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 مـجـلـة الـبـشـري
 مـجـلـة شـهـريـة  يـصـدرهـا أحـفـاد البـشـري بدولـة قـطـر
-------------------------------------   

  م1998ينـاير                                          العدد األول                     هـ     1418رمـضان 
---------------------------------------- 

 كـلـمــــة الـعـــــــدد
وندعو الـلـه أن تـكون ,يـصدر"مـجلة البشري"هـاهو الـعدد األول من

امساًعلىمسمى فتكون هىبشريالـخريألبـناِء البشريىف كـلِ مكان وزمـان 
ومـن حسـنِ الطالعِ أن يـكونَ صدور الـعدد األول موافقاً لـلذكرى السابعة .

الذى كانـت حـياتـه , لوفاة الوالد الـحاج البشري رحـمةُ الـلـه عـلـيه 
وهـنا نذكركلماته وهو أمام روضـة , اًء دائـماً مـن الـحب والـحنان عـط

:النىب صلى الـله علـيه وسلم حيث قال خماطباً أبنائه   
أدعــو لـكـم بالـخريِ ياأبنائى       وأخـص بالزوجِ الـكرميِ دعـائى    

 والنـملك هـنا إال أن ندعو الـله بالـخري ونردد هـذه األبـيات ىف ذكراه
ندعو لك بالـخيـر                          

 ـسانلـنا بكـلِ ل يـا مـن دعـوت       بالـخـيـرِ  والـرضـوان نـدعـو لـك  
 مـدى األزمــان كنـظـلُ نـذكُرـنـا        سلـنا الـكرامـةَ  إن ـنـحتيـامن م  
    نـبـغـى أنْ نـأتــهـا بـهـوانعـلَّمـتـنـا أنَّ الـحــيـاة   إرادةٌَ        اليـ 
 وأمــــان  بـعـزة تـخـلُـقاً          حـىت نـعـيش وأمـرتـنا أنْ نـستـقـيم  
  مـازالت األيام  تـحملُ  عـطـركم             فـالـحب   يـبقى والـحـياةُ أمانـى  
  بكى والـدموع مـعـاىنرغـم الـسننيِ  ورغم أيامٍ مـضــت              الـقـلب يـ 

 الفـتـيـان مـطـلب األبـوة والـدى            شـرف  كيـا والـدى حـسـىب  بأن  
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 أخـبـار عـامـــة
--------------- 

احـتـفل آلُ العزائم بذكرى مـولد اإلمام اىب العزائم وذكرى اإلسراِء واملعراج وذلك باقامـة * 
األخـري مـن شـهر رجب الـخري وكان احـتفال هـذا الـعام  اإلحـتـفاالت طـوال اإلسبوع

مـختار / مـميزاً وذلك بـحـضور مجـع كبري مـن كبار آلِ العزائم وعلى رأسهم ريـحانة األمامِ السيد 
/ بـهاء البشري ابوالعزائم والسيد/عالء ابوالعزائم والسيد /جـمال ابوالعزائم والسيد/ابوالعزائم والدكتور 

.بوالعزائم فكانت مناسبة مجعتهم ىف احلب واإلتفاقيسرى ا  
 
مـحمد البشري ابوالعزائم على الـمضى فـى طـريق  والدهم فـى / أتـفـق ابناء املغفور لـه السيد *  

وتـوزيـعـه " نيل الـخريات "طـبع تراث اإلمامِ اىب العزائم وذلك بالبـدء فـى طـبـعِ كتـاب 
.م رحـمة الـلـه عـلـيـهمـجـاناً ىف ذكـرى وفاة والده  

 
بـتوفيقٍ مـن الـلـه سبـحانه وتـعاىل وبـمبادرة مـن خادم الـحرمـنيِ الـشريفـنيِ تـمت *

محـد بـن / حسىن مبارك رئيس مجـهورية مـصر العربية والشيخ /جـلـسة مصالـحة بني الرئيس 
.ـعبـيـن الشقيقني خليـفة آل ثانـى أمري دولة قطر مـما كان له اعظم األثر بـيـن الـش  

  
:تـهنئى احـفاد البشريالذين الـتحقوا باجلـامعة وتـتمىن هلم دوام التـفوق وهم " جملة الـبشري* "  

الكلية الفنية العسكرية) حـمـادة ( مـحـمد سامى الـمتـوىل / الـحـفيد   
كـلية الصيدلـة_مـروة مـحمد البشري ابوالعزائم /الـحفيدة   

كلية التـجارة- -) سـمـر(ـة بـهاء الديـن البشري ابوالعزائممـهدي/ الـحـفيدة   
كلية اهلندسة والتكنولوجيا -شـريف مـحمد البشري ابوالعزائم / الـحفيد   
كلية العلوم -مـى حممد سامى الـمتوىل / الـحفيدة   
كلية الـحـقوق -) مـيدو (مـحمد بـهاء الدين البشري ابوالعزائم/ الـحفيد   

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

مـجـلة شـهـريـة تـصـدر مؤقتاًمـن دولة قطر" مـجلة الـبـشري"-  
 رئيس جملس اإلدارة  سعيد البشري ابوالعزائم

 رئيس الـتـحرير   نادر  سعيدالبشري ابوالعزائم    مـدير الـتحرير  كرمي سعيد البشري ابوالعزائم
ـريـن سعيد البشري ابوالعزائماإلشراف الـفـىن   شـي  
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)شـخـصـيـة العـدد (   
************** 

أحـمـد مـاضـى / الـشـيـخ   
  "الـمـؤيـد " مـؤسـس جـريـدة 

كـان الـشيـخ احـمد مـاضى رجـلٌ مـن رجـالِ الـعلمِ وأألدب 
فقام بعد خترجه من األزهـر , ىف مـصر ىف نـهايـة القرن التاسع عـشر 

باإلشتراك مـع زميله وصديقه " الـمؤيد" يس وانشاء جريدة الشريف بتأس
  , الشيخ على يوسف فكانت هـى أول جريدة اسالمية وطنية ىف مـصر 

الـطائف " وقد كان الشيخ أمحد ماضى يكـتب ىف الـجريدة بتوقيع
وكانت مقاالته تـنبض بالروح الوطنية الدينية مـما كان له "الـجـوى 

لة اإلستعمار الربيطاىن للوقيعة بينه وبني شريكه الشيخ اكرب األثر ف مـحاو
وألن الشيخ أحـمد ماضى وافته املنية وهـو ماذال ىف عـمر .على يوسف

وقد ذكر األمام . الشباب حيث مل يتعـدى عـمره الثالثني مـن السنني 
ابوالعزائم شقيقه الشيخ أحـمد ماضى بكل الـخري وذلك ىف مقدمة كتابه 

  "ولاصول الوص"
رحـم الـله جـدنا الشيخ أمحد ماض رحـمةً واسعـةً وأثابه عنا خري 

 . اجلزاء 
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 أخـبـار ريـاضــية
********** 

ىف بطولـة القارات 6/0الربازيل تـسحق استـراليـا   *  
ىف ائى بطولة القارات الىت اقيمت ىف املـملكة العربية السعودية فازت الربازيل على استراليـا 

وروماريو ىف  64و28و17وقـد أحرز األهداف رونالدو ىف الدقيقة  7/0ئى البطولـة ىف نـها
من ركـلة جزاء وفاز روماريو داف البطولتة ورونالدو احسن العـب  82و70و38الدقيقة 

. 
 
مصـر تلـعب عـدة مبـاريات تـجريـبـية ىف كرة القدم*  

وضد  3/2ـا فـفازت لـعبت مصـر عدة مباريات تـجريـبيـة مع منـتخـبات غان
ىف مباراتـني وضـد الكمريون  2/1وضد الـجـزائر فانـهزمت  7/2توجو فـفازت 

2/0فـفازت   
 
بـطولـة كـرة القدم النـسائـية الـعـربـية*  

, أقـيـم بـنادى الزمالك الرياضى البـطولـة الـعربيـة النـسائـية ىف كـرة الـقدم 
وتـونس واألردن واملغرب واجلزائر وليبيا ويـشـترك فآ هـذه الـبطولـة فـرق مصر 

 وسـتكون املـباراة النـهائية بـني فريقى مصـر واملغـرب 
البطولـة األفريقية ىف الكـرة الطائرة للـسيدات*  

اقيمت بالنادى األهـلى بطولة افريقيا للكرة الطائرة للسيدات وفازت ىف املباراة النهائية فريق 
.دى األهـلى وفاز بالبطولـة انابيب كينيا على فريق النا  

كـرمي سعيد البشري ابوالعزائم/ اعـداد                                                 
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 تـاريـخ
****** 

تـمـر هـذه األيام الذكـرى السنوية السابعة جلـدنا البشري وهـذه 
:بعض التواريخ اهلامة ىف حياته  

م1922ولـد البشري ىف أول مايـو *  
م1942حصل على ديلوم املدارس الصناعية العليا ىف *   
م1945ىف عام ) تيته مهـدية ( تزوج مـن كرميـة اإلمام اىب العزائم *   
م1955حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة ىف *  
التـحق بالعمل ىف وزارة التموين حىت وصل اىل رئيس قسم الترخيصات*  

مث عمل بشركة اجلمعية التعاونية  _م1955اىل عام  1947مـن عام 
اىل عام  1956للبترول حىت وصل اىل مدير ادارة املهمات مـن عام 

م1977  
اىل  1977عمل مديراً ألدارة املشتريات واملخازن ىف مصفاة بترول قطر من * 
م1988عام   
انتقل اىل الرفيق األعلى بعد أن خطب اجلمعةىف مسجد اإلمام اىب العزائم * 

م1991اء عملية جراحية وذلك ىف الثالثاء األول مـن يناير وإثر إجر  
 

  نـادر سعيد البشري ابوالعزائم/ اعـداد                                    
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  ةالصـفــحـة األخيـر

_________________________________________ 

معلومات عامة*  
فجميع املخلوقات من اكربها اىل , وقات إنَّ الدوران أو الطواف هـو احلركة جلميع املخل# 

اصغرها تقوم بالدوران فمثالً اموعة الشمسية تدور ىف فلك حمسوب وكل كواكب هذه 
اموعة تدور حول الشمس كما أن اقمار الكواكب تدور ايضا حول هذه الكواكب  كلٌ ىف 

عباد الرمحن يقومون  والذرة وجزيئاا كلٌ يدور ىف مدارات حمسوبة كما أن, مدار حمسوب 
.فسبحان اخلالق العظيم, حول الكعبة الشريفة ) الطواف(بالدوران   

مسابقات*  
_  آت_ فكر_ طـه_ د ش_نسى_لك_ رمضان: استخرج الكلمات اآلتية من املربعات# 

 حـث
 ر م ض أ ن س
 أ ت ب ج د ش
 و ن س ى ك ل

 هـ ط د ظ غ ن

 ق ف ك ر أ ت

 غ ع ج خ ح ث

 

ضـحـكـات*  
روى عـن أشـعب أنـه اشتـهر بالتـطفل على الناس وبالطمع وأنه ىف يومٍ مـن األيام  #

ذهـب اىل قـوم كانوا يتناولون طعامهم وعندما علموا بقدومه تظاهـروا فيما بينهم ام 
يأكلون طعاماً مسموماً ألم يريدون ان ينتحروا وعندما اخربوا أشعب ذا ما كان منه إال ان بدأ 

كل معهم قائالً إن احلياة ال تساوى شيئاً بعدهم ولذلك فسوف يأكل معهم وهكذا مل تنطلى ىف األ
 حيلتهم عليه 

 اعداد  نادر وكرمي
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