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 كـهـًحانعـذد:  األخواُن  فوبيا!!
 

نا نعيش فى أجواء الماضى قبل الخامس ىل مازل
 والعشرين من يناير ؟ 

 ...ن التغيير قد لمس كل شيىء حولنا أ أم
الحقيقة أن الكثيرين وخصوصا الشباب مازال تحيط بيم 

اجواء الماضى من تخوف من االسالميين وخصوصا 
من االخوان المسممين ,وقد تجمى ذلك واضحا فى اثناء 

االستفتاء عمى تغيير الدستور , اجواء ما قبل وما بعد 
مما احدث فجوة وشرخا فى نسيج الخامس والعشرين 
من يناير ذلك النسيج الوطنى المتالحم بين كل اطياف 

المصريين من شباب وشيوخ واسالميين ومسيحيين 
وكل اشكال المعارضة التى شاركت فى احداث الخامس 

ميين والعشرين, وقد جاء ىذا الشرخ من فكرة ان االسال
قالوا و أيدوا ودعوا  الى نعم  لمتغيير ألنيم االصمح 
لالنتخابات البرلمانية وألنيم تخوفوا من تغيير المادة 

الثانية لمدستور , واما من قالوا  ال  لمتغيير فمشعورىم 
انيم لم يكونوا مستعدين لالنتخابات وىؤالء ىم احزاب 

 المعارضة  و المسيحيين ... 
وىؤالء اننا جميعا مع مصر اذا قالت إننا نقول ليوالء 

نعم ومع مصر اذا قالت ال  ,وانو الخوف من االخوان 
ى تحكم وال من المسيحيين طالما ان الديمقراطية ىى الت

ن الشعب المصرى صاحب مصر اآلن , ونقول لمجميع إ
 من يختاره ليمثمو ,ولن يستطيع احد الحضارة سيعرف

 ...... ن يكمم افواه المصريين بعد اآلنأ
وال مسيحيين فوبيا   فوبيا وال معارضة فوبيا فال اخوان

 ولكن مصر لممصريين ...........

 

 هذا العددإقرأ فى 

األخوان  فوبيا                 :    العددكممة *
2ص                         )بقمم رئيس التحرير(  

 3ص       تقهى:كاترٍ كيًو:    كهًح انشثاب* 

 
  مصر القادم؟ من سيكون رئيس :   غالفصورة ال *

 4ص                                 بقمم ابن البمد
                                :      مع الحكواتى* 

 5ص                     كيميائى /حالد الفحام بقمم 
                اعداد / ابن البشٌر    :   ركن األدب  *

 6ص                             وشاعرقصٌدة 
يا سادج  نحظح  َظاو              :قضيح نهًُاقشح*

 7ص       تقهى انًصرى أفُذى    )يٍ يحاسة يٍ؟(

 
  يحًذحسيٍ طُطاوىانًشير  :   يخراراخ  *

     8ص                    يصطفي داود و/   اخريار

  

كٌف أكون زوجة مثالٌة؟   : لك ٌا سٌدتى * 

   9ص                    اد / بنت النٌل        اعد

اعداد م /طارق )    :ـن غٌر  عنوانصفحة م*
 10ص                               عبداللطٌف (

                        ٌبقى انت اكٌدفى مصر :  نوعاتـمصفحةال*

  11ص                 ( م/اٌمن طاحوناعداد  )  
                                                      

AL BASHIR MAGA   12ص 
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                               :ُركـن الـريـاضـة 

 الجماىير تريد إسقاط الجياز!!!( 1

والجماىير ىنا طبعا ىى جماىير كرةالقدم فى مصر 
والجياز ىو الجياز الفنى لممنتخب المصرى لكرةا لقدم 

شحاتة وقدجاء ىذا اليتاف عمى بقيادة المدرب حسن 
 طريقة جماىير ميدان التحرير بعد ىزيمةالمنتخب فى

 جنوب افريقيا بعدمباراة سيئة ........

 المنحوس منحوس !! ( 2
والمنحوس ىنا ىو جميور نادى الزمالك ,حيث فى 

 الزمالك لمبطوالت فى الدورى المصرى بداية استعادة
يناير  ألحداث ثورةايقاف البطولة  وتصدره لمبطولة تم

فى  مباراة ودية لعب بعدذلك وعندماطمب الزمالك ,ثم
راة الغائيا ألسباب ثورة ليبيا وعندمالعب مبا ليبيا تم

واحدة فى سوريا تم الغاء المباراة الثانية ألسباب ثورة 
جماىير سوريا واخيرا عندما لعب مباراة رسميةفى 

 . تونس انيزم الزمالك بعدمباراة سيئة ......

 ىل يعود الدورى أم ال !!!( 3
يدور فى الوسط الرياضى فى مصر ىذه االيام جدل 

حول عودة الدورى المصرى مرةاخرى وقداختمف الجميع  
 ىل  يعودالدورى  أم آل ........

 كابتن / كيمو أعداد                           

 ىميمو فى الشارع المصرى:
  )ه .. وا أوباماهوا. ساركوزا ( ( فى الشأن الميبى1

مع بداية ثورة الشعب الميبى ضد الدكتاتور العقيد والقاءه بيانات 
عنتريو فكاىيو تحول منيا الكثير الى أغانى راقصو مثل أغنية 
زنجو زنجو والتى تصدح بيا مراقص أوروبا بالفعل فى الوقت 
الحالى وما كان منو األ أنو فتح مخازن أسمحتو المشتراه من 

عب الميبى المطحون لتوزيعيا عمى مرتزقة تشاد وكينيا أموال الش
لقتل وترويع األطفال والشيوخ والنساء الميبيين .وسالت الدماء 
الطاىره لمشباب الميبى المطالب بالحريو والديمقراطيو وصرخ 

الشيوخ والنساء  مطالبين الدول العربيو بالتدخل الفورى لوقف 
اء العرب األشاوس  بعد ان مجازر مجنون ليبيا فماذا فعل الزعم

وصمت الى أسماعيم صرخة ... وا معتصماه ...... عفوا  .. 
نقصد  وا.. عرباه..... أجتماعات متصمو ألعضاء الجامعو 
العربيو بقيادة السيد/ عمرو موسى تعمن عن بالغ القمق لما 
يحدث فى ليبيا ... يا نيار أسود.. بعد كل ىذا ... فقط بالغ 

ظممة ىذا الوىن العربى وتخاذل الزعماء العرب  القمق..؟!!! فى
بعد أن تقمصوا شخصية خالتى أطاطا ) مع األعنذار لألخ 

الممبى (  ظير رجل واحد رافعا سيف الحق ىو الشيخ حمد بن 
خميفو زعيم دولة قطرليثبت لمعالم العربى والخارجى أن الزعامو 

ى مواقف وقرارات ويعمن أنضمام قطر الى الرئيس الفرنس
ساركوزى لوقف ىذا السعار المحموم من مجنون ليبيا عمى 
شعبو. ورفع الشيخ يوسف القرضاوى رئيس ىيئة عمماء 

المسممين نداءه الجرئ من قطر لوقف مجنون ليبيا حتى لو تم 
قتمو. المؤكد أن موقف قطر حاكما وشعبا كان لو بالغ األثر فى 

عد ذلك لدعوة أنضمام الواليات المتحده األمريكيو وأوروبا ب
مجمس األمن من أجل فرض الحظر الجوى وحماية الميبيين. 
الشارع المصرى أصبح مدركا تماما أن دولة قطر ربما تكون 

صغيره فى المساحو ولكنيا دولة كبرى بشعبيا وزعيميا وعممائيا 
وأعالميا الراقى والذى أصبح فزاعة األنظمو الدكتاتوريو فى 

 العالم أجمع.
 القاىره-مصرى  د.عمروعسل  من الشارع ال
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                                              من سيكون رئيس مصر القادم؟     :صورة الغالف

 
 

منذ تاريخ اعالن نتائج االستفتاء عمى تغيير الدستور وتأكيد ان اكثر من سبع وسبعين فى المائة من الشعب قالوا نعم 
ىم وباقى االحزاب إآل ان الجميع رضى بالنتيجة وىو شعور جديد لممصريين  "ال"ونيا عظم الشباب كانوا يريدمورغم أن 

السيد  مصر يتسع كل يوم فمن الدكتور البرادعى الى بالديمقراطية التى يتنسمون عبيرىا , بدا طابور الترشيح لرئاسة
ور ثم االستاذ حمدين صباحى مرورا ن كتور ايمندعمروموسى الى المستشار البسطاويسى الى الفريق احمد شفيق الى ال

االستاذ عاشور نقيب المحامين السابق وايضا  سامحاالستاذ مرشح االخوان المسممين ومعو  بالدكتور عبد المنعم ابو الفتوح
 كل يوم . فالقائمة تذداد  ,وىمم جراوالفريق مجدى حتاتةرئيس االركام االسبق  عمروخالد داعية الشباب الجديد 

انو ال عيب فى ان تكون قائمة المرشحين لمرئاسة طويمة ولم ال وشعب مصر يتكون من ثمانين مميون مواطن والحقيقة 
 فال اقل ان تكون قائمة المرشحين مميونية ايضا !!!!!

 مصر يرى ان المنافسة ستنحصر بين البرادعى وعمروموسى والبسطاويسى والدكتورعبد المنعم إن المتتبع لالحداث فى
رغم رفضو من الشباب إال ان غير قميمة الفريق احمد شفيق  ح ممثل االخوان وقد يدخل المنافسة ايضا بنسبةنجاحابوالفتو 

لو شعبية كبيرةعند باقى الشعب ,والظريف ان ىناك اشاعة ليست ضعيفة أن جمال مبارك سيرشح نفسو ايضا إال اذا منعو 
عض اليمس أن االنتخابات الرئاسية الجديدة ستكون اشرس وامتع القضاء من الترشيح السباب سياسية فسادية ,  ويدور ب

 ما يشوف !!!!!!!!!اوالمى يعيش ي’من انتخابات امريكا مائة مرة 

 بقمم / ابن البمد                                                                                      



   هـ1432  جمادى األولى           (عشر ةالرابعنة سـلا) 160 لعددا                  م 2011  أبرٌل

 مجلة البشير
 Web site www.saidabulazayem.net،الكترونية ادبية ثقافية ـة يهـر ـة شلـجـم

                                                                وٌ/خانذ انفحاو و/ يصطفي داوود  و/ايًٍ طاح ك –رئيس انرحرير/سعيذ اتوانعزائى،      سكرذاريح انرحرير:و/ طارق عثذانهطيف                   

   sazayem@qatar.net.qamail : -e 50155جًيع انًراسالخ تأسى رئيس انرحرير ص .ب 

5 

 األحرار إلى ديكتاتورية شباب الثورة من ديكتاتورية الضباط    مع الحكواتى:
ىل نحن شعب محدث ديمقراطية ؟؟ نعم بالتأكيد فقد حرمنا منيا لعيود سحيقة , ىل من الطبيعى أن يتراشق اإلخوة ويتيمون 

إستفتاء يحدد بعضيم البعض تارة بالكفر وتارة بخيانة الثورة ؟؟  نعم طبيعى جدا فقد كنا نفعل ذلك من قبل الثورة فما بالكم فى أول 
المسيرة القادمة .... كل ىذا طبيعى , ولكن الغير طبيعى ىو أن تجد أناسا كانوا يدعمون ترشح جمال مبارك من قبل لرئاسة 

الجميورية وفجأة تراىم وقد دبت الوطنية فجأة  فى عروقيم وأصبحوا ثوريين أكثر من الثوار ويتيمون من قال نعم بأنو من فمول 
! لقد أخطأ الجانبين فكل جانب شن حمالت إعالمية لتسفيو الجانب اآلخر , السمفيون وبعض من اإلخوان النظام السابق !

المسممين وعدد آخر من األزىريين إعتقدوا أن من يقول ال فيو يقصد وبالتحديد إلغاء المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة 
مى المطمق ومع أنيا لم تكن دائما من قبل مصدرا لمحكم حتى وجودىا بل قال اإلسالمية كمصدر لمجكم مع أن ىذا غير صحيح ع

% من الشريعة اإلسالمية , وعمى الجانب اآلخر فإن عدد كبير من  58البعض أن الدستور السابق كان يتفق بنسبة تقارب ال 
ئتالف شباب الثورة  قادوا حممة عمى اإلنترنت والفضائيات والصحف المثقفين وقيادات أحزاب المعارضة والجمعية الوطنية لمتغيير وا 

المستقمة ليقولوا أن من يقول نعم ىو من يستيتر بدم الشيداء ويقوض أركان الثورة وبالرغم من أن صوتى ال يصل لصناديق 
وعمى الجانب اإلنتخاب ألنى من المصريين بالخارج وبالرغم من قولى نعم بينى وبين نفسى فمم أكن أتوقع أن تقوليا األغمبية , 

اآلخر لم يتوقع من قال ال نتيجة اإلستفتاء , إذا فيو إستفتاء حقيقى ونتيجتو حقيقية ىذا ىو الواقع الذى يجب ان نعمل عميو ال أن 
نعمل عمى أن الشعب المصرى جاىل وسفيو ومن السيل التأثير عميو .... ربما كان ذلك صحيحا فى السابق ولكن الناس اآلن 

من الصعب الضحك عمييا , من الصعب جدا إييامى بأننى لو قمت نعم فإن ذلك معناه أن يصل اإلخوان نضجت سياسيا و 
والسمفيون لمحكم , كما كان من الصعب إييامى من قبل أن عدم وصول جمال مبارك لمحكم يحمل نفس المعنى ونفس النتيجة , 

ت ولن يستطع أى رئيس قادم أن يفرض شيئا ما ال يرضاه يجب أن تعمموا ان مصر قد تغيرت والحكم اآلن لصندوق اإلنتخابا
المصريون محمد حسنين ىيكل بنفسو قال أن الضباط األحرار عرضوا الحكم عمى عدد من السياسيين المصريين الوطنيين آنذاك 

شترطوا عمييم جممة ىائمة من التغييرات فى فترة قصيرة , ولما رفضوا تحمل تبعية نتائج تمك التغييرات الغير منطقية قفز الضباط  وا 
عاما , وبالرغم من إختالف الوضع والزمان فإنى ال أتمنى ان يفعل شباب الثورة نفس  06إلى كرسى الحكم , وتم إذاللنا لمدة 

ع الشىء ويجب دائما ان نتعمم من أخطائنا السابقة ال أن نعود إلى الوراء مرة أخرى وىذا فى حد ذاتو إنقالب عمى الثورة , أنا م
مظاىرات الجمعة القادمة ولكنى ضد تغيير إرادة األغمبية العظمى من الشعب المصرى , وأنا ضد من يقول ان الشعب قد تم 

خداعو ألننى أعمم أناس قريبون منى جدا فى مصر غيروا رأييم من نعم إلى ال بسبب تحدث بعض المشايخ السفياء بأن قول ال 
ن كانت مزاعم البعض صحيحة بأن جماعة اإلخوان عندىا القدرة عمى تحويل آراء الشعب حرام , فقالوا ال عندا فييم , أما إ

المصرى بيذا الشكل وبيذا الجبروت فأنا أول من أوافق عمى وصوليم لكرسى الحكم ألنيم عندئذ يستحقوه وبالديمقراطيةأما عن 
شعب نعم أو ال , ولو تغيرت فمن يصل لحكم مصر غير مسمم المادة الثانية نفسيا من الدستور فأنا أرى أنيا لن تتغير سواء قال ال

ألن األغمبية الكاسحة من الشعب المصرى مسممون , وألن مثل تمك المادة موجود عمى الجانب اآلخر كما سمعت فى دول غربية 
أيضا , إن ما حدث فى  كثيرة بل إنيا أحيانا تشترط ان يكون الرئيس من طائفة مسيحية معينة تعبر عن األغمبية وىذا من حقيم

مصر فى أول إستفتاء حقيقى طبيعيا وقد حدث أيضا فى أمريكا مثمو من إفزاع الناخبين األمريكيين بأن أوباما مسمم ومن قبل ذلك 
إفزاع المسيحيين المحافظين فى اميريكا بأنيم لو لم يختاروا بوش اإلبن فمعنى ذلك أنيم يدعمون الشذوذ الجنسى !! الشعب قال 

بقمم / كيميائى / خالد الفحام                                     م قوية ويجب إحتراميا ..... بس خالص .نع
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 يذجـصـو   ق    ر  ــاعــش                  ُركن األدب

 ُتسائمنى  :  قصيدةالو              (1040 -1001)عمي محمود طو  : الشاعر 
بمدينة المنصورة عاصمة الدقيمية ألسرة من الطبقة الوسطى وقضى فييا  1001غسطس سنة ولد عمي محمود طو في الثالث من أ

لمزاولة مينة ىندسة  م حاماًل شيادة تؤىمو1024الشيادة االبتدائية وتخرج في مدرسة الفنون التطبيقية سنة  صباه . حصل عمى
وقد عاش  . و اتصالو ببعض الساسة العمل في مجمس النوابيّسر ل المباني . واشتغل ميندسًا في الحكومة لسنوات طويمة ، إلى أن

األول " المالح التائو " عام  ينعم فييا بمذات الحياة كما تشتيي نفسو الحساسة الشاعرة . وأتيح لو بعد صدور ديوانو حياة سيمة لينة
و الفني بما تقع عميو عيناه من مناظر بمباىج الرحمة في البحر ويصقل ذوق فرصة قضاء الصيف في السياحة في أوربا يستمتع 1034
ديوانو األول " المالح التائو "، وفي ىذا  وقد احتل عمي محمود طو مكانة مرموقة بين شعراء األربعينيات في مصر منذ صدر. جميمة

لى جانب تمك القصائ الفرنسيين واضحًا ال سيما شاعرىم  الديوان نممح أثر الشعراء الرومانسيين فمسفة  د التي تعبر عنالمارتين . وا 
المنزلة من أمتع قصائد الديوان وأبرزىا. وتتابعت  رومانسية غالبة كانت قصائده التي استوحاىا من مشاىد صباه حول المنصورة وبحيرة

زىر  -(1042شرق وغرب ) -(1042أرواح وأشباح ) -(1040لو : ليالي المالح التائو ) دواوين عمي محمود طو بعد ذلك فصدر
 .وغيرىا -(1045الشوق العائد ) -(1043أغنية الرياح األربع ) -(1943) وخمر

 خميــــمو ؟  أو   لك  معشـــوقة   وكم           مثمى  أحببت  وىل   :  تسائمنى 
 ـ النحيـــــــــمو   راحتيــا    شفتّى   الى          بكأسى   ىّمت  وقد   ـــ  فقمت ليا 

 مثيـــــــــمو أعرف  ولم  ال ،   ، كحّبك           يوما ت أحبب  أرى وما  ،  نسيت 
 حيــــــــمو   ماتخفيــــــــــو  اظيار    الى            لى  يدع لم  جوابك  فقالت لى , 

 !  تقــــــــولو أن   تحـــــــاول   ما  تكّذب            حيـــــــــــارى   أسرار   عينيك  وفى 
 وســـــــــــيمو  ليـــــا  و  غاية     لكــــّل           ىوى الغوانى , عرفتفقمت : أجل 

 قتيــــــــــــمو   يرحم   لم  الحـــب    وأن          جـــــــرحى  أنسيت  طالعننى     اذا
 موسبيـــــــ   الدنيـــا  فى   ضّل    شقّى           قمـــب   المذات   الى   وجــــاذبنى 

 يطفىء غميــــمو لم     الظمـــّان   كأس        أنـــا    صريــــع  ترين  وعدت كمــــا 
 ؟ دليـــــمو  شمشون   أطـــــاع    وكيف          ويحى  فقالت : كيف تضعف؟ قمت

 أطيـــــــمو أن    أوثر  األشــــواق    حمم         من قمت :  ما حياتك ؟  :  فقالت 
 !  جميـــــــمو   وامرأة  ،  غّنيـــــت    ليـــا           بـــــــكأس  بدأت    قصة     حياتى
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  يا سادة لحظة نظام         :   ضيح نهًُاقشحق

 َمـن ؟( َمـن  ُيـحـســاُب )                       
نتفق عمى نقطةنظام تحكمنا جميعا البد قبل الدخول فى مناقشةقضيتنا ىذا العدد وىى بعنوان )من يحاسب من؟( أن

 وبغير اتفاقنا لن نستطيع اننبدا مناقشة قضية العدد ,ونقطةالنظامتحوى المبادئ اآلتية:
أن ما حدث فى مصر منذالخامس والعشرين من يناير وما بعده ىو ثورة تغيير بكل معانى الثورة وبكل مفعوم -1

 التنغيير الشامل فى البمد .
 لى ميدان التحرير فى اثناء احداث ثورة التغيير كان من الثوار ليس كل من ذىب ا -2
 كان من الكفار ورةيدان التحرير فى اثناء احداث الثليس كل من لم يذىب  الى م -3
  ان مصر تعيش اآلن عصر العدالة و الحريةوالديمقراطية وان المتيم برئ حتى تثبت ادانتو . -4

من  ستطيع ان نبدأمناقشة قضيةالعدد وىى تأتى فى صمب ثورةالخامس والعشرينبيذه المبادئ وبعد االتفاق عمييا ن
,ونقول انو قد كشف لمفسادفى البمد ونظام الحكم السابق وعمميةالبدء فى محاسبة المخطئين  يناير وما تبعيا من

انتشر بين جماىير الثورة وخصوصا الشباب انمحاسبة المفسدين يجب انتشمل كممن شارك فى النظامالسابق من 
وزراء ورجال احزاب ورجال اعمال وسياسيين,ألنيم بمشاركتيم مع النظام السابق يقعون تحت المحاسبة ,وىى 

ه الطريقة فى المحاسبةيندخمكل بممعظم الشعب المصرى  الن وجيةنظر خاطئةمائة بالمائة ,وذلك ألننا اذا طبقنا ىذ
الشعب المصرىمعظمو تعامل مع النظام السابق وطبع ال نستطيع ان نتيمالشعب المصرى بالفساد , وكذلك فالمجمس 

وزيرا  كان وىو المشير طنطاوى العسكرى الحاكم اآلنفىمصر تعامل مع النظامالسابق بل أن رئيس المجمس العسكرى
ميدان ابناء من  فوق العشرين عاما وايضا رئيس الوزراء عصام شرف وىو السابق لمدة ظامعيدالن فى مدفاعل

السايق ,إننا باتيامنا لكل من شارك النظام السابق بالفساد لن نجد احدا  سابقة فى العيد وزيرا فى وزارة التحرير كان
من تم اتيامو بالفساد وتم اثبات التيمة ,وىنا نأتى من الشعب المصرى كى نتعامل معو ,وعميو فالحساب يكون ل

لمنقطة الميمة االخرى ومن يحاسب من أى ان الحساب ال يكون من اى فرد ميما كان ولكن يكون من جية قضائية 
 مسؤلة مثل النائب العام ويكون الحساب عمى اساس القضاء وبعدالتحقيق ,وىكذا تكون العدالة و الشفافية 

)من يحاسب من؟(  أىمن المسؤل عنكشف ومحاسبة المفسدين وتكوناالجابة ى يفرض نفسو اآلن ىو إن السؤال الذ
ىوالقضاء والنائب ىالعام ومعى ذلكان ال نطمق العنان لكل من تسول لو نفسو ان يتيم اى فردآخر بدون بينة وقضاء 

 يتم محاسبتو .... سميم  , وكذلك كل من شارك فى النظام السابق وثبتت ادانتو بالقضاء ىو من
 ال مجال لمحاكم التفتيش فى ثورةالخامس والعشرين من يناير  ألنيا ثورة سممية سممية .......

 ويجب عميناجميعا ان ندلفع عن ثورةالخامس والعشرين باننجعميا سمميةسممية سممية.......
 

  بقمم / المصرى افندى                                                                                          
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 المسمحة المصرية محمد حسين طنطاوي القائد العام لمقوات    مختارات :
 المٌدانً والحرس الجمهوري شارك فً حربً ٌونٌو ونصر أكتوبر.. وقاد الجٌش الثانً          

 

 طنطاوي محمد حسٌن
 )رئٌس المجلس االعلى للقوات المسلحة(

 

 
أكتوبر )تشرٌن  31، القائد العام للقوات المسلحة المصرٌة وزٌر الدفاع واإلنتاج الحربً، فً لد المشٌر محمد حسٌن طنطاوي سلٌمانو

، وهو متزوج وله ولدان. حصل طنطاوي على بكالورٌوس فً العلوم العسكرٌة من الكلٌة الحربٌة ألب مصري نوبً 1331األول( عام 
، بعدها حصل على دورة من كلٌة الحرب العلٌا عام 1391ورة أركان حرب من كلٌة القٌادة واألركان عام ، ثم حصل على د1311عام 

.. حٌث كان قائدا لوحدة مقاتلة 1393، وحرب االستنزاف، وانتصار أكتوبر عام 1319. شارك فً حرب ٌونٌو )حزٌران( 1392
ملحقا عسكرٌا لمصر فً باكستان ثم فً  1391م عمل عام بسالح المشاة. وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري، ث

أفغانستان. شغل طنطاوي مناصب قٌادٌة كثٌرة فً القوات المسلحة المصرٌة قبل تكلٌف الرئٌس حسنً مبارك له بتولً مسؤولٌة 
ائدا لقوات الحرس الجمهوري ، ثم ق1399القٌادة العامة للقوات المسلحة المصرٌة، حٌث تولى منصب قائد الجٌش الثانً المٌدانً عام 

برتبة فرٌق.. ثم بعدها بشهر  1331ماٌو )أٌار(  20قائدا عاما للقوات المسلحة ووزٌرا للدفاع واإلنتاج الحربً فً ، ثم 1399عام 
ر أصدر الرئٌس مبارك قرارا جمهورٌا آخ 1333أكتوبر  1أصدر السٌد الرئٌس مبارك قرارا بترقٌته إلى رتبة الفرٌق أول، وفً 

 بترقٌته إلى رتبة مشٌر. 

حصل على الكثٌر من األنواط والمٌدالٌات، أهمها نوط الشجاعة العسكري )بعد حرب أكتوبر(، ومٌدالٌة الخدمة الطوٌلة، ومٌدالٌة القدوة 
السعودٌة. كما  الحسنة من الطبقة األولى، ونوط الخدمة الممتازة، ومٌدالٌتً تحرٌر الكوٌت اللتٌن منح إحداهما من مصر واألخرى من

منح مجموعة من األوسمة، منها وسام تحرٌر النظام، ووسام الجمهورٌة العربٌة المتحدة فً ذكراها السنوٌة، ووسام االمتٌاز من 
 باكستان، ووسام الجٌش، ووسام االستقالل، ووسام النصر، ووسام تحرٌر الكوٌت من دولة الكوٌت. 

، وشارك فً حرب 1311، أهمها المشاركة فً الجٌش المصري بمعركة العدوان الثالثً عام قام طنطاوي بالكثٌر من األعمال البارزة
 كما شارك فً حرب تحرٌر الكوٌت، 1393أكتوبر  1، وحرب 1392حتى  1319، ومعارك االستنزاف فً الفترة من 1319ٌونٌو 

 رئٌسا لهٌئة عملٌات القوات المسلحة.  1331عام 

فبراٌر )شباط( الجاري أنه فً حالة انعقاد دائم برئاسة المشٌر حسٌن طنطاوي  10المسلحة الخمٌس أعلن المجلس األعلى للقوات 
القائد العام للقوات المسلحة وزٌر الدفاع واإلنتاج الحربً، لبحث اإلجراءات والتدابٌر الالزمة للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات 

وغاب عن المجلس الرئٌس حسنً مبارك الذي ٌشغل منصب القائد األعلى «.. دالبٌان رقم واح»شعب مصر العظٌم فً بٌان سماه 
للقوات المسلحة، رغم أن الرئٌس مبارك كان ال ٌزال فً السلطة، كما أكد رئٌس الوزراء أحمد شفٌق. وقرر المجلس االستمرار فً 

                                                                                                                وطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظٌماالنعقاد بشكل متواصل لبحث ما ٌمكن اتخاذه من إجراءات وتدابٌر للحفاظ على ال

 إختيار م/ مصطفى داود
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          مثالية ؟ كيف أكون زوجة                  يا سيدتى لكِ 

 

مثالية ؟ وأنا خائفة جدا بسبب عصبية خطيبى  فرحى وأريد أن أعرف كيف أكون زوجةتسأل قارئة: اقترب ميعاد 
 الشديدة فكيف أتعامل معو ؟

األسرى قائمة: " حتى  عمى ىذا التساؤل دكتورة ىالة حماد استشارى الطب النفسى لألطفال والمراىقين والعالج وتجيب
الرأى بصورة لطيفة وفى وقتو المناسب وتتعود عمى  ل فى إبداءتكون الزوجة المثالية عمييا اتباع بعض الخطوات وتتمث

 أصدقائيا، وتعمل عمى توفيق الوقت بين أمور بيتيا وطمبات زوجيا الشخصية ومواعيد عدم نقل أسرار بيتيا ألىميا أو
ذا كانت تطمب من الزوج المساعدة فى أعمال تحدد لو األمور المنزل عمييا أن  شغميا إن وجد وأوالدىا فى المستقبل، وا 

 .تحديد وتوضيح وىذا التحديد يكون عمى حسب قدراتيا وطاقتيا التى تود أن يساعدىا فييا وال تطمق األمور بدون
وحسن المعاشرة،  بعد الزواج الرومانسية الشديدة من زوجيا ولكنيا تطمب منو التعامل بالمودة والرحمة ال تتوقع الزوجة

لديو وتتعامل مع عيوبو بحكمة ألنيا بذلك تقوم عمى  امل وتقوم بالتركيز عمى نقاط القوةوعمييا أن تتسم بالصبر فى التع
تكون عمى عالقة طيبة مع أىل زوجيا ألنيم ىم من يوصون زوجيا بحسن معاممتك ،  بناء العالقة وليس ىدميا ، وأن

الزوج العصبى تقول دكتورة ىالة  ل معوعن كيفية التعام ."دائما أن تظير بصورة جميمة أمام زوجيا وتتزين لو وعمييا
أمامو وتقول لو إنو فى حالة التحدث معيا بأسموب عصبى سوف  حماد : "أوال أن تتعود أال تظير عصبيتيا من مواقفو

 ثم بعدىا نقوم بمناقشة األمور بكل ىدوء وحكمة ، فيناك زوجات تعبر عن اعتراضيا عمى تنسحب من أمامو حتى ييدأ
الوقت المناسب لالعتراض  ج وىو فى قمة عصبيتو مما يؤدى إلى تكبير الموقف ، فعمييا اختيارموقف معين لمزو 

بعدم توجيو االىانات إلى احد منيم أو كممات تدل عمى إدانتو  والحوار، وعمييا بالحوار الدائم معو وان يتسم ىذا الحوار
ذا لم تقوم ألن ىذا الحوار سوف يؤدى يؤدى  بالحوار معو سوف تتراكم المواقف لدييا مما إلى عصبيتو بكل تأكيد ، وا 

إتمام زواجيا منو أن تشرح لو الطريقة  إلى تفاقم األمور والمواقف بينيما ويؤدى إلى كثير من المشاكل، وعمى الفتاة قبل
ضل بكل تحدد وتوضح لو الطريقة ويقوم ىو بتنفيذىا مباشرة ، ويف األفضل والمناسبة ليا فى المناقشة والحوار حتى

 ."بينيما إال فى الحاالت الصعبة جدا تأكيد عدم تدخل األىل
 

 ( YAHOO)يُقول يٍ يوقع يُرذياخ  . 

 اعذاد / تُد انُيم                                                                                                                   
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  انهطيف عثذ طارق و/ اعذاد                       رأى ُمجــرد                           عُواٌ غير يٍ صفحح    

 

 

  ....العصور مر عمى لمبشر كثيرة خدمات وقدم مستأنس حيوان  الكــمـــــب
 مات لو حتى عمييا يعتدي وال ويحرسيا الماشيو يقود .ممتمكاتو يحرس و عائمتو و صاحبو يحرس
 يسمي.صاحبو عن دفاعاً  لمموت مستعد و شجاع .الحدود ألبعد ُمطيع و نيمتفا و مخمص.جوعاً 

 يدخل ) . االستعراضية الترفييية والعروض  (السيرك) الفنية بالعروض يقوم .صاحبو و األطفال
 في استخدم.بالمسير يساعده و الطريق معرفة عمى األعمى يساعد  .والجمالية التنافسية المسابقات

 .لمتنقل البعض واستخدمو القتال في الجيوش استخدمتو .الحاجة لسد أو سميةلمت سواء - الصيد
 و النظام ضبط في لممساعدة تدريبو تم.والمتفجرات المخدرات عن لمكشف األمنية األجيزة تستخدمو
 .الجريمة محاربة

 

ن...أبداً  يستأنس لم الــــــذئب  .الزمن طال اميم غدره ُيؤمن فال ....."نادراً " تربيتو وتمت حصل وا 
 ...اإلنسان يقتل.فييا الفوز ضمن إذا إال بمواجية يدخل ال ...جبان.إنتيازي ...إنعزالي ...أناني

 .فقط واحدة ليأكل بالكامل الماشية قطيع يقتل.لوحده منعزل أو ضعيف أو أعزل كان إذا خصوصاً 
 
 ؟ ثقافتنا في والتبجيل بالمديح حظي تتوقع من ...ىذا كل بعد 

  الذئب ...نعم  ؟!!! ئبالذ إنو
 !!! الذئب بقوات اسميت المتميزة االمنية القوات أفضل ولدينا باسمو وعائالتنا أوالدنا فسّمينا
 .المديح قمة يعتبر ...بالذئب لإلنسان وصفنا
  .الدم إال يغسميا وال ...اإلىانة قمة تعتبر بالكمب وصفو بينما
 ...الروايات ءاألدبا لو وسطر ...المطربون بالذئب تغنـّى

  ..وشيامتو وعزتو بطوالتو وصف في القصائد أروع لو فنسجوا ...الشعراء بو تغزل و
 ؟؟؟ الطريقة بيذه يفكر ....بمجتمع نثق أن يمكن ىل..ىذا كل بعد

 ( سف الحمادىيو / مىذا العدد  ختار) أ                                                                                   
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 احًذعاشور/   اخريار           يصر في اَد أكيذ يثقي          انًُوعاخ صفحح 
  

            المرور ومش مستنى فى المقابل حاجةالصبح بينظم  7لما تالقى واحد واقف الساعة   * 
              

      شرف مش تامر حسنىلما نجم الجيل فى ىذه المحظة العظيمة من تاريخ مصر يبقى عصام *   
               يبقى يوم الجمعة أولو ترانيم وبعد كدة صالة جمعة وبعدىا أغانى وطنية و كمو  الم*   
           فى مكان واحد      
                                         لما رئيس وزراء دولة يصمى جنبك ع الرصيف *    
 شارع بيقول تعدى اول دبابة تانى دبابة تالت دبابة تدخل لما تسمع واحد فى ال *    
               يمين فى شمال      
          لما أبوك يقولك كفاية نت بقى ىفصمو عنك..ترد تقولو إنت عارف أخر واحد عمميا  *   
              عممنا فيو إيو      

                                  سنة 30يا لما الناس لسة القية تاكل فى بمد بتتنيب بقال   * 
              لما أبوك يسيب أخبار التمفزيون ويجى يقولك شوفمى الناس بتقول إيو عمى تويتر *   

          
 لما زمان كان عندى القدرة أتفرج عمى تمت وال أربع ماتشات كورة ورا بعض و مزىقش... *  
         دواح ودلوقتى أزىق من شوط      
                                         لما الجيش يبعتمك مسجات أكتر من خطيبتك *   

          لما اإلخوان المسممين يجتمعوا بالمجمس العسكرى, وأمن الدولة يصبح تنظيم محظور     * 
                       لما أىمك يفتخروا بيك قدام الناس ويقولو ده مش بيقوم من عالفيس بوك *   
                            لما العالم كمو يتابع السباق الرئاسى فى مصر كأنو إنتخابات أمريكا *   
 لما نبقى طول عمرنا بنقول نفسنا نبقى زى أمريكا وبعدين أوباما يطمع يقول نفسنا  *   
          والدنا يبقوا زى المصريين       

                                                                                                                            

             .......  يثقي أكيذ اَد في يصر                       
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               Amazing Natural Treatment for CANCER, Subhanallah 

                  
This MIRACLE DRINK has been circulating for a long time long ago. It is worth your 

while to take note. There is a celebrity Mr. Seto who swears by it. He wants to make it 

public to draw the attention of people who have cancers. This is a drink that can protect 

bad cells forming in your body or it will restrain its growth! Mr. Seto had lung cancer. He 

was recommended to take this drink by a famous Herbalist from China. He has taken this 

drink diligently for 3 months and now his health is restored, and he is ready to take a 

pleasure trip. Thanks to this drink! It does not hurt for you to try. 

It is like a Miracle Drink! It is simple. 
You need one beet root, one carrot and one apple that combine together to make the 

JUICE ! Wash the above, cut with the skin on into pieces and put them into the juicer and 

immediately you drink the juice. You can add some lime or lemon for more refreshing taste. 

This Miracle Drink will be effective for the following ailments: 

1. Prevent cancer cells to develop. It will restrain cancer cells to grow. 

2. Prevent liver, kidney, pancreas disease and it can cure ulcer as well. 

3. Strengthen the lung, prevent heart attack and high blood pressure. 

4. Strengthen the immune system 

5. Good for the eyesight, eliminate red and tired eyes or dry eyes 

6. Help to eliminate pain from physical training, muscle ache 

7. Detoxify, assist bowel movement, eliminate constipation. Therefore it will make skin healthy & 

LOOK more radiant. It is God sent for acne problem. 

8. Improve bad breath due to indigestion, throat infection, 

9. Lessen menstrual pain 

10. Assist Hay Fever Sufferer from Hay Fever attack. 
There is absolutely no side effect. Highly nutritious and easily absorbs! Very effective if you need to loose weight. You will 

notice your immune system will be improved after 2 week routine. Please make sure todrink immediately from the juicer for 

best effect 

.WHEN TO DRINK IT;DRINK IT FIRST THING IN THE MORNING WITH THE EMPTY STOMACH! AFTER ONE 

HOUR YOU CAN EAT BREAKFAST. FOR FAST RESULTS DRINK 2 TIMES A DAY, IN THE MORNING AND 

BEFORE 5 P.M. YOU WILL NEVER REGRET! IT DOES NOT COST YOU MUCH MONEY! PLEASE CIRCULATE TO 

YOUR FAMILY AND FRIENDS. 

Selected by: Bala S.M 


