٍ اندن تٍٍ ,يدٍ مدى ٌاداو اناهدة
تضخ اندو اناا و يٍ األعضاء وانًحًم تثاًَ أكسٍد انكنتاٌ إنى اندن تٍٍ نتُاٍتد
وتحًٍه يٍ جدٌد تاألكسجٍٍ وال ٌُحصن َام اندو نألكسجٍٍ فاظ ,وإًَا ٌحًم
أٌضا ياا غذا ٍة  ,وياا واقٍة نهجسى ,وٌعًم اناهة عهدى تايدٍه ا جًٍعدا إندى
كم خهٍد يٍدة يدٍ خ ٌدا انجسدى نكدً تاداو تا ٍمت دا ,كًدا ٌُادم انسداا م انعا يدة
(انثال) نتُاٍت ا فً انكهى تً ٍدا إلخناج ا يٍ انجسى عٍ طنٌق انًثاَة.
إٌ كًٍة اندو انتً ٌضخ ا اناهة فً انحانة انطثٍعٍة تثهغ  4.5إندى  5نتدن فدً
اندقٍاةًٌ ,كدٍ أٌ تدز ا إندى م مدة أ دعا عُدد اناٍداو تتًدايٌٍ يٌا دٍة ,و ند
تسثة تزاٌد عد نتات اناهة خ ل انتًايٌٍ.
تحتاج انعضهة اناهثٍة إنى  %7يٍ األكسجٍٍ انذي ٌحًه اندو إلَتاج طاقة
انضخ تانتانً ف ً يساســة جدا نُاص األكسجٍٍ ,وأي َاص فً كًٍة
األكسجٍٍ انااي إنٍ ــــا ٌؤ ي إنى َــــاع يٍ االستــا ب
ان هاا ً ٌؤ ي ألنى ٌعن تانذتحة انصديٌة .
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أبن سينا

اسمه أبو علً الحسٌن بن عبد هللا بن الحسن ببن هلبً ببن سبٌنا وهبو مبن
أشهر األطباء والعلمباء المسبلمٌن وكبان اببن سبٌنا قبد اشبتهر فبً علمبه الكبٌبر
الواس فً مجا الطب والفلسبفة واللبنان كانبا شبغله الشبا فبً حٌاتبه فبابن
سٌنا كان وال دا ٌعد من األواا ب حتبى أو مبن كتبب فبً الطبب وعلومبه
ولقد أطلق علٌه ع ّدة ألقاب كان أبردها اللقب الني أطلقه الغبربٌٌن علٌبه وهبو
لقب ( أمٌر األطباء ) وقد قام العالم الكبٌر ابن سٌنا بكتاببة الكثٌبر مبن الكتبب
إن تجادت هنه الكتب مبا ٌقبارب الب  200كتباب وقبد كانبت تحمب فبً طٌاتهبا
العدٌد من المواضٌ الم تلفة التى كانت تركد فً أ لبها على األمبور الفلسبفٌة
والطب ونحو نلك وقد كان أشهر كتاب من الكتب التً قبام اببن سبٌنا بتفلٌفهبا
كتابه الني ٌحم عنوان " القانون فبً الطبب " البني ب صبامداو طبوا سببعة
قرون كمرج راٌسً لعلم الطب .كان مولد ابن سٌنا فً العام  980م وقد ولبد
ونشف فً قرٌبة صبغٌرة ٌطلبق علٌهبا اسبم أفشبنا وهبنه القرٌبة تقب ببالقرب مبن
ب ارى كان ابن سٌنا متمٌّداو جداو وله العدٌد من األقوا المهمّة التً لهبا معبان
كثٌرة كقوله " :المستعد للشًء تكفٌه أضبعم أسببابه " والبوهم نصبم البداء
واالطمانان نصم الدواء والصبر أوّ طوات الشفاء
وفً الٌوم العاشر من شهر دٌسمبر من عام  1037مٌعدٌّة ارتح
ابن سٌنا عن هنه الحٌاة ودفن فً مدٌنة همنان اإلٌرانٌّة.
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ابن الهيثم
المن الهيممرم ممو ألمو علم الحسممن الممن
الحسمممن لمممن الهيمممرم عمممالم موسممموع
صمممل علومممما ،مممتا وحمممدم
إسمممالم ح ّ
إسممهاماي كليممرة فم ماممال الرياضممياي
واللصرياي والفيزياء .
وترك لصمك واضحك فم علمم الفلمك والهندسمك وحماد مب العيمون للدايمك
اديك وكما لرز ف عدد من المااالي مرل الفلسفك العلميك واإلدراك اللصرى
وأظهممر تميممزا لمامماالي العلمموم كافممك وتممرك لصمممك فم ممذا الماممال عممن ريم
تاارله الت أارا ما لانتهاامه للممنهل العلمم وكمما كتمب عمددا ممن المؤلفماي
القيمك وال زال العلم ر م ت وره يراك الفضل ف كرير من المكت،فاي العلميك
له.
الن الهيرم وعلم اللصرياي
كانممي ألحمماث الممن الهيممرم المتعلقممك لاللصممرياي سممواء النظريممك أو العمليممك
محل تقدير وأساسا للدايك عصر اديد ف ماال اللصرياي وتركزي ألحاره فم
ذا الماال علا دراسك النظم اللصريك لاستذدام المرايا واعتمد ل،مكل ذماذ
علا المرايا ذاي ال،كل الكروى والمقعرة والزيمغ الكمروى وممن ذمالل ألحارمه
حممام لإرلمماي النسمملك لممين زاويممك الس م قو وزاويممك االنكسممار ح م يث لممين مممن
ذ الل لحره ع دم تسويهما وكما كان له عد فد ممن اةلحماث المتعلقمك لقموى
تكلير العدساي .
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اناازاته:
حمممممام المممممن الهيمممممرم لتصمممممحيس لعمممممت
المفمممما يم السممممائدة فمممم ذلممممك الوحممممي
مستندا لذلك علا نظرياي وضعي ممن
حلل أرس و ول ليموس وإحليدس.
فاست ا إرلاي حقيقك أن الضوء يمنعكس ممن اةاسمام إلما العمين ولم ّين أن
العمليممك ال تحممدث لممالعكس كممما كممان االعتقمماد السممائد أن وكممما ينسممب إليممه
،رح
الفضل ف وضك ملادئ اذترا الكاميرا حيث كان الن الهيرم أول من ّ
العمممين ل،مممكل كاممممل موضمممحا وظمممائم أعضمممائها وكمممما أنمممه أول ممممن درس
التممأريراي المذتلفممك والعوامممل النفسمميك ليلصممار وياممد الم لممك علمما كتلممه
إيممراده لمعادلممك مممن الدراممك الرالعممك تتعل م لانعكمماس الضمموء علمما المرايمما
الكرويك ف كتاله المناظر وما زالي تعرم ذه المعادلك لاسمم "مسمألك المن
الهيرم" ولذلك اعتلمر المن الهيمرم المؤسمس اةول لعلمم المنماظر وممن أوائمل
رواد المنهل العلم وكما أنه كان رائدا ف ماال الفيزياء التاريليك حيمث
كان من اللذين اعتمدوا علا النتائل الصادرة عن الرصد والتاارب فقم فم
محاولك إليااد تفسير رياض دون اللاموء لتامارب أذمرى ليرلماي ولمذلك
ناد لأن الن الهيرم حام لتقديم إسمهاماي كليمرة فم كمل ممن مامال اللصمرياي
والفيزيمماء والتاممارب العلميممك كممما كممان لهممم مسمما ماي ف م علمموم الفيزيمماء
لصفك عامك ول،كل ذاذ ف علم اللصرياي .
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مسجد قباء

عندما دذل اإلسالم المدينك المنورة وعند ارة الرسول صلا هللا عليمه وسملم
إلا المدينك حمام المسملمون للنماء مسماد حلماء والمذى يعمد أول مسماد تمم لنماؤه فم
اإلسالم ويعتلر ران مسااد المدينمك المنمورة لعمد المسماد النلموى ال،مريم ليعمد أول
مساد ف اإلسالم .وتمم لنماؤه عنمدما وصمل الرسمول إلما المدينمك المنمورة و مو فم
الانوب الغرل من المدينك المنورة ويلعد حموال ذمسمك كيلمو متمراي عمن المسماد
النلوى ال،ريم .
يوامد لمه لئمر مماء تعمود نسملته ةلم أيموب اةنصمارى رضم هللا عنمه .و نما
نمذكر فم مذا المسماد ال،مهير القصمك المعروفمك عمن ملمرك ناحمك الرسمول صملا هللا
عليه وسلم عندما وصل الرسول إلما المدينمك المنمورة وحمال ةصمحاله دعو ما فإنهما
مأمورة وظلي تم ،حتا لركي ف مكان المساد و ناك تم لناؤه .
إن سلب تسميك ذا المسماد لاسمم مسماد حلماء فقمد حمال فيمه العلمماء :إن سملب
التسميك و اسم للئر ماء حيث ذكر ذلمك فم كتماب معامم الللمدان وكلممك حلماء تعنم
اسم لئر.
ولفضمل مذا المسماد وردي أيماي و أحاديمث كريمرة نمذكر منهما حمال هللا تعمالا
س َعلَما ال رت ْق َموى مِمنْ أَ رو ِل َي ْموم أَ َحم أَنْ َتقُمو َم فِيم ِه فِيم ِه ِر َامال ف ُيحِلمونَ أَنْ
س َ
ا فد أ ُ ن
(( لَ َم ْس ِ
َي َت َ ره ُروا َو ر
هللا ُ ُيحِب ا ْل ُم ر نه ِرينَ . )).
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،ارك الرسمول صملا هللا عليمه وسملم فم عمليمك اللنماء لهمذا المسماد لنفسمه و،ماركه
الصحالك رضوان هللا عليهم أيضا ف عمليك اللناء وكان صلا هللا عليمه وسملم أول ممن
وضك حارا ف حللك ذا المساد ال،ريم ومعه ألو لكر وعمر وحممزة رضم هللا عمنهم
و،اركوه لوضك حار المساد .
كان المساد ف لداياته لسي ا علا ،كل مرلك وال يزيد ول أحد أضالعه عمن سملعين
متمرا ولمه الكريمر ممن اةلمواب و يقمال إن لمه رالرمك ألمواب .وفم عهمد ذالفمك عممر المن
الذ اب رض هللا عنه تم توسمعك المسماد ل،مكل كليمر وزاد عمدد اةلمواب إذ أصملس لمه
سمتك ألمواب وفم عهمد الذليفمك ذى النمورين عرممان لمن عفمان تمم تاديمد اللنماء
واالستعاضك عن أ صان النذيل لالحار وتمي توسعك كليرة ف عهده .
فضل الصالة ف ذا المساد ال،ريم الذى لناه رسول هللا صلا هللا عليمه وسملم .حيمث
كان النل صلا هللا عليه وسلم يزور المساد ويصل فيه .
حال صملا هللا عليمه وسملم  :صمالة فم مسماد حلماء تعمدل عممرة  .رواه أحممد والترممذى
وصححه السيو .
وفم الصمحيحين عممن علمدهللا لممن عممر أن رسمول هللا صمملا هللا عليمه وسمملم  :كمان يممأت
حلاء يعن كل سلي كان يأتيه راكلا وما،يا حال الن دينار :وكان الن عمر يفعله .

ٔ7

جمـةل املـكتبة

عمماش فم الممدنيا ال يلتغم سمموى رضمما هللا وحممب علمماده المسمملمين أامممك عليممه أ ممل
الحديث أنه أكرر الصحالك روايك وحفظا لحديث رسول هللا صلا هللا عليمه وسملم مم
اةرت علمممما وروى أكرمممر ممممن ٓٓٓ٘ حمممديث .حمممافظ اإلسمممالم وسممميد الحفممماظ إنمممه
الصحال الاليل ألو ريرة علد الرحمن لن صذر الدوس ولد ف السنك  . ٔ9م
سنك  ٘99للميالد كان اسمه ف العصر الاا ل علد ،مس لن صذر وحمين أسملم
سماه الرسول عليه الصالة والسالم علد الرحمن لن صذر الدوس نسلك إلما حليلمك
دوس إحدى حلائل الازيرة العرليك .كان إسمالمه علما يمد ال فيمل لمن عممرو الدوسم
ف عام فتس ذيلر ف السنك السالعك للهارة و و وحمده المذى أاماب دعموة ال فيمل
ليسالم .
حاول ألو ريرة أن يدعو أمه إلما اإلسمالم كريمرا فكانمي تمرفت وذاي يموم عمرت
عليهمما اإلسممالم فألممي وحالممي ف م رسممول هللا ( كالممما س م نيئا فممذ ب ألممو ريممرة إلمما
الرسول ) و و يلك من ،دة الحزن ويقول :يارسول هللا إنا كني أدعو أمم إلما
اإلسالم و ا م،ركك فدعوتها اليوم فأسمعتن فيمك مما أكمره فماد هللا أن يهمدى أم
أل ريرة.
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فقال رسول هللا ( :اللهم ا د أم أل ريرة) فذرج ألو ريرة من عند الرسول فرحا
مستل،را لدعوة نل هللا وذ ب إلا أمه ليل،ر ا فواد اللاب مغلقما وسممك صموي
الماء ممن المداذل فنمادي عليمه أممه وحالمي :مكانمك يما ألما ريمرة و للمي أال يمدذل
حتا ترتدى ذمار ا رم فتحي اللنها اللاب وحالي :يما ألما ريرة أ،مهد أن ال إلمه إال
هللا وأن محمممدا علممده ورسمموله .فراممك ألممو ريممرة إلمما الرسممول يلك م مممن الفممرح
ويقممول :يمما رسممول هللا أل،ممر حممد اسممتااب هللا دعوتممك و ممدى أم ألم ريممرة فحمممد
الرسول رله وأرنما عليمه وحمال ذيمرا رمم حمال ألمو ريرة :يما رسمول هللا اد هللا أن
يحللن أنا وأم إلا علاده المؤمنين ويحللهم إلينا فقال رسول هللا :
(اللهم ح ّل ْب ُع َل ْيدَك ذا وأمه إلا علادك المؤمنين وحلب إلميهم الممؤمنين) حمال ألمو
ريرة :فما ذل مؤمن يسمك ل وال يران إال أحلن .
ول ألو ريرة ف عهد عمر لن الذ اب رض هللا عنه إممارة اللحمرين وكمان نائلما
لمروان لن الحكم علا المدينك فإن اب مروان كان و اةمير عليها .

عن وفاته :
و من لكما ،موحا إلما لقماء رلمه وحمين سمئل مما يلكيمك حمال :ممن حلمك المزاد و،مدة
المفازة وحال :اللهم إن أحب لقاءك فأحلب لقائ .
وتوف رض هللا عنه ف المدينك المنورة عن عمر نا ز  78عاما ف العمام  ٘7م
المواف  ٙ7ٙم ودفن ف اللقيك .
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ا ق رأ
كنت تغرق !

و

ةٌ ة ا الا ،اك وط ٌ ةٌ إالٍ رة امرة
ُكحر اَر برراح ‘ ا رررأ إحرري وئن ك ررث
جغر ’ جع جطصَص اي َ ة حجرإ ٍ ررأ
ةٌ كحار وعك الصا
و ٌ ة ر لحَلة جبَر ئلري أ صَرة ال ررا والث اةرة بر إ را لاصهحصعرات ،وكَرل أن
الالو الغر َة موحصة ححلَب شرعو وا وإثورا اري ال ررا  ،ووضر ال ررا والصعرةرة
اي ائصة أ ع أولوٍاجوا ،ومرن رار الحرتكَر ة رك أأكرر أن أو كاصرة وبلرث مرن ال رر ن
ال رٍع كاوث كاصة )) ا رأ))  ٍ ،و هللا جعالي (ا رأ اعع ح ر الرتً خارا) و رتق ئشراح
جاَاة لحرر ئبعرال اري جعرإ الل رر والث اةرة السربَإ اوو لإٍصران را  ،ةاإٍصران
الح َ ٌ ب ٍ ون ئب العاع وئ حاك مرا هللا ةرٌ ال رون ،وئبٍصران او صري أو الصحعطر
ٍ ّع ن ضعل أو و ص ةٌ ئبٍصان ،ومن ا جأجٌ ظصة الصعهب ال برى ل بَ ا محصرال
ارري الحررالٍّن والحعصررا ةررٌ م ر وخ هللا ٍ ررون مررن خررال
" ال ررر ن ال رررٍع " ،ةررالحر
"ال را " وجحوٍر أ واجوا ،و الون ئج ان مواح ال را ج حإ ملا َع اإٍصان.
الحَا الببرٍة باح رن وح مح امارة ،ووروامَم ال رون اصح را أن الحَرا كالعهارة
جررالوح وب جحو ررل ،كصررا أن العاررع أسبررث أن جسررع اإوسرران ٍعحصررال ارري وحات ررال مثررإ
الالوح الالموٍة والح لسَة والو صَة ،وكتل ٌ ال را  ،ةوٌ صثا ة الغرتا الروإرٌ
الررتً وعررَي اَر  ،وكررٌ ج حصررإ الررالوح اَ ررا أن وو ررع ررتا الغررتا ووسررحلَال م ر  ،سررع
وع س اي شإون إَاج را ،ومر اكحصرا وح ال ررا ع سرا ال أولسر ا اري الرح اص
من اوةــــ اح السابــَة ال ــام ة ةٌ ولــوع ـــا واعحــبالالوا ــأة ـاح ئٍها َة مـــلَـــال
ومصحعة ،و تا والَ  ،ةالوالف و أن ور ي أولس ا من خال ال را والر ٌ
صهحصعاج ا وصوبي ئلي جح َا إَا أة ــإ ل ا وو ائ ا ،و الون ـــتا ب ٍ ون
اك ح ٌ وب ج ــال .
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كاَاة و م ة

كتمماب ”كليلممك ودِمنممك“ كممان يسممما حلممل أن يتممرام إلمما اللغممك العرليممك لاسممم الفصممول
الذمس و ماموعك حصذ رمزيك ذاي مالك يمرتل لالحكممك واةذمال يمراس
أنها تعود ةصول نديك مكتوب لالسنسكريتيك و حصك الفيلسوم ليدلا .

محتوى الكتاب
كتاب كليلمك ودمنمك حافمل لذرافماي الحيموان ال يكماد يذلمو منهما لماب ممن ألوالمه حتما
ألواب المقدماي وكل لاب يحتوى علما ذرافمك ويلمك تتمداذل فيهما ذرافماي حصميرة
تتفاوي وال ترد فم معمارت است،مهاد ال،ذصمياي لهما فم محماوراتهم وتتمداذل
مممك لعضممها المملعت أحيانمما كممما يتميممز ممذا الكتمماب لممأن ألوالممه منتظمممك علمما النحممو
التال يلدأ دل،ليم لقوله للفيلسوم ليدلا  :عرفي ذا المرل وي،ير إلا ما سمل فم
اللمماب الممذى حللممه أو لممالقول :عرفممي مرممل فاضممرب لم مممرالل فيعممرت ليممدلا ممما ي،ممله
العنممموان الم،مممروح الم،مممو لمعرفمممك المضممممون رمممم يسمممكي فيسمممار دل،مممليم إلممما
السؤال :وكيم كان ذلمك و نما يلمدأ الفيلسموم مسمتهال لمالقول :زعمموا رمم يلمدأ فم
السرد.
كتاب كليلك ودمنك و كتاب ادم فهو ليس مارد سرد لحكاياي ت،تمل
علا ذرافاي حيوانيك لل و كتاب يهدم إلا النصس الذلق واإلصالح
االاتماع .
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توماس أديسو
( مخ رع المصباح الكهربائي )
من ف اشل ل أشهر عالم
توماس ألفا أديسمون(ٖٔ(ٔ8ٗ7 ٔ9
مذتر ,ورامل أعممال أمريكم  .اذتمر
العديممد مممن اةاهممزة الت م كممان لهمما أرممرا
كليممرا علمما الل،ممريك حممول العممالم مرممل
ت مممممموير اهمممممماز الفوتممممممو رام وآلممممممك
التصمممموير السممممينمائ لاإلضممممافك إلمممما
المصمملاح الكهرلممائ المتممو ل العملمم
الذى يدوم ويال .

أ ل عليه مراسل إحدى الصحم لقمب "سماحر مينلمو لمارك“ ويعمد أديسمون
من أوائل المذترعين الذين حاموا لت لي ملدأ اإلنتاج ال،امل والعمل الامماع علما
ن ا واسمك لعمليمك االذتمرا لمذا كمان يم ُعرم لأنمه أول ممن أن،مأ مذتلمرا ل لحماث
الصناعيك .
ُيعممد أديسممون رالممك أكرممر مذتممر إنتاامما فم التمماريد ويمتلممك ٖ ٔٓ9لممراءة اذتممرا
أمريكيك تحمل اسمه فضال عن العديد من لراءاي االذترا ف فرنسا وألمانيا.
كمممان لمممه الفضمممل فممم العديمممد ممممن االذتراعممماي التممم سممما مي فممم وسمممائل االتصمممال
الاممما يرى وف م ماممال االتصمماالي علمما واممه الذصمموذ، .ممملي تلممك االذتراعمماي
مسال االحترا اـل والل اريمك الكهرلائيمك للسميارة وال احمك الكهرلائيمك ومسمال
الموسيقا والصور المتحركك.
كان عمله ف ذه المااالي المتقدمك رمرة عمله ف وحمي ملكمر ممن مسميرته المهنيمك
كم،ممغل للتلغممرام وحممد وضممك أديسممون نظممام توليممد القمموة الكهرلائيممك وتوزيعهمما علمما
المنممازل وال،ممركاي والمصممانكل مممما أدى إلمما ت ممور اممو رى فمم عممالم الصممناعاي
الحديرك.

ٕٕ

جمـةل املـكتبة
لممدأي حصممك اذتممرا المصمملاح الكهرلممائ مممك أديسممون حممين مرضممي والدتممه مرضمما
،ديدا فقرر ال ليب أن يارى لها عمليك اراحيمك فوريمك ولكمن ..نماك م،مكلك ةن
الوحي كان ليال وال يواد ضوء كام ليرى ال ليب ما يفعل ف ذه العمليمك الدحيقمك
لذا اض ر لالنتظار حتا ،رو ال،مس لك يارى العمليك!!
ومممن نمما كانممي اللدايممك الذتممرا المصمملاح الكهرلمم فأذممذ أديسممون يسممتمر فمم
محاوالته وإصراره علما اذتمرا المصملاح الكهرلمائ لدرامك أنمه ذمات أكرمر ممن
 99تارلك فا،لك وف كل مرة عنمدما تف،مل تارلمك كمان يقمول “ مذا عظميم  ..لقمد
أرلتنا أن ذه أيضا وسيلك ير نااحك للوصمول لالذتمرا المذى أحلمم لمه” فكمان ال
ي ل عليها تاارب فا،لك لل تاارب لمم تمناس! وعلما المر م ممن عمدم نااحمه فم
عدد كليمر امدا ممن الممراي إال أن ذلمك لمم يدفعمه لليمأس لمل اسمتمر فم المحاولمك
وفعممال ف م عممام  ٔ879أنممار مصمملاح أديسممون لت،ممك الوامموه لهاممك لهممذا االذتممرا
العظيم واستمري الزاااك مضيئك ٘ٗ ساعك وحمال أديسمون لمسماعديه المما أنهما
ظلي موحدة لهذه المدة فلإمكان إضاءتها لمئك ساعك!

* وعن لعت مقوالي المذتر العظيم توماس إديسون:
– أنا لم افعل أى  ،ء صدفك ولم أذتر أى من اذتراعات لالصدفك لل لالعمل
ال،ا .
– إذا فعلنا كل اة،ياء الت نحن حادرون عليها ةذ لنا انفسنا.
– ليس معنا ان ،يئا ما لم يعمل كما تريد منه أنه لال فائدة.
– النااح ٔ %مو لك و  %99اهد.
– أنا لم أف،ل لل وادي ٓٔ آالم ريقك للنااح.
– نحن ال نعرم واحدا لالمليون من أى  ،ء.
– اـمال العظيمك تصنك اة،ذاذ العظماء.
– لك تذتر أني لحااك إلا مذيلك ايدة وكومك ذردة.
– اكت،في ٓٓٓٓٓٓٔ ريقك ال تؤدى الذترا الل اريك وحاولي
 99مرة لصناعك المصلاح الكهرلائ .
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عبد الحميد شوما
ولال بالالحصَال شومان ،مإعم الب العر ٌ ،ةٌ رٍة َث إ َ ا ةٌ ةاسحَن را
 ، 1890وشررا ت او ررالاح أن ٍعاصررر واإررال مررن أكثررر الصراإررإ خحرروح ةررٌ الحرراحٍ
الحررالٍ شرروال العررالع ةَوررا جحرروبت جسررَصة .ةظررإ ٍإح ر رراجم كأو ر إررال صررا ٍوررال
الص ح ة ،أوصا ئلي ا ح ان وجور رع الحرا رال و الحرٌ ب جحرأجي ةرٌ طرر جطراحن
الصطال ئب من خال ا ا حطا محَن.
ررال بالالحصَررال شررومان العررب ارري السررلر ئلرري ررال الصوهررر حث را ي ررن جح َررا مررا
ٍراو ق من لصوإات ،ةغا ح ئلي الوبٍات الصححال حراي ا  .1911وما ئن وصإ راك
إحي حاح ٍطإ الاَإ ال واح ةٌ صإ ؤور ،وجص ن ةٌ و ث طرَر مرن جح َرا ال هراح
جاو ال هاح ئلي أن أصب لالٍ مط ٍحصإ اعص ةٌ مالٍ رة وَوٍروحك لبلبسرة الهرا ب ،
ٍالح اَ ح حا ي وةَراي.
الأت الل رر جحبر إ لرالى بالالحصَرال شرومان ،مرالةو ا ي حسر الرول ٌ الطرا  ،اوبرا
صسا صة ر َة مبحركة ٍاحب ح صَرة اب حطرا العر رٌ ،وٍبر إ وروا لعصرإ ر رٌ
مبحرك ٍسوع ةٌ ع جا اب حطا ات ال اش ة وج صَحوا ،وألر ئٍصاورا ي م ر الرالوح الرتً
الصطاحف ةٌ إَا البعور وا حطا ٍات االاووا ،ةساحن عال أو رو لر ئلري
جو
الولن عال  18اما ي ةٌ الصوهر،ئلي م ا اة حئَم مهام ئ اح ر مطرر ،لاعرث اشرا
مطرً ةاسحَ ٌ
إرر ةٌ ال ا ر  ،لَحرح اَ ة ر جأعَم
مبحرك ئب أن ظروةا ي معَ ة إالث ون جح َا أل الصبرون.
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وةٌ را  1930وهر بالالحصَرال شرومان ةرٌ جأعرَم الب ر العر رٌ ،وا رحع لرح
ةرون لاب ةٌ العواصع العر َة لَ ون الب  ،كصا أحا ق ،ا ي ل إ العرر.
إَ ا " :لصا بمث اي جأعَم تا الب  ،لع أشأ أن ألاا اَ اعرصٌ أو اعرع
رٍحٌ َث إ َ ا أو االً ةاسحَن ،رإ اعرع اومرة العر َرة وول رٌ ال بَرر :ةسرصَح
الب العر ٌ".
و ل إ ئخالصر وجلاوَر والصبرا ى الحرٌ أحعرا ا لاب ر العر رٌ ،أصرب رتا الب ر
مررن أكبررر الصإعسررات الصطرررةَة أات ابمحررالا العر ررٌ والعررالصٌ .وظررإ بالالحصَررال
شرررومان ٍواكررر ح رررٌ الب ررر ئلررري أن جوةررراق هللا ةرررٌ العرررا  ،1974ووحً جثصاوررر
الثرى الصسهال او طي ةرٌ ال رال  ،وجسراع الراٍرة مرن عرالق أكبرر أوب ق بالالصهَرال
شومان ،لَواصإ السَر اي الالحر التً حعص والالق ،ة اوث ل طرصاج الواضرحة
طررص كررإ و حر ولا اجر ةررٌ
ةررٌ الحلرراظ ارري ررتا الطرررح اب حطررا ً ال بَررر ،وخ ّ
عرربَإ حةعحر واعررحصراح اب رراحق .وأصررب ل ررإ ألر مررن الب طررَات اب حطررا ٍة
ال بَر  ،ومن الرموب الباحب ةٌ ال حان الصطرةٌ ةٌ الولن العر ٌ.
و مررن أ صَررة ررع العاررع وجصوٍا ر وح اٍررة العاصررا وجبررهَعوع ،وح اٍررة اإ ررالان
اإوساوٌ العر ٌ .ومن ا حاو جر ة رر جأعرَم مإعسرة بالالحصَرال شرومان الحرٌ
أوب ر ث ررا  ،1978ةررالح ي أل ر الحوج ر واإٍصرران م ر الحاررع ال بَررر لعبررال الحصَررال
شومان وإس ال ومٌ رةعة اومة العر َة وما ٍه أن جباغ مرن م اورة ةرٌ مرالاح
العاع والح ال .
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ما

حقو االنسان

اإلنسان و أساس الكون و له يتم إعماره ولقد كرم إسمالمنا اإلنسمان أحسمن تكمريم
فلم ياعل ل،ذذ علا آذر فضال ال للون وال لانس وال لعر واعل أساس التفاضمل
و التقوى لهذا كمرم اإلسمالم واميمك المدياناي ممن حللمه اإلنسمان واماء علما أرمر ذلمك
تكريمه ممن حلمل الحقموحيين فم العمالم واعمل لمذلك حمانون عمالم اتفقمي عليمه كمل دول
العالم ومن صور ذا التكريم اإلعالن العمالم لحقمو اإلنسمان و يمره ممن المعا مداي
وحد تم تحضير وتأسيس أول معا دة اماعيك ف مالس أورولا و م (( اتفاحيمك حمايمك
االنسممان والحريمماي اةساسمميك )) وتممم التوحيممك علمما ممذه االتفاحيممك ف م مدينممك روممما ف م
الرالك ع،ر من ،هر ت،رين الران ف سمنك ٓ٘ ٔ9م وأول مما يلفمي النظمر فم مذه
االتفاحيك أنها ليسي أوروليك وال إحليميمك لمل إنهما ذاي مالك عمالم وأن فأئمدتها تعمود
علمما الاميممك  .ومممن أ ممم حقممو اإلنسممان والحريمماي اةساسمميك الت م واممدي ف م ممذه
االتفاحيك :
:
الحقو والحرياي ال،ذصيك
ٔ_ ح م الحيمماة واحتممرام الكرامممك االنسممانيك _ٕ .الح م ف م احتممرام الحيمماة الذاصممك.
ٗ_ الح ف اةمان .
ٖ_ حريك التنقل واذتيار مكان اإلحامك .
 _ٙحقو ااتماعيك واحتصاديك.
٘_ حريك التملك .
 _7حقو السالمك ال،ذصيك.
:
ومن أ م الحقو الفكريك
ٔ_ حريك االعتقاد ٕ_ حريك التعلير
ٖ_ حريك التعليم ٗ_ حريك الرأى
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محمود درويش
ممو مممن ألممرز ال،ممعراء الفلسمم ينيين
والعممرب المممذين ارتممل اسممممهم ل،مممعر
الرورة والو ن .
عممرم كأحممد أدلمماء المقاومممك والتحمممي
حصممممائده لالقضمممميك الفلسمممم ينيك حتمممما
سمممممممماه الممممممملعت ل،ممممممماعر الامممممممرح
الفلسمممم ين و ممممو ألممممرز مممممن سمممما م
لت وير ال،عر العرل الحمديث وإدذمال
الرمزيك فيه .
المولد والن،أ
ولد محمود درويش ٖٔ آذار عام ٔٗ ٔ9ف حريك اللروة ف الاليل لفلس ين ونزح
مك عائلته إلا للنان ف نكلك  ٔ9ٗ8وعاد إلا فلس ين متذفيا لياد حريته حد دمري
فاستقر ف حريك الاديدة ،مال رل حريته اللروة.

مؤلفاته
كانممي أول حصممائد محمممود درويممش عنممدما كممان اللمما ف م المدرسممك االلتدائيممك وألرز مما
"سال أنا عرل “ ولدرويش ما يزيد عن رالرين ديوانا من ال،عر والنرمر لاإلضمافك إلما
رمانيك كتب وحد ترام ،عره إلا عدة لغاي.

وفاته :

توف ف  9اّب عام  ٕٓٓ8لالوالياي المتحدة إرر ذضوعه لعمليك ال قلب المف توح
ودفممن لمدينممك رام هللا ف م الضممفه الغرليممك وأعلممن رئمميس السممل ك الفلس م ينيك مح م مود
علمماس الحممداد رالرممك أيممام فم كافممك اةراضم الفلسم ينيك حزنمما علمما وف م اة ال،مماعر
الفلس ين واصفا درويش ب "ع ا ،ف لس ين "
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حصيدة ل،اعر محمود درويش:

2

1

سال أنا عرل

فهل ترضيك منزلت
أنا اسم لال لقب !
سال أنا عرل
ولون ال،عر فحم ّ ولون العين لن ّ
وميزات  :علا رأس عقال فو كوفيك
وكف صللك كالصذر ..تذمش من يالمسها
وعنوان  :أنا من ذرلك عزالء…منسيك
،وارعها لال أسماء
وكل راالها ..ف الحقل وال َم ْح َار
فهل تغضب
سال… أنا عرل
سللي كروم أادادى وأرضا كني أفلحها
أنا واميك أوالدى
ولم تترك لنا ولكل أحفادى
سوى ذى الصذور..
فهل ستأذذ ا حكومتكم..كما حيال
إذن !!!!!
سال…
لرأس الصفحك اةولا
أنا ال أكره الناس وال أس و علا أحد
ولكن … إذا ما اعي آكل لحم مغتصل
حذار…حذار… من اوع ومن ضل

سال
أنا عرل
ورحم ل احت ذمسون ألم
وأ فال رمانيك
وتاسعهم سيأت لعد صيم
فهل تغضب
سال أنا عرل
وأعمل مك رفا الكدح ف محار
وأ فال رمانيك
اسل ّ لهم ر يم الذلز واةرواب والدفتر
من الصذر
وال أتوسل الصدحاي من لالك
وال أصغر أمام لال أعتالك
فهل تغضب
سال
أنا عرل
أنا اسم لال لقب
صلور ف لالد كل ما فيها
يعيش لفورة الغضب
اذورى
س ْي
حلل ميالد الزمان َر َ
الحق ِ
ب
وحلل تفتس ُ
وحلل السرو والزيتون
وحلل ترعر الع،ب
أل من أسرة المحراث ال من سادة ُن ُا ِ
ب
س ِ
ب
سب ..وال َن َ
وادى كان فالحا لال َح َ
يعلمن ،موخ ال،مس حلل حراءة الكتب
وليت كوخ نا ور من اةعواد والقصب
فهل ترضيك منزلت
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ن،ا اي النادى ف صور

اجتماعاث نادً القراء

زٍارة نادً القراء لدرب المعرفت

تواصل طالباث النادً بالمكتبت
ونشاط ( ملك المعرفت ) .

ٕ9

جمـةل املـكتبة

ن،ا اي النادى ف صور

مشاركت نادً القراء بمسابقاث القراءة
وبالتصفَاث المدرسَت

مشاركت نادً القراء بمسابقت تحدً
القراءة العربٌ علي مستوى المدٍرٍاث

زٍارة نادً القراء لدرب المعرفت
ومؤسست عبد الحمَد شومان
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ن،ا اي النادى ف صور

يذٌشة انًذسست ان ٍذة غادة دبو هذبت حكشو َادي
انقشاء ولذدهى  172طانب وطانبت يٍ يذسست اإلَاد
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تم
لحمد هللا
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