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: ددلعاةمكل 
االنتخابات المصرية 

 ورؤية محايدة

مرت احداث االنتخابات النيابية فى جمهورية مصر 
العربية فى مرحلتها االولى بسالم وتحققت التوقعات 

التى توقعها الجميع بفوز ساحق للحزب الوطنى ولكن 
وألن الظروف اتاحت لى واثناء قضائى اجازة العيد فى 

ربوع مصر فقد شاركت وألول مرة منذ سنين  فى 
االنتخابات وذلك فى لجنة المدرسة الخديوية فى مدينة 

ساخنة جدا ولكنها وللحق اقول  القاهرة والتى  كانت
ما شاهدته ولمسته وحيث اننى لست من الحزب 

الوطنى حزب االغلبية فى مصر ولست من المعارضة 
: فإننى اسجل اآلتى من مشاهداتى 

كانت االنتخابات ساخنة ولكنها خالية من العنف - 1
وتدخل اجهزة االمن  وهى ظاهرة جديدة تبشر بالخير 

فى الحياة النيابية لمصر المستقبل 
اثبت االخوان المسلمون انهم الجبهه الوحيدة - 2

القادرة على منافسة الحزب الوطنى وذلك لقو تهم 
وقوة تنظيمهم رغم انهم ليسوا حزبا وليس معترفا بهم 

  .
مازال معظم الجماهير المصرية بعيدة كل البعد عن -3

اى انتخابات وكأنها تقول ان االنتخابت ليست حقيقية 
وهو موقف سلبى للشعب المصرى ال يعبر عن 

. الحضارة والتاريخ الذى يتباهى به المصريون
اثبتت االنتخابات فى مصر وهى دولة رائدة عربيا -4

وافريقيا اننا فى دولل العالم الثالث شعوبا قبائلية ال 
تعترف اال بالقبيلة والعشيرة وليس بالموقف 

والمبادىء  وهى اسوء ما فى اى انتخابات فى 
المنطقة العربية ومازال امامنا الكثير كى تكون عندنا 

 .  نحن العرب حياة نيابية حقيقية 

 

 

 

 هذا العددإقرأ فى   
االنتخابات المصرية ورؤية   :الـعددكـلـمة *

 2ص       بقلم رئيس التحرير محايدة   

 3أحمدعزالدين   صأخى الحبيب   :مختارات*
                   ركن المرأة* 
  4ص               (بنت النيل)لِك يا سيدتى -
َّٓ ٔؼـّخٌ ٌٕب    سأٜ اٌمشاء * - ُ٘ـ

        4ص                              (اثٛ ػجذاٌشؽّٓ)
ِؾّذ ػٍٝ ثبشب ِؤعظ ِظش :طٛسحاٌغالف *

 5ص                           (ِٕمٛي  )   اٌؾذ٠ضخ
 6ص   (ابن البلد)كيمو/    بقلم مع الشباب* 
              6صاخبار الجالية المصرية                * 
 (حسام جابر/ اعداد )
طؾزه ثبٌذ١ٔب * 

     7ص     (ا٠ٙبة ِؾّٛد فؤاد .د)                  
فضائح فترة الرياسة الثانية :  قضية للمناقشة*

                                    8ص                   ( احمدعاشور)المريكا
قصيدة  علالنى     +أدب   (ركن األدب )*
 9ص                            (ابن البشير) 
    المؤمنون ال يمرضون نفسيا  ة اإليـمـانواحــ*
                            10   ص    (غريب مصطفى/اعداد)

               ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                        (بداللطيف طارق ع)
  12ص                          منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

AL BASHIR MAGAZINE  *        
                                   

 Shereen  13.ص
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   ........  أخــى الحـبـيـب         :مختارات

ْٓ أٍََٔظ : أخى الحبيب َٟ ّللّاُ ػٕٗ)َػ ّٟ  (َسِػ ْٓ إٌّجِ ّٓ : "لَبيَ  (طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ)َػ ْٓ ُو َِ صاَلٌَس 

ْشَء الَ ٠ُِؾجُّٗ  َّ ٌْ ْْ ٠ُِؾّت ا أَ َٚ ب،  َّ اُ٘ َٛ ب ِع ّّ ِِ  ِٗ َسُعٌُُٛٗ أََؽّت إ١ٌَِْ َٚ َْ ّللا  ْٓ َوب َِ  ، ِْ ب َّ حَ اإِل٠ َٚ ّٓ َؽالَ ِٙ َعَذ ثِ َٚ  ِٗ ف١ِ

ْْ ٠ُْمَزَف فِٟ إٌّبسِ  ب ٠َْىَشُٖ أَ َّ ُْٕٗ، َو ِِ ْٔمََزُٖ ّللا  ْْ أَ ٌُْىْفِش ثَْؼَذ أَ ْْ ٠َؼُٛد فِٟ ا ْْ ٠َْىَشَٖ أَ أَ َٚ سٚاٖ )" إاِلّ  ، 

. (اٌجخبسٞ ِٚغٍُ

اإليمان ليس قواعَد صماء بال حياة، بل ىو عمل قمبي تتحرك لو المشاعر، وتِجيش لو العواطف، 
واإلسالم يريدك أن تعيش اإليمان، ال أن تكتفي بترديده بمسانك، حتى ..وتستمذ بو النفوس المؤمنة

ن أردت امتحان ذلك من نفسك بنفسك فانظر إلى ىذه الثالثة  :تشعر بحالوة ىذا اإليمان ولذتو، وا 

 .ـ أن يتقدم حب اهلل ورسولو لديك عمى حب من سواىما

. ـ وأن تحب أخاك المسمم هلل، ال لمنفعة وال لفائدة عاجمة

  .ـ وأن تكره الدخول في الكفر كما تكره النار ودخوليا
 

ًَ )َعْن َعْبِد ّللّاِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أوصيك و نفسى بأن ال تترك قيام الميل :أخى الحبيب َرِض

ا َعْبَد ّللّاِ الَ َتُكْن ِمْثاَ  "(صلى ّللا علٌه وسلم)َ ااَ َرُسواُ ّللّاِ  :َ ااَ  (ّللّاُ عنهما ٌَ
اِ .  ُ َنٍن  ٌْ اَم اللّ ٌَ اَ َ َتَرَ   ِ ٌْ ٌَ ُوُم اللّ  رواه البخاري ومسلم"َكاَن 

قيام الميل من بركات رمضان، وال ينبغي أن يكون أول عيدنا وآخره بيذه النافمة العظيمة ىو . 
-.شير رمضان، بل إن الشير الكريم يمنحنا فرصة رائعة لمتدريب عمى المحافظة عمى قيام الميل

ولو صميت أربع ركعات أو أكثر في أي وقت بين العشاء والفجر، إضافة إلى الثالث ركعات األخرى 
ن كان جوف الميل، واألوقات القريبة من الفجر ىي  التي تمي العشاء ـ لكنت ممن قام الميل، وا 

                                                              أخي، ال تكن بعد رمضان مثل فالن كان يقوم الميل، فترك قيام الميل.األفضل في ىذا األمر
 احمد عز الدين/ إختيار 
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 بنت النيل/ إعداد  ُسوـٓ اٌـّشأح 

 عند اتباع برنامج مايوكمينيك لتخفيف الوزن
   :ىذا الريجيم ىناك عدة نقط ىامة جدا يجب اتباعيا

 1.   .عدم شرب الماء أثناء تناول الطعام

من الماء بين  ( أكواب6)شرب لتر ونصف المتر 
  .الوجبات يوميا

 .2 

 يوم ويجب 13عدم اتباع ىذا البرنامج أكثر من 
  .العودة لألكل الطبيعي في اليوم الرابع عشر

 .3 

عدم اتباع ىذا الريجيم اذا كنت تشكو من أي أعراض 
  .مرضية

 .4 

  . كيمو عند اتباع ىذا البرنامج7 – 5من الممكن أن تفقد 

    األول  اليوم
قيوة بدون سكر : صباحا
قميل من السبانخ مسموقة + بيضتان مسموقتان : ظيرا

حبة بندورة + بالماء 
  سمطة بالزيت والميمون+ قطعة ستيك كبيرة : مساء

 الثاني اليوم
قطعة بسكويت + قيوة أمريكية مع سكر قميل : صباحا

بدون سكر 
 (زبدية صغيرة)سمطة فواكو + قطعة ستيك كبيرة : ظيرا
  ال شىء: مساء

قطعة + قيوة أمريكية مع سكر قميل : صباحا الثالث اليوم
بسكويت بدون سكر 

أو الزىرة أو )قميل من الكرفس+ بيضة مسموقة : ظيرا
حبة بندورة + مطبوخة بالماء مع قميل من الزبدة  (البروكمي

 (يوسفي)حبة كممنتينا + 
القميل + قطعة ستيك صغيرة + بيضتان مسموقتين : مساء

 من السمطة

  الرابع اليوم
قطعة بسكويت + قيوة أمريكية مع سكر قميل : صباحا

بدون سكر 
جزر مطبوخ أو مسموق مع قميل + بيضة مسموقة : ظيرا

قطعة سمك صغيرة + من الزبدة والماء 
 زبدية لبن صغيرة + (زبدية صغيرة)سمطة فواكو : مساء

  الخامس اليوم

ليمون + جزر مطبوخ مع قميل من الزبدة والماء : صباحا
حبة  + (من غير دىون)قطعة سمك كبيرة مشوية : ظيرا

بندورة 
سمطة بقدونس مع بصل + قطعة ستيك كبيرة : مساء

 وليمون وقميل من الزيت

  السادس اليوم
قطعة بسكويت + قيوة أمريكية مع سكر قميل : صباحا

بدون سكر  
سمطة + قطعة دجاج مقمية أو مسموقة أو مشوية : ظيرا
زبدية صغيرة من الجزر + بيضتان مسموقتين : مساء

 المسموق أو المشوي

 السابع اليوم
شاي بدون سكر : صباحا
فواكو + قطعة فخذ مشوية : ظيرا
  حسب ما تشاء ولكن بدون خبز: مساء

ان انقاص الوزن  :عند االنتياء من ىذا الريجيم
والمحافظة عمى الوزن الجديد يعتمد باألساس عمى اإلرادة 
وقوة العزيمة، لذلك يجب أن تتعمم بعد فقدان الكيموجرامات 
الزائدة كيفية المحافظة عمى وزنك الجديد بتغير اسموبك 

 وعاداتك في تناول الطعام

 

 

 ىُـنَّ نعمٌة لنا   :رأى القراء
اننا نحن الرجال نعمم ان اهلل خمق الرجل والمرأة سواء 

بسواء وجعل الرجل مسؤلية االمن واالمان ليما كما حمل 
 نالمرأة مسؤلية مستودع االجيال فى الكون  ومن ىنا فإ
النساء نعمة لنا نحن الرجال ويجب ان نحافظ عمى ىذه 
النعمة  وان نشكر اهلل عمى ىذه النعمة وأال نسئى ليا 

بسوء معاممتيا  والتعسف فى استخدام حق القوامة الذى 
فالمرأة اما وجدة واختا وبنتا وحفيدة ىى ، وىبو اهلل انا

.                  نعمة لمرجل ابا وجدا وزوجا واخا وابنا وحفيدا
   ابو عبد الرحمن/ بقمم
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 لمحمد عمى باشا  مؤسس مصر الحديثة   الذكرى المئوية الثانية:صورة الغالف

تولي محمد عمي باشا حكم   عام عمى200  وعمى مدار اسبوع احتفالية بمناسبة مرور فى شير نوفمبرتنظم 
 .مصر والعالم العربي وبعض الدول االجنبية مصر تتضمن مؤتمرات وندوات يشارك فييا اكثر من مائة باحث من

عصر محمد "لمثقافة عن  تبدأ ىذه االحتفالية التي تقيميا عدة جيات مصرية بمؤتمر ينظمو المجمس االعمى
محمد عمي الذي تولى حكم مصر في مرحمة  لمدة ثالثة ايام يقدم خالليا الباحثون رؤويتيم لتجربة" عمي

فترة "واكد االمين العام لممجمس االعمى لمثقافة جابر عصفور ان  .مفصمية من تاريخيا وتاريخ المنطقة العربية
االن بما  تحتاج الى الكثير من الدراسة والتقويم خاصة في المرحمة الدقيقة التي يعيشيا عالمنا حكم محمد عمي

والمؤتمر كما يؤكد رئيس  ".والمستقبل تحويو من تحوالت تضج بالجدل الثقافي والسياسي عن الماضي والحاضر
ال يستيدف الثناء عمى اسموب محمد عمي في " االدارة المركزية لمشعب والمجان في المجمس عماد ابو غازي

 ".محاولة جادة لفيم واستيعاب فترة ميمة جدا من تاريخ عالمنا العربي الحكم او االعتراض عمى اسموبو بل ىي

المشروع "ابرزىا   جمسة عمى مدار ايامو الثالثة25ويتطرق المؤتمرون الى مجموعة من المحاور خالل 
التحول "و" الحياة الثقافية والعممية"و "مشروعات العمران"و" الحياة االقتصادية"و" السياسي في عصر محمد عمي

وتنظم مكتبة االسكندرية  ".االقميمية وصمتيا بالمشروع السياسي لمحمد عمي ادارة االزمات"و" االداري والتشريعي
الكتب والوثائق القومية المصرية مؤتمرا يبدأ مساء  بدورىا بالتعاون مع المجمس االعمى لمثقافة وىيئة دار

واعتبر مدير االعالم في مكتبة االسكندرية خالد عزب ان احتفالية محمد  .ايام االثنين المقبل ويستغرق ثالثة
اقامت المكتبة  يونيو الماضي عندما/استمرار لالحتفاليات التي بدأتيا مكتبة االسكندرية في حزيران" عمي ىي

يشرح اىمية المطبعة ودورىا  معرضا خاصا عن مطبعة بوالق التي اسسيا محمد عمي الى جانب اصدار كتيب
واشار الى ان المؤتمر الذي سيعقد في مكتبة االسكندرية  ".في نشر الثقافة والمعرفة عمى صعيد العالم العربي

 فيو بعض الباحثين المشاركين في مؤتمر القاىرة الى جانب باحثين اخرين ويتطرق الى لمدة ثالثة ايام سيشارك

استشراف "واوضح ان المؤتمر ييدف الى  .محاور مشتركة ومختمفة عن تمك التي يتطرق ليا في مؤتمر القاىرة
في المنطقة العربية ومدى نجاح نموذج شخصية محمد عمي  تجارب االصالح والتحديث وتحميل شخصية الحاكم

 االجتماعي واالقتصادي والثقافي في مصر ما جعميا قاطرة لعممية التحديث في المنطقة في اجراء عممية التحديث

عن  وبيذه المناسبة سيصدر المجمس االعمى لمثقافة ثالثة كتب عن عصر محمد عمي مترجمة ".العربية
دار الكتب والوثائق القومية  االنجميزية والفرنسية وااليطالية في حين تصدر مكتبة االسكندرية بالتعاون مع ىيئة

كذلك تتعاون المكتبة مع اسبوعية  .خالل فترة حكمو كتابا يتضمن كل المراسيم واالوامر التي اصدرىا محمد عمي
االنكميزية يقيم تجربة محمد عمي في تحديث مصر بمشاركة باحثين  في اصدار كتاب بالمغة" االىرام ويكمي"

والعالم العربي واجانب جامعيين من مصر
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  ِغ اٌشـجبة

الصداقة حقوٌق وواجبات 
،  الصداقة الحقيقية ىى التى يكون اساسيا الصدق ان

وقد قيل قديمًا ان صديقك ىو من صدقك فى جميع 
وال تكون الصداقة مع المنفعة والمصالح ألن ، األحوال 

ىا الُتقدر بأى مال والصديق ـالصداقة ال ثمن ليا بل إن
ء الحقيقى ىو من تجده فى وقت الشدة قبل وقت الرخا
وىو الذى تجده عندما تحـتاج اليو ال عندما يحتاج 

والصداقة كأى قيمة سامية عميا فإن عمييا  ،ىواليك
واجبات وليا حقوق ويجب عمى كل إنسان ان يمتزم بـيذه 

 اول الطريق والحقوق قبل ان يسأل عن الواجبات وىذا ه
لمصداقة الحقيقية والسميمة والتى نرى الكثير منيا بين 

 ىنا فإننى اريد ان اناقش نمو.الشباب فى كل مكان
موضوعا ربما يكون غريبًا عمى مجتمعنا الشرقى  ولكنو 

وىو ىل ىناك صداقة  حقيقية ، ميم جدا لنا نحن الشباب 
 بحقوق ةبين الشاب والفتاة وىل إذا التزم كل شاب وفتا

وواجبات الصداقة يمكن ليذه الصداقة ان ترى النور ام ان 
التقاليد والعادات بل واحكام الدين تمنع من وجود ىذه 

نا نرى فى المجتمعات الغربية صورًا إن، ىارمالصداقة وتح
من ىذه الصداقات وىى تتكون فى النور وامام الجميع وقد 

 ىذه بيقول قائل ان ىناك من المفاسد الكثير بسب
الصداقات ولكن ىل لو التزمنا بالدين والصدق ىل يمكن 

وىل صداقة االنترنت عبر ، ان توجد ىذه الصداقة ام ال 
غرف الدردشة فى االنترنت ىى حرام كميا ام اننا قد نجعل 
منيا سببا لتبادل المعارف والثقافات خصوصا اذا كانت 

اننى اعمم ان ىذا الكالم قد ، بمعرفة األىل وتحت مراقبتيم 
 ولكن الحقيقة ان الصداقة ىى قيمة عميا يغضب الكثير

لمجميع 
 اثٓ اٌجٍذ/  ثمٍُ .                                

  أخبار الجالية المصرية 
 

تابع ابناء الجالية المصرية انتخابت - 1
مجمس الشعب المصرى فى مرحمتو األولى بكل 
اىتمام وال حظ الجميع مدى التغير الحادث فى 
نوعية االنتخابات من ناحية المرشحين وطريقة 
االنتخاب والدعاية االنتخابية وتمنى الجميع 

. لمصر حياة نيابية حقيقية 
قضى ابناء الجالية المصرية فى الدوحة - 2

اجازة عيد الفطر المبارك فى مدينة الدوحة وىم 
يستمتعون بجو الدوحة فى العيد من حفالت 

. وافراح
عاشت جماىير الكرة المصرية ليمة من - 3

ليالى الف ليمة وليمة وذلك عندما فاز النادى 
االىمى عمى نادى النجم الساحمى التونسى فى 

 فى نيائى 3/0ممعب الكمية الحربية فى القاىرة 
بطولة االبطال االفريقية وفوز االىمى بكأس 
البطولة  وتأىل ايضا لبطولة العالم لالندية 

-  11 -  2005 المقامة فى اليابان فى ديسمبر 
 وقد عادل االىمى بفوزه ىذا غريمو الزمالك  15 

 بدون ىزيمة مثل 52حيث وصل الى المباراة 
. 2004الزمالك فى عام 

 
ر  حسام جاب/ إعداد               

   نائب رئيس مجمس الجالية المصرية بالدوحة 
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  ايياب محمودفؤاد.                     اشراف د                صحتك بالدنيا

و لكن من خالل وجية , كنت أنوي الحديث عن أنفمونزا الطيور و الحقيقة الطبية فيما يتعمق بطريقة انتشارىا و الفاكسين الخاص بيا *
يمكن تحرييا  أن كل ما نشر شابو كثير من السياسة بشكل أوباخر لدرجة أن الحقيقة الطبية المجردة أصبحت ال نظري كطبيب أري

 "أعتذر لقراء مجمة البشير عن الكتابة في ىذا الموضوع الي أن تتضح الحقيقة العممية كاممة, لذا . بدقة
 

 فاز بجائزة نوبل للطب بعد ان حول نفسه الى فأر تجارب

 

 أٗ رؾٛي اٌٝ فأس رغبسة ثششٞ ٚرٕبٚي خ١ٍطب ِٓ ثىزش٠ب ١ٌضجذ 2005لبي ػبٌُ اعزشاٌٟ رمبعُ عبئضح ٔٛثً ٌٍطت ٌؼبَ 

. ٔظش٠زٗ ثأْ اٌزٛرش ١ٌظ اٌغجت فٟ االطبثخ ثبٌمشؽخ

 ػٓ اوزشبفّٙب اٌزٞ رٛطال ا١ٌٗ ػبَ 2005ٚفبص االعزشا١ٌبْ ثبسٞ ِبسشبي ٚسٚثٓ ٚاسْ ثغبئضح ٔٛثً ٌٍطت ٌؼبَ 

 ١ٌٚظ اٌزٛرش ٘ٛ اٌزٞ ٠غجت اٌزٙبة ٚلشػ Helicobacter pylori ثبْ ثىزش٠ب ١ٍ٘ىٛثبوزش ث١ٍٛسٞ 1982

. اٌّؼذح

أٗ رؾٛي اٌٝ فأس رغبسة ثششٞ ٚلبي ِبسشبي اٌزٞ لؼٝ ٠َٛ اٌضالصبء فٟ رٍمٟ ِىبٌّبد اٌزٕٙئخ ِٓ ع١ّغ أؾبء اٌؼبٌُ 

ٚلبي ِبسشبي ٌظؾف١١ٓ فٟ ث١شس ػبطّخ ٚال٠خ اعزشا١ٌب .إللٕبع ِزشىى١ٓ ثأْ اٌزٙبة ٚلشػ اٌّؼذح ٠ٕزغبْ ػٓ ثىز١ش٠ب

." ٌُ افىش فٟ رٌه وض١شا ِٚٓ اٌّؾزًّ إٟٔ ٌُ اوٓ أللذَ ػٍٝ رٌه ٌٛ فىشد فٟ االِش ١ٍِب"اٌغشث١خ 

اٌٝ أزشبس ِؼبداد ؽ٠ٛ١خ ٚػمبل١ش ٌؼالط ِؼظُ اٌمشػ ِّب غ١ش  ( ػبِب68)ٚٚاس٠ٓ  ( ػبِب54)ٚادٜ اوزشبف ِبسشبي 

ٚثؼذ اْ رٕبٚي اٌجىزش٠ب ػبٔٝ .ؽش٠مخ اٌزفى١ش اٌطج١خ اٌزم١ٍذ٠خ أزان ٚادٜ اٌٝ رخف١ف ِؼبٔبح ِال١٠ٓ االشخبص ع٠ٕٛب

ِبسشبي ِٓ غض١بْ ٚلٟء ٚاالَ فٟ اٌّؼذح ٌىٕٗ رغبٚص رٍه االػشاع ثّغبػذح ػالط ِشبثٗ ٌّغّٛػخ اٌّؼبداد اٌؾ٠ٛ١خ 

ٚلبي أٗ ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ٗ خ١بس .ِٚضجطبد افشاص اٌؾّغ اٌزٟ ٠زُ ٚطفٙب ثظٛسح شبئؼخ ؽب١ٌب ٌّٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ رٍه االػشاع

عٜٛ اطبثخ ٔفغٗ ثبٌؾبٌخ إللٕبع اؽجبء ِزشىى١ٓ ثبْ ثىز١ش٠ب ١ٌٚغذ اػشاع لشػ اٌّؼذح ٟ٘ اٌزٟ ٠ّىٓ رغؼً إٌبط 

وبْ ٠ٕجغٟ ألؽذ . وبْ ٠ٕجغٟ ألؽذ اٌم١بَ ثزٌه"ٚلبي ِبسشبي ١ٌٙئخ االراػخ االعزشا١ٌخ .ػشػخ ٌالطبثخ ثغشؽبْ اٌّؼذح

." رٕبٚي ٘زٖ اٌجىزش٠ب ٚاالطبثخ ثبٌّشع

ٚلبي ٚاسْ اْ و١ٍّٙب وبْ فٟ اٌجذا٠خ غ١ش ساغت فٟ ٔشش رٍه ."وبٔذ ٘زٖ اٌطش٠مخ اٌٛؽ١ذح اللٕبع اٌّزشىى١ٓ"ٚربثغ لبئال 

إٌزبئظ ثغجت اٌطش٠مخ اٌزٟ اطبة ِبسشبي ثٙب ٔفغٗ ١ٌؼبٟٔ ِٓ االػشاع ٚالْ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطال ا١ٌٙب وبٔذ رّضً 

اػزمذ اٌغ١ّغ أزان اٌٝ ؽذ ِب إٔب وٕب ِغب١ٔٓ الْ االِش وٍٗ وبْ خبسعب ػٓ اٌّأٌٛف "ٚلبي ٚاسْ ٌظؾف١١ٓ .رغ١١شا عزس٠ب

." ٌٍغب٠خ ٚفمب ٌّفب١ُ٘ اٌطت اٌؼبد٠خ اٌزٟ وبٔذ رذسط فٟ رٍه االٚٔخ

ثبٌٕغجخ ٌٟ أُٙ طذلٛا سع١ّب ػٍٝ وً اٌؼًّ اٌزٞ لّذ ثٗ ٚوً اٌّزبػت اٌزٟ الل١زٙب ٚوً  (عبئضح ٔٛثً)رؼٕٟ "ٚاػبف 

ٕٚ٘أ سئ١ظ اٌٛصساء االعزشاٌٟ عْٛ ٘بٚاسد االص١ٕٓ ٠َٛ اٌضالصبء ٚلبي اْ ػٍّّٙب وبْ اٌغجت فٟ ."ِب ٚعذرٗ ِٓ أىبس

ٌمذ دِش اٌجؾش اعطٛسح وبٔذ ِٕزششح ػٍٝ ٔطبق "ٚلبي ٘بٚاسد ٌظؾف١١ٓ .ساؽخ ِال١٠ٓ ِٓ إٌبط ؽٛي اٌؼبٌُ

٠ٚشىً ٚاسْ ِٚبسشبي اٌٍزاْ وبٔب ٠ؼّالْ فٟ ِغزشفٝ ث١شس اٌٍّىٟ فٟ غشة ."ٌمذ وبٔذ اٌغبئضح ِغزؾمخ ٌٍغب٠خ."ٚاعغ

. اعزشا١ٌب ػٕذِب اوزشفب ثىزش٠ب ١ٍ٘ىٛثبوزش ث١ٍٛسٞ اٚي فش٠ك اعزشاٌٟ خبٌض ٠ؾظً ػٍٝ عبئضح ٔٛثً فٟ اٌطت

 .ٚرمبػذ ٚاسْ ؽب١ٌب ٌىٓ ِبسشبي ٠ٛاطً دساعخ رأص١ش اٌجىزش٠ب ػٍٝ اٌجشش ٚاٌؾ١ٛأبد

 1426/رمضان/ 7 -  2005/ولتشريه األ/ 11الثالثاء -شبكة النبأ المعلوماتية 
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 (أحمد عاشور/ بقلم  )                                                   ةقـضـية للـمـناقـشـ
 

 "اٌش٠بعخ اٌضب١ٔخ فٟ أِش٠ىب فؼبئؼ فزشح"
 

يبدو أن التاريخ كان قاسيا عمى عدد من الرؤساء األمريكيين خالل فترة رئاستيم الثانية التي شيدت تفجر ما يمكن وصفو 
.  , ويبدو أن الرئيس األمريكي جورج بوش سيكون أحدث من تصيبو ىذه المعنة"بفضيحة فترة الرئاسة الثانية"

بإعاقة مجرى "مدير مكتب نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني قد قدم استقالتو من منصبو, وذلك اثر اتيامو لويس ليبي وكان 
واتيم لويس ليبي أيضا باإلدالء بأقوال غير . عمى خمفية قضية تسريب اسم أحد عمالء االستخبارات" العدالة والحنث باليمين

وقد قبمت .  صحيحة أمام لجنة التحقيق الفيدرالية خالل التحقيق الذي استمر عامين
. استقالة ليبي عمى الفور  

 جوزف ويمسونعميمة االستخبارات المركزية األمريكية, وىي زوجة  فميري بميم وكان اسم
. وىو سفير أمريكي سابق من منتقدي الحرب في العراق, قد سرب إلى أحد الصحفيين

ويواجو ليبي في حال . ويعتبر تسريب اسم عميل لالستخبارات األمريكية جريمة فدرالية
. سنة وغرامة تتجاوز المميون دوالر30إدانتو حكما بالسجن قد يصل إلى   

وكان الرئيس بوش قد أكد أن تركيزه سيظل منصبا عمى إدارة شؤون البالد رغم إدانة 
عاقة مجرى العدالة ىذه ىي الحمقة األخيرة, والتي لم تنتو بعد, من مسمسل لعنة . مستشار في البيت األبيض بالشيادة الزور وا 

.فترة الرئاسة الثانية  
وكان بطل الحمقة السابقة ىو    الذي تفجرت فضيحة بل كمينتون الرئيس السابق 

مونيكا لوينسكي عالقتو بالمتدربة  . خالل فترة رئاستو الثانية  
أما بطل أشير حمقات ىذا  الذي خرج ريتشارد نيكسون , فكان الرئيس لالمسمس
من البيت األبيض بعد عام  ونصف العام فقط من بدء فترة رئاستو الثانية إثر تفجر 

. الشييرةووتر جيت فضيحة   
وحتى الرئيس رونالد ريجان, الذي أرىق االتحاد السوفيتي السابق من خالل برنامج حرب النجوم وقد 

انتيى األمر بانييار الكتمة الشيوعية, لم يسمم من فضيحة فترة الرئاسة الثانية فقد خرج موصوما 
مرارة فضيحة الفترة دوايت ايزنياور وفي الخمسينيات ذاق الرئيس   .بفضيحة إيران كونترا

.الثانية عندما استقال رئيس طاقم العاممين في البيت األبيض بعد اعترافو بتمقي ىدايا  
 في الثالثينيات وخالل فترة رئاستو الثانية زيادة فرانكمين روزفمت وقبل ذلك, حاول الرئيس 

, وقد لقيت محاولتو ىزيمة ساحقة في مجمس 15 إلى 9عدد أعضاء المحكمة العميا من 
.الشيوخ الذي اعتبر أن روزفمت يحاول معاقبة المحكمة العتراضيا عمى بعض سياساتو  

 
         BBCعن ال**   

  

 

  كمينتون

 

  نيكسون
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ابن البشير : اعداد                        ركن األدب

 أدب  

 ؟ الُخمق ما ىو عزيزي أتدري

يجب أن يفعل, لذلك ال أسمي  عندي ىو شعور المرء أنو مسئول أمام ضميره عما  الُخمق
وال العفيف عفيفًا حتى يعف  الكريم كريمًا حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العالنية,

حتى يصدق في أفعالو  في حالة األمن كما يعف في حالة الخوف, وال الصادق صادقاً 
عيناه, وال المتواضع  ِصدقو في أقوالو, وال الرحيم رحيمًا حتى يبكي قمبو قبل أن تبكي

 .فيو متواضعًا حتى يكون رأيو في نفسو أقل من رأي الناس

 المرحوم مصطفى لطفي المنفموطي     
_______________________________________________________ 

 )*((ػـٍال ٔـٝ  )لظ١ذح 
     

     ػـٍالٔٝ  أٚ   فئرشوبٔٝ  ٚشبٔٝ        ٚدػبٔٝ   أُعت ٌّٓ  لـذ  دػبٔٝ 

َُ    لش٠جبً        ٚطـذلزُ    ٌىـٓ   ثـأٜ   ثـ١بٔٝ      لٍُزّب    رٕغٍٝ   اٌغ١ٛ

ُٓ   ٌىٓ        ٌغُذ أُدِـٝ  ثبٌطـؼٓ  إال  ثٕبٔٝ      أٔب ؽُٛي   اٌضِبْ ِ  اؽؼ

 ِْ     ِـٓ   سآٔٝ  فمذ   سآٔٝ   ٌٚىٓ        ٌـُ ٠ؼؼٕٝ  فٝ  وفـخ    ا١ٌّضا

 ِْ ِْ   ٚاٌخـال     ٌغُذ  اثىٝ ٌٙغش  عٍّٝ ٌٚىٓ        ٌفـغبد      األخـــٛا

 ِْ َْ  ثبألشغب      فذػ١ٕٝ  ِٓ ُؽغٓ ٚعٙه ِ إٔٝ        لذ ػـشثُذ  االشغب

    ِْ ١ٌَظ ث١ٕٝ ٚث١ٓ خِّشَن ٠بطبؽٝ       ٚفـبٌق    إال  ػــٍٝ    األؽــضا
   ___________________________

 
اؽّذ ِبػٝ ِؤعظ عش٠ذح اٌّؤ٠ذ اٌش١ٙشح فٝ ٔٙب٠خ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش /لظ١ذح ػٍالٔٝ ٌٍش١خ   (*)

ػٍٝ ٠ٛعف ِؤعغب عش٠ذح اٌّؤ٠ذ ٚ ّ٘ب  ش١خب اٌظؾبفخ اٌّظش٠خ /     فٝ ِظش ٚ٘ٛ ٠ؼزجش ٘ٛ ٚص١ٍِٗ اٌش١خ

.        ؽ١ش وبٔذ عش٠ذح اٌّؤ٠ذ  اٚي عش٠ذح ِظشثخ ٚ٘ٝ اٚي عش٠ذح ٚؽ١ٕخ ٔب٘ؼذ االعزؼّبس االٔغ١ٍضٜ فٝ ِظش
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                             المؤمنون ال يمرضون نفسيا     ٚاؽخاال٠ّبْ

    يقسو الكثيرون عمى مرضانا ويتيمونيم بضعف األيمان ويؤكدون ليم ان الصحة النفسية من عالمات قوة 

اليقين وان المؤمنين ال يصابون بالمرض النفسي وال يقف األمر عند ىذا الحد فإذا مرض أحدىم واشتدت معاناتو 
 00 كان األيمان يمنع المرض النفسي 00 (كيف تقول ىذا وأنت رجل مؤمن 0وطمب مناظرة الطبيب النفسي قيل لو 

 ودعونا نناقش ىذا االتيام الباطل فضال عن قسوتو ك ىل 00فيم أذن ال يرحمون وال يتركون الناس لرحمة ربيم 
ينتج المرض النفسي من نقص األيمان ؟؟؟ وىل المؤمنون ال يمرضون نفسيا ؟ظ ونبدأ فتقرر ان االنسان يحتاج الى 

عقيدة يرتكز عمييا وتكون عونا لو لمواجية مصاعب الحياة وكروبيا خاصة أننا ندخل ألييا فال نمبث ان نغادرىا 
وسريعا تمضي سنون الشباب حتى نجد أنفسنا بين المسنين ىذا إذا لم يتذكرنا الموت قبميا والعمر يجري والحياة 

 واأليمان ركن ىام في تكوين الشخصية وعامل من عوامل استقرارىا يربط االنسان بالكون وخالقو وينظم 00قصيرة 
عالقتو مع اآلخرين ويوضح لو طريقا يسمكو لموصول الى ىدف واضح وحدد واأليمان يعممنا الصبر وتقبل القضاء 

 كما أنو يفتح لنا باب الغفران ويقمل مشاعر الذنب المتراكمة إذا حدنا عن الطريق ن والدنيا كما نعمم 000والرضا بو 
فاهلل يبتمينا بالسراء والضراء بالغني  (ولنبموكم بالشر والخير فتنو  )أنيا دار اختبار يبتمينا فييا اهلل بالخير والشر 

الميم أنا نعوذ بك من شر ما " والفقر وبالصحة والمرض بل انيم يرددون دعاء عمى مدى استيعابيم ليذا المنطمق 
فالمرض أذن ابتالء يصيب الجميع فارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة والزكام " أعطيتنا ونعوذ بك من شر ما منعتنا 

والصداع والشمل وفقر الدم والسرطان تصيب المؤمن والكافر ولو كان اليمان يعفي من األمراض العضوية أو النفسية 
لكانت ىذه حجة عمى الكافرين ألن التمييز بين المؤمنين وغيرىم لن يكون صعبا عندىا ولكن ىناك من سيجادل في 

 أما األمراض النفسية فأمرىا مختمف فالناس 00ىذا الكالم عمى أساس أن المراض العضوية يصح عمييا ما ذكرنا 
 ونحن نحيل ىؤالء الى الباب الذي أفردناه عن 00ليس لدييا مانع ان يشتكي الجسد لكنيا ترفض المرض النفسي 

كون األمراض النفسية عضوية المنشأة ونجمل القول أن األيمان لو دور إيجابي غير مذكور في تكامل الشخصية 
مما يساعد المرء عمى إعادة تقييم الكروب وعدم الجزع اذا تعرض ليا والى الصبر عمى المكارة وتقبل القضاء والى 

لكيال تأسوا عمى ما )عدم المبالغة في المشاعر فال يشتد فرحنا إذا ضحكت لنا الحياة وال نياس إذا أدارت عنا وجييا 
واأليمان يجعل مال أفضل النو يؤدي الى توازن الشخصية واستقرارىا كما أنو يجعل لعممو  (فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم

ولعمو شبيو بالغذاء الجيد والرياضة البدنية 00معنى ولحياتو مغزى ومع كل ىذا فاأليمان ال يمنع المرض النفسي 
 كفانا ىجوما عمى المرضى وكفانا تحميميم ىموما 00تقوي األجسام لكنيا ليست ضمانا لعدم اإلصابة باألمراض 
               (منقول عن مجمة النفس المطئنة )    فوق ىموم كأنما ال ينقصيم اال ىذا االتيام بنقص األيمان

 غش٠ت ِظطفٝ/ اػذاد 

 



   هـ1426          شوال(ثامنة لانة سلا)الخامس و التسعون لعدد         ام 2005نوفمبر  

 

مجلة البشير 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

ؽبسق ػجذ اٌٍط١ف :ِظطفٝ داٚد،ِشاعؼخ:أؽّذ ػبشٛس،األششاف اٌفٕٝ/عؼ١ذ اثٛاٌؼضا٠ُ،  ِذ٠ش اٌزؾش٠ش/سئ١ظ اٌزؾش٠ش                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ة .                                                                ع١ّغ اٌّشاعالد ثأعُ سئ١ظ اٌزؾش٠ش ص 

  11 

 " عنوان غير من صفحة "                                                     

 "ػ١ٍٙب رـغــؼخ ػـشــــش"                                          

  19الرقم ..  من اإلعجاز الحسابي في القرآن الكريم                     

  حرفا 19أول آيو في القرآن في سورة الفاتحة والمعروفة بالبسممة تتكون من  . 
   6 = 114 سورة و 114يتكون القرآن من x 19.  

  19  = 6346 = 112+ 6234و  (البسمالت  ) آيو غير مرقمو 112 آيو مرقمو و6346يحتوى القرآن عمى x 
  .19  = 6+3+4+6 حيث أن  19 مجموعيا  يساوى 6346والحظ أيضا أن مكونات الرقم  . 334

  سورة النمل تحتوى عمى  ) مرة في القرآن عمى الرغم من عدم وجود بسممة في سورة التوبة 114تتكرر البسممة
  .X 6 19 = 114 فإن بالتالي و (بسممتين

  سوره بالتمام 19بين البسممة الناقصة في سورة التوبة والبسممة الزائدة في سورة النمل  يوجد . 

  342لوجدنا المجموع  (27+......+14+13+12+11+10+9 )لو جمعنا أرقام السور بين سورة النمل وسورة التوبة  
 =18x 19.  

  342 ىو أيضا عدد الكممات بين البسممة الناقصة في سورة التوبة والبسممة الزائدة في سورة النمل  342ىذا المجموع 
 =18X 19.  

  كممة 19 والتى تتكون من5 الى 1أول ما أوحى إلى النبي من سورة العمق  اآليات من . 

  4 = 76 ،حرف 76ىذه التسعة عشر كممة في أول الوحي تحتوى  عمى X 19.  

  آيو 19سورة العمق وىى أول ما نزل من القرآن تتكون من . 

  من آخر القرآن 19سورة العمق وضعت في الترتيب رقم . 

   16 = 304 حرفا  304سورة العمق تتكون من x 19.  

   كممة19سورة النصر تتكون من . 

  حرفا19 تتكون من  اآلية األولى من  سورة النصر . 

    14وىذه الفواتح تتكون من  (....مثل الم ، المص ، الر ،  )يحتوى القرآن عمى أربعة عشر مجموعو من فواتح السور 
ولو جمعنا ىذه األرقام المتعمقة بيذه الظاىرة .  سورة من سور القرآن 29ل ائحرفا عربيا وتوجد ىذه الفواتح في أو

  .X 19 3 حيث يساوى   19 ىذا الرقم من مضاعفات الرقم 57 = 14 + 14 + 29لحصمنا عمى 

   2+ 3+ 7+ .... + 50 + 68 = 822 ىو متقطعة سورة التي توجد بيا  حروف 29مجموع أرقام الـ.  

   822 لوجدنا أن المجموع ىو 14ولو جمعنا ىذا الرقم عمى عدد مجموعات الفواتح التي تبدأ بيا ىذه السور وىو + 
14=  836 =  44 x 19.  

   سورة تبدأ بالفواتح   38بين أول سورة تبدأ بالفواتح وىى سورة البقرة وآخر سورة تبدأ بالفواتح وىى سورة القمم توجد 
38 = 2  x19 . 

   مجموعو متبادلة من سور تبدأ بالفواتح وسور ال تبدأ بالفواتح  19بين أول وآخر سورة تبدأ بالفواتح يوجد . 

     100,000، 50,000......، 2000، 1000، 300 ....5 ،4 ، 3 ، 2   ، 1يذكر القرآن ثالثون رقما مختمفا .
              (عٍ اإلعجبػ فٙ انمغآٌ)                          .X  19 8534 = 162146ومجموع ىذه األرقام ىو 

ؽبسق ػجذ اٌٍط١ف. َ  
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                   إٌّٛػبد طفؾخ    

  اٌىالة ػظش
2005إختيار أول كلب مستنسخ كأغرب اختراع لعام   

 

 إسزبعد يجهخ ربٚى سُٕثٙ ْٕٔ أٔل كهت يسزُسز كأغغة :٠ٛ١ٔٛسن 

ٔكبٌ كهت انصٛض االفغبَٙ انجبنغ عًغِ االٌ سًسخ .2005اسزغاع نعبو 

اشٓغ لض اسزُسز عهٗ ٚض فغٚك فٙ جبيعخ سٕل انٕطُٛخ فٙ كٕعٚب 

ٔلبنذ يجهخ ربٚى .  فغصا ثمٛبصح انجغٔفٛسٕع ٔٔ سٕن ْٕاَج45ٚزأنف يٍ 

إٌ جُٛبد سُٕثٙ اسظد يٍ سهٛخ ٔدٛضح يٍ اطٌ كهت افغبَٙ ثبنغ ٔنٛس 

ٔاالسهٕة انظ٘ اسزشضو فٙ .يٍ ثٕٚضخ ٔدٕٛاٌ يُٕ٘ كبنًعزبص

اسزُسبر سُٕثٙ ثُمم َٕاح سهٛخ جسضٚخ ْٕ َفس االسهٕة انظ٘ اسزشضيّ 

ثبدثٌٕ ثغٚطبٌَٕٛ السزُسبر انُعجخ صٔنٙ أل دٕٛاٌ ثضٚٙ 

ٔثضأد كٕعٚب انجُٕثٛخ ثغَبيجب طًٕدب فٙ انشٓغ انًبضٙ .يسزُسز

نزصجخ يغكؼا عبنًٛب الثذبس ٔرشؼٍٚ سالٚب انًُشأ عهٗ ايم اٌ رعؼػ 

ٔسالٚب انًُشأ أٔ انشالٚب انجظعٛخ . يٕلعٓب فٙ طهٛعخ اثذبس االسزُسبر

ْٙ سالٚب عئٛسٛخ فٙ انجسى ًٚكٍ اٌ رزذٕل انٗ ا٘ َٕع يٍ 

ٔٚشزبع كزبة انزكُٕنٕجٛب ٔانعهٕو ٔانصذخ فٙ يجهخ ربٚى كم .انشالٚب

ٔيٍ ثٍٛ االسزغاعبد االسغٖ انزٙ عغضذ فٙ انًجهخ فٙ .عبو االسزغاعبد انزٙ ٚعزمضٌٔ آَب لض ٚكٌٕ نٓب رأثٛغ كجٛغ

 َٕفًجغ رشغٍٚ انثبَٙ صعاجخ طاد يذغن ٚعًم ثبنٓٛضعٔجٍٛ ٔكبيٛغا فٛضٕٚ 14عضصْب انظ٘ سٛطغح فٙ االسٕاق فٙ 

. رهفؼَٕٚٛخ رسزشضو يغح ٔادضح ٔلطخ انٛخ رفٓى االٔايغ انزٙ رصضع نٓب ثبنصٕد 

 

 كمب برتبة مقاتل في سالح الجو اإلسرائيمي
 

 اظٓغ رذمٛك َشغرّ صذٛفخ ٚضٚعٕد ادغَٕد انعجغٚخ، انٕٛو، رٕسع انجٛش اإلسغائٛهٙ فٙ اسزشضاو انكالة فٙ 

عًهٛبرّ انعسكغٚخ، ْٕٔ أيغ يعغٔف عهٗ َطبق ٔاسع، َٔشغد انصذٛفخ، ٔاسعخ االَزشبع، صٕعح عهٗ صفذزٓب 

 . األٔنٗ نكهت ٚهٕٓ عهٗ جٓبػ عٚبضٙ فٙ سالح انجٕ اإلسغائٛهٙ

ٔلبنذ انصذٛفخ ثأٌ ضجبط سالح انجٕ ٚزجُجٌٕ اإلشبعح إنٗ انكهت ثأَّ كهت ٔنكُٓى ٚصفَّٕ ثًمبرم عهٗ أعثع، 

".  انضالل فٙ سالح انجٕ نٛس فمظ نهًمبرم عهٗ لضيٍٛ ٔنكٍ نهًمبرم عهٗ أعثع"ٔعهمذ عهٗ انصٕعح 

انعسكغٍٚٛ "ٔأشبعد انصذٛفخ إنٗ أٌ ُْبن رُبفسب ثٍٛ ٔدضاد انجٛش اإلسغائٛهٙ ٔأسهذزّ انًشزهفخ نهذصٕل عهٗ 

.ئٛهٙيٍ فئخ انكالة انًضعثخ ٔانزٙ رمٕو ثًٓبو ْبيخ فٙ سضيخ أْضاف انجٛش اإلسغا" انًمبرهٍٛ  
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The stolen gold 
You wouldn’t believe it .I just had an experience I’ll never forget, an experience that 

made me a hero as well as my friend Sarah.I was sitting in my back yard, bored to 

death when Sarah ran to me “Sandy! ” she screamed in the air “come with me!”  

She kept pulling my arm I thought my arm was getting ripped; I was forced to go 

with her.Finally when I pulled my arm free I shouted “Sarah your scaring me what 

is going on where are we going?!” She took a deep breath and whispered  “There is 

something I have to show you just follow me.” My curiosity made me join her.Now I 

realized where were we going, we where going to the haunted house no one have 

lived there for years. The thought of it made me shiver in fear. “Why are we going 

to the haunted house?” I asked, Sarah didn’t answer she just sneaked in so I had to 

follow her inside.My heart was full of fear as we crept in and finally when we stood I 

knew what was going on, the house was full of gold .I stood there with my mouth 

open I was as still as a statue “What an earth are these gold doing here?!”  I 

screamed at the top of my voice. “I found It.” explained Sarah “You didn’t steal the 

gold did you?” I asked suspiciously “Of course not I just found it” replied 

Sarah.There was silence in the house for a while but suddenly the doorknob turned 

some one was entering, I pulled Sarah under a dusty table and we hide there.A large 

man entered the house and added some more gold. He looked very familiar as if I’ve 

seen him before, then I remembered I saw him on America’s most wanted criminals 

“Sarah that man is a criminal he was on America’s most wanted” I whispered in 

fear.“Oh my, he was we have to do something he must have stolen the gold” She 

said.Then she took out her cell phone and dialed 911,She told the police where were 

we and hanged up but when she closed the phone it slipped out of her hand on to the 

floor. The criminal turned around and approached the table he pulled on our arm 

to get out .I was terrified, I looked at Sarah her skin was as pale as ever and I could 

see in her eyes that she was also terrified. “What are you two doing here.” He 

shouted in despise, Then he took a rope and was going to tie us then suddenly the 

police came in, the criminal took out a gun and shot a policeman. Sarah and I 

ducked on the ground, Sarah was crying I could see my life passing by but I had to 

be brave, I took the rope and gave one end to Sarah, I took the other end .We placed 

the rope around the criminals legs and tripped him he fell on the ground but when 

he fell he shoot me by mistake, I fainted.When I woke up I was in the hospital all my 

family, friends and a couple of doctors were there and they all was celebrating for 

my recovery then Sarah came closer and whispered ”Lets do it again.“  
      BY:  SHEREEN   


