
  مـجـلـة  الـبـشـيـر
بـشـري فـى قـطـر   مـجـلة شـهـريـة يـصدرهـا احـفـاد اـل

  
 ----------------------------------------------  

  هـ1419شوال           )  ثانيةالسنة ال(العدد الـرابع عشر                م    1999فرباير      
     ----------------------------------------------------------------------  

  

  كلمة العدد                       
  كل عامٍ وأنتم بـخري

  إن فـرحـة العيد احلقيقية هى أن يعيد اإلنسان
يام كل عمل من اعمال اخلـري وفقه اللـه ىف الق
به وال ننسى هنا مشاركة األهل واألحباب  ىف 
فرحتهم ومساعدتـهم إذا احتاجوا للمساعدة 

فيقوم األبناء بزيارة اآلباء وادخال السرور عليهم 
ويقوم اآلبـاء بالـعـطف على األبناء واألحفاد 
و كذلك يقوم مجيع املسلمني بالتـعاطف والتواد 

حلقيقية مع بعضهم البعض وهذه هى فرحة العيد ا
وامجعنا .فاللهم الحترمنا هذه الفرحة يارب العاملني 

وآباءنا وابناءنا على احلب واخلري  انك علـى كل 
  .   شيئىٍ قدير يارب العاملني 

  

  إقـرأ ىف هذا العدد
 ----------  

  كلمة العدد* 
  اخبار عامة*  

  الصداقة حقوق* 
  شخصية العدد* 
  اخبار رياضية* 
  )شـعر(الشفيع* 
  هاز اهلضمىاجل*  
  الكتب طعام الفكر * 
  الصفحة األخرية* 
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  أخبار  عـامـة         
     ___________  

عقد ىف القاهرة ىف مبىن اجلامعة العربية ىف الرابع *
والعشرين من يناير اجتماع وزراء خارجية الدول 

ناقشة موضوع العراق وقد انتهى العربية وذلك مل
اإلجـتماع اىل مذيد من التفرق ىف الصف العرىب 

.  
احتفل املسلمون ىف معظم احناء العامل اإلسالمى * 

بعيد الفطر املبارك وقد قام مجيع املسلمون 
بالدعاء  أن يوفق الـلـه األمة األسالمية 

  .ويوحدها  حتت راية اإلسالم 
اهرة افتتاح معرض يتم ىف شهر فرباير ىف الق*

القاهرة الدوىل للكتاب الرابع والعشرين وهى 
مناسبة عظيمة ألهل الفكر والثقافة للتجمع 

  .واملناقشة 
بدأت اإلستعدادات والتحضري ىف الدوحة * 

العاصمة القطرية وذلك إلجتماع قمة املؤتـمر 
اإلسالمى الذى سيعقد ىف مدينة الدوحـة ىف عام 

ملناسبة من اكرب وسوف تكون هذه ا  2000
  املؤمترات الىت عقدت ىف مدينة  الدوحة 

  
  
  

  الصداقة حقوق وواجبات 
   ******  

, ان الصداقة احلقيقية هى الىت يكون اساسها الصدق 
وقد قيل قدمياً ان صديقك هو من صدقك ىف مجيع 

وال تكون الصداقة مع املنفعة واملصاحل ألن , األحوال 
ـها التقدر بأى مال والصديق الصداقة ال مثن هلا بل إن

احلقيقى هو من جتده ىف وقت الشدة قبل وقت الرخاء 
وهو الذى جتده عندما حتـتاج اليه ال عندما حيتاج 

والصداقة كأى قيمة سامية عليا فإن عليها  ,هواليك
واجباتوهلا حقوق وجيب على كل إنسان ان يلتزم 

 بـهذه احلقوق قبل ان يسأل عن الواجبات وهذا هو
اول الطريق للصداقة احلقيقية والسليمة والىت نرى 

ومن هنا فإنىن اريد .الكثري منها بني الشباب ىف كل مكان
ان اناقش موضوعا رمبا يكون غريباً ولكنه مهم وهو هل 
هناك صداقة بني الشاب والفتاة وهل إذا التزم كل شاب 
وفتاة حبقوق وواجبات الصداقة ميكن هلذه الصداقة ان 

نور ام ان التقاليد والعادات بل واحكام الدين ترى ال
إننا نرى ىف , ع من وجود هذه الصداقة وحترمهامتن

اتمعات الغربية صوراً من هذه الصداقات وهى تتكون 
ىف النور وامام اجلميع وقد يقول قائل ان هناك من 
املفاسد الكثري بسبب هذه الصداقات ولكن هل لو 

ميكن ان توجد هذه الصداقة التزمنا بالدين والصدق هل 
  .ام ال 

  
نادر سعيد البشري                             
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  شـخـصـيـة الـعـدد
                        ****************************  

  "أحـمـد شـوقـى " أمـيـر الشـعـراِء    
 ---------------------------------------  

  

ولد ىف القاهرة ودرس احلقوق وأكمل تعليمه ىف , هـو أمري الشعراء أمحد شوقى 
  , فرنسا وملا عاد اشتـغل بـمـعية اخلديوى توفيق وابنه عباس 

له ديوان شعر , وملا قامت احلرب العاملية األوىل نفى اىل اسبانيا وعاد بعد انتهائهـا
ىف بضعة اجزاء وعدد من القصص التمثيلية شعراً ونثراً " الـشوقـيـات " مـى يس

وقد مت تنصيبه امريا للشعراء ىف حفلٍ كبري شارك فيه مجيع كبار الشعراء ىف ذلك 
  :قصيدة عصماء كان مطلعها " حافظ ابراهيم "الوقت والقى فيه الشاعر 

 مبايـعاً         وهذ وفود الشرق قد بايعت معـىأمري القـواىف قـد أتيت  
  

م وقد قـال الشـعر فـى جـميع 1932توفـى امـيـر الشـعراء ىف 
األغـراض ويـمـتاز شـعره بالـمـعىن الدقيق الـمبـدع وباإلسلوب 

 .الـجميل  والـجمال الشائـع الـمـسـيـطر

 
 
  
  
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  

 "الـشـفـيـع"  
  صلى الـلـه عليه وسلم

******************  
اسالن فيعللهدى واإلستـقامة ش ىف يومِ القيامة          ومعىن  

  ونوراً من لدى الـموىل  تعالـى            أحاطَ بِنـا وقد  نِلنا السالمـة
  وفيه اُألسـوةُ الـحسنة مـناراً            ومبعثُه  لنـا   فَضالً كـرامـة

  ىف التوحيد قامة وخاتـمهم من الـموىل  رسوالً             وأعال الـخلقِ
  وسيدنـا وذا   شـرف  عظيم             وكـنا خريةُ األمـمِ عـالمـة
نلقى الـمـحبةَ  والوِئـام حتـى             بِك ندعواللـه سولَ اللـهر  
  ويوم الـحشرِ تأتى لنا شفيـعاً              فَنمنح جنـةُ الـخلْد إقـامـة

  عـالٍ مقامـه"مـحمد"نـبنا اللـه شـفـاعة              بِفضلِ ويغفر ذَ
  وصلـى اللـه والـملَك دواماً             على الـمختارِ معـىن بل كالما
  حبـيـىب يا رسولَ اللـه إنـى             أعـيش بِـحبِكُم شوقـاً هياما

  فَيمنحىن الـهدى  ميحو الظالم وأدعواللـه حقـق لـى مرادى             
  أعيش بِـقُربـى روضتكم زماناً              وحـالَ املوت ال  ألقى الندامة
  فيشفَع ىل رسولَ اللـه فَضـالً               فـمن غريِ الشفاعة ال سـالمة

  
  )           ابن البشري:بقلم(                                                    
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  أخـبـار ريـاضـيـة          
**********  

صدر ترتيب الدول العربيةىف كرة القدم على * 
مستـوى العالـم وكانت املغرب هى 

األولـى وتونس الثانية ومصر الثالثة والكويت 
  .الرابـعةوالسعودية اخلامسة 

خرج النادى األهلى من بطولة كأس مصر * 
ذلك بعد هزميته من األتـحاد السكندرى و
  .وكانت هذه من اكرب مفاجاءات البطولة  1/0
وصل فريق الزمالك اىل دور الثمانية ىف * 

بطولة كأس مصر وذلك بعد فوزه على فريق 
  . 6/0القنطرة 

تصدر فريق الوكرة بطولة الدورى القطرى * 
  .وذلك ىف اسبوعة الثالث

بطولة األساتذة وصل اىل الدور النهائى ىف * 
على العامل  2لإلسكواش الالعب املصرى رقم 

" وسوف يالقى الكـندى " امحد برادة"
  .على النهائى " جوناسن باور

ىف اطار استعدادات الفريق القومى املصرى *  
لكرة القدم للمشاركة ىف بطولة القارات يالقى 
الفريق املصرى فريق بلغاريا فلى اوىل مباريات 

الودية وذلك ىف السادس "كونجهونج "دورة 
وسوف يشارك ىف ,  1999عشر من فرباير 

ذه البطولة فرق مصر وبلغاريا واملكسيك ه
  .وهونج كونج 

  
  

   
 ------------------------------------------------------------------  

  772628فـاكس   50100قطر ص ب –ـن الدوحة تصدر مؤقتاً م" جملة البشري"
  املهندس جمدى البدوى/ سعيد ابوالعزائم              شارك ىف اإلخراج الفىن / رئيس جملس األدارة 

  كرمي سعيد البشري ابوالعزائم/ مدير التـحرير  –نـادر سعيد البشري ابوالعزائم / رئيس التـحرير 
  شري ابوالعزائمشـيـريـن سعيد الب/ اإلشراف الفىن 
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  اجلهاز اهلضمي

     ***************************************  

يتكون اجلهاز اهلضمي من الفم  والقناة اللعابية و 
املريء و الكبد و املعدة  والبنكرياس و األمعاء 
الغليظة والرفيعة و الزائدة الدودية و املستقيم و 

الطعام من الفم و خيتلط مع  يـمر. فتحة الشرج
إنزميات القناة اللعابية مث يـمر إىل الـمريء 
الذي يـنـقل الطعام إىل املعدة و هناك خيتلط 
مع األمحاض و إنزميات اهلضم و يؤخذ إىل 
البنكرياس ليختلط مع املواد الكيميائية اليت تصنع 
يف الكبد مث مير الطعام إىل األمعاء الرفيعة حيث 

و هنا ,اص املواد املفيدة  ىف الدم يتم إمتـص
تنتهي رحلة املواد املفيدة آما املواد الغري مفيدة 
فتذهب إىل األمعاء الغليظة حيث تنتقل املواد 
الباقية إىل املستقيم  لكي تـخـزن حىت يتم 

اما السوائل غري , إخراجها من فتحة الشرج 
املرغوبِ فيها والضارة فيتم التخلص منها عن 

كليتان مث احلالب فالـمثانة مث عن طريق ظريق ال
خمرج البول ىف اإلنسان وسبحان اللـه العظيم 

  .الذى ابدع كل شيئىٍ صـنعه 
  

  كرمي سعيد البشري
  

  

  

ـُب طعام الـفكرِ   الكُـت
  عباس حممود العقاد/لألستاذ"أنـا"عن كتاب

 ----------------------  
وتوجد أطعمةٌ لكل , إن الكتب طعام الفكر 

ومن مزايا . كما توجد أطعمة لكلِ بنية , كرٍ ف
البنية القوية أا تستخرج الغذاء لنفسها من كل 

وكذلك اإلدراك القوى يستطيع أن جيد , طعام 
وعندى أن , غذاًء فكرياً ىف كل موضوع 

التحديد ىف اختيار الكتب إمنا هو كالتحديد ىف 
إختيار الطعام وكالمها ال يكون إال لطفلٍ فىهذا 

إذا , فاقرأ ما شئت تستفيد , الباب أو مريض 
كان لك فكر قادر أو معدة عقلية تستطيع أن 

تـهضم ما يلقى فيها من الـموضوعات وغال 
فاجعل القابلية حكماً لك فيما تـختار ألن 

وال تغىن , اجلسم ىف الغالب يغذيه ما ما نشتهيه 
  الكتب عن جتارب احلياة 

تب ألننا حنتاج اىل وال تغىن التـجارب عن الك
قسط من التـجارب لكى نفهم حق الفهم اما 

ألن التجارب التغىن عن الكتب فذلك ألن 
الكتب هى جتارب آالف السنني ىف خمتلف األمم 

  . والعصور 
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