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  : ددلعاةمآل
  هل بدأ أفول زمن الدوالر ؟؟؟

فى نهاية  القرن التاسع عشر بدأ النجم االمريكى او 

نجم العم سام فى الظهور وفى منتصف القرن 

العشرين اصبحت امريكا الدولة االولى فى العالم 

هو العملة  –عملة امريكا  –واصبح الدوالر 

الرسمية لالقتصاد العالمى واحتل الدوالر مكان 

عالم واصبح كل شيىء يوزن بميزان الذهب فى ال

الدوالر واصبحت الدول تقاس قوتها بقيمة ما تملكه 

من احتياطى من الدوالر وفي التسعينات من القرن 

العشرين ومع نهاية وسقوط االتحاد السوفيتى 

اصبحت امريكا هى القطب االوحد فى العالم واصبح 

 الدوالر هو العملة الرسمية فى العالم وازداد توحش

الراسمالية العالمية مع ازدياد قوة امريكا وقوة 

ومع بداية القرن الواحد والعشرين ودخول .الدوالر 

امريكا فى مغامرات عسكرية باهظة فى افغانستان 

والعراق وغيرها واجه العالم اجمع اكبر كساد 

اقتصادى وواجهت امريكا اكبر فشل اقتصادى 

ه نتيجة وبالتالى واجه الدوالر اكبر تحدى لوجود

الكساد االقتصادى العالمى واصبح الجميع يتكلم عن 

ولكن العم , عملة جديدة غير الدوالر كى تحل محله 

سام وبكل قوته وجبروته ماذال يتمسك بالدوالر 

فهل يستمر الدوالر هوالسيد ام ان زمن , وبحمايته 

الدوالر بدأ فى التالشى وان هناك قوة عالمية 

اجد فى العالم ؟ السؤال صعب اقتصادية بدأت فى التو

  .......واالجابة اصعب

  

  هذا العددإقرأ فى 
  
  هل بدأ أفول          العددكلمة *

  2بقلم رئيس التحرير    صزمن الدوالر ؟؟؟   

  

  صورة الغالف  *

  هل يتحقق حلم المونديال  

                           )2010جنوبافريقيا( 

     3ص
  

                     ريةاخبار الجالية المص* 
       4ص  محمد عيد                     /اعداد  م    
  وقفات هامة فى االخيار : حكم وامثال *

  4ص                   من الناس                  
   5حالد الفحام   ص/كيميائى  بقلم:   مع الحكواتى  •
فى ذكرى مولد المصطفى صلى اهللا  ركن األدب *

  6ص)                     الشفيع (    -وسلم  عليه
  

  ) فوائد البطيخ (لك يا سيدتى  *  
  7ص                            بقلم بني النيل   
  العودة الى الوطن :  قضية للمناقشة *  
          8ص           بعد غربة طويلة                       
     ن غير  عنوانصفحة م*
 9ص            )طارق عبداللطيف /اعداد م (  
  منوعاتصفحةال*
   10ص       )       ايمن طاحون /م شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
11ص                                                     
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  هل  يتحقق   حلم   المونديال:  صورة الغالف     

  ؟؟ 2010جنوب افريقيا 
  

  
   

فى  1/1م مع منتخب زامبيا بنتيجة فى بداية صعبة ومتوترة تعادل فريق مصر القومى لكرة القد

وقد كان الفريق المصرى متقدما ,اول مباريات تصفيات كاس العالم والتى اقيمت فى استاد القاهرة 

وهى نتيجة ال  1/1ولكن الفريق الزامبى تعادل فى بداية الشوط الثانى  1/0فى الشوط االول 

ومن المعلوم ان مصر شاركت فى  ,ترضى وال تطمئن الجمهور المصرى المتعطش لكأس العالم 

  .فى كأس العالم بايطاليا  1990كأس العالم منذ تسعة عشرة عام اى فى عام 

فى جنوب افريقيا حيث  2010إن الجماهير المصرية تعقد االمال الكبيرة للوصول لكأس العالم فى 

عتبر اقوى ي  2008وعام   2006كان الفريق القومى المصرى الحائز على كأس افريقيا لعام 

منتخبات افريقيا والمرشح بقوة لكأس العالم ومما زاد االمل ان المجموعة التى يشارك فيها 

ففى نفس المجموعة تعادل الفريق الجزائرى مع ,الفريق المصرى هى مجموعة ليست بالصعبة 

  . واالمال معقودة على المباريات القادمة .  0/0الفريق الراوندى فى راوندا 



   هـ 1430ثاني  )               الثانية عشرةنة سلا( 136 لعددا           م 2009ابريل  
 

  مجلة البشير
  Web site www.saidabulazayem.netطـر،قــة يـصدرهـا  املصريون يف يهـرـة شلـجـم

  خالد الفخام/طارق عبداللطيف ك/م-احمد مرسى/م:سعيد ابوالعزايم،  سكرتارية التحرير /التحريررئيس                                                                 
   m@qatar.net.qasazayemail : -e   50155ب .جميع المراسالت بأسم رئيس التحرير ص                                                                 

  4 

  :الية المصرية أخبار الج

  ى السعيدسام/الزميل حفلة توديع  -1

  
  
مارس  حفل 22بنادى دانة مساء االحد قيمت ا

شرآة قطر (عيد سامى الس/توديع الزميل 
وذلك بعد ثالثين عاما من ) للبتروآيماويات 

الخدمة ومجلة البشير تتمنى العطاء الممتد فى 
  . للزميل طيب العودة للوطن والسالمة

أعلن مكتب مصر للطيران فى الدوحة عن  -2
قيام طائرة من الدوحة الى االسكندرية مباشرة 
وذلك ابتداءا من فصل الصيف لمواجهة 

قد ,االزدحام المتوقع فى السفر هذا الموسم 
القى قرار خط الدوحة االسكندرية القبول 
والترحيب من ابناء الجالية المصرية فى 

  . الدوحة 
تابع ابناء الجالية المصرية بقطر تصفيات  -3

تى تشارك بها آأس العالم لكرة القدم وال
مع الجزائر وزامبيا  مصر فى مجموعة 

وآانت نتيجة  اول مباراة فى , وراوندا 
المجموعة مع فريق زامبيا على استاد 

القاهرة حيث تعادل الفريق المصرى مع 
جزائر مع وتعادلت ال.   1/1الفريق  الزامبي  

   0/0فاليق راوندا 
 محمد عيد / اعدادمهندس 

  عضومجلس  الجالية المصرية  وامين الصندوق 

   :ِحكم وأمثال  

  الناس من األخيار في هامة وقفات

 البعض و حصى البعض هناك الناس بين_ 
  جواهر اآلخر

   ثمرها من الشجرة تُعرف - 

 الحداد جاور من و يسعد السعيد جاور من -
   بناره رقتحي

 عند السر و ثقة ذي كل إال السر يكتم ال -
   مكتوم الناس خيار

 في و األسخياء الدنيا في الناس سادات -
   األتقياء اآلخره

 عفا و رفعة عن تواضع من الناس أفضل -
   قوة عن أنصف و قدرة عن

 من لكن و ذكيا يكون الناس يعرف من -
  أذكى يكون نفسه يعرف

                            

  ابن البلد/  بقلم
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   خالد الفحام  :بقلم يا مصرى ليه دنياك لخابيط والغلب محيط :الحكواتى...مع 

لن أمل من نقد الذات حتى ينصلح الحال فدوام الحال من المحال وطالما ان هناك من ينهى عن المنكر فمازال 

مؤمن بذلك تماما وليست هناك عندى أية  هناك أمل فلوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض وانا

) كما ال يعرفه الكثيرون ( شكوك فى هذا األمرلذلك سأنقل لكم فقرة من خطبة لألديب الساخر عبد اهللا النديم 

المهم تابعوا معى , فهو معروف فقط عند األغلبية العظمى من المصريين بأنه خطيب الثورة العرابية وخالص 

الظاهر إنه ( ا النديم إليقاد روح الثورة داخلهم وستفاجئون معى من بذاءة وجرأة الخطاب تلك الخطبة التى ألقاه

أيها المصريون شموا رائحة أجسامكم إنها :يقول عبد اهللا النديم مخاطبا الشعب المصرى , ) كان صايع حبتين 

( ر إنصتوا إلى صوت اهللا إستمعوا إلى صرخات أمعائكم وواديكم يملؤه الخي! نتنة قذرة والنيل يجرى بينكم 

  إلى هنا إنتهى الجزء المنقول عن النديم! ... يلعنكم مع أنكم حفظة كتابه وحملة رسالته ) وحاشا هللا 

ويمكن عشان , يعنى القذارة والجبن والنفاق والكسل معانا بقالهم زمن , إذا فالموضوع قديم بقى مش جديد 

كن والحق يقال أننا فى وقت األزمات وبعبارة أخرى فى الدقايق كده كان سهل جدا إحتاللنا والتحكم فينا ول

هى دى المصيبة إننا ما بنتحركش إال فى اآلخر بعد خراب .. األخيرة من الماتش بنفوق وبنعمل شغل جامد 

  ما علينا حنعمل إيه  مافيش فايدة..... يعنى الزم كارثة تحصل عشان نفوق لنفسنا , مالطة 

حد الزمالء المصريين قال لى هل ترى كيف يتعامل الموظفون القطريون فى الدوائر فى حوار بينى وبين أ

هل تجد هذا فى مصر ؟؟ فقلت له مستغربا وهل نحن نعامل الموظفين فى مصر , الحكومية معنا بأدب وإحترام 

هل بالفعل ....  كما نعاملهم هنا فى قطر إننا نكاد نسجد لهم بينما فى مصر لو واحد قاللك بم حتديله بالجزمة

بالتأكيد هناك ناس بجحة كتير ... إننا حاولنا أن نعامل بعض بأدب وإحترام مهما كانت درجاتنا الوظيفية ؟ 

, وقبل كدة قلنا إن ده نتيجة خلل إجتماعى وإقتصادى وتراكم الفساد على مدى عقود , مفيش مشكلة , وواطية 

, إننا متناقضون فى كل شىء ... املة الغير إلختلف الوضع جزئيا ولكن بالتأكيد لو كانت المبادرة مننا بحسن مع

  ..نتعامل داخل الوطن بوجه وخارجه بوجه آخر 

إذا شاهدت األسيويين مثال كم هم حريصون على تناول الطعام معا حتى فى أحلك أوقات العمل بينما نحن نهرب 

ضنا البعض حتى فى السير إلى داخل المصنع من بعضنا البعض ونحاول أن نلفق األعذار عن عدم مشاركتنا بع

إننا مازلنا ال نثق فى بعضنا البعض وعند الكثير منا الحق فى ذلك ولكن يجب أن نعيد النظر فى ذلك ألن ... 

فغربتنا مؤقتة ومهما جمعنا من المال فهذا حل فردى , الحل فى الداخل وليس فى الخارج كما يظن الكثيرون 

واآلن أمامنا , فالبد من مواجهة المشاكل يوما ما حتى يكون المستقبل لنا , عنا شىء محدود لن يغير من واق

ولو ال قدر , بروفة بسيطة على ذلك تتمثل فى الرابطة المصرية إن نجحنا فيها فمن الممكن النجاح فيما هو أكبر 

    www.eskandarani.net     مفيش فايدة يا صفية             : اهللا فشلنا فرحم اهللا سعد زغلول عندما قال 
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  )ابن البشير( :ُركن األدب 

رسالة الى الزعماء العرب بمناسبة القمة (
 )العربية بالدوحُة

  
  ثمَّ مـاذا ؟

  ُثـمَّ مـاذا ؟ 
  بـعـدمـا حـّل الـغـيـوم

  نكسار على  النجوموأطـلَّ اإل
 وتـبـدلَّت  األمانى   بالهموم

  ُثـمَّ مـاذا ؟ 
  بـعـد أن ذُقـنـا الـمـرار
  ثُـم أدمنا  الخنوع  مع الفرار
 بعدما كُشفت عن الزيف الستار

  ُثـمَّ مـاذا ؟ 
  بعدما فر غ من العرب الميدان
  وأتـى عهد التفسخِ  والهوان
 نوإعتالنا  الذُل  فى  كلِّ  مكا

  ُثـمَّ مـاذا ؟ 
  هل  توقف نبضنُا عند القـلوب
  هل تغيب الشمس فىظل الغروب
 هل تتيهٌ النفس فى هذى الغيوب

  ُثـمَّ مـاذا ؟ 
  قُدسنُا فى  األسرِ تبكى  التنام
  واليهود  اليوم  اسياد  األنام
  ها هو األقصى يئن من الظالم

  
 

  
  ُثـمَّ مـاذا ؟ 

  تلك غزة اصبحت ارضا تباح
  بتنا  فى صراخٍ   فى نواح ثم

 نذرفُ الدمع وتؤلمنا  الجراح
  ُثـمَّ مـاذا ؟ 

  ها هو السوداُن فى األسِر جريح
  نازفاً  شُريانهُ وهـو طـريح
 صامداً فى  وجه  ثعبانٍ  فحيح

  ُثـمَّ مـاذا ؟ 
  أيها العرب كفانا من صراع
  وشقـاق  وباليا  وخـداع
 وحروبٍ تركتنا  فى  ضياع

  مـاذا ؟  ُثـمَّ
  هيا نعلنها على مرِ العصور
  أنّنا سـوفَ نهب كى نثـور
 ونذيقُ عدونا كـأس الشرور

  ُثـمَّ مـاذا ؟
  إعِقدوا  الِقمة فى أى  البالد
  إعقدوها  إنها  عيُن  المراد 

 واطلبواالرحمَة من رب العباد
  ُثـمَّ مـاذا ؟

  أيها  الزعماء  ياأمل الجميع
  ى  نُطيعتنادى ك" قمة الدوحة"

  إجعلوها  قمةَ  الصرح المنيع
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     فوائد البطيخ         : لك يا سيدتى

  

  
فقد . والكلي األمعاء أثبتت الدراسات الحديثة فوائد صحية عديدة لفاكهة البطيخ، خصوصا فيما يتعلق بسالمة

قد يفيد كملين قوى  بل وينعش الجسم فحسب، أظهرت الدراسات أن البطيخ ال يطفئ العطش، ويرطب الجلد،

 و وجد الباحثون أن المركبات الطبيعية .ومقوى للدم، ومفتت لحصوات الكلي لألمعاء، ومادة تساعد على الهضم،

ضغط الدم المرتفع، ويمكن  تفيد بذوره فى تخفيض الموجودة فيه تساعد فى تخفيف شدة األمراض الجلدية، كما

التغذية فى المركز القومى المصرى للبحوث، أن هذه  خبراء دوأك. استخدام جذوره فى وقف النزيف الدموي

تكفى حاجة اإلنسان من الماء والفيتامينات والمعادن طوال اليوم،  التى الفاكهة غنية بالكثير من العناصر،

واللحوم، لما له من أثر  لذا فهو يغنى عن عشرات األصناف من الخضراوات فى أيام الصيف الحارة، خصوصا

فى المائة من  92أشار هؤالء الباحثون إلى أن البطيخ يحتوى على  و.ومنشط إلنتاج الطاقة المعدة، ملطف على

  وزنه ماء، كما

 المائة، حسب نوعه وموسمه، فى 8القليل منالمواد الزاللية والدهنية، بينما تصل نسبة السكريات فيه إلى  يضم

بسيطة، مقارنة  ، الفتين إلى أن قيمته الغذائية"سي"و "أ" إضافة إلى احتوائه على نسبة متوسطة من فيتامينات

إدرار البول، وتنقية  يساعد على الكبيرة، المتمثلة فى تخفيف حاالت اإلمساك والتهابات الجلد، كما بقيمته الطبية

األطباء العرب القدامى، ومن أشهرهم الطبيب ابن  وكان.الدم، وعالج أمراض الكلى والنقرس ومرض البواسير

. لبهاق وقشر الرأسعلى تنقية الدم، وعالج الكلف وا العديدة،خصوصا قدرته فوائد البطيخ ا، قد أكدوا علىسين

والتهاب  البطيخ لعالج العديد من األمراض، منها ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب كما يمكن االستفادة من قشر

 )منقول("!.إذا طل البطيخ، بطل الطبيخ" :لذا صدق المثل الشعبى المصرى القائل .واالستسقاء الكلى

  بنت النيل/إعداد                                                                                        
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  العودة الى الوطن بعد غربةٍ  طويلة        :  للمناقشة قضية

  

فجأة وفى حين غفلة وبعد سنوات طويلة طويلة من الغربة والبعد عن الوطن  يفاجأ 

  .....د االنسان منا الذى  قضى اكثر من عمره الكثير وهو مغترب  أنه سوف يعو

 نياله من شعور ويالها من لحظة خصوصا اذا كنا قد مضى علينا سنوات طويلة ونح

فى الغربة تشغلنا الحياة  ويجرى العمر ونحن فى صراع مع لقمة العيش وتربية االبناء 

ونكتشف فجأة اننا يجب ان نعود إما ألنتهاء العمل او لمضى , وغيره الكثير من االمور 

  .....المهم اننا يجب ان نعود , آخر الوقت  او ألى سبب 

ألن المصرى حديث عهد باالغتراب وليس له من ثقافة االغتراب إال القليل فإنه يعيش 

أى أنه دائما ال يعيش ايامه فى الغربة ولكنه يستعد دائما , ايام غربته وهو على سفر 

ل العودة ويقرر ان واذا قرريوما العودة فإنه سريعا ما يم, لكى يعود وهو ابدا ال يعود 

ة دائمة غربة مكانية عن الوطن فهو فى غرب, رة اخرى وهكذا مويغترب مرة اخرى 

ربة اجتماعية عن االهل والمجتمع وغربة زمانية حيث ال يعيش يومه بل يقضى وغ

  .....هذا القادم الذى ال يأتى ابدا , يومه فى الغربة وهو يحلم بالقادم 

او تم احالته فنيشه كون هذا القرار اجبارى فإما تم توعندما يجيىء قرار عودته ي

وعندما يعود للوطن واالهل ,   للمعاش لكبر السن وفى الحالتين فالقرار يكون مفاجئا 

يكتشف ان الوطن ليس هو الوطن الذى تركه وان االهل ليسوا هموا االهل الذين تركهم 

 به االمر واقع وينتهىالتذمر واالعتراض ثم الخنوع والرضا باالمر ال لويبدأ مسلس, 

  .........والتصوف هربا وليس اعتقادا  دالى العزلة وقد يصل الى التذه

نفسه للعودة حتى ال تكون  ىءيودته ويها يجب على كل مغترب ان يفكر فى عهن

عودوا قبل ان ( غتربين هو ما نحن الوليكن شعارن, جة  مظلمة مفاجأة و تكون النتي

  وللحديث بقية ان شاء اهللا  ..أى استعدوا للعودة مبكرا ) تعودوا 
  المصرى أفندى/ بقلم                                                                
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   اللطيف عبد طارق /م اعداد           فهمان واحد يقدمها         " عنوان غير من صفحة    "
 

  تـعـلـمـــتُ 
 عشت ... األلم كل رغم .... ولكني.. بكيت فـ ضحكت.. حزنت فـ فرحت.. كرهت و احببت
  تجآربي مع .. دنيآي خآلصة وهذ

  يفيدني لن .. حولي من النآس بكآء وان غيري الوجود في ً أحدا يؤلم آل جرحي ان تعلمت.. 
 .. وأصدقهآ الدموع أثمن وان ألمي عز في شفتي على ترتسم التي هي .. ابتسآمه أجمل تعلمـتان

 أحد يرآهآ ان دون صمت بـ تنزل التي هي
 بقدري رضآئي هو الوحيد جرآحي دوآء وان وحدي أحزن وان النآس مع أفرح ان تعلمت
 حولي من ورغبآت رغبآتي بين التوفيق في أنجح ان نجآح أعظم تعلمتان
 كآن نحوه عوآطفهم على النآس حآسب من وان النآس من ً كرها مآت  النآس رآقب من ان تعلمت
 ً بعضا بعضنآ ألكل  يتمنى مآ كل اإلنسآن اعطي لو ًوانه أبدا يربط آل مقطوع حبل وبينهم بينه

 يجب السعآده أريد كنت وإذآ بصحتي أعتني أن يجب .. الحيآة في الرآحه أريد كنت إذآ انني تعلمت
 إذآ وانني بعقلي أعتني أن يجب الحيآة في الخلود أريد كنت إذآ وانني وشكلي بأخآلقي أعتني أن
 ديني بـ ..ً أوال أعتني أن يجب لكـذ كل أريد كنت

 وصآله ويرجى فعآله تخشى من موضع اهللا يضعه فقد كآن مهمآ ً أحدا احتقر آل أن تعلمت
 اإلنسآن الرحمهلدى نوآزع من بقي مآ الصحه افترست لـ .. المرض لوآل وأنه

 حولنآ من على سيء أثر له يكون مآآل .. العيوب اخف عيبوان إنسآن لكل تعلمـتان
 صنآعة تعيد التي وطموحنآهي افكآرنآ وان .. شخصيآتنآ كونت فيهآ نشأنآ التي البيئه أن تعلمـت

 حيآتنآ شكل من وتغير شخصيآتنآ
 شفآئه حآلوة في نفكر وآل دوآئه مرآرة نتذوق ألننآ الحق نكره كاآلطفآل منآ الكثير تعلمتأن
 ؟؟؟ بسمه نبآلي وآل بـطعمه نستلذ ألننآ .. البآطل ونحب
 فقط حولنآ من يسعد الشكل وجمآل حولنآ ومن يسعدنآ النفس جمآل أن تعلمت
  ً أخآلقا النآس بيتكأحسن في تكون أن االخآلق حسن عآلمة من وأن

  مجدى مرسى/ اختيار 
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  طاحون ايمن/م اعداد              ومعانى آلمات    المنوعات صفحة

 دون الشعوب جميع تفهمها التي واللغة اإلنسان عرفها للمواصالت طريقة وأسرع أقدماالبتسامة
 ضد قيدت تجربة خالصة األمثال_بالبرود وينكمش بالحرارة يتمدد نادر معدن الشوق_ترجمان

 أن للفتاة تتيح نادرة فرصة الخجل_العواطف من رصيدها نفذ أن بعد أفلست شركة الطالق_مجهول

 من أسرع طائرة الشائعة_بعد تكتشف لم قارة الصدق _المساحيق استخدام بدون الوجه متوردة تبدو
 أروع الصمت_اللزوم عند ضدك باستغاللها ليقوموا لآلخرين بها تبوح معلومات األسرار_الصوت

 ابتسامة الباردة الحرب _صمت في ويخونك ضجة في يمدحك كائن المنافق _أألصدقاء بين حديث
 وإلى تعامل التراب ومع عاش التراب وعلى خرج التراب من كائن اإلنسان _أخرى ألمرآة أمرآة

 عن نيابة وينطق يتكلم الذي القوي القلم _الناس معظم طبائع يدرس شخص الشرير(سيعود التراب
 الحياة_األنانية بحر فوق الناس قلوب بين يصل الذي الرقيق الجسر الطيبة الكلمة_الضعيف لساننا
 سراج فتطفئ فجأة تهب التي الريح الغضب_العمل ووقودها األمل شراعها سفينة عن عبارة

 حتى يعلم ال الذي المعلم الكتاب_وروحين قلبين بين رابحة تجارية صفقة عن عبارةالصداقة_العقل
 لك تضيء التي الشمعة األمل_سالنا بين للتعامل دبلوماسية ضرورة يكون أحيانا الكرم_التلميذ يحركه
 المتشائم_أشجاراألشواك بين ورود حديقة هي المتفائل_والخوف والرجاء والحزن بالهم مليئة دروب

 أن يجوز ال الذي الوحيد الشيء الشرف_الشوك إال يرى ال الوردة بجمال أقنعته مهما الذي الشخص
 يعني الحقد_تخطئ فال وتصيب تبطئ فال تجيب أن تعني البالغة_واحدة مرة ولو أبدا المرء يفقده

 كلما طال كلما الذي الشيء ذلك العمر _القلب في كراهية إلى فيتحول اآلخرين تجاه بالنقص شعور

 وسالح الفاشل عكاز الحظ_الحياة في ما أجمل وهو المجربون إال يعرفه ال الخفي السحر الحب_قصر
 مفتاح القراءة_الشكوى من المتضرر أو ومالمظل يمنع التحمل من مهذب أسلوب الصبر_المنتصر
 االستسالم_توقفه المستحيل من سريع قطار الزمن_مكان كل في الكنوز خزائن لك يفتح سحري

 _لحظات ولو معها ليصدق نفسه أمام اإلنسان توقف حمراء إشارة الضمير_المذلة إلى يؤدي ضعف

 حكيم الساعة _الغضب رقيقة االبتسامة قةصاد الحياة في أمامنا نجده الذي الوحيد المخلوق هي األم
 ولكن منها بد ال كلمة الوداع_بالنعاس محملة بنفوس إليه ننظر ونحن ثانية كل أمامنا ويقفز بنا يصرخ

 سماعها أصعب وما قولها أسهل ما
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Obesity 

What is obesity? 
The definition of obesity varies, but in general, it is a 
chronic condition defined by an excess amount body fat. 
A certain amount of body fat is necessary for storing 
energy, heat insulation, shock absorption, and other 
functions. The normal amount of body fat (expressed as 
percentage of body fat) is between 25%-30% in women 
and 18%-23% in men. Women with over 30% body fat 
and men with over 25% body fat are considered obese. 

The calculation of body mass index (BMI) has also been 
used in the definition of obesity. The body mass index 

(BMI) equals a person's weight in kilograms (kg) divided 
by their height in meters (m) squared. Since BMI 

describes body weight relative to height, it is strongly 
correlated with total body fat content in adults. "Obesity" 

is defined as a BMI of 30 and above. 
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