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  االهلى يؤآد زعامته على الزمالك افريقيا وفى السوبر
___________________________________  

  السينما و السياسة       :       كلمة العدد   *     

 قاتلة ٌ  أوهام         :قضية للمناقشة  *     
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  السينما والسياسة  : ددلعاةمكل

دائما أداة من أدوات التعبير السياسي وال كانت السينما 

المصرية أفالما كانت عالمة سياسية  ننسي في السينما

 في عصرها مثل فيلم األرض ليوسف شاهين وبطولة

العمالق محمود المليجي وهي تعبر عن المد االشتراكي 

وكذلك فيلم الكرنك  في الستينات من القرن العشرين

عن الديكتاتورية  ألديب نوبل محفوظ وكان تعبيرا

عهد عبدالناصر وطبعاً انتج الفيلم  واضهاد االنسان في

في  فهرنهيت ١٠١في بداية عهد السادات، مرورا بفيلم 

وكشفه ألكذوبة الحرب علي االرهاب التي  ٢٠٠٥عام 

وكذلك هناك  2000 بدأها نظام بوش منذ توليه في

تأثير الكثير من األفالم العالمية ذات الطابع السياسي وال

واليوم تخرج علينا األنباء أن إيران تشهد اليوم . الكبير

االول وهو بداية التحضير  حدثين سينمائيين سياسيين

 لفيلم سينمائي يشهد تجسيد االمام الخوميني ألول مرة

والثاني هو فيلم عن السادات وبعنوان قتل الفرعون 

السادات، ورغم ان  وهو يشيد بخالد االسالمبولي قاتل

جماعات االسالمية في مصر التي شاركت في قتل ال

علي القتل وعودتها إال أن إيران  السادات أعلنت ندمها

 وبعد عهد الخوميني ال تنسي للسادات وقفته مع الشاه

السابق وهي وقفة شرف حيث قال السادات إنه وافق 

ان تنصلت منه  علي إيواء الشاه السابق في مصر بعد

كا وذلك عرفانا من مصر للجميل كل الدول بما فيها أمري

 ١٩٧٣السابق في اثناء حرب اكتوبر  حيث وقف الشاه

مصر  موقفاً مشرفاً وأرسل ناقالت البترول من إيران إلي

مباشرة وذلك عندما انقطع البترول عن مصر أثناء 

  .... المصريين الحرب وهو موقف يؤيده جميع

 إقرأ فى هذا العدد
  
  اسةالسينما والسي العددكلمة *
  ٢ص          بقلم رئيس التحرير                   

  

االهلى يؤكد زعامته     :  صورة الغالف   *

  على الزمالك افريقيا وفى السوير
     ٣ص                    )احمد محمود /اختيارم (
       ٤ص                     اخبار الجالية المصرية *
  ٤ص            دبقلم ابن البل  :اخبار الرياضة*
 مصر فى السبعينات :  مصريات  •
   ٥المصرى أفندى        ص/بقلم )الحقبة الساداتية(
  
    ركن األدب *
  ٦ص        فاروق جويدة   )لو اننا لم نلتقى(   -  
  
       فوائد النعناع لك يا سيدتى *

  ٧ص                     )    بنت النيل(        
  قضية للمناقشة  *
            ٨ص                                       هام قاتلةأو
 :  مختارات •

  ٩صليلة النصف من شعبان                    
 

قى ذكرى الشيخ احمد     ن غير  عنوانصفحة م*
  ١٠ص      )طارق عبداللطيف /اعداد م (ياسين 

  منوعاتصفحةال*
   ١١ص)       مرسىاحمد /شرافإ( 

   AL BASHIR MAGAZINE 
١٢ص
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 بطوالت األهلي عبر تاريخه    :  صورة الغالف 

 

 
 

قصة األهلي بدأت مع كفاح ونضال شعب مصر مطلع القرن العشرين وهو النضال الوطني الذي 

وكان طلبة المدارس العليا . أشعله الزعيم الوطني مصطفى كامل في حماس المثقفين المصريين

وكان نادي . مثقفين في مصر وأملها في التخلص من االستعمار البريطانيوخريجوها هم صفوة ال

بمثابة شوكة في جسد االحتالل البريطاني ألن الزعيم  ١٩٠٥طلبة المدارس العليا الذي أنشئ عام 

الكبير مصطفى كامل استغل هذا النادي في إشعال حماس الطلبة ضد االحتالل، فرأت السلطات 

يه فساعدت في إنشاء ناد رياضي يشغل الشباب ويحولهم إلى الرياضة البريطانية أن تقضي عل

وخاب ظن اإلنجليز وفشلت سياستهم، وحل النادي األهلي محل نادي المدارس . بعيدا عن السياسة

روح النادي األهلي تحقق المعجزة ... العليا وتحول كله إلى النادي األهلي وإذ بالروح الجديدة

 . اديا وطنيا وسياسيا للمصريينوأصبح النادي األهلي ن

تمتأل خزائن النادي األهلي بالعديد من الكئوس والميداليات والبطوالت التي اعتلي بها مجموعة   

الكبار على مستوى العالم ليقف على قدم المساواة مع برشلونة والمانشيستر والريال ، ولم يأت 

بطولة متنوعة ما بين  ٩٩خزينة النادي بها  مكانة االهلي من فراغ ويكفي للتدليل على ذلك بأن

  دوري وكأس وأبطال أفريقيا للدوري والكأس وسوبر مصري وأفريقي وعرب
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   :أخبار الجالية المصرية 
 الرابطة للجنة السادس االجتماع

 ٢٠٠٨-٧-١١ الموافق الجمعة يوم
 وتم . بدوى مجدى _ ابوالعزائم سعيد :الحضور
 – الكنانى على – آامل حصال :الزمالء من آل دعوة
 محمد – الفحام خالد – طاحون ايمن – آامل محمد
 زلط احمد– الديب
 – العظيم عبد سيد : من آل الحضور عن وإعتذر
 – عمارة الناصر عبد – حمدان ياسر – مرسى احمد

 بسطاوى عبدالناصر
 . : المناقشة نقاط
 . عليه والموافقة الخامس االجتماع مذآرة عرض -١
 لسفر ونظرا الرابطة الئحة تطورات اخر اقشةمن -٢

 الالئحة مناقشة تأجيل تقرر فقد حمدان ياسر الزميل
 القادم االجتماع حتى
 الرابطة فى (الحكماء مجلس )تشكيل مناقشة تم -٣

 العالقات دعم المجلس عمل اساس من يكون ان على
 مجلس يضاف أن على التأآيد وتم الزمالء جميع بين

 فى يتم وان ، الرابطة نظام الئحة الى الحكماء
 االجتماع
 من عليها للموافقة المجلس اعضاء عرض القادم
 االعضاء جميع
 الزمالء لجميع العائلى الحفل موضوع مناقشة -٤

 وان رمضان من االول االسبوع فى يكون ان على
 دعوة وتم ، جماعى عائلى افطار على االحفل يشتمل
 فى الحفل ستعداداتا آخر لتقديم المنظمة اللججنة
 .القادم االجتماع

 واشتراآات العضوية استمارات استالم مراجعة تم -٥
 مأل ان الى واالشارة الزمالء جميع من االعضاء
 ولكن الزمالء لجميع اساسى يكون العضوية استمارة
 الزميل قدم وقد – باالختيار يكون العضو اشتراك
 مجدى
 يتم وسوف الحالى العضوية استمارات موقف بدوى

  . القادم االجتماع فى لالستمارات النهائية المراجعة
  

   لجنة رابطة المصرييناعداد 
  
  
  

  :أخبار الرياضة 

  
أكد النادى االهلى زعامته الكوية وعلو * 

كعبه على غريمه التقليدى نادى الزمالمك 

ففاز عليه فى اول مباريات بطولة افريقيا 

باراة وكذلك فى م ٢/١لالندية لكرة القدم 

وهى نتيجة كبيرة  ٢/٠السوبر المصرية 

ولكن الحقيقة , اسعدت جماهير االهلى كثيرا 

ان جماهير الزمالك لم تحسنكثيرا اوال ألن 

الزكالك لعب مبارتيه جيدا واصبح هناك فريقا 

جيد للزمالك وثانيا ألن مشاكل النادى االدارية 

الكثيرة كانت هى السيي المباشر لعدم تركيز 

  . ين الالعب

فى الدور الثانى لبطولة االندية االفريقية  * 

تعادل النادى األهلى مع نادى اسيك االيفوارى 

خارج ارضه وفاز الزمالك على نادى  ٠/٠

   .  ١/٠دينامزز الزيمباويه 
تقام المباراة الودية الكبيرة بين النادى * 

االهلى ونادى اسى روما يوم االريعاء 

  د القاهرة السادس من اغسطس فى استا

 .  

ابن البلد: بقلم                              
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 )الفصيح الفالح( -الحقبة الساداتية  -مصر فى السبعينات                           
 في وبحياديةنغوص فإننا له والمؤيدين للسادات الكارهين الي االنحياز وبدون االحداث تفاصيل في الخوض بدون

 :فنقول مواقفهم من له المؤيدون يتحقق وان موقفهم من له الكارهون يغير ان في طمعا آلتي،ا ونتذكر التاريخ

 في شارك ثوري جيش ضابط مجرد الثورة قيادة مجلس من زمالئه كل مثل يكن لم السادات ان التاريخ شهد أوال

 بدور فقنع فيه امان ال رالناص عبد مع ظهور أي ان تأكد وداهية فريد طراز من سياسيا كان ولكنه الحكم قلب

 .بالحكم فانفرد الناصر عبد وفاة بعد الفرصة اتته حتي الناصر عبد مع المشارك

 واستخفافا عليه السيطرة في طمعا عبدالناصر وفاة بعد للحكم السادات اعتالء في الجميع شارك ثانيا

 بمؤازرة وذلك الناصر عبد رجالل خلعه من ذلك وتأكد والحنكة بالذكاء عليهم فاز السادات ولكن بالسادات

 .االول الفتي بدور إال يرضي ال انه يثبت وهكذا لهيكل خلعه ثم هيكل وتأييد

 باتخاذ فقام (الناصر عبد رجال و عهد ثمة كان الذي) والتهليل الصخب وعدم وحكمة بصبر استعداده ثالثا

 بعد والديمقراطية االحزاب عهد صرم فتبدأ سياسيا مصر بتحرير ذلك وبعد فيه والنصر اكتوبر حرب قرار

 .والتعذيب السجون من السنين عشرات

 عالقات بتأكيد التحريرو معركة في العربي بالدور باالعتراف فقام المحاور علي اللعب السادات اجاد ارابع

 صور اعظم كانت التي سوريا مع التحرير ومعركة البترول من العرب موقف في ذلك وتجلي العرب مع مصر

 .الحقيقية العربية وحدةال

 القطب بدور امريكا وانفراد السوفيتي االتحاد دور النتهاء المستقبلية السياسية لرؤيته السادات فطن اخامس

 المنطقة في الكثير اثمرت التي التوازنات لعبة ولعب امريكا ومع العالم مع العالقات باعادة فقام االوحد

 فيها وانتصر السالم بهجمة اسرائيل فاجأ فقد فيها وانتصر العبور ببحر اسرائيل السادات فاجأ وكما سادسا

 فقام ١٩٨٢ ابريل من والعشرين الرابع في سيناء كامل تحرير يتم حتي تمهله لم التي القدر تصاريف لوال

 اكثر تكون وقد غموضا الرؤساء قتل قضايا اكثر من واحدة في السادات بقتل االسالمي التيار ابناء من بعض

 .عنها الغطاء يكشف لم اآلن حتي والتي كيندي جون االمريكي الرئيس قتل قضية من موضاغ

 التي الفصيح الفالح شخصية يتذكر له المعارضين او له المؤيدين من كان وسواء السادات لتاريخ المتابع إن

 تاريخ يدرس من فكل ،وهنا شيء كل بفطرته يعرف الذي الفالح وهو الفرعونية البرديات في وردت

 نقول ان نستطيع فقط التشبيه باب من بالسياسة،ولعل الكبيرة وخبرته السادات ودهاء ذكاء ينكر ال السادات

 في "سفيان ابي بن معاوية" االول االموي الخليفة مثل كان الناصر عبد رجال مع تعامله في السادات ان

 السياسة فن يجيد معاوية كان حيث علي دناسي وهو الراشدين الخلفاء من الرابع الخليفة اتباع من تعامله

 ابي بن معاوية عصر في انه يشهد التاريخ ان إال البيت وآل علي سيدنا مع تعاطفنا ورغم ودهاليزها،

 بعد ومن قبل من التاريخ يشهده لم اتساعا االسالمية الفتوحات نتيجة االسالمية الدولة رقعة اتسعت سفيان

  .آمين المسلمين ولجميع لنا اغفر فاللهم سفيان، ابي بن اويةمع االموي للخليفة شهادة وهي
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  )فاروق جويدة( :ُركن األدب 

 لو اننا لم نفترق    

  لم نفترق...لو اننا 

  لبقيت نجما في سمائك ساريا

  وترآت عمرى في لهيبك يحترق

  لو اننى سافرت في قمم السحاب

  وعدت نهرا في ربوعك ينطلق

ا في لكنها االحالم تنثرنا سراب
  المدى

  في الجوانح يختنق.. وتظل سرا

  لم نفترق.. لو اننا 

  آانت خطانا في ذهول تبتعد

  وتشدنا اشواقنا

  فنعود نمسك بالطريق المرتعد

  تلقي بنا اللحظات

  في صخب الزحام آأننا

  جسد تناثر في جسد

  وحولنا.. جسدان في جسد نسير 

  آانت وجوه الناس تجرى آالرياح

  فال نرى منهم احد

  زلت اذآر عندما جاء الرحيلما

  وصاح في عينى األرق

  وتعثرت أنفاسنا بين الضلوع

  وعاد يشطرنا القلق

  ورأيت عمرى في يديك

  رياح صيف عابث

  وشيئا من ورق.. ورماد أحالم 

  ...هذا أنا

  عمرى ورق

  حلمى ورق

  طفل صغير في جحيم الموج

  حاصره الغرق

  ضوء طريد في عيون االفق

  يطويه الشفق

  واحترق... ء الكون يوما نجم اضا

  ال تسألي العين الحزينه

  !آيف أدمتها المقل؟

  ال تسألى النجم البعيد

  !بأي سر قد أفل؟

  مهما توارى الحلم في عينى

  وأرقنى األجل

  مازلت ألمح في رماد العمر

شيئا من أمل
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   لك يا سيدتى

 فوائد الليمون والنعناع و عصيرهم            

  فوائد الليمون
ومادة النياسين والريبوفالفين إلى جانب مواد ) ب(وكذلك فيتامين  (ج(يعتبر الليمون من أغنى الثمار بفيتامين  : ناتالمكو

 من المركبات المعدنية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم كربوهيدراتية وعدد

( من مرض االسقربوط  الواقى) ج(يعتبر الليمون من أغنى الثمار بفيتامين  استعمال مشروب الليمون الفوائد الصحية وطريقة

نظرا  -السترين التى تعمل على تقوية جدر األوعية الدموية  كما يحتوى عصير الليمون على نسبة عالية من مادة- ) سقوط اللثة 

من فى طرد السموم  تناول الليمون مع الماء الفاتر على الريق يفيد- النياسين فهو يقى من مرض البالجرا  الحتوائه على مادة

- عصير الليمون فى عالج الطفح وذلك بمس المكان المصاب  يستخدم- المعدة والكبد وحماية خاليا الجسم ويستخدم كمضاد للقىء 

وقشر - للكبد والكلى  الليمون منشط - استعمالها فى عالج التهاب الحنجرة واللوزتين بعد تخفيفه بالماء  أما غرغرة عصيره فيمكن

والزيت المستخرج من القشر يستخدم فى صناعة ..الكولونيا  ميلة ومنه يتم تحضير العطور وماءالليمون ذو رائحة عطرية ج

الهضمى وقد يسبب  عصير الليمون الصافى يؤدى فى بعض األحيان إلى هيجان أغشية الجهاز : تحذير األدوية الطاردة للديدان

 حروقا فى المعدة واألضرار بمينا األسنان

 فوائد النعناع

النعناع فى معالجة العديد من االمراض الجسدية التى يصاب بها االنسان وفى  ث علمى نشر مؤخرا وجود دور كبير لنباتاثبت بح

والذى قام باجراء البحث ان  وقال الدكتور محمد الديرى من جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية ٠مرض قرحة المعدة مقدمتها

فى عالج االمراض الجسدية ومنها االم المعدة وبخاصة مرض القرحة  اع تلعب دورا مهماالتجارب العملية اثبتت ان نبتة النعن

فى معالجة  واضاف يقول فى ندوة صحفية ان تناول منقوع نبات النعناع له اثر كبير ٠بمختلف انواعها وااللتهابات المعدية

  ٠تخفيض درجة حرارة المريض وتسكين االالم  ىالتهابات المعدة والحلق وااللتهابات المعوية اضافة الى انه عامل مهم ف

 فتح الشهية لالكل وتسهيل وتسريع عملية الهضم داخل المعدة كما يساهم فى طرد غازات وأوضح ان لمنقوع النعناع اثر فاعل فى

  ٠المعدة ويعالج حاالت انتفاخات البطن ومسكن للتشنجات

لعالج الصداع لدى  لقصبات الهوائية والرشح والزكام النعناع بدال من المسكناتايضا فى معالجة التهابات ا وبين ان النعناع يساعد

في الرأس وأعصاب الراس فان المختصون في عالج اآلالم  الطفل بالنسبة لألطفال المصابين بالفعل بحاالت صداع مزمن او آالم

فإن  حتوي على مواد كيماوية مسكنه ، لذلكاستخدام المسكنات في جميع أشكالها فكل مسكن ي ينصحون باالبتعاد نهائيا عن

ووراء األذنين يساعد في تسكين اآلالم ومع تكرار  استخدام زيت النعناع كدهان لمناطق االحساس بالصداع أو اآلالم مثل الصدغيين

  .تشعر األعصاب الموجودة بالرأس باالنتعاش هذه العملية مع بعض التدليك الخفيف

                                                        

 بنت النيل/إعداد)      منقول من موقع مصراوى(                                                     
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  أوهام قاتلة                       للمناقشة قضية
بعدة  كان حادث حافلة المعتمرين القطرية وهي تغادر المدينة المنورة حيث اصطدمت

 ونتج عن الحادث وفيات وإصابات ألن السائق كان مجهداً لسفره لمدة طويلة سيارات

 من دون توقف طلبا للمزيد من الدخل، إال أن النعاس غلبه، والنوم كما يقولون سلطان

 وسلطان قوي جبار، فما كان من السائق النائم إال أن تسبب في حادث كبير وضحايا

تحسب ولكننا أيضا يجب أن نعترف أن شهوة إننا نعترف أن القدر يفوق أي   .أكبر

المال بأي طريقة هي السبب الرئيسي للحادث وهذه الشهوة تمس الجميع، فكلنا  جمع

المال السريع يغامر بحياته وأسرته، فالسائق المسرع والموظف الذي ال  مقابل جمع

يكد والمسؤول الذي يستغل عمله، كذلك األب الذي يعتقد انه يعمل و يراعي ضميره

المال هذا األب أيضا هو السبب، أن نية العمل الشاق والمستمر  ويهمل أسرته لجمع

األرواح سواء بالحوادث أو باإلهمال غير المقصود وذلك  اليغطي علي جريمة إزهاق

قتل (الزيادة في الدخل، فذلك كله جريمة كبيرة تحت مسمي  باالنخراط في العمل بشهوة

 )بنية العمل

الطموح  إلي الكسل والخمول وعدم الطموح ، ولكنني أدعو ألن يتناسبإنني ال أدعو 

حافلة  مع اإلمكانيات وإال فاألحالم المشروعة سوف تتحول إلي أوهام قاتلة، وما حادث

 ..المعتمرين ببعيد

جمع المال  زيدوا من دخلكم ، ولكن احذروا شهوة.. اعملوا بجد.. أيها السادة اطمحوا

  .لعملوجريمة القتل بنية ا
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  ليلة النصف من شعبان و الدعاء فيها :     مختارات
  :فضل الدعاء في اإلسالم

وإذا سألك عبادي عنّي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي {:قال اهللا تعالى 

معناه أن منزلة . ترمذيرواه ال" الدعاُء مخّ العبادة:"وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } لعلهم يرشدون

الدعاء عالية في العبادة ألن دعاء العبد المؤمن لربه فيه إقرار منه بربوبية اهللا وبقدرته واعتراف منه بالنعم 

  .ن اهللا بها عليهالكثيرة التي م

  :فضل قيام الليل تطوعا هللا

فقيام الليل تطوعا هللا . رواه مسلم" لأفضُل الصالة بعد الفريضة صالة اللي:"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تعالى هو من النوافل والمستحبات التي رغّبنا بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سواء قام الليل بالصالة أو 

الدعاء أو الذكر أو االستغفار أو الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم أو تالوة القرءان وهذا مما ُيتقرب به 

  .أداء الواجبات واجتناب المحرمات إلى اهللا مع

  :ليلة النصف من شعبان وما ورد فيها

ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة مشرفة وإحياؤها وقيامها بأنواع العبادات كالصالة والذّكر وتالوة 

من إذا كانت ليلة النصف :"وقد روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم . القرءان شىء مستحسن فيه ثواب عظيم

وأفضل ما يعمل المرء تلك الليلة أن يتقي اهللا تعالى فيها .رواه ابن ماجه" شعبان فقوموا ليلَها وصوموا نهارها

كما في غيرها من الليالي ليحظى برضا اهللا تعالى ألن تقوى اهللا خير ما يؤتاه اإلنسان في هذه الدنيا الفانية 

وتقوى اهللا هي .}ا اتقوا اهللا حقَّ تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمونيا أيها الذين ءامنو{:يقول اهللا تعالى . الزائلة

أداء الواجبات واجتناب المحرمات فينبغي للشخص الفطن الذكي في ليلة النصف من شعبان أن يسارع للخيرات 

بعثون ثم كما ينبغي له في سائر األوقات وسائر الليالي وأن يتذكر أن الموت ءات قريب ال محالة وأن الناس سي

يقول .يحشرون ويحاسبون يوم القيامة، فيفوز من ءامن باهللا ورسله واتقى، ويخسر من كفر باهللا وظلم وعصى

وفي معرض الحديث عن ليلة النصف من شعبان يهمنا بيان . }وتزودوا فإن خير الزاد التقوى{:اهللا عز وجل 

فمن . أصل لها بل هي مخالفة للشرع الحنيف وذكر أمور شاع أمرها بين كثير من العوام وهي غير صحيحة وال

رجب شهر اهللا وشعبان : ذلك عدة أحاديث مكذوبة ال يجوز نسبتها إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كحديث

رجب شهر االستغفار وشعبان شهر الصالة على النبي ورمضان شهر : وحديث. شهري ورمضان شهر أمتي

  .أصل لهما عند علماء الحديث فال. القرءان فاجتهدوا رحمكم اهللا
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              ضياء محمد/ اعداد                فهمان واحد يقدمها      " عنوان غير من صفحة        "

  .....ولكن... اجازة 

االجازة هي  في الدول الغربية حيث ثقافة االستمتاع باالجازة فن يتعلمه الجميع وحيث

الجميع  دسة ألنها تكون مرحلة بين عمل شاق وعمل شاق آخر ألنفترة استجمام مق

 يعمل لكسب العيش وتأتي اإلجازة سواء اجازة سنوية طويلة او اجازة اسبوعية وهي

عطالت نهاية االسبوع ليجدد االنسان من طاقته وينعش روحه ويغسلها من عناء العمل 

يا ان االجازات ضرورة تبدأ العمل مرة اخري في حيوية ونشاط ، وثبت علم حتي

 . لفائدة الجسم والروح معا مطلوبة وهامة

اوال تأتي  ولكن عندنا نحن دول العالم الثالث حيث االجازات بال فن وال ثقافة ولكنها

نقوم  عفوية بال تخطيط وثانيا فنحن نحاول وخصوصا في عطالت نهاية االسبوع ان

 ك في اجازاتنا السنوية فالسفربالعمل الذي لم نكمله في وقته ونتهرب منه وكذل

واالجازة تكون شاقة ومملة وغير مفيدة ال للجسم وال للروح وكيف ال ونحن اوال لم 

جيدا ولم نتهيأ لالجازة علي أساس انها تغيير في نمطالحياة وليس استمراراً لكل  نخطط

 . نقوم به من أعمال في حياتنا اليومية ما

 ست للكسل والنوم ولكنها لتجديد الحيويةإن االجازة ليست مضيعة للوقت ولي

 واالستعداد للعمل القادم ، كما ان االجازة ليست طرفا ولهوا ولكنها علما وفنا وهي

كذلك تعتبر عملية صيانة ألجسامنا من عناء العمل ، ويجب أن نفهم أن من يعمل 

 ..... ةلالجازة اما من ال يعمل أو من يتكاسل فهو الذي ال يحتاج ألي إجاز يحتاج
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    مرسى احمد / اعداد     االخرين مع االختالف فن    المنوعات صفحة  
 

تصل أحيانا الي صورة  تتجلي صورة اآلخر في وجداننا بصورة المخالف في الرأي وقد

وذلك قمة األنانية  ،(إن من ليس معي فهو عدوي(العدو، وهنا تتحق المقولة التي تقول 

واالختالف في  ون صديقي ولكنه مخالف لي في الرأي،والتشدد، فمن ليس معي قد يك

إن ) أمير الشعراء) الرأي ال يوجب العداوة، وكما قال الشاعر العربي الكبير أحمد شوقي

الشجاعة واألعتراف  االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية، بل اننا قد نصل الي قمة

بقول اإلمام  م، وذلك عمالأن الرأي اآلخر قد يكون هو الصواب وأننا أخطأنا الحك

الرأي معناه  الشافعي عندما كان يدرس الفقه لتالميذه وهو يشرح لهم إن االختالف في

الرأي العبقري  أن هناك رأيين احدهما قد يكون الصواب وقد أوضح اإلمام الشافعي هذا

أكد اإلمام  وهنا) رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب(حين قال 

اآلخر  الشافعي حقيقة أزلية ال تختلف عن الديمقراطية في شيء وهي احترام الرأي

 وعدم التشدد في فرض الرأي علي اآلخرين، وهذه الحقيقة هي التي يجب أن ننشرها

 في دعوتنا الي العالم عن االسالم وأنه دين التشاور وعدم التشدد في الرأي وهو ليس

إن القرآن الكريم حسم قضية اآلخر في . يزعموندين االرهاب والفكر المتشدد كما 

 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا،: (تعالي قوله

 وهنا يخاطب اهللا الناس جميعا أبيضهم وأسودهم فقيرهم) إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

 بل ونتعايش وأن أساس التكريموغنيهم قائال انه سبحانه خلقنا جميعا لكي نتعارف ونتقا

 عند اهللا هو التقوي، وكما قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وهو يشير الي القلب

أي أن التقوي هي في سلوك االنسان وصدقه في معامالته وليست ) التقوي هاهنا(قائالً 

  تقاتله وصراعه مع اآلخر في
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Cleveland 
 

 

 

Cleveland is the county seat of Cuyahoga County, the most populous 
county in the U.S. state of Ohio. It was founded in 1796 near the mouth of 
the Cuyahoga River, and became a manufacturing center owing to its 
location at the head of numerous canals and railroad lines. With the 
decline of heavy manufacturing, Cleveland's businesses have diversified 
into the service economy, including the financial services, insurance, and 
healthcare sectors. As of the 2000 Census, the city proper had a total 
population of 478,403, making it the 33rd largest city in the nation. 
Recent investments have provided the city with tourist attractions in the 
downtown area, such as Jacobs Field, the Rock and Roll Hall of Fame, 
and Playhouse Square Center. In studies conducted by The Economist in 
2005, Cleveland and Pittsburgh were ranked as the most livable cities in 
the United States, and the city was ranked as the best city for business 
meetings in the continental U.S. Nevertheless, the city faces continuing 
challenges, in particular from concentrated poverty in some 
neighborhoods and difficulties in the funding and delivering of high-
quality public education. (more...) 
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