
  مـجـلـة  الـبـشـيـر
بـشـري فـى قـطـر   مـجـلة شـهـريـة يـصدرهـا احـفـاد اـل

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

  هـ1419م       الـعدد الـعـاشـر        مجادىاآلخـرة  1998أكـتـوبـر         
 --------------------------------------------------  

  كـلـمـة الـعـدد
العظيم وذكريات " الـعبور" هـا هـو شـهر أكـتـوبر يهلُ علينا ومـعـه ذكريات  

حرب اكتوبر ايدةوكلما مرت األيام ال يستطيع اإلنسان إال أن يقف احتراماً وتعظيماً هلؤالء 
هلم شرف اإلعداد واملشاركة والتضيحة واإلستشهاد ىف هذه احلرب الرجال العظام الذين كان 

  .املقدسة 
, لقد كانت حرب العبور عبوراً حقيقياً من اهلزمية اىل النصر من اليأس اىل املستقبل واألمل 
وكانت اوىل خطوات النصر هى التصميم على استرجاع األرض وعدم التسليم باهلزمية 

مل يكن للجيش او للشعب يد فيها ولكن كانت القيادة السياسية الىت   67النكراء ىف يونيو 
متمثلةً ىف الرئيس مجال عبد الناصر والقيادة العسكرية املتمثلة ىف املشري عبد احلكيم عامر مها 

ولكن واحلمد للـه فقد هيأ الـلـه ملصرنا قيادة سياسية , اهم واكرب اسباب هذه النكسة 
حممد أنور السادات وقيادة عسكرية فامهة / لراحل الشهيد تعمل خلري مصر وهو الرئيس ا

ومن الصدف الىت تظهر كيف كانت , امحد امساعيل رمحه الـلـه / ومدربة وهو املشري 
أن املشري امحد امساعيل قائد النصر كان قد عزِلَ من منصبه , اسباب النصر واسباب اهلزمية 

ومت تعيينه قائداً عاماً للقوات املسلحة ىف , لناصر ىف عهد الرئيس مجال عبد ا" رئيس األركان"
  عهد الرئيس انور السادات  



  أخـــبـار عـامـة
************  

احتفلت مصر واألمة العربية بذكرى حرب اكتوبر ايدة فأقامت الندوات واإلحتفاالت الىت تشيد *  
وقد قام الرئيس حممد حسىن , حلرب بالدور العظيم الذى قامت به القوات املسلحة املصرية ىف هذه ا

/ مبارك بوضع إكليل من الورود على قرب اجلندى اهول   وعلى قرب بطل احلرب وبطل السالم الرئيس 
  .حممد انور السادات 

  
يقوم الرئيس حممد حسىن مبارك مبحاوالت كبرية وذلك من خالل زياراته املتعددة لتخفيف حدة األزمة *

  .عد أن تعالت ىف اجاء البلدين صيحات احلرب بني سوريا وتركيا ب
  
من املنتظر أن يقوم الرئيس حممد حسىن مبارك بزيارة شقيقه الشيخ محد بن خليفة أمرب دولة قطر وذلك *

  .ىف شهر نوفمرب القادم حيث ستعقد ىف ذلك الوقت إجتماع اللجنة املصرية القطرية املشتركة 
 
  عماد حممد البشري/ باخبار سعيدة حيث التحق الكابنت  جائت نتائج  التنسيق ىف هذا العام*

  ومت ايضاً التحاق , بكلية الطب  مـى سامى املتوىل/ ومت التحاق اآلنسة , بكلية الطب 
إذ تهنئى احفاد البشري لتتمىن " جمـلة البشري " و. اىل كلية التجارة  مـهـا سامى املتوىل/ اآلنسـة 

  .هلم دوام التقدم والنجاح 
  
بـهاء / دعـا املهندس  1419مجادى اآلخرة  15"  جدنا البشري"ىف الذكرى الثـامنة لوفاة  * 

  األهل واألحباب واقام الصلوات وذلك ىف مسجد اإلمام اىب العزائم البشري ابوالعزائم
  
ر املسامهات اكرب األثحممد البشري نبيل عارف ىف / و   أمحد حممود البشري/ كان ألشتراك احلفيدين * 

  .لتدعو مجيع األحفاد باملشاركة ىف التحرير " جملة البشري "للجميع و
  



  شـخـصـيـة الـعـدد
                     ********************************************************************  

الـسـادات    
                          ***********  

رجلُ املفاجاءات وزعيم تنحىن له السادات وما أدراك من السادات؟ 
ابن من ابناِء مصر املخلصني ورجلٌ من رجالِ العصرِ , الـهامات

صبور ال ,البارزين له ىف السياسة تاريخ طويل وله ىف األدبِ فهم اصيل
استخف به ,يجيد سياسة احملاور فهوحمارِب ومناور, يتعجلِ األمور 

 فهزمهم ومل يفهمه فحريهم أعداءه إنتصارٍ ىف , اصدقاءه أعظم بصاح
كان فقرياً فأحب الفقراء ودافع ,القرن العشرين للعربِ واملسلمني 

كلُ أفكاره أثبتت . عنهم وأصبح غنياً فتمىن لألغنياِء دوام نعمتهم 
صاحب , سبق عصره بكثري وجاَء بكلِ غريبٍ ومثري , األيام صحتها 

, ع الناس ويجيد الضرب على الوترِ احلساس مدرسة ىف التعامل م
.فيستميلُ من يريد ويخيف من حييد   

خالصة القولِ واخلتام أنه كانَ بطلٌ ىف احلربِ وبطـلٌ فىالسالم 
.فندعو له بالرمحة من ربِ األنام   

   
 



  !!!!!الـسـادس مـن أكـتـوبـر 
  عند منتصف النهار…فـى السادس من أكتوبر 

  ريخ مـالحـماً  فيها معاىن اإلنتصاركتب التا
  شهِد الـزمانُ حـقيقةً أنْ سيكونُ  لنا  القرار
  لن حنيا بعد اليوم ىف خـزىٍ ولن نرضى اهلوان
  سنرد كيد الغاصبني وسوف نبقى ىف الـمكان
  ولـسوف تعلو ىف السماِء رايـةٌ  فيها األمان 

  الصمود كانَ العبور ومل يزل معىن الثبات مـع
  وعـالمةٌ ىف طيها أنْ سـوف نقتحم القيـود

  ىف احلناجرِ صرخةٌ فيها العهود"الـلـه أكرب"و
  بـقيادة وعت الدروس  فلم تبالغ ىف الكـالم
  بـجـنودنااألبطالِ من لبـوا النداء اىل األمام
  وبشعبنا العرىبِ ىف كلِ الـمواقف فـى تـمام

  لنصر أصبح ىف إقـترابكُتبت لنا األجماد  إنَّ ا
  وتبددت أُسـطورة  األعداِء بل صارت سراب

 وإجتزنا الصعاب"يونيو"وحمونا عـار هزمية ىف 



  أخـبـار ريـاضـيـة
**********  

أُقيمت ىف الدوحة العاصمة القطرية بطولة كأس العرب لكرة القدم السابعة وقد شارك ىف هذه البطولة *
ريا والكويت وقطر وليبيا واالردن واجلزائر ولبنان والسعودية واملغرب فريقا عربيا هم مصر وسو 12

ولعب ىف املباراة النهائية فريق قطر والسعودية حيث فاز الفريق السعودى , والسودان واإلمارات العربية 
وكانت مصر قد شاركت ىف هذه البطولة بالفريق , فىمباراة قوية 3/1بالبطواى بعد تغلبه على فريق قطر 

  .األوملىب 
  

إستعداداً للمشاركة ىف بطولة كاس العامل للقارات الىت ستقام ىف املكسيك شارك الفريق القوم املصرى *
  2/2الفريق اإلستوىن والفريق املقدوىن اللعب حيث تعادل معهما ىف مباراتني 

  
وقد فازت  أقيمت ىف القاهرة عاصمة مجهورية مصر العربية بطولة كاس العرب للشباب لكرة اليد* 

  .بالبطولة اململكة العربية السعودية 
  
إستؤنفت مباريات الدورى العام املصرى وكانت نتائج املباريات لصاحل النادى األهلى ومجاهريه حيث * 

, بعد مباراة ممتعة فمربوك لألهلوية من أحفاد البشري  3/0فاز النادى األهلى على املنصورة ىف املنصورة 
ىف الزمالك بعد مباراة قوية  وبذلك  تضائل الفارق بني الفريقني اىل  1/1اإلمساعيلى وتعادل الزمالك مع 

  .نقطتني مما جيعل الزمالكوية من احفاد البشري ىف قلق 
خالد سلمان شارك الفريق األوملىب املصرى ىف مباراة مع فريق / ىف مناسبة إعتزال الالعب القطرى *

  اء اجلالية املصري املباراة وأمضو ليلة مصرية مجيلة وقد حضر لفيف من ابن, السد القطرى 
  .على فريق السد القطرى  3/1وقد فاز الفريق املصرى 

  كـرمي سعيد البشري/  اعداد 

 ------------------------------------------------------------------  
  772628فـاكس   50100قطر ص ب –تصدر مؤقتاً مـن الدوحة " جملة البشري"

  سعيد ابوالعزائم/ رئيس جملس األدارة 
  كرمي سعيد البشري ابوالعزائم/ مدير التـحرير  –نـادر سعيد البشري ابوالعزائم / رئيس التـحرير 
  شـيـريـن سعيد البشري ابوالعزائم/ اإلشراف الفىن 



  الـصـفـحـة األخـيـرة
*********  

  ظمة الشعب املصرىإنّ حرب اكتوبر العظيمة كانت بال شك علمة على ع*
وعلى حضارته الضاربة ىف عمق التاريخ حيث كانت احلروب الىت يقوم ا هذا 

ومثاالً هلذه احلروب , الشعب وقواته املسلحة دائماً باباً للنصر على أعداء اإلسالم 
, حيث انتصر القائد الكردى املسلم صالح الدين على الصليبيني " حطني"معركة 
  حيث انتصر القائد املسلم قطز على التتار " عني جالوت"وموقعة 

وكانت كل هذه احلروب , حيث انتصر املصريني علىاليهود " العبور"وأخرياً موقعة 
  ىف شهر رمضان املعظم  

  
  -:مـسـابـقـةُ الــعــدد 

اذكـر أسـمـاء الذين شـاركو ىف حرب أكتوبر من أبناء اسرة                 * 
  .واذكر سالح كل واحد منهم " اإلمام اىب العزائم" 
  

   -ابوالعزائم–أم سعيد  50100قطر الدوحة ص ب :أرسل األجـابة على العنوان التاىل
   0974772628أو عـلى فـاكس  

  
  نادر سـعيد البشري /اعـداد 

  
  
  

  


