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 تقديم

 

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبزكاته، 

 MMTجاء مىقع ئجعلني أفكز للعالم الافتراض ي، محاكيا مىقع 

ن ألاحداث   املإجزةألاجىبي لتىفير مكان عزبي بأًدي عزبية لتدٍو

لتفيد بذلك غيرهم وتكىن وقىدا لهم ومزجعا . في حياتهم

. ٌستأوسىن به في خلىتهم

وكان اللقاء ألاول مع املىقع ألاجىبي في مدوهة رؤوف شباًك، 

بية،  ليتم بعده ئهجاس ئجعلني أفكز وتقدًمه في صيغة تجٍز

ن بعض  . ألاحداثلقيت استحسان مزتادًه، وتدٍو

 . حدث33وصلت لحد اليىم ئلى 
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 .التذييىات حسب تزتيب إضافتها في المًقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مقنا يف ىذا اميوم تفذح املوكع كعد امخجرية من خمخوف امزوار وامخؼرف ػىل 

 .الأخطاء املوجودة تو والاخد تنعيحة امـري نوخحسني من أأدائو وميالمئ امجليع

 .حتياثنا

اميوم وتيامن أأسري ػائدا محييت يف املطر امضديد، وجدت رجال جعوزا يسري وىو 

حيمل مظةل هحرية، فرست كريحا جدا منو لأحمتي من زخات املطر، وما أأن وظونا 

ىل مدخل تناية، حىت ثوكف امرجل وأأؿوق املظةل وأأغطاىا يل مث كال ىنا تييت : اؤ

آن، خذىا فبأهت حتخاهجا، وأأغطيا ملن حيخاهجا تؼدك  .ومن أأحذاج نومظةل ال
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 س نة ػىل صيادة خترجو من اجلامؼة يف ختعط 70اميوم حعل جدي ومعره 

دارة الأغٌلل جدي رجل أأغٌلل انحج ودليو رشاكثو، مكنو أأخربين أأهو ذاهر وحعل . اؤ

ػىل صيادثو ميويف توػد كطؼو موادلثو كبل أأن خترس مؼرنهتا مع مرض امرسطان 

 . ػاما مضت50منذ 

اسديلظت مبكرا تدون أأي رؾحة يف امؼمل، مكين دفؼت هفيس دفؼا حلاجيت 

طار  .نوٌلل يف غرص ىذا اميوم خرست وظيفيت، ويف غوديت نومزنل ثؼطل اؤ

س ياريت فذوكفت مخحديهل، مث اندضفت أأن الؤطار الاحذياطي حباجة نوخعويح 

وكف رجل ثس يارثو وغرض ػًل ثوظيًل لؤظالح الؤطار، رهحت مؼو . تدوره

 .وحكيت هل غن يويم، غرض ػًل وظيفة وسبأتدأأ من امـد مؼو
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فالسو، تيامن ظديلي امفلري منذ ولدثو  اميوم أأػون ظديلي امرثي منذ ولدثو اؤ

 .اصرتى تيذو امثاين تؼدما رحبت جتارثو

مك ننت أأمتىن مو امخلينا : وحنن حنخفل تذهرى زواجنا امخلسني، اتدسمت وكامت يل

 .أأجكر مما فؼونا
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اسديلظت مبكرا تدون أأي رؾحة يف امؼمل، مكين دفؼت هفيس دفؼا حلاجيت 

طار  .نوٌلل يف غرص ىذا اميوم خرست وظيفيت، ويف غوديت نومزنل ثؼطل اؤ

س ياريت فذوكفت مخحديهل، مث اندضفت أأن الؤطار الاحذياطي حباجة نوخعويح 

وكف رجل ثس يارثو وغرض ػًل ثوظيًل لؤظالح الؤطار، رهحت مؼو . تدوره

 .غرض ػًل وظيفة وسبأتدأأ من امـد مؼوtوحكيت هل غن يويم، 

وأأان أأكود س ياريت مسافرا تني تدلين، اندضفت أأين وسيت حافظة هلودي يف امحيت، وأأن اموكود 

وكفت يف مدخل احملطة اهخظر . املخحلي يف س ياريت من يذىة يب لأتؼد من أأكرب حمطة وكود

آخر، حىت جاء سائق صاحنة هحرية، فاكرتتت منو وأأان مرتدد، ورشحت هل ما  ملدم مسافر أ

ىل تييت، مكنو أأرص ػىل ملء خزان اموكود حىت  كرايض درامه كويةل حرجع يب اؤ حدث وسبأمخو اؤ

 .هنايخو ودفع يل مث كال، ملد ننت مثكل ذات يوم وفؼل أأحدمه مؼي ما فؼوخو مؼم مث رحل
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W3-ar 

موقع دروس مصورة يف 

 مجالات مختلفة

 PHP,Ajax, JQuery, Java 

 

 

 أعلن هنا عبر مراسلتنا

ads@efakkir.com 
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 س نة مريضة ابمرسطان ثضحم مبلء كوهبا من مزاح 27صاىدت صاتة معرىا 

ىذا املوكف جؼوين أأدرك حاجيت نوخوكف غن امضكوى من . اتنهتا ذات امؼامني

 .حيايت واهمتخع مبا ثوفر يل فهيا

وأأان أأس يح يف هينيا صاىدت لجئا من زميحاتوي حىك يل ومعديلي هيف أأهو مل 

فورا أأغطاه ظديلي تلية امضطرية اميت اكن يدناوميا، فرد .  أأايم3يذق طؼاما منذ 

 .ميكننا أأن هدضارك فهيا: ػويو امالجئ كائال
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وتيامن مجيع املسافرين يض خكون من ػدم وجود أأماهن هلم ػىل منت امطائرة، جساىوت مع 

املوظف وحضكت مؼو وكوت هل أأين ل أأماهع يف اجلووس يف تطن امطائرة مع احللائة 

تؼد اهخظار طويل، جائين ىذا املوظف ميضكرين ػىل . وامؼفش، فالأمه يل أأن أأظل

حسن مؼامويت هل وثفيمي نومضلكة، مث أأغطاين تطاكة سفر ػىل ادلرجة الأوىل، مؼوال 

 !الأمر تبأن تلية ادلرجات اكهت اكمةل امؼدد

اميوم سبأمت رجل أأغٌلل انحج يف امس حؼني من معره أأن هيديين هعاحئو امثالث 

اكرأأ غن يشء ل يلرأأ أأحد غنو، فكر يف يشء ل يفكر : نونجاح، فاتدسم وكال يل

 .أأحد فيو، افؼل صيئا ل يفؼهل أأحد
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اميوم سبأمت جدي، امطحية امؼسكري وتطل احلرب ورجل الأغٌلل امناحج، غن 

ههيا حبة، مث كال أأن كضيت : أأنرب اجنازاثو يف حياثو، فبأمسم تيد جديت، وهظر اؤ

 .جل حيايت مؼم

 ػاما من معرىا، وثدير خمزبا انحجا، وىو اميدف اذلي ػاصت 54اميوم ثحوؽ أأيم 

ظاجهتا مبرض رسطان ادلم، ويف 15منذ . حياهتا من أأجهل  س نة، اندضفت أأيم اؤ

مواهجة املوت، كررت أأيم الاس خلاةل من وظيفهتا وفذحت اخملزب اذلي اكهت حتمل 

 .تو وكررت حتدي لك يشء، امرسطان وحتليق ىدفيا، وجنحت ػىل لك الأظؼدة
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اميوم اس متؼت ملويوهري انحج يخحدث غن أأنرث ما هدم ػويو يف حياثو، وىو ػدم 

 .حضوره املحارايت اميت مؼة فهيا اتنو امعـري، وحفالت اتنذو يف املدرسة

 .اتدسمت فبأيب ميس مبويوهري، مكنو حرض مجيع مناس حايت أأان وأأيخ

امنجاح ىو حني جس خؼرض : اميوم سبأمت جديت غن ثؼريفيا نونجاح فلامت يل

 .حياثم املاضية، فذجدىا مويئة تذهريـات مجـيةل جتؼكل ثحذــسم

http://efakkir.com
http://w3-ar.com


 

 

أمتب 

يمنه أن تىشز أحذاثل هىا، ينفي فقط أن تلج مًقع إجعلىي أفنز 

يتشارمىا مًاقفا مه حياتل، لتنًن يقًدا للقارئ يعتبز بها يتعطيه 

. األمل ليبقى صامذا مفاية في الحياة

أعله 

يمنىل اإلعالن في المجلة بثمه رمزي ينفي أن تزاسل المًقع عه طزيق 

 ads@efakkir.com:البزيذ المخصص لهذا 

شارك 

شنزا لل على تحميل يقزائة المجلة، وتمىى أال تقف عىذك شارمها مع 

. غيزك، ياجعلهم يفنزين

شنزا 
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