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 هـ2200الخامسة(   ذوالقعدة نة سلا)  الخمسون لعددا       م  0220 فبراٌر
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  دلعداة مكل          

   
 عرفات والحصار األخٌر!!!

  ***** 
لم ٌكن الحصار الذى فرضه السفاح "شارون" على 
عرفات هو الحصار األول ولن ٌكون األخٌر فالرئٌس 
عرفات ورغم كل كم االختالفات معه وعلٌه اال انه 

الفلسطٌنى وكفاحه لنٌل استقالله  ٌمثل جهاد الشعب
. 

والدلٌل على ذلك هو اصرار شارون على النٌل من 
الرئٌس عرفات ومحاوالته المستمرة فى التخلص 
منه وذلك ألنه ٌمثل الثورة الفلٌسطٌنٌة والقٌادة 

 المنتخبة من الشعب الفلسطٌنى .
ومن هنا فاألحداث تقول ان هذا الحصار الشارونى 

لعرفات ولكنه سٌكون الحصار  لن ٌكون األخٌر
األخٌر لشارون حٌث سٌتغلب علٌه عرفات وسٌخرج 
من هذا الحصار اقوى مما كان ولكن الخوف على 
عرفات لٌس من شارون وامثاله ولكن من زمالء 
عرفات وتابعٌه ولسان عرفات ٌقول "اللهم احمنى 
من اصدقائى اما اعدائى "شارون وامثاله " فانا 

 كفٌلٌ بهم"
 

 
 
 
  

 ددعلا اذه يفقرأ أ
---------- 

 ددعاللمة ك*  
 ةـمابار ع* أخ 
 *من دروس الشعراوى 
نظرة على االقتصاد " 

 المصرى
 *اخبار الجالية المصرية

 نمـاـإلياـة * واح
 ضيةيار ر *اخبا 
 ا سيدتىي ك  ل*

 عنوانر يغ نم ة* صفح
 بألدا ـنكر * 
 *AL-BASHIR MAGAZINE



 

 من دروس الشعراوى
 

 مشٌئة هللا
 واحكام االختٌار

معنى" وماتشاإن االأن ٌشاء هللا"  
معناه ان كل شٌئى فى هذا الكون 

خاضع لمشٌئة هللا وقد شاء هللا ان 
ٌعطٌنا االختٌار الحر فى عدد من 

المسائل  ولو شاء هللا ما اعطانا هذا 
االختٌار, فهناك خلق من خلق هللا نراه 
 امامنا ال ٌخضع ألى اختٌار مثل الجماد
والنبات والحٌوان فكلها مقهورة تإدى 

مهمتها فى الكون بال اختٌار وكذلك 
المالئكة ال اختٌار لهم ولذلك سقط 

عنهم الحساب.وخلق هللا الجن واألنس 
وشاء لهم األختسٌار فى بعض األمور 

وجاء هذا األختٌار للقرب من هللا 
ولزٌادة االٌمان وان لم ٌكن كذلك , 

ن ٌتحكم فى فؤرونى انسان ٌستطٌع ا
تنفسه او فىابوٌه من ٌكونان او مرضه 
وصحته وموته كل هذه االمور مقهور 
فٌها ولكن هللا اعطانا بعض االختٌار 
فى بعض المشٌئة لٌحاسبنا بعد ذلك 
كما انه برحمته وألنه اعلم بضعفنا 

منحنا نور االٌمان والهداٌة فمن ضل 
 فقد ابى 

     
 
 اعداد / غرٌب مصطفى    

  

 ـةماع ارأخب 
                             ***** 

*كانت العملٌة االستشهادٌة للشهٌدة 
الفلسطٌنٌة "وفاء" هى مٌالد عهد 

جدٌد للكفاح ضد الصهٌونٌة والحقٌقة 
هى انه كلما ازداد العنف والقتل 
االسرائٌلى للفلسطٌنٌٌن كلما تؤكد 

 النصر من عند هللا تعالى.
 *شاركت دولة قطر فى منتدى

"دافوس" السنوى الذى عقد فى 
 نٌوٌورك هذا العام 

 
*زار الرئٌس المصرى حسنى مبارك 
دولة الصٌن فى محاولة لفك العزلة 

المصرٌة والخروج من االزمة 
 االقتصادٌة .

*فشلت محاولة  السٌد /عمروموسى 
األمٌن العام لجامعة الدول العربٌة فى 
التقرٌب بٌن العراق والكوٌت وذلك 

ك الكوٌت برفض اى حل بسبب تمس
 عربى لالزمة !!.

 

  ٌبدو ان الرئٌس بوش وجد
ضالته والدجاجة التى تبٌض 
ذهبا وذلك فى خلق االزمات 

فى العالم وخداع الشعب 
  االمرٌكى !

 اعدا / نادر البشٌر 
   

                                                                



 
 

 

 أخبار الجالٌة المصرٌة
  

قامت لجنة التكفال االجتماعى 
للمصرٌٌن بـدولة قطر بتوقٌع عقد مع 
الشركة االسالمٌة للتؤمٌن تقدم بموجبه 
الشركة مظلة تؤمٌنٌة فرٌدة من نوعها 

ألبناء الجالٌة وألول مرة فى تارٌخ 
 الجالٌة المصرٌة 

ٌُنتظر أن تشمل المظلة التؤمٌنٌة  و
الجدٌدة آالف العاملٌن من المقٌمٌن 

الدوحة وأسرهم حٌث تقبل الوثٌقة ب
الجدٌدٌة الفئات من سن خمسة الى 
ستٌن عاماً وتعطى فى حالة الوفاة 

الف لاير قطرى او حـالة 02222مبلغ 
العجزالكلى عن مزاولة المهنة وتعطى 

لاير قطرى فى  20222اٌضا مبلغ 
حالة العجز الجزئى باالضافة الى مبلغ 

 لنقل الجثمان للقاهرة ز 0022
ا وٌبلغ مقدار االشتراك هذ

 السنوىللعضو ثمانون لاير قطرى اى 
 لاير فى الشهر. 6 0/2ما ٌوازى 

 
 

 اعداد مهندس/حسام جابر
لجنة التكافل االجتماعً للجالٌة 

 المصرٌة.
  

 

 ُركـن األدب  
 اعداد ابن البشٌر                      

 

 َوجـٌه ٌسُكُن ذاتى
  ****** 

ٌَسُكُن ذاتى    َوجـٌه 
 ٌمـألُ  ُكلَ حٌاتى              

 وجـٌه لٌَس غرٌٌب     
 وأرى فٌِه  ِسماتى             

 أشتـاُق لُه ٌومـاً   
 ألداوى  جراحاتى             

بَعُث َوَهَج الشوِق      ٌَ 
 فى الماضىواآلتى            

 فؤهٌُم لـُه َشوقـاً       
 وأطـٌر ُبآهـاتى            
 أشٌائى       أبحُث عن 
 عن َقلَمى وَدواتى             

 عن َدفتِر  أشعارى       
 عن ورقىفُرشاتى            

 كـى أرسَمُه معنًى       
 ٌَسَبُح فىَسماواتى           

 َكـى أكتـَُبُه وحٌاً      
 ٌرقُُص فى َكلِماتى          

 وجـٌه فٌِه أرانـى     
 ىوأرى كلَ ِصفات           

 فؤنا معـُه دوامـاً     
 فى ُكِل  األوقـاتِ            

 

 
 



 
 نظـرة على                                                                           

 االقتـصاد المصـري 
 بقلـم: أحمد عاشـور

من رقود كاد ٌطٌح بالجنٌه إال أدنى مستوٌاته، وبما أننً لسـت نظـراً لما ٌعانٌه االقتصاد المصري فً هذه الفترة 
 متخصصاً فً هذا المجال رأٌت أن أستعٌن بأهل التخصص وكذلك مراجعً الخاصة وأضع القارئ عند النتائج.

 -ٌرجع ركود االقتصاد المصري إلى األسباب اآلتٌة:   أوالً:
 لى المستـوى الالزم.ضـعف البنٌة المؤسسٌة الالزمة للنهوض باالقتصاد إ .1
 التفاوضات الكثٌرة فً إصدار القرارات والتراجع عنها. .2
 الهوة الواسعة بٌن األطراف الرسمٌة فً عالج القضـاٌا المالٌة. .3
 ضعـف نظم المعلومات وقلتها. .4
 سـوء فـهم اإلجراءات والمراسٌم والتً تؤدي إلى عدم الشفافٌة واللبـس. .5
 ٌر المدروس المبنً على المصالح الشخصٌة والمحسوبٌات.سـٌاسة االستٌراد غٌر العشوائً غ .6
 ضعـف المنتج المصري أمام نظٌره األجنبً فً المنافسة داخلٌاً وخارجٌاً. .7
    2222/2221المعلنة فً نهاٌة عام  ةمن قراءاتً لألرقام الرسمٌ   ثانٌاً:

ٌار جنٌه مصري، دٌن خارجً مل 182ملٌار جنٌه مصري، عبارة عن دٌن محلً  342الدٌن العام الحكومً  
الخارجً  ضدوالر أمرٌكً. والمالحظ أن هذا الدٌن ٌزٌد عام بعد عام ألن الحكومة تضطر إلى االقترا  28.5

 بسبب أزمة النقد األجنبً،
 ثم ماذا عن أعباء هذا الدٌن علً مٌزانٌة الدولة: 

 ملٌار دوالر.      2.5حوالً %( أي 8ملٌار جنٌه. الخارجً ) 22%( حوال12ًفوائد الدٌن المحلً )
 ملٌار  17كانت:  دملٌار دوالر، ألن قٌمة االستٌرا 14.7العجز الناتج فً مٌزان المدفوعات بلغ: 

 دوالر. وٌرجع هذا العجز إلى: 2.3دوالر، بٌنما التصدٌر: 
ت ما ٌسمى بلغ عدد المعتمرٌن الحجاج أكثر من ملٌون حاج ومعتمر، "طبقاً لما أعلنه سٌادة الرئٌس" تح .1

 بالسٌاحة الدٌنٌة، ناهٌك عن السٌاحة الخارجٌة األخرى.
المنتجات الصٌنٌة والتً أغرقت السوق المصري وال ٌستغنً عنها بٌت اآلن، بدأً من فانوس رمضان  .2

 والمصلٌة إلى القمٌص والجلباب ولعب األطفال.
ملٌن فً هذا المجال أن هذه تجـارة المخـدرات، وأسفت جداً عندما سمعت من أحد رجال الشرطة العا .3

 ملٌار جنٌه مصري. 16التجارة تستنزف أكثر من 
ملٌار جنٌه مصري، رغم قدرة مصانع األدوٌة  7أدوٌة ٌستعملها الرجال لعالج الضعف الجنسً أكثر من  .4

 مما تباع به اآلن، لمصلحة من التأخٌر. 1/12المحلٌة على إنتاجاها بكلفة 
 وتاٌوان. ، قارن بٌن دبً وهنج كنج   Rubbishة ألبؤرة التهرٌب وتجار دبور سعٌ .5
 اآلن وحتى ال ٌنهار الجنٌه المصري أكثر البد من الخطوات التالٌة: ثالثا:ً
هروب . محاربة الفساد اإلداري والذي ٌؤدي كثٌراً إلى 3. محاربة جشع التجار.   2لما بعد الجات.    د. االستعدا1

 . ترشٌد االستٌراد.   srtyt uoC ytriD  .4من ال المستثمرٌن، وأصبحت مصر فً نظرهم 

  _________   رئيس التحرير : سعيد ابوالعزائم                55155"مجلـة البشير" تصدر من الدوحة ص ب 
 اللطيف _            بدطارق ع  –ر   ابج محسا  – حسنمد حا  –ر و التحرير :  احمد عاش مستشارو 

 كريم سعيد البشير  –نادر سعيد البشير  -مجدى البدوى                        

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 واحـــة اإليــــمان 
 لـــسآْ وــــسيُ 

ًِ فٍج  ًِ ضاٍِس يأتيٓ ِٓ و "ٚأذْ فٝ إٌاض يأتٛن زاجاالً ٚػٍٝ و

سٛزج اٌحج . تدٚز تٕا األياَ ٚيؼٛد اٌيٕا شٙس ذٜ 72ػّيك"اآليح

اٌحجح ِٚؼٗ األًِ ٚاٌسجاء ٚاٌشٛق ٌصيازج اٌثيت اٌؼتيك تّىح 

ُ ٌدػٛج إٌاض اٌٝ اٌحج ٚ٘ا٘ىاألِح ِٚصدالاً ألذاْ سيدٔا اتسا٘ي

ِٓ وً ِىاْ تٜٙٛ اٌٝ اٌحج فٝ وً ػاَ . ٚاٌحج ٘ٛ زِص ٌٛحدج 

األِحفتسٜ اٌثشس ِٓ شتٝ تماع األزض ػٍٝ اختالف اٌٛأُٙ 

ٌٚغاتُٙ يمفْٛ فٝ صؼيد ٚاحد تٍثاض ٚاحد يساٌْٛ ئاٌٌٗ ٚاحد ال 

وً ػاَ ئٌٗ ئال ٘ٛ يسأٌٛٔٗ اٌجٕح ٚاٌّغفسج اٌٍُٙ اوتة ٌٕا اٌحج   

ـــــديث شـــــــــسيفحــــ  
األزتؼيٓ حديث إٌٛٚيح:٘ٝ ٔسثح اٌٝ االِاَ إٌٜٛٚ ٚ٘ٝ ازتؼيٓ 

حديث ٌّا ٚزد ػٓ اٌسسٛي صٍٝ هللا ػٍيٗ ٚسٍُ أٗ لاي"ِٓ حفع 

ػٍٝ اِتٝ ازتؼيٓ حديثا ِٓ اِس ديٕٙا تؼثٗ هللا يَٛ اٌمياِح فٝ 

شِسج ِٓ اٌفمٙاء ٚاٌؼٍّاء " ٚلد اتفك اٌحفاظ ػٍٝ أٗ حديث 

ؼيف ٚاتفك اٌؼٍّاء ػٍٝ جٛاش اٌؼًّ تاٌحديث اٌضؼيف فٝ ض

فضائً االػّاي , ٌٚرا جّغ االِاَ إٌٜٛٚ األزتؼيٓ حديثا ِشتٍّيٓ 

ػٍٝ اصٛي اٌديٓ ٚاٌجٙاد ٚاٌص٘د ٚاآلداب ٚوً حديث ِٕٙا يؼتثس 

لاػدج ػظيّح ِٓ لٛاػد اٌديٓ ٚتفضً هللا ٚػٛٔٗ سٕؼسض ٘رٖ 

  اٌمادَ ٚفمٕا هللا اٌٝ حفظٙا .ا  األحاديث إٌٛٚيح تثاػا ِٓ اٌؼدد

 دػــــــــــــاء
ٌثيه هللا ٌثيه ٌثيه ال شسيه ٌه ٌثيه اْ اٌحّد ٚإٌؼّح ٌه ٌثيه ال 

ُ ٚتٛجٙٗ اٌىسيُ ٚسٍطأٗ اٌمديُ ِٓ شسيه ٌه , اػٛش تاهلل اٌؼظي

اٌشيطاْ اٌسجيُ , اٌٍُٙ صٍٝ ػٍٝ سيدٔا ِحّد ٚآٌٗ ٚسٍُ , اٌٍُٙ 

اغفس ٌٝ ذٔٛتىٛافتح ٌٝ اتٛاب زحّته, اٌٍُٙ ذد ٘را اٌثيت تشسيفا 

.ٚتؼظيّا ٚتىسيّا ٚذد ِٓ حجٗ اٚ اػتّسٖ تشسيفا ٚتىسيّاً      

ــٍةِٓ اٌمـ  

ِاذاي اٌحديث ِٛصٛال ِٓ 

خالي ٘را إٌّثس ػٓ لضيتٕا 

األٌٚٝ ٚ٘ٝ لضيح اٌمدض 

األسيس ِٚا ٘ٛ اٌّفسٚض 

ػٍٝ وً ِسٍُ فٝ ٘را اٌصِاْ 

ٚاٌٛاجة اٌٍّمٝ ػٍٝ ػاتمٗ , 

فؼٍٝ وً ِسٍُ اْ يٕظس اٌٝ 

ٔفسٗ ٚيسأٌٙا ِاذا لدِت 

ِٚاذا ػٍّت ِٓ أجً ٘را 

اٌّسجد األسيس خاصح ٚأْ وً 

يساي ػٓ ٘را ٔسٍُ سٛف 

تّفسدٖ ٌٚٓ ٔأتٝ يَٛ اٌمياِح 

شؼٛتا ٚأِّا فٕمٛي ٍِٛوٕا 

ٚأِساءٔا ٚزٚؤساؤٔا ِٕؼّٕا 

اٌدفاع ػٓ األلصٝ , ِٚا 

اٌؼًّ ؟ ٌالجاتح ػٍٝ ٘را 

اٌسإاي يٕثغٝ اٚال اْ ٔؼتمد 

تّاَ االػتماد أٗ ٌٓ يضسن 

ِٓ ضً اذا ا٘تديت ٚال تحمس 

ِٓ اٜ ػًّ ِّٙا لً ٚاْ واْ 

اضؼف  ِٓ اٌدػاء ٚ٘ٛ

االيّاْ ٌٚىٕه يا اخىتٍّه اوثس 

ِٓ ذٌه ٚ٘ٛ اٌدػُ اٌّادٜ 

ٚاٌّؼٕٜٛ ٚاٌّماطؼح  

ٌٍثضائغ األسسائيٍيح 

ٚاالِسيىيح ٚاٜ دٌٚح تمف 

 ٚتسأد اٌىياْ اٌصٙيٛٔٝ 

 بقلم/احمد حسن



 !!  صفحة مه غـٍر عـىُان  !!  ٌحررٌا َاحـد فٍـمان  !!            
                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                           

 ُزتَاػيّح                  

 إًٌ الجـدٌد ٌا جدع .. قالُا , جـدٌد الىظام.                

 ُكـلـًُّ بتاع ُكـلـًُّ ,  َ ال  ٌـبقى فٍـٍا مـالم.       

 أصل الكالم َدْي حسه , أصل الكالم مٍدي.       

 "..  ٌا سالم.ٌـبقى الىـظام "ما فـٍـش وـظام       

                  عجــبً  !!                                                    
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  في اٌصـّيُ   !! والَ!!   
========= 

 من رباعٌات " صالح جاهـٌـن "                            

 خل الربٌع ٌضحـك لقانً حـزٌند 
 نده الربٌع على اسـمً لم قلت مٌن 

 حط الربٌع أزهاره جـنبً و راح
 واٌش تعـمل األزهار للمـٌـتٌـن .

 عجـبً                                       

 حـبٌـت .. لكن حـب من غـٌـر حـنان 
 و صاحبت..لكن صحبة مالهاش أمان

 بـلوتً رحـت لحـكـٌم و اكتـر لقٌـت
 إن اللً جـوه القـلب مش ع اللسـان .

 عجـبً                                       

 قالوا الشـقـٌـق بٌـمـص دم الشـقـٌـق 
 والناس ما هٌاش ناس بحق و حقٌق
 قـلبً رمـٌته و جـبت غـٌره َحـَجـر  
 داب الحـجـر..و رجعـت قلب رقٌق.
 عجـبً                                      

 !! م.طارق عبد اللطٍف !!    
                                                                                        

 



 

 ٌِه يا سيدتٝ
            *****************   

* ورد الى المجلة فى برٌد "لِك ٌا 
سٌدتى " الرسالة االتٌة من 
علٌقا المهندس /احمد عز الدٌن ت

على مقالة لِك ٌا سٌدتى فى العدد 
الماضى وكانت تتعلق بموضوع 
"تعدد الزوجات ومسلسل الحاج 
متولى الشهٌر" ومجلة البشٌر 

تنشر رسالة القارئ وسوف ننشر 
رد "بنت النٌل" صاحبة "لك 

ٌاسٌدتى فى العدد القادم ان شاء 
 هللا .

 " السٌد رئٌس التحرٌر 
ى العدد جاء فى مقال "بنت النٌل" ف

الماضى "أن الشرع رخص تعدد 
الزوجات كرخصة عند الحاجة"  فما 
هى هذه الحاجة التى حددها الشرع 

وفى اى مكان تم تحدٌدها؟ ولوال المتعة 
الجنسٌة ما اقبل الرجل على الزواج 

بكل مشاكله فهذه الغرٌزة قد  ُغرست 
فٌنا كى تحببنا فى الزواج , أو هل 

ن ٌتزوج تعتقدٌن سٌدتى ان االنسا
؟ الحب وحده ال ٌحفظ الزرٌة وال  للحب 

ٌجعلها تستمر فهى سنة الحٌاة , وهل 
 عند سٌدتى حل لمشكلة العنوسة؟  

 موعدنا مع الرد فى العدد القادم .* 
 

 نت النٌل بقلم : ب                     

 ةضياير ر اأخب  
  فى واحدة من اكبر فضائح الكرة

 المصرٌة خرج فرٌق القرن فرٌق
التادى األهلى المصرى وذلك من 
كؤس مصر فى دور الستة عشر 
على ٌد نادى السوٌس ومازال 

مسلسل الهزائم مستمرا فى النادى 
 العرٌق!!!!!!!!!!!  . 

  استكماالً لمسٌرة البناء التى بدأها
الفرٌق القومى القطرى حٌث فاز 
بلقب وصٌف كؤس الخلٌج التى 
اقٌمت فى الرٌاض وبعد ان فاز 

عمان والبحرٌن واإلمارات على 
والكوٌت تغلب علٌه فرٌق 

السعودٌة بمساعدة الحكم الظالم 
 االٌطالى .

  صعد الفرٌق القومى المصرى الى
دور الثمانٌة وذلك بعد فوزه على 

وعلى  2/2غرٌمه التقلٌدى تونس 
واثر هزٌمته من  0/2زامبٌا 
ثم خرج من دور  2/2السنغال

رون الثمانٌة بعد هزٌمته من الكمٌ
2/2 . 

  بعد صعوبة كبٌرة وبعد مباراة
فاترة افلت نادى الزمالك من 

فضٌحة الخروج من كؤس مصر 
 2/2وتعادل مع فرٌق سوهاج 

 لٌالقى المنصورة فى دور الثمانٌة 
 

 عداد / كرٌم البشٌر ا
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