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 صدق المفو العظيم" فمنولينك قبمة ترضاىا فول وجيك شطر المسجد الحرام  " بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ______________________ 

 !!!!!!هل بدأ ا لتوريث فعال ً      كممة العدد              * 

     نساء أسقطن عروش       قضٌة للمناقشة         * 
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   :ددلعاةمكل 
!!!!!!   ىل بدأ التوريث فعع ً 

 
تتسارع االحداث فى مصر ىذه األيام تسارعًا 

 كبيرا فمن احداث االنتخابات الجديدية فى الحزب 
الوطنى وىو الحزب الحاكم فى مصر ودخول 

 الشباب الى ىيكل الحزب وتأكيد ان الشباب ىو 
ومع زيادة االنتشار االععمى ,  القوة القادمة 

 لمسيد جمال مبارك نجل الرئيس حسنى ميارك  
وكذلك مع دخولو , رئيس لجنة االمانات فى الحزب 

 الى عالم الزواج وزواجو الذى تم بشكل بسيط 
يبرز سؤال ميم ,  وان عبر عن معانى كبيرة 

 وىو ىل بدأ عيد التوريث فى الحكم فى مصر ؟ 
وان كانت المقدمات تدل عمى النتائج ومع انتشار 

 االشاعات عن اعتعل صحة الرئيس مبارك  
والتى قد تكون مقصودة لكى يتقبل الشعب المصرى 

فإننا نستطيع ان نقول ان ,  التغيير والتوريث 
 عيد التوريث من مبارك الى جمال قد بدأ فعًع 

. وال ينقصو إال التفيذ
ورغم عدم اعتراضنا عمى شخصية جمال مبارك 

 وقدرتو وامكانياتو فى تولى الرئاسة إال اننا نقول 
 ان التوريث لحكم الرئيس فى مصر قد يكون 
 غير مقبوال من الشعب المصرى  وىنا يكون  

!!! مربط الفرس 
 فالميم جنب مصرنا الشر  

. وامنحيا السعمة واالمان 

 
 

هذا العددإقرأ فى   
!!ىل بدأ التوريث فعًع   العددكلمة *  
2بقلم رئٌس التحرٌر                             ص   
االنبا شنودة وتحرٌم لحم الخنزٌر: مختارات  *  

    3           ص(طارق الوزسى/ ااختيار هحاسة)
  اخبار الجالٌة المصرٌة* 

      4ص                          (حسام جابر/ اعداد )

 4          ص    (ابن البلد)اخبار الرٌاضة * 
 

 فمنوليتك  قبمة  ترضاىاصورة الغعف   *
  5                           صسميمانخالد /اختيار د 

 
   ركن األدب* 

6ص(    ابن البشٌر)لٌلة النصف من شعبان      -   
فنانات خلعن الحجاب  لك ٌا سٌدتى * 

 7ص             (بنت النٌل ) نصائح مهمة  –

نساء اسقطن عروش قضٌة للمناقشة  *
 8ص                                (احمد عاشور )

تسبٌح فٌه  شفاء  : إختٌارات * 

 9محمود ثابت                          ص/ أعداد  
 

طارق /اعداد م )   ن غٌر  عنوانصفحة م*
 10ص                            (عبداللطٌف 

 منوعاتصفحةال*
  11ص                 (مصطفىداود/شرافإ) 

   AL BASHIR MAGAZINE 

12ص   
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 !!األنبا شنودة وتحريم لحم الخنزير      :مختارات 
فى خطوة مفاجئة لمجميع مسيحين ومسممين اعمن األنبا شنودة بابا االسكندرية والمسيحيين االرثوزكس  
تحريمو ألكل الخنزير لجميع رعايا الكنيسة االرثوزكسية وىذا التحريم جاء بسبب اقتناعو باضرار اكل لحم 

وقد احدث ىذا , الخنزير الطبية وان ىذا التحريم ليس تحريما عقائديا ولكنو تحريم نتيجة اقتناع عممى وطبى 
ولم ال واالنبا شنودة معروف , الخبر الكثير من التعجب واالستغراب بين الجميع مسممين ومسيحين عربا واجانب 

عنو تمسكو باصول الكنيسة وقيميا وانو من المسيحيين المتمسكين بقوانين الكنيسة وال يعترف بالمجددين 
واألعجب من ذلك ان ىذا التصريح من جانب االنبا شنودة القى ترحيبا من االسقف المنشق عن , والمجتيدين 

وكان لعنبا مكسيموس اعتراضات , الكنيسة والمؤيد من المسيحيين المصريين فى امريكا وىو االنبا مكسيموس 
كثيرة عمى االنبا شنودة فى مسائل الطعق بين المسيحين االرثوزكس حيث طالب مكسيموس بتوسيع مساحة 

وىو طمب ال يقل فى قيمتو عن , الموافقة عمى طمب الطعق وعدم تقييده كما يطبقيا شنودة فى الكنيسة  
فيل سياتى اليوم الذى يوافق فيو األنبا شنودة عمى توسيع موافقة الطعق وىنا , موافقة تحريم لحم الخنزير 

وىل موقف االنبا شنودة جاء كما يقول , يكون قد تم التقريب فى االحكام بين المسيحيين االرثوزكس والمسممين 
البعض بتأثير سياسى بحيث يتم التقريب بيبن المسممين والمسيحيين فى مصر ؟إن ىذه الخطوة من االنبا 
شنودة فى تحريمو اكل لحم الخنزير تعتبر خطوة جريئة وىى تحسب لمرجل عمى انو يراعى مصمحة اتباعو 

فرغم ان , وانو ايضا غير متعصب ضد االسعم كما يدعى بعض المسممون , المسيحيين وانو ال يرجو إال الخير 
حتى أن بعض المسيحيين , من اكبر االختعفات بين المسيحيين والمسممين ىى تحريم االسعم اكل الخنزير 

كاسوليك وارثوزكس يأكمون الخنزير تعمدا فى مخالفة االسعم وىو موقف سخيف ال يدل إال عمى التعصب 
أما .ويكون موقف االنبا شنودة موقف قوى ويدل عمى صدق الرجل واخعصو , األعمى الذى يضر وال يفيد 

بالنسبة لنا نحن المسممين فإننا نؤمن ان تحريم لحم الخنزير جاء بتشريع سماوى من اهلل تعالى فى قرآنو الكريم 
واثبات العمم مضار لحم , وجاء بو رسولنا محمد صمى اهلل عميو وسمم ونؤمن ان فى تحريمو خير لمجميع 

وانما حسن االتباع عن عمم ,ولكنو ال يدعونا لمتعصب االعمى واالتباع بجيل , الخنزير يثَّبت ايماننا ويذيده 
. وفيم 

إن أكل  لحم الخنزير حرمتو الديانة الييودية وجاء االسعم بتحريمو وشدد عمى تحريمو وىذا ان دل فيدل عمى 
والمتأمل فى األديان الثعثة يجد انيا تتحد فى المحرمات , وحدة الشرائع السماوية من ييودية ومسيحية واسعم 

. ألنيا من فطرة االنسان التى خمقيا اهلل تعالى فينا
إن االسعم فى حقيقتو ىو دين التوحيد الذى نادى بو النبيون جميعا من آدم عميو السعم حتى آخر االنبياء 

       .والمرسمين محمد صمى اهلل عميو وسمم 
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                           أخثار الجاليح الوصزيح
دور ايجابى لممصريين المغتربين 

فى الخارج 
 

فى مناقشات مؤتمر المصريين المغتربين فى الخارج 
والذى اقيم فى القاىرة فى شير اغسطس كان 

الموضوع الرئيسى فى المؤتمر ىو مشاركة المصريين 
المغتربين فى العمل السياسى وخصوصا فى اى 
انتخابات تدور فى مصر سواء كانت رئاسية او 

برلممنية او استفتاء وذلك مثمما يحدث فى كل بمدان 
وكيف ان مصر ىى البمد , العالم المتقدم والنامى 

الوحيد الذى ال يشارك ابناءه المغتربون فى االنتخابات 
وقد القى ىذا الطمب قبوال لدى جميع المسؤلين , 

ووعدوا انو فى القريب العاجل سوف يصدر قرار 
, مشاركة المصريين المغتربين فى اى انتخابات قادمة 

 .والمطاوب ىو منافشة كيفية ىذه المشاركة 
وكان من اىم الموضوعات التى طغت عمى مناقشات 
المؤتمر ىو متابعة السفارات فى الخارج ألبناء مصر 

المغتربين وتوفير سبل الحماية والرعاية وكان ىذا 
الموضوع بعدما ُنشر عن تعذيب مواطنين مصريين من 
المغتربين فى الكويت وذلك اثناء التحقيق معيما وان 
مثل ىذه االمور تحدث كثيرا فى غيبة تواجد السفارات 

وقد وعد المسؤلون بزيادة مشاركة , ومتابعتيا 
 .السفارات فى الرعاية والحماية لممصريين فى الخارج 

 حسام جابر/  إعداد  ميندس 

    :أخبار الريضة

اختار الجياز الفنى لممنتخب المصرى لكرة القدم 
العبا  25بقيادة المدير الفنى حسن شحانة 

 استعدادا لمباراة بوروندى فى تصفيات امم افريقيا
 العبا فقط لمسفر 20ومن المقرر أن يتم اختيار .

 .بوروندى مساء يوم االربعاء المقبل  الىعاصمة
المنتخب  وصرح الكابتن حسن شحاتو السبت ان

 4:30سيمعب المباراة يوم االحد القادم الساعة 
: ان الععبين ىم  مساءا بتوقيت القاىرة مضيفا

 (االىمى )وائل جمعة  (االىمى )عصام الحضرى
 (االىمى )حسن مصطفى  (االىمى )شادى محمد 

 (االىمى)عماد متعب  (االىمى )محمد ابو تريكة 
سيد معوض  (االسماعيمى) ىانى سعيد

عمر  (االسماعيمى)محمد حمص  (االسماعيمى)
 (االسماعيمى)حسنى عبد ربو  (االسماعيمى)جمال 

 (انبى)احمد المحمدى  (االسماعيمى)محمد فضل 
محمود فتح اهلل  (الزمالك)المنصف  محمد عبد

احمد عيد عبد  (الزمالك)عمرو زكى  (الزمالك)
غزل )احمد حسن فرج  (حرس الحدود) الممك

ابراىيم ( حرس الحدود)عبد السعم نجاح  (المحمة
احمد ابو مسمم ستراسبورج  (تركيا)أنقرة  سعيد

 شريف (بمجيكا)احمد حسن اندرلخت  (فرنسا )

 (ميدو)احمد حسام  (ىولندا)اكرامى فاينورد 
                       (المانيا )محمد زيدان ىامبورج  (انجمترا)ميدلسبره 

ابن البمد/ اعداد 



   هـ 1428            رجب  (العاشرة نة سلا) 116 لعدد              ا م 2007أغسطس 

 

يجهة انثشيش 
 Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يُـصدرهـا  المصريون في يهـرـة شلـجـم

طارق عثد اللطيف :هصطفى داود،هزاجعح:أحود عاشىر،األشزاف الفنى/سعيد اتىالعزاين،  هديز التحزيز/رئيس التحزيز                                                                

   e-mail : sazayem@qatar.net.qa   50155ب .                                                                جويع الوزاسالخ تأسن رئيس التحزيز ص 

  5 

 فوِل وجيك شطر المسجد الحرام   :  صىرج الغالف

لما رأى النبي صمى اهلل عميو وسمم انتباه الناس إلى شير رجب في الجاىمية , وتعظيمو وتفضيمو 
عمى بقية أشير السنة ورأى المسممين حريصين عمى تعظيم شير القرآن أراد أن يبين ليم فضيمة 

يا : بقية األشير واأليامعن أسامة بن زيد رضي اهلل عنيما أنو سأل النبي صمى اهلل عميو وسمم فقال
 ): رسول اهلل لم أرك تصوم شير من الشيور ما تصوم في شعبان , فقال صمى اهلل عميو وسمم 

ذلك شير يغفل عنو الناس بين رجب ورمضان , وىو شير ترفع فيو األعمال إلى اهلل تعالى فأحب 
وسؤال أسامة رضي اهلل عنو يدل عمى مدى اىتمام الصحابة الكرام .. (أن يرفع عممي وأنا صائم 

وبالفعل كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصوم شعبان ..وتمسكيم بسنة النبي صمى اهلل عميو وسمم 
وال بدَّ من وجود ..إال قميًع كما أخبرت عنو عائشة رضي اهلل عنيا في الحديث المتفق عمى صحتو 

أمر ىام وراء ىذا التخصيص من الصيام في مثل ىذا الشير وىذا ما نبَّو عميو النبي صمى اهلل 
فإذًا أعمال العباد ترفع في ىذا (إنو شير ترفع فيو األعمال إلى اهلل تعالى  ): عميو وسمم بقولو 

الشير من كل عام , وتعرض األعمال يوم االاثنين والخميس من كل أسبوع فأحب النبي صمى اهلل 
ِإنََّما  }:عميو وسمم أن ترفع أعمالو إلى رّب العالمين وىو صائم ألنَّ الصيام من الصبر وىو يقول

اِبُروَن َأْجَرُىم ِبَغْيِر ِحَساٍب  فشير شعبان شير عظيم عظمَّو رسول اهلل صمى اهلل عميو {ُيَوفَّى الصَّ
وسمم فحري بنا أن نعظمو وأن يكثر من العبادة واالستغفار فيو تمامًا كما جاء وصح عن النبي 

في ىذا الشير ليمة عظيمة أيضًا ىي ليمة النصف من شعبان عظَّم .صمى اهلل عميو وسمم في ذلك 
يّطمع اهلل تبارك وتعالى إلى خمقو ليمة النصف من  ): النبي صمى اهلل عميو وسمم شأنيا في قولو 

..(شعبان فيغفر لجميع خمقو إالَّ لمشرك أو مشاحن   

وفى شير شعبان تم تحويل القبمة من بيت المقدس الى بيت اهلل الحرام وصدق اهلل العظيم حيث 
بسم اهلل الرحمن الرحيم  قد نرى تقمب وجيك فى السموات واالرض فمنولينك )قال فى كتابو الكريم

 (قبمة ترضاىا فول وجيك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوىكم شطره
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                   ابن البشير: اعداد       نَيهة ُ انُصف يٍ شعثاٌ   : ُركن األدب

 
يا نيـهَة انُصف يٍ شعثاٌ نً أَيٌم 

 ًًُُ ٌْ يَْغِفَش انهـُه نً رَثً ويَشَح                                      أ
 

ـْعُم انهـُه يٍ جَىفيـِقِه َسثـَثاُ  ويَج
ٌِ يَُُصُشًَ                                    ُيـعيًُُ وعهً انشيطا

 
ًِ َجُـَْيُث رَـىتاً ُكـهُها  َصنـُم  ِّ إَ

ٌِ ُيثـِقهًُُ  يا                                   وََسـيُث َعْهذاًيَع انذَّ
 

وجَثِعُث ََْفسً وََْفُس انًشِء هاوية ٌ 
ٌِ جَذَفُعًُ                                   جُغىيِه َدويـاً إنً انِعصيا

 
ٍُ اإلْثَى فً َعيـًُ َفَحْجَعـهَُه   وجُضيِّ

                               كًا انثشيق ِفأصثى كي يا جَهضُِيًُ 
 

َفأتىُءتانزَةِ يٍ َجههىىيٍ ُحًقً  
                                وانهـُه يٍ َفْضهِِه  تانحىبِ يأيُشًَ 

 
ٌَّ انعفَى َيْكُشَية ٌ  ويُقىُل يا عثذي إ

ٌَ جُفش ُِحـًُ                                وجَىتُة انعثِذ فً َسَيضا
 

ياسبِ جُـثُث إنيَك فإغـفشِ انزََة   
                            وفً ُنيهة انُصف تاآليـاتِ  أشـهذًَ 

 
فأحظً تانخيش ِواألَىاس ِوانَكَشو ِ 

ٍِ  يَسُحُشَـً                              وغافشِ انزَةِ يىَو  انَذْي
 

ًَ ُأَيحـَُا وأيـَذهـا   فإَُصش إنَه

                      ِ                            عهً انيهىِد وأهـم ِ انُكفش ِوانِفَحـٍ
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!!!!!! فنانات يخمعن الحجاب                 لِك يا سيدتى

 
كان لوقع خبر خمع الفنانة المتحجبة عبير صبرى لحجابيا واععنيا العودة لمفن بدون 

وخصوصا لتزامن ىذا , الحجاب تأثر كبير خصوصا عمى محبى الفنانة عبير بعد تحجبيا 
الخبر مع خمع الفنانة المتحجبة بسمة وىبى لحجابيا ىى األخرى مما اعطى انطباعا 

. لمجماىير الى توقع ظاىرة خمع الحجاب بين الفنانات المحجبات  
   *****************************                       

نصائح ميمة 
القدم, كما استخدمتيا حواء عمى مر التاريخ  عرفت األعشاب بمختمف أنواعيا كععج منذ

 .وجماليا كوسيمة إلظيار محاسنيا

التجميل لخموىا من  وتعتبر األعشاب والنباتات من الوسائل الطبيعة التي ينصح بيا خبراء
أىم ىذه األعشاب  المواد الكيميائية واألنواع الضارة بالبشرة والجسم عموما, ومن

  :والنباتات

  الكافور                                            

المقام األول بفاعميتو كمادة مطيرة, ولذلك فإن زيت الكافور ظل يستخدم خعل  يتميز الكافور في
والحمّيات  الثامن عشر كععج أساسي لنزالت البرد والتياب الشعب اليوائية والسعال الديكي القرن
مثل مستحضرات  وفي مجال التجميل, ُتستغل ىذه الخاصية في عمل بعض المستحضرات.عموماً 

 ..البشرة ععج حروق الشمس, وغسول الفم, وفي عمل بعض أنواع الصابون, ومنظفات
 بنت النيل/إعداد                                                                                                                                
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 أحمد عاشور: بقلم                                                             قضية للمناقشة

 (الجزء االول(  نساء أسقطن عروش 
 

عرف التارٌخ فً مراحله المختلفة كٌف استطاعت المرأة بجمالها تروٌض الزعماء واستئناس أكثر الرجال سطوة 

لتجلس  الملوك واألمراء والسالطٌن ركعوا باسم الحب تحت أقدام امرأة فاتنة، وتركوا عروشهم كثٌر من ...وقوة

أشهر راقصة فً التارٌخ والتً طلبت  " سالومً" من أن زمن وعلً الرغم ....علٌها وتحكم من وراء الستار
كثٌرا فً كل أنحاء العالم،  قد مضً إال أن حكاٌتها تتكرر.. ٌوحنا المعمدان ثمنا لرقصتها أمام الملك هٌرود رأس

 
وتزوجت بحارا مدمنا للخمر وفشل زواجهما ورحلت إلً بارٌس  ولدت فً نٌوزٌلندا: "مارجرٌتا زٌلً" 

ونجحت بذلك فً  'ماتا هاري' وقررت أن تعمل راقصة مستغلة فً ذلك جمالها الساحر وأطلقت علً نفسها اسم
إلً أحضانها ودخلت إلً أعماق الطبقة الحاكمة واحترفت الرقص علً  جذب أصحاب النفوذ والسلطة فً أوروبا

 سنوات هً المدللة لصفوة المجتمع األوروبً ولكن سعادتها لم تدم 10صارت علً مدي  حتى يسالومطرٌقة 
من ذلك فحٌن قامت الحرب العالمٌة األولً تحددت إقامتها فً برلٌن، ولكن استفادت من عملها فً معرفة  أكثر

روسً عشقته   أوقعها فً حب ضابطئ ولكن حظها الس.الحربٌة والدبلوماسٌة من أهم رجال الدولة األسرار
الفرنسٌة لتصبح عمٌلة مزدوجة  بجنون وقررت الزواج منه واحتاجت من أجل ذلك إلً المال فاتصلت بالمخابرات

 لتدفع 1917وبعد وقت قصٌر تم إعدامها فً أكتوبر  دون تقدٌر منها لخطورة الموقف أمام حبها الشدٌد للضابط

. سحره ثمن حبها الذي خانها ذكاؤها أمام
 

وهو  'عاهرة الجمهورٌة' التً وصفت نفسها بأنها "كرٌستٌن دوفٌٌه جونكور "  فً فرنساأخرىمأساة 

سٌرة حٌاتها فقصتها هً نفس الحكاٌة األزلٌة بٌن سحر وجاذبٌة األنثى وبٌن  أٌضا عنوان كتابها الذي روت فٌه
فً الزواج  بدأت الحكاٌة عندما تزوجت الجمٌلة كرٌستٌن مرتٌن عانت فٌهما ولكن معاناتها. الكبٌر السٌاسً

القاهرة )فً فٌلم  'محجوب عبد الداٌم' الثانً كانت أكثر قسوة حٌث كان الزوج نسخة طبق األصل من شخصٌة
محفوظ فهو شخص انتهازي بال نخوة أو رجولة رغم ثرائه وكانت تربطها عالقة صداقة  لألدٌب الكبٌر نجٌب (30

الرئٌس فرنسوا مٌتران ووجدت حٌنها  وهو ألمع رجال 'روالن دوماس' مع وزٌر الخارجٌة الفرنسً برٌئة
 ٌطمع فً منصب كبٌر ولم ٌكتفً الزوج بذلك بل جاء بصدٌقة تشجٌعا من زوجها علً تعمٌق هذه العالقة ألنه كان

فً ' سٌرفان'فتدخل ... هذا التشجٌع الذي كان مرشحا لرئاسة أكبر شركة بترول فرنسٌة لٌزٌد من 'سٌرفان'
وأعاد لها أطفالها من زواجها األول لٌستغل صداقتها مع الوزٌر وٌجعل  مظهر كرٌستٌن وفتح لها حسابا فً البنك

الذي ال  حتى ال تخدع الوزٌر النزٌه' سٌرفان'وكلما كانت تحاول االبتعاد عن الشر الكامن فً  منها عشٌقته
ومع مرور ...  .أبنائها لزوجها األول ٌستحق منها كل هذا الشر كان سٌرفان ٌهددها بطردها من وظٌفتها وإعادة

حتى أصبحت تحضر اجتماعات وزراء الخارجٌة وتسافر معه إلً  الوقت أصبح وجودها بجوار الوزٌر أمرا حتمٌا
 أحبته بالفعل رغم فارق السن الكبٌر بٌنهما ، وأصبحت تشعر بالعذاب بعٌدا عنه لما كل مهمة دبلوماسٌة حتى

الهرب من سٌطرة الوزٌر أسرع  وعندما قررت  ..لمسته من ثراء فكري وثقافً وعاطفً مع هذا الوزٌر العاشق
صفقات لألسلحة وهو ما أثار كراهٌة الفرنسٌٌن  بإعداد تهم جاهزة لها بالحصول علً عموالت فً' سٌرفان'

وباعت صورها ' عاهرة الجمهورٌة'السجن كتبت مذكراتها تحت عنوان  للوزٌر ولها حتى تم القبض علٌها وفً
 الفرنسٌة حتى تتمكن من دفع كفالة خروجها من السجن مع الوزٌر للمجالت
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 (أسًاء هللا انحسًُ )جسثيٌح فيه شفاٌء    :إخحياسات 
لمتأثير اإليجابى المذىل عند قراءة القرءان والتسبيح والذكر وعمى طاقات اإلنسان مما يؤدى  فى محاولة لفيم ومعرفة عممية

 (طاقة  )إلى حالة من اإلتزان التام فى جميع وظائفو الحيوية والنفسية والفكرية وبالتالى الشفاء العام من خعل تواجد 
 تتولد أثناء العبادة ولكى نوضح ذلك البد ان نعرف (طاقة روحية  )يطمق عمييا مجازا 

وبناء عمى ذلك فكل شىء لو ىذه الخاصية  (ىو القدرة عمى التأثير  )ما ىو مفيوم الطاقة ؟التعريف العممى لمطاقة : أوال 
يسمى طاقة فيناك الطاقة الحيوية المؤثرة فى وظائف اإلنسان الحيوية واإلحساس طاقة ألم يثبت الطب التقميدى أن 

اإلنسان عندما ينفعل فى أى إتجاه ينتج عنو تأثير عمى وظائفو الحيويةوكذلك الفكر اإليجابى والسمبى إذ إن كل ما فى 
وعندما نقوم . الكون شكل من أشكال الطاقة حتى المادة فيى تكون من مكونات الطاقة وىذا ما يقولو عمم الفيزياء الحديث 

بقياس الطاقة فإننا فى الواقع ال نقيسيا نفسيا ولكن نقيس التأثير الناتج منيا عمى المجال الحيوى الذى نراه ونممسو 
ونستطيع وضعو تحت اإلختبار لمعرفة مدى التغيرات التى تحدث فييوكذلك الفكر اإليجابى والسمبى إذ إن كل ما فى الكون 

وعندما نقوم . شكل من أشكال الطاقة حتى المادة فيى تكون من مكونات الطاقة وىذا ما يقولو عمم الفيزياء الحديث 
بقياس الطاقة فإننا فى الواقع ال نقيسيا نفسيا ولكن نقيس التأثير الناتج منيا عمى المجال الحيوى الذى نراه ونممسو 

نحن نعمم أن ىناك طاقة يتولد عنيا تيار : مثال  ونستطيع وضعو تحت اإلختبار لمعرفة مدى التغيرات التى تحدث فيو
إلخ ......كيربائى فإننا ال نرى الكيرباء نفسيا وال نعمم توصيفا ليا ولكن نرى تأثير ىذه الطاقة فى اإلنارة أوتشغيل معدات 

ومن ىذا المفيوم فإننا عندما قمنا بإبحاثنا فيما يحدث لإلنسان عند قراءة القرءان أو التسبيح أو الذكر كان مجال القياس 
ولمعجب أنو وجد  (الطاقة الروحية  )ىو التأثير الناتج من ىذه الطاقة ولكى نميزىا عن غيرىا من الطاقات أطمقنا عمييا 

وقد وجدت ىذه الطاقة فى أماكن . من ىذه القياسات أن ىذه الطاقة ىى الوحيدة التى تدخل التوازن عمى أى مجال حيوى 
مثال منطقة الكعبة والقدس وغيرىا من األماكن , كذلك أزمنة معينة مثل رمضان الذى تحيط األرض فيو  معينة عمى األرض

حركات الصعة ورفع األيدى عند العاء وغيرىا من القياسات التى أثبتت أن ىذه الطاقة  ىذه الطاقة وفى حركات معينة مثل
ميداه من اهلل إلى األرض ومن عمييا لتحفظ الععقات بين الكائنات عمى األرض من خعل اإلتصال الدائم بيا لذا فإن جميع 

الكائنات بالفطرة تتعامل معيا حتى تبقى عمى قيد الحياة ألنيا الطاقة المنظمة الوحيدة لحركة الحياة وفى حالة اإلنسان 
وعندما أمتد البحث فى الطاقة المتولدة عند الدعاء .وجد أن جميع وظائفو الحيوية تتأثر بالكامل عند العبادة بكافة أشكاليا 

 وجد أن الطاقة المتولدة فى كل اسم تساعد عضو حيوى من أعضاء الجسم عمى القيام بوظائفو وتعطيو ,بأسماء اهلل 
اإلتزان الذى يساعده عمى الشفاء فى حالة وجود خمل معين , وىنا نتوقف لنفرق بين الععج والشفاءلععج الععج بجميع 
فروعة التقميدية يتعامل مع المرض المتمثل فى ألم معين أوخمل فة ظيفة ىذا العضو دون األبعاد األخرى المؤثرة فيو ولو 

كون  )ينظر لمإلنسان عمى أنو : أن الطب التقميدى األن أقر بأثر النواحى النفسية والفكرية عمى صحة االنسان  الشفاء
بو مستويات عديدة بالطاقات بدءا من المستوى الحيوى واإلحساسى والفكرى إلةى طاقات ال حدود ليا ال نعرف  (بالكامل 

وتتكر لفظ . صدق اهلل العظيم " وننزل من القرءان ما ىو شفاء ورحمة لممؤمنين " منو إال القميل وعندما قال اهلل تعالى 
وشفاء لما فى " ألم يقل فى كتابو العزيز .الشفاء أكثر من مرة ألن لو أبعاد مختمفة فيو لمنفس والروح وبالتالى الجسد 

فيو يتناول المعنى النفسى بما فيو من إحساسات واألسماء من القراءن الكريم فيى  ( 56سورة يوتس األية  )" الصدور 
 محمود ثابت/ إختيار    مذكورة عمى مدى أياتو كميا
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   شلثى حسيي/م العدد هذا اعد       فهواى واحد يقدهها  " عنوان غٌر من صفحة "   

 أو الطفل المعجزة الجديد فى سماء مصر (فشقع نىص  )    

فى غفمة من الزمان وبطريقة مثيرة أصبح حارس مرمى النادى األىمى األسبق ومنتخب مصر وىو 
ولم ال وىو المواطن المصرى ابن , الكابتن احمد شوبير حديث المجالس فى مصر والعالم العربى 

, الطبقة المتوسطة والعب الكرة السابق فى عيد لم تكن الكرة سببا لمثراء الفاحش كما ىى اآلن 
اصبح شويبر مذيعا المعا فى كل القنوات الفضائية الحكومية والخاصة يذيع مباريات كرة القدم 

واصبح بعد ذلك مذيعا لبرنامج شبو يومى رياضى فى قتاة دريم ثم وبعد خروجو من القناة اذبو يذيع 
وبعد ذلك نراه يترشح لمجمس اتحاد كرة القدم , برنامجا يوميًا رياضيا فى الفضائية المصرية 

المصرية ويفوز بمنصب نائب رئيس االتحاد ويصول ويجول من خعل منصبو وقناتو الفضائية فى 
معاقبة ىذا ومعارضة ذاك وكأنو الحاكم بأمره وفوق ذلك نسمع انو اقوى من رئيس االتحاد نفسو 

وانو المرشح االقوى إما فى رئاسة اتحادالكرة فى مصر أو رئاسة مجمس ادارة النادى االىمى القادم  
و وبعد كل ىذا نراه ينجح فى عضوية مجمس الشعب المصرى عن دائرتو طنطا وباكتساح واخذ 

ويصاحب كل ىذا اشاعة قوية انتشرت اما , يجول فى مجمس الشعب ويدور وكأنو نجم برلمانى قديم
عن عمد او بغير عمد وىى صمتو القوية بالسيد جمال مبارك ابن الرئيس حسنى مبارك وان كل ما 

وان كان البعض ييمس ان ىذه االشاعة مصدرىا , يفعمو احمد شوبير ىو بموافقة جمال مبارك 
. احمد شوبير كى يعطى لنفسو قوة وحصانة 

الظريف والعجيب ان السيد احمد شوبير قد نال كراىية كع من جماىير النادى األىمى ونادى الزمالك 
وذلك ألنو وفى خعل مسيرتو االنتشارية االععمية الكرويةالبرلمانية جاء بما ال يرضى عنو كع 

: ألنو يخمط العام بالخاص وىذا ىو حالنا فى مصر وصدق المتنبى حين قال , الناديين 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     وكم ذا بمصَر من الُمضِحكاِت  ولكنُو ضحك كالبكا 

!!!!!!!!!!!!! يا أمًة ضحكت من جهمها األممُ  :   وقوله ايضا  
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                                                                    داود هصطفى/م عداد   !! الحكن الى االقصاء هي العزاق شيعح     الونىعاخ صفحح 

أن المجتمع العراقي يتألف من طوائف متعددة, فإن العراق منذ نشوئو دولة  عمى الرغم من -- (CNN) دبي, اإلمارات العربية المتحدة
إن االقتتال والتيجير عمى أسس  , بل2003, لم يشيد انقسامًا طائفيًا كالذي يشيده منذ الغزو اإلنجموأمريكي عام 1921 حديثة عام

وسياسيين إلى وصف ما يحصل في العراق  طائفية يدمي أنحاء البمد كميا, ما حدا بمحممين
لقد شكمت إطاحة نظام صدام حسين نقطة تحول في وضع شيعة "حرب أىمية"اليوم بأنو 

قطاع واسع من الشيعة تعرض في ظل النظام السابق لإلقصاء واالضطياد,  العراق, فإن كان
عراق ما بعد صدام اختمفت كميًا, ففرض الشيعة سيطرتيم عمى السمطة, وعمى  فإن الحال في
 واتيمت قيادات وقوى شيعية رئيسية لك بمباركة أمريكا وحمفائيا,ذ والرئيسية, مفاصل الحكم

 .لطائفة السنة باتباع سياسة التمييز الطائفي واإلقصاء
 الديني/يرافغالوضع الديم  

فالتركيب األول يضم العرب واألكراد والتركمان   والتركيب الطائفي,العرقييتسم الوضع السكاني في العراق بتنوع في التركيب 
والزرادشتيين,  والمسيحيين والصابئة واليزيديين (شيعة وسنة)التركيب الثاني فيضم المسممين  واألشوريين والفرس , وآخرين؛ أما

الغالب؛ فالعرب يضمون سنة وشيعة ومسيحيين, واألكراد   يتداخعن فينالتركيبتيوغيرىم؛ إال أن في العراق خصوصية وىي أن ىذين 
واسع بين  ال توجد إحصاءات رسمية ودقيقة لمتركيبة الديمغرافية في العراق, وثمة اختعف  .وىكذا سنة وشيعة ويزيديين وزرادشتيين,

أن الشيعة يمثمون أغمبية السكان, وتتراوح نسبتيم ما  إلى" الحرية الدينية في العالم"المصادر في ىذا الخصوص, فبينما يشير تقرير 
فالح  , يذكر السوسيولوجي العراقي المعروف الدكتور( مميون نسمة26الذي يقدر بنحو )السكان   من تعدادةالمائ في 65 و60بين 

ويتسم   .ةالمائ في 42.3السنة فيشكمون  , أما2000 من إجمالي السكان لعام ةالمائ في 53.5 بأن الشيعة يؤلفون رعبد الجبا
الطائفتين الشيعية والسنية, وانقسام الكثير من القبيمة  العراق بميزة عن مجتمعات المنطقة األخرى, وىي المصاىرة والتزاوج بين

شمال الموصل يدين  فقبيمة الجبور مثًع تنقسم إلى سنة وشيعة, وكذلك قبيمة شمَّر, فالعشيرة التي تسكن الواحدة إلى سنة وشيعة,
العمارة والكوت جنوبًا فيدين أفرادىا بالمذىب الشيعي, وكذا حال  أفرادىا بالمذىب السني الشافعي, أما العشيرة التي تستوطن شرق

الشيعة الذين يرتّدون إلى أصول  ويغمب عمى الشيعة العرب, ومنيم التركمان والكرد الفيمية, ويوجد قسم من.العراقية الكثير من العشائر
اإليرانيين الشيعة دخموا البعد بعد سقوط نظام صدام حسين وتم منحيم  فارسية, وذكرت مصادر سنية عراقية أن عشرات اآلالف من

التي )بغداد, وخصوصًا مدينة الصدر  ويتركز الشيعة في محافظات جنوب البعد, وفي المناطق الفقيرة في العاصمة. العراقية الجنسية
 .نسمة تقع شرق بغداد, والتي يقارب عدد سكانيا مميوني

حسب االلتزام بتعاليم المذىب إلى متدنيين  ىو المذىب السائد بين شيعة العراق, الذين ينقسمون (الجعفري) األماميالمذىب 
تمثمو,  باعتبار أن المرجعيات الدينية تييمن عمى المجتمع الشيعي والقوى السياسية التي وعممانيين, واألخيرون أقل عددًا ونفوذًا,

 .الشيعة في السنوات األخيرة الذي يتردد عمى ألسنة جماىير" الحوزة مرجعنا"وىو ما يعبر عنو رمزيًا شعار 

الرئيسي لمشيعة حتى عشرينيات القرن الماضي, فحوزة  والعراق ىو موطن التشيع األول وميده, وتاريخيًا كانت النجف المركز العممي
الشيعية  ويضم العراق المدن. مركز فقيي لمشيعة تم تأسيسو في القرن الحادي عشر الميعدي النجف ىي أول مدرسة حقيقية أو

النجف وكربعء والكاظمية وسامراء؛ مما جعل أرض  المقدسة, إذ يرقد اإلمام عمي والحسين وأربعة من األئمة اإلثنى عشر في كل من
 .األرض, والسيما من إيران ودول الخميج العراق محجًا لمشيعة من كل أنحاء
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FUN STORY 
 

Ben: What about the coin Sarah. 
Sarah: I lost the coin. 
Ben: {shouting} what how could you lose Dads coin. 
Sarah: {crying} I’m sorry it was an accident I didn’t 
mean to lose it. 
 Ben: Stop crying its ok it’s not your fault, just look 
for it with me. 
Ben and Sarah looked for the coins till they saw some 
thing shiny beside the Parks fence. 
Sarah: {happy} Ben! Ben!  I found the coin. 
Sarah &Ben: Hooray {as they ran to the antique 
shop} 
Man at the shop: Sorry kids but this coin is 
worthless. 
Sarah and Ben went home laughing . 

 
   By: Shereen  

 


