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 ... 3300من يونيو  03ال
 عسكريا ؟؟  نقالبا ًأو كان إ  ...  كان ثورة شعبيتهم 

___________________________________ 
 ىل أدمن المصريون عمى خمع الرؤساء ؟؟؟  :          كممة العدد   *     
صر    :       الحكواتى      *      ا م بروك ي  م
 عمى ُجثَِثنا أييا القيصر !!!!!   : فتر االحوال الثوريةد*     
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 :  كلمة العدد 
 ىل أدمن المصريون عمى خمع الرؤساء
ػدزخً ًٌٍّؽ١٠ٓ فمّ لُٛح آالف حٌك١ٕٓ ُٚ٘ طسض 

ٔكخ١ٔش ُخؼحص حإلػظُ زأًِؽ  ٔظدضأزىُ حٌدزخرؽس ٚ

٘ٝ ٚنؼزٙخ حٌؼظ١ُ ٚ٘ٛ ٠ؼخٔٝ ِٓ حٌطغخس حٌسخو١ّٓ 

خي حٌؼكىؽ حٚ ِٓ ؼخخي حٌع٠ٓ  قٛحء وخٔٛح ِٓ ؼخ

فىالّ٘خ وخٔٛح ِغخس ًٌّؽ ٠سىّٛٔٙخ رخٌسع٠ع ٚحٌٕخؼ 

٠ؽ ، وؤٕٔخ فٝ ٚوخٔض ًِؽ ظحثّخ نؼذ حٌسُخؼس ٚحٌظٕٛ

              ْ ٔؼ١م اال طسض زىُ حٌطغخس ، أًِؽ ال ٔؼؽف 

ْ أٝ حٌظخؼ٠ص ِٚخ حوثؽٖ فٝ ًِؽ ٔدع غح ؼخؼٕخ حٌاٚ

خؼس ِخٌّخ وخٔض طسض ٕظح حٌسُزعع ٚط  ًِؽ ظحثّخ ِخ ط  

زىُ حٌدزخرؽس ٌٚىٕٙخ ظحثّخ ِخ ط١ُغ فٝ حٌظخؼ٠ص ػٕعِخ 

 ٠سىّٙخ زخوُ ػخظي حٚ ١ٌف ردزخؼ !!!!!!!

ٚحالػدذ ِٓ غٌه أْ نؼذ ًِؽ ظحثّخ ِخ ٠ىْٛ 

 ِكخٌّخ لخٔؼخ ؼح١َخ ٠هزٗ ح١ًٌٕ فٝ خؽ٠خٔٗ ِٕكخرخً 

ِؼطخء ، ٚ٘ػح حٌهؼذ ح٠ُخ ِخ ٠ىْٛ ِثً ح١ًٌٕ ٌٚىٓ 

 ؽف وً ِخ أِخِٗ ٚال ٠زمٝ ٚال ٠ػؼ .فٝ ف١ُخٔٗ ف١د

ٚلع يزؽ حٌهؼذ حًٌّؽٜ وث١ؽح وث١ؽح زظٝ فخٌ رٗ 

ففخٌ ح١ًٌٕ ٚحلظٍغ زىُ  ْحٌى١ً فدخءص ٌسظش حٌف١ُخ

ثالث١ٓ ػخَ ٚلخَ حٌهؼذ رثٛؼس  عحٌؽث١ف ِزخؼن رؼ

ؽ حٌػٜ خثُ ىٚحلظٍغ زىُ حٌؼك 5511ِٓ ٠ٕخ٠ؽ  55حي

ُ ؼخخي ، ٚخخء زى 1355ػٍٝ حٌزالظ ِٕػ ثٛؼس ١ٌٛ٠ٛ 

حٌع٠ٓ ِظّثال فٝ خّخػش حالضٛحْ ٚؼث١كٙخ حٌّٕظطذ 

ٚ٘ٛ حٌعوظٛؼ ِسّع ِؽقٝ  ٠5511ٕخ٠ؽ 55رؼع ثٛؼس 

، ٚظٓ حٌد١ّغ أْ ًِؽ قظعضً ر١خطخ نظ٠ٛخ ػٍٝ حاللً 

ٌّعس ؼثخقش ِؽقٝ ٚ٘ٝ حؼرغ قٕٛحص زكذ حٌعقظٛؼ 

ضٍغ  ػٍٝ  ، ٌٚىٓ حٌهؼذ حًٌّؽٜ ٠زعٚ أٔٗ لع أظِٓ

ِٓ  05حيٛؼحص ، ٚحغح رثٛؼس إقخء ٚحظِٓ ل١خَ حٌثحٌؽ

ظطٍغ حٌؽث١ف ِؽقٝ فطٙذ ػٍٝ ًِؽ  ١ٔٛ٠5510ٛ 

ٛحْ ، ٌٚىٓ ِخغ حطض رٗ ضع٠ٓ ٚحالٌٍغ زىُ ؼخخي حطٚط

 ؟                                 ِٓ ١ٔٛ٠ٛ 05ًِؽ رؼع ثٛؼس حي

حٜ زىُ ً٘ زىُ حٌؼكىؽ حَ ؼخخي حٌع٠ٓ ؟؟ ٠ٚزعٚح حٔٗ 

ِ ، ٚ٘ٛ ٌْٛ ٛلؽحر١ٓ حٌؼكىؽ ٚحٌظىٕزىُ خع٠ع ض١ٍّ 

خع٠ع ػٍٝ ًِؽ ، ٚخخء ِٚؼٗ حٔمكخِخص وز١ؽس ر١ٓ 

ِٛحثف حٌهؼذ ، فخٌٍُٙ حزّٝ ًِؽ ٌٚٚٝ ػ١ٍٙخ ِٓ 

 ٠ًٍر ، آ١ِٓ آ١ِٓ
 

 هذا العددإقرأ فى 
                          ؟ىل أدمن المصريون عمى خمع الرؤساء  العددكممة * 

 ٕص                                التحرير بقمم رئيس
 ٖص                  ثورة ميكس  خواطر مصرية:*  
    ٗص عمى ًجثثنا اييا القيصر  دفتر االحوال الثورية * 
من يونيو ىل كان ثورة  ٖٓ:   الالغالف صورة   * 

      5ص        إعداد/ابن البلد  شعبية أم كان إنقالبًا عسكرياً 

قيتباى  قمعة  :المصريونمصُر لتى ال يعرُفيا  * 

        ٙص           اػعحظ ظ / وؽ٠ُ حرٛحٌؼؿحثُ    باالسكندرية   

 ٚص         مبروووك  يا مصر  مع الحكواتى :    * 
  طاهر ابو زيد وزيرا للرياضةركن الرياضة:  * 

 1ص                                   اعداد / كابتن كيمو
 من أجمل ما قــرأت   : قرأُت لك  * 
                  1صمحاسب/مجدى اسماعيل ابوالعزائم              

                         مقابلة شعرية   : ركن األدب * 

 9صإعداد/ إبن فهمان                               

النكد" من أكبر منغصات الحياة   لك يا سيدتى * 
  ٓٔص                إعداد  / بنت  النيل     الزوجية

حإلٔدخؾحص حٌكسؽ٠ش فٟ ظً حإلخخؾس    ِطظخؼحص :*   

    11و                  بقلم/احمد ابو حامد    حإلخزخؼ٠ش

         الخروج اآلمن لمشعب المصرى ل١ُش ٌٍّٕخلهش : *  

                       15و                المصرى أفندى            بقلم/

و عادت مصر .. مصر     :ن غير  عنوانصفحة م*
اعداد م )                    الِعشَّة .. و مصر القصر

 02ص            /طارق عبداللطيف (

 & اضحك مع الثورة الوقت     : منوعاتصفحةال*

 ٗٔص                   ( طارق المرسىم/ شرافإ) 
   AL BASHIR MAGAZINE 05ص 
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 ثورة مٌكس                خواطر مصرية

 

 -طبعا عدا الفئة المتآمرة على الشرعٌة  -لم ٌخطر على بال أحد من أبناء الشعب المصري 
ٌولٌو وال حتى فً أسوء كوابٌس أي أحد أن ٌتم إنقالب  ٣أن ٌحدث ما حدث ٌوم 

التً صدعت رإوسنا على مدى عامٌن -عسكري/بولٌسً/علمانً مع بعض الذٌول اللٌبرالٌة 
باإلضافة إلى دٌكور دٌنً، على نظام حكم شرعً منتخب من غالبٌة الشعب،  -طٌةبالدٌموقرا

على رأي  -لٌس هذا فحسب وإنما لتكمل الخدعة المقٌتة على الشعب الطٌب "المطرمخ" 
جاإوا بؤسطورة ) المصالحة الوطنٌة(!  -الفنان المحترم محمد صبحً فً إحدى مسرحٌاته 

لعصابة االنقالبٌة تمخض حتى خرج لنا بهذا المصطلح وال أدري أي عبقري هذا من تلك ا
قناة فضائٌة واعتقل وأدخل السجون عشرات بل مئات من منتمً  ٧١العبثً؟ لقد أغلقت 

التٌارات اإلسالمٌة فقط خالل إلقاء بٌان االنقالب عادٌك عن ما لحق من أٌام، إذاً فمن 
 مصالحة.االستخفاف بالعقول دوام تكرار هذه الدعوة السخٌفة لل

وكؤن السجون الممتلئة لم تكن كافٌة لهإالء األشرار وإنما بدى نهم تلك العصابة لالرتواء 
من دماء المعارضٌن اإلسالمٌٌن فكانت مجزرة الحرس الجمهوري التً استشهد فٌها من 

خٌرة شباب األمة، ولن أتكلم عن التغطٌة اإلعالمٌة المصرٌة فهً أحط من أن ٌخط لها قلم 
ر عنها تعلٌق، ومن شاء الرجوع لتغطٌة شاملة مهنٌة ففً تقارٌر الجاردٌان أو ٌسط

البرٌطانٌة شفاء العلٌل. وكؤن تلك المجزرة لم تكن فٌها الكفاٌة، إال وٌستٌقظ الشعب 
"الطٌب" على مجزرة القائد إبراهٌم باإلسكندرٌة وضحاٌاها وانتهاك حرمة المسجد التً ال 

غات أٌاً كانت، ثم تبعها مجزرة المجازر أال وهً مجزرة تسوغ لهذا االنتهاك أي مسو
نحسبهم كذلك وال نزكٌهم على -شهٌد  ٠٢٢المنصة، وما أدراك ما مجزرة المنصة، أكثر من 

 -هللا
وآالف الجرحى فً عملٌة تطهٌر ممنهجة ومجهزة ومخطط لها بتدبٌر شٌطانً من رجال 

فؤرادوا االنتقام منه  ٌناٌر ٠٢ هم فًشرطة انتهزوها فرصة ثمٌنة لالنتقام من شعب أذل
متمثالً فً هإالء األطهار، فكان التصوٌب للقتل بدم مثلج ولٌس بارداً فحسب،وذلك كله بعد 
مسرحٌة التفوٌض الشعبً الهزلٌة التً أداها بشكل سخٌف قائد االنقالب الذي صار دموٌاً، 

 ب والعكس.وهلل األمر من قبل ومن بعد، إنها حقاً ثورة مٌكس .. إنقال
، فقد ٠٢٧٧ٌناٌر  ٠٢لٌست بكل المقاٌٌس هً مصر بعد  ٠٢٧٣ٌونٌو ٣٢مصر بعد 

أصبحت أكثر عبودٌة، أكثر دموٌة، أقل حرٌة، وأكثر ما ٌدمً القلب أنها أصبحت .. أقل 
 إنسانٌة ...

 أفٌقوا ٌرحمكم هللا ... استقٌموا هداكم هللا
 

 إعداد/ عابر سبيل

                                                                         aabersabil251@yahoo.com      
 

mailto:aabersabil251@yahoo.com
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 دفتر االحوال الثورية :-  عمى جُ ثَ ثِ نا أيُ يا القيصر                بقمم م/إكرامى نجم
يناير بجميع المزيالت  ٕ٘د ىذه الحالو االنقالبيو و محاولو ازالو و مسح ثورة فكرت كثيرا ماذا ساكتب ىذا الشير بع

المعروفو و غير المعروفو و لكني حينما قرأت مقال االستاذ وائل قنديل ىذا الرجل المصري الرائع الذي لم اتذكر يوما انني 
 نسيت قراءة مقالو اليومي.

المتحدثين بإسم حزب الدستور في بدايتو و ايضا المتحدث بإسم الدكتور و لمن ال يعرف الرجل جيدا ، الرجل ىو كان من 
محمد البرادعي و انا اقول ذلك لكي اوضح لمجميع ان الرجل لم يكن يوما اال مدافعا عن الحق ايا كان ىذا الحق و ايا كان 

ايضا مقاالت يشيد بيا بإنجازات  صاحبو ، قرأت لو العديد من المقاالت التي تنتقض بشده مواقف الدكتور مرسي و قرأت لو
الدكتور مرسي فالرجل يبحث عن الحقيقة و يقوليا بغض النظر عن أي انتماء و ليذا فكرت ان نعطيو جزءا يسيرا من حقو 
ىذا و نعيد نشر مقالو مره اخري لمن قرأه و لمن لم يقرأه... تحية ليذا الرجل الذي ال ينتصر اال لوطنو فقط ، و الذي دائما 

 يتأخر في نشر كل رأي خالفو او عارضو و جاءه عمي بريده الشخصي ألنو رجل حر شريف. لم
و كانت صحيفة الشروق قد امتنعت عن نشر مقال األستاذ وائل قنديل، مشيرة إلى أن ذلك تم بناء عمى رأي المستشار 

ريدة الشروق عن عدم نشر مقالي وائل يوليو: "تعتذر ج ٕٛوقالت الصحيفة في عددىا الصادر االثنين  القانوني لمصحيفة.
 قنديل وأحمد منصور بناء عمى رأي المستشار القانوني لمجريدة".

 "عمى جثثنا أييا القيصر": االن نترككم مع المقال كاماًل وىو بعنوان
.ىل واشرب نخب سمطتك من جماجم شعبك.... انعم بطيب اإلقامة ورغد العيش فوق جثثنا..استمر شيورًا وسنوات أخرى

 اشرب أكثر واستمتع ....فداؤك ألف مصر ومصر أعجبك المذاق؟....
 وتحيى فوق أجساد بناتنا وأمياتنا. فداؤك ألف شعب وشعب..الميم أن تستمر وتبقى..... 

 اصنع من جمودنا وعظامنا خشبة لمسرحك واصل لعبتك المجنونة....مارس رقصتك األخيرة....
الميم أن تستمتع...نستحمفك باهلل أن تستمتع وتواصل وتستمر...نحن كما وامش فوق رقاب الجميع بنعميك.... 

يختبر بيا رجالك بذاءتيم...أو كممة يبممون سبابتيم بمعابيم  حرف ناقص في كممة... تريد..خارطة قديمة لبالد كانت...
يأتييا  ن أقام في خرابة....ثم حطت عمى رمال الشاطئ البعيد....حز شعبك دمعة طارت..... .....ويمحونيا كل مساء....

يميو فوقيا المجرمون  بقايا دبابة معطوبة.... شعبك وجع سئم جسده المنيك.... السادة كل ليمة لقضاء حاجتيم واقفين....
أو ما تبقى من  وطنك صار خرقة أكمتيا الرطوبة.... الغرباء....موال حزين لم يعد يردده أحد.....ىشيم روح تكسرت...

فصار مثل برتقالة مثقوبة....ىو البالد  دميا الذي امتزج بالدمع..... تنيشو الذئاب كل يوم... .صدر أنثى...
 اشرب أييا القيصر وقل لي: استمتع أكثر وانعم بطيب اإلقامة..... المنكوبة.....والحكايات الغريبة....

 ال تزال ىناك أكثر من فريسة .أطمق مزيًدا من كالب الصيد... أتريد المزيد؟....   ىل أعجبك طعم دم شعبك؟
 وامأل مزيًدا من الجماجم بالدماء واسمخ..... اذبح.... تخير ما شئت..... 
 واطرب.  اشرب سيدي 
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 ؟؟؟عسكرياً  من يونيو  هم كان ثورة شعبيت أو كان إنقالباً  03ال صورة الغالف:

 

 
 

ؼؽف ِخ ِؼٕٝ حالقالَ حٌك١خقٝ ، وّخ ٠القال١ِش ٚال ْ حٌّٛحِٓ حًٌّؽٜ حٌزك١ّ حٌػٜ ال ٠ٕظّٝ ٌالضٛحْ ٚال ٌٍظ١خؼحص حا

 شً ٌٍٚؼؽٚرش ل١ِٛ حً ٕظّٝ  اال ًٌّؽ  رٍع٠ال  ٗ ، ألٔ ٚال ٌٍؼٍّخ١١ٔٓ ٕظّٝ  ١ٌٍزؽح١١ٌٓ ٚحٌٕخيؽ١٠ٓ ٚح١ٌكخؼ١٠ٓ ٠ال  ٗأٔ

٠ىٓ ثٛؼس رخٌّؼٕٝ  ِٓ ١ٔٛ٠ٛ وخْ أمالرخ ٚح٠ُخ ٌُ 05اْ ٘ػح حٌّٛحِٓ حٌزك١ّ ال ٠ؼظؽف رؤْ ِخزعع فٝ حي...خً ٌٚالقالَ ظ٠ٕ

حٌّؼؽٚف ٌٚىٕٗ وخْ طؼز١ؽح ػٓ غخٌز١ش حٌهؼذ حًٌّؽٜ فٝ طغ١١ؽ ل١خظطٗ حالضٛح١ٔش ٚحػظؽحفٗ رفهً ٘ػٖ حٌم١خظس ، ٚ٘ٛ 

ح٠ُخ ٠ؼظؽف رخْ حٌظغ١١ؽ رعح رخؼحظطٗ ٚطُ طٕف١ػٖ رمٛس حٌد١م طٍه حٌمٛس حٌؼكىؽ٠ش ، ٚ٘ٛ ح٠ُخ ٠ؼظؽف رخْ ٕ٘خن ػعظح ١ٌف 

 ظطٗ ٠ٚئ٠ع٘خ ٕٚ٘خ خخءص نزٙش حالٔمالد حٌؼكىؽٜ ٚخخء حالٔمكخَ ر١ٓ حٌهؼذ .رخًٌغ١ؽ ٠ؽ٠ع ػٛظس ل١خ

َّْ ٘ػح حٌّٛحِٓ حًٌّؽٜ ١ٌمٛي ٌد١م رٍعٖ ٚلخظطٗ ٘ػٖ حٌؽقخٌش لخثالً )  ٌمع فٛخجض  وّخ فٛخٝء حٌىث١ؽْٚ ِٓ حرٕخء  ا

ِٓ  ٗػٕع ِئ٠ع٠ ٚلخظطٗ حٌد١م  ٚحزككض أْ ؼي١ع  حٌمؽ٠ذ رخالِف خص ل١خظس حٌد١م حًٌّؽٜ حٌهؼذ حًٌّؽٜ ِٓ وٍّ

ٌّخغح وخٔض ٘ػٖ حٌىٍّش ؟ ٌّٚخغح ٠طٍذ  ُٙ حقؤٌ حٌد١م ٚلخظطٗ أْ  ٌٝ أْ كّر١ٌحًٌّؽ١٠ٓ رعأ رخٌٙزِٛ رؼع ٘ػٖ حٌىٍّش ، ٚ

 طسظخج طف٠ُٛخ ؟ لخثع  ٌٍد١م زهع حًٌّؽ١٠ٓ فٝ ح١ٌّخظ٠ٓ ؟  ًٚ٘ ِسخؼرش حالؼ٘خد 

 ض  رً أه رعال ِٓ طط١ّٓ حٌهؼذ فبٔه لع أفؿػظٗ ...ِّٙخ وخٔض حقزخد وٍّظه فمع حضفم حٌمخثع ق١عٜ ٠خ  

ِ ط١زخ ٌالِخي ٚحٔٗ وخْ ٌ ؼزش فٝ ٠ع ِىظذ حالؼنخظ ٚأْ وً لؽحؼحطٗ ٚوٍّخطٗ  ِّٙخ وخْ حظحء حٌؽث١ف حٌّؼؿٚي ِسّع ِؽقٝ 

 أظظخؼح ٌّٛحفمش ِىظذ حالؼنخظ  فٙػح ال ٠طٌٛه فٝ زهع حًٌّؽ١٠ٓ ،  وخٔض طؤطٝ ِظؤضؽس

حالضٛحْ لع اقظؤثؽص رسىُ ًِؽ ٚرعأص ػ١ٍّش حالضٛٔش ٌىً ِخ ٘ٛ ًِؽٜ فٝ يٛؼس حقظفؿحؾ٠ش ِّٚٙخ وخٔض خّخػش 

 أظٙؽطُٙ حُٔٙ ١ٌكٛح أً٘ ق١خقش   فػٌه ال ٠طٌٛه فٝ زهع حًٌّؽ١٠ٓ ،

ِّٚٙخ وخٔض خّخػش حالضٛحْ طكخٔع زّخـ ) حضٛطُٙ فٝ حٌظٕظ١ُ حٌعٌٚٝ ٌالضٛحْ ( ٚطزع٠ُٙ ػٓ حٌهؼذ حًٌّؽٜ  ِٓ 

رٕخء ِٚٛحظ غػحث١ش ٚحُٔٙ  ٠كخٔعْٚ حٌظٙؽ٠ذ ػزؽ حالٔفخق ٚ حالؼ٘خد فٝ ق١ٕخء فػٌه ال ٠طٌٛه فٝ زهع  قٛالؼ ِٚٛحظ

 حًٌّؽ١٠ٓ ،

ِّٚٙخ وخٔض خّخػش حالضٛحْ طكظمٜٛ رؤِؽ٠ىخ ٚحٌغؽد وّخ أُٔٙ ٠ؼخظْٚ ٠ٚكظؼعْٚ حٌد١م حًٌّؽٜ زظٝ ٌٚٛ طُ طًف١ظٗ  

 ًّؽ١٠ٓ ،وٝ ٠كظخثؽٚح ُ٘ رسىُ ًِؽ فػٌه ال ٠طٌٛه فٝ زهع حٌ

ّٙخ وخْ حالضٛحْ ٠سهعْٚ حٌزكطخء ٚحٌّسظخخ١ٓ ِٓ حٌهؼذ حًٌّؽٜ رخٌّخي ٚحٌّؼٛٔخص ٠ٚسهعُٚٔٙ ِغ ػخثالطُٙ ِٚ

 ٚحِفخٌُٙ ٚٔكخثُٙ فٝ ح١ٌّخظ٠ٓ ٠ٚدؼٍُٛٔٙ حظحس ٌالٔظمخَ  ف١ّٛص ُِٕٙ حٌىث١ؽْٚ فػٌه ال ٠طٌٛه فٝ زهع حًٌّؽ١٠ٓ ،

ٓ رخٌٕد١ِٛش فطكخثؽُ٘ وث١ؽس وث١ؽس زظٝ ٌٚٛ وخٔٛح ػٍٝ زك  ، ٌٕٚخ فٝ  إٔٝ ال أضخف ػٍٝ ًِؽ اال ِٓ حٌمخظس حٌّغؽ١ِ

يعحَ ١ًِٚزش حٌؼؽحق ٚحٌمػحفٝ ٚ وخؼثش ١ٌز١خ ٚػزع حٌٕخيؽ ٚٔىكش ١ٔٛ٠ٛ  ٚ٘ظٍؽ ِٚٛق١ٌٕٛٝ ٚغ١ؽُ٘ حٌىث١ؽْٚ حٌػىٓ 

 ًِؽ ٚنؼذ ًِؽ . حٔظٙض ِغخِؽحطُٙ ر١ُخع ظٌُٚٙ ٚطمك١ّٙخ ػزؽس ٌٍد١ّغ، فخؼخٛح حْ طؽحخغ ٔفكه ٚأْ طئثؽ قالِش

 ٚحٌكالَ ػٍٝ ِٓ اطزغ حٌٙعٜ.......

 / ابن البمد    بقمم                                                                                     



   هـ0442  رمضان            (السادسة عشرةالسنة)  011 لعددا            م 3102  أغسطس

  

6 

 

  قمعة قايتباى باالسكندرية   (6) مصُر التى ال يعرُفيا المصريون:

 

ٚلض ؾ٠خؼطٗ  حألنؽف لخ٠ظزخٜ رٛخٗ ػخَ. أِؽ رزٕخ٘خ حٌكٍطخْ ًِؽ ِٓ ِؼخٌُ حقىٕعؼ٠ٗ لٍؼش لخ٠ظزخٜ، لٍؼٗ ِهٙٛؼٖ فٝ   

 رؼع ِخ رٕخ٘خ ضٍى 1713حضع رٕخ٘خ زٛحٌٝ قٕظ١ٓ ٚ ؾحؼ٘خ حٌكٍطخْ لخ٠ظزخٜ قٕش  ، ٚ 1711فٝ ي١ف اقىٕعؼ٠ٙ حٌظخؼ٠ط١ٗ ي

قٕٗ  52رٛخٗ ػخَ زىُ ًِؽ ٌّعس  حٌعٌٚٗ حٌٍّّٛو١ٗ ٚ حٌعٌٚٗ حٌٍّّٛو١ٗ حٌزؽخ١ٗ حٌكٍطخْ حألنؽف لخ٠ظزخٜ وخْ ِٓ أوزؽ قال١ِٓ.

ع ِخ رخٌٌّٛع حٌٕزٜٛ ٚ رؼ حٌمخ٘ؽٖ َ( حزظفً حٌكٍطخْ لخ٠ظزخٜ ف1711ٝ٘ـ ) ١ٔٛ٠ٗ 225فٝ ؼر١غ حألٚي قٕش .1734ي  1742ِٓ 

ِٓ غ١ؽ حٌٕخـ ِخطخضع رخٌٙخ ِٕٗ ، ٚ ِٓ ٕ٘خن قخفؽ ػٍٝ حقىٕعؼ٠ٗ فٝ يسزش  حٌد١ؿٖ ٛ ػعح ٌزؽلٍؼش حٌدزٍ حٔفٍ حٌٌّٛع ٔؿي ِٓ

ػعظ وز١ؽ ِٓ حٌطخيى١ٗ ٚ حٌّّخ١ٌه حٌكٍطخ١ٔٗ ٚ أِؽح ًِؽ حٌىزخؼ حٌٍٝ وخْ ُِٕٙ حأل١ِؽ أؾره أطخره حٌد١م حًٌّؽٜ ٚ رخٔٝ زٝ 

 .حألؾرى١ٗ ٚ حأل١ِؽ ٠هزه حٌعٚحظحؼ ٚ غ١ؽُ٘

ٚ حطؽفؼض حألػالَ ٚ حٌؽح٠خص فٝ وً ٔٛحز١ٙخ ، ٚ ٌّخ ٚيً لخ٠ظزخٜ ضؽخض حٌدّٛع طكظمزٍٗ رفؽزٗ  حطؿ٠ٕض حقىٕعؼ٠ٗ ػٓ أضؽ٘خ

وز١ؽٖ ٚ فٝ ِمعِظُٙ ٚحٌٝ حقىٕعؼ٠ٗ ٚلظٙخ " لدّخـ حإلقسخلٝ ". حيطفض حٌٕخـ فٝ نٛحؼع حٌّع٠ٕٗ ٚ ظضً لخ٠ظزخٜ فٝ ِٛوذ 

ٚج حٌع٘ذ ٚ حٌفُٗ ٚ ِهٝ حألِؽح ٚ حٌّّخ١ٌه لعحِٗ ٚ وخْ ٠َٛ أرٙٗ رخػعحظ وز١ؽٖ ِٓ حٌسًٕٗ حٌّظؿ٠ٕٗ رخأللّهٗ حٌٍّٛٔٗ ٚ قؽ

ؾ٠خؼس .ِهٙٛظ ِٓ ح٠خَ حقىٕعؼ٠ٗ. اطٕثؽ حٌع٘ذ ػٍٝ لخ٠ظزخٜ ٚ ِٓ وظؽ حٌؿزّٗ ٚ حٌظعحفغ وخْ لخ٠ظزخٜ زخ٠مغ ِٓ ػٍٝ زًخٔٗ

ّف١م قٍطخْ ؾحؼ٘خ. حٌٕخيؽ فؽج رٓ رؽلٛل حٌكٍطخْ لخ٠ظزخٜ إلقىٕعؼ٠ٗ وخٔض ؾ٠خؼٖ طخؼ٠ط١ٗ إلْ حقىٕعؼ٠ٗ ِٓ ػٙع حٌكٍطخْ

ز١١ؽ ظٜ ٌٛؾ٠ٕخْ )رطؽـ حألٚي( ػٍٝ لزؽي ػٍٝ ؼحـ خ١م رؼع ِخ حػظعٜ ٍِه 1045حالنؽف نؼزخْ وخْ ؾحؼ حقىٕعؼ٠ٗ قٕش 

 1711، ٚ فٝ قٕش  1043ٚ ؾحؼ٘خ وّخْ ِؽٖ ٚ ظضٍٙخ فٝ ِٛوذ قٕش  " ٚلؼش حقىٕعؼ٠ٗ " حٌّع٠ٕٗ فٝ حٌٙدّٗ حٌّؼؽٚفٗ ربقُ

لؼع لخ٠ظزخٜ فٝ حقىٕعؼ٠ٗ طٍض ط١خَ ٚ ؾحؼٖٚ طدخؼ٘خ ٚ .ؾحؼ٘خ حٌٕخيؽ فؽج ٚظٜ وخٔض أضؽ ِؽٖ ٠ؿٚؼ قٍطخْ ًِؽ ِع٠ٕش حقىٕعؼ٠ٗ

ٚ أِؽ رزٕٝ رؽج  ػدخ٠ذ حٌع١ٔخ حٌكزؼٗ حٌٍٝ وخْ ِٓ فٕخؼ حقىٕعؼ٠ٗأػ١خٔٙخ ٚ ٌؼذ وٛؼٖ ِغ حألِؽح ٚ ؼحذ ػٍٝ حٌّىخْ حٌٍٝ وخْ ف١ٙ

رؼع ِخ ؾحؼ لخ٠ظزخٜ حقىٕعؼ٠ٗ ٚ أِؽ رزٕخ حٌمٍؼٗ قخفؽ ػٍٝ حظوٛ ٚ .ػٍٝ أقخقٗ فبرظعح رٕخ " حٌزؽج " حٌٍٝ رمٝ ِؼؽٚف رمٍؼش لخ٠ظزخٜ

لزً ٚلؼش حقىٕعؼ٠ٗ وخٔض .ٖ رؼع ؼزٍٗ حقظّؽص حؼرؼ١ٓ ٠َٛ ٚ ظضً لٍؼش حٌدزًظِٕٙٛؼ ٚغ١ؽ٘خ ِٓ ِعْ ًِؽ ٚ ؼخغ حٌمخ٘ؽ

حقىٕعؼ٠ٗ ِدؽظ ٚال٠ٗ ر١هؽف ػ١ٍٙخ ٚحٌٝ ٌىٓ رؼع حٌٛلؼٗ حٌٍٝ حطكززض فٝ ضؽحد الظًخظٜ وز١ؽ حطسٌٛض حقىٕعؼ٠ٗ ١ٌٕخرٗ ر١سىّٙخ 

حٔظٙظم فىخٔض ِؽحوزُٙ قخػخص رظعضٍٙخ ٚ ٔخ٠ذ ٌٍكٍطخْ ٚ رمٝ ف١ٙخ ػؽل ٌٍكٍطخْ. ٌىٓ ٘دّخص حٌفؽٔدٗ ػٍٝ حقىٕعؼ٠ٗ ِخ 

طططف ِؽحوذ طدخؼ٠ٗ ٚ ٔخـ ػٍٝ حٌهٛحِٝء ٚ حطؼؽَض حقىٕعؼ٠ٗ ٌٙدّخص رخٌهىً ظٖ فٝ ػٙع حٌكٍطخْ لخ٠ظزخٜ ٚ ِٓ ٕ٘خ وخٔض 

طخٔٝ ٌىٓ  ؼحذ لخ٠ظزخٜ حقىٕعؼ٠ٗ 1713فٝ ١ٌٛ٠ٗ .ظ١ٍ٘ؿ حٌمٍؼٗ حِظع ػٍٝ لٕخِؽ فٝ حٌزسؽ ِٓ حٌكخزً ٌٍمٍؼٗ.أ١ّ٘ش رٕخ لٍؼٗ طس١ّٙخ

ٚ ِخ حطؼٍّم ِٛوذ. ؼٚزخٔٗ حقىٕعؼ٠ٗ حٌّؽٖ ظٜ  حٌعٌظخ وخٔض ِغط١ش ح١ًٌٕ حٌّؽٖ ظٜ ظضٍٙخ رخٌّؽحوذ ِٓ حٌزسؽ إلْ ِخ٠ش ف١ُخْ

عؼ٠ٗ ٚ ؼحذ ؾحؼ ٚ حطفؽج ػٍٝ لٍؼٗ طخ١ٔٗ وخْ أِؽ رزٕخ٘خ ٕ٘خن ؼخغ حقىٕ ؼن١عوخْ ػهخْ ٠هٛف حٌمٍؼٗ حٌٍٝ حطزٕض ٚ رؼع ِخ ؾحؼ

ظ١ٍ٘ؿ حٌمٍؼٗ حطزٕٝ .ظ٠ٕخؼ ٚ حطًؽف ػ١ٍٙخ ِٓ حالٚلخف 155.555حٌمٍؼٗ حٌٍٝ ٍِغ نىٍٙخ خ١ًّ. ر١ظمخي اْ رٕخ حٌمٍؼٗ وٍف حوظؽ ِٓ 

ػٍٝ لٕخِؽ فٝ حٌزسؽ ر١ّظع ِٓ حٌكخزً ٌغخ٠ش ػٕع٘خ ، ٚحطزٕض ف١ٙخ ٔمطش ِؽحلزٗ طّىٓ ِٓ ِؽحلزش ِؽحوذ حٌفؽٔدٗ ٌّكخفش " ِك١ؽس 

. حطزٕٝ فٝ حٌمٍؼٗ خخِغ ر١ظططذ ف١ٗ ٚ ِخزٛٔٗ ٚ فؽْ ٚ ِطخؾْ ٚ حطسطض ف١ٙخ حقٍسٗ ٚ زٛح١ٌٙخ ِعحفغ خخ٘ؿٖ ٌٍُؽد ١ًٌ ٠َٛ "

ٔٙخؼ ٚ ػكىؽ ٌّٕغ ظضٛي حٌفؽٔدٗ حقىٕعؼ٠ٗ فدخءٖ. لخ٠ظزخٜ ػ١ٓ حأل١ِؽ " لخًٖٔٛ حٌّسّعٜ " ؼث١ف ٌؼكىؽ حٌمٍؼٗ ٚ ِؼؽٚف 

ق١عٜ  ٚ ؾحؼ ِمخَ ظقٛق زخٜ فٝ حقىٕعؼ٠ٗ وػح ٠َٛ ٚ حِّٓ ػٍٝ حٌمٍؼٗ قخفؽ ػٍٝرؼع ِخ لؼع لخ٠ظ." ربقُ " لخًٖٔٛ حٌزؽخٝ

                                                                       )منقول من موقع وٌكٌبدٌا(  .حرؽح١ُ٘ حٌعقٛلٝ
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http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AC
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AC
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%89
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%89
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%89
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  رمٍُ ن / ضخٌع حٌفسخَ                   ِزؽٚٚٚن ٠خ ًِؽ                     :مع الحكواتى
 

ن ٠خًِؽ ٔدخذ ثٛؼطه حٌظخ١ٔش ، ِزؽٚن ٠خنؼذ ايؽحؼن ػٍٝ ٔدخذ ثٛؼطه حألٌٚٝ ، ِزؽٚن ٠خخ١م ؼخٛػه ٌسُٓ ِزؽٚ

حٌِٛٓ ، ِزؽٚن ٠خ نؽِش ًِؽ يسٛطه ، ِزؽٚن ٠خلُخء ًِؽ ٔخثزه حٌؼخَ حٌّٕظطذ ، ِزؽٚن ٠خ اػالَ حٌثٛؼس ضؽٚخه 

ىُ خّؼش حٌظف٠ٍٛ ر١ّٕخ ِّعػٛ حٌدٙخظ ٚحٌظع٠ٓ ِٓ أؾِظه ِٚٓ ِسخٚالص وزض زؽ٠ظه ، ِزؽٚن ٠خ أؾ٘ؽ ٠ٚخو١ٕكش ي١خِ

٠ًعؼْٚ حٌظؽحض١ى رخإلفطخؼ إلػخظس نطى ِظُٙ رخٌدخقٛق١ش ٌٍسىُ !!  ِزؽٚن ٠خزىِٛش وفخءحص ِم ٚالءحص رً 

ضزؽحء ٚػٍّخء ٚق١خق١١ٓ ، ِزؽٚن ٠خ ؼث١ف ضطزظه اٌٍٝ رظطٍغ فٟ ِؼخظ٘خ ِٚخرظؼع٠م حٌؼهؽ ظلخ٠ك ٚلزً ٔى ح١ًٌٍ، 

ٚال لط١ًٔٛ ٚال قى١ٕش وٙؽرخ ، ِف١م أٔفخق رظٙؽد قٍغ ِعػّش ، ِف١م طٕىخص قٛالؼ رطٍّزخص  ِف١م ػخنٛؼ طخٟٔ

ػخٌسعٚظ ، ِف١م لخػعس ٚال خٙخظ٠ش ط١ٙى فٟ أؼٌ حٌف١ؽٚؾ ، ِف١م وفؽس فٟ حٌظسؽ٠ؽ ٚال ِخقْٛ ٚال ن١ؼش رظظسؽق ، 

ٌٍمؽح٠ذ ٚال رخقزٛؼطخص ظ٠زٍِٛخق١ش  ِف١م أٚرخِخ ٚال أؼظٚغخْ ٚال زٍف ٔخطٛ ٚال فؽلخِخص ، ِف١م خٕك١خص ِّٕٛزش

ؽ٠ٓ زظزمٝ زؽد ارخظس .. ارخظس ٌىً ِٓ ضخْ ٚوػد ٚٔخفك ِٓ  ًّ ٌٍسزخ٠ذ ، ِف١م زؽد أ١ٍ٘ش ٚال ٌسف ر١خظس ٌىٓ ٌٛ ِ

قدً ح١ٌِٕٛش ِٚٓ نؽف حإلٌظسخق  رمٛحثُ حٌسؽ٠ش ، ظْٚ و١هٛص ٍَٛػٗ اطىكؽص  ِٚٛحز١ٓ حٌٙٛح فٟ ػُخِٗ فؽِض 

حٌّخَٟ ٚفٟ حٌط١خي ، ٌٚكٗ نخ٠ً حٌطٕدؽ ٚحٌٌّٛٛطٛف ٚحٌكالذ ، ال ِّىٓ طؼٛظ ظٌٚظه طخٟٔ ٚلطؼض ، ٌٚكٗ ػخ٠م فٟ 

، ٍِّىش حٌدًٙ ٚحٌظالَ طهٛفٍٙخ ِىخْ طخٟٔ ، ِىخْ ِف١ٙٛل ِك١ٍّٓ ٚألزخِ ٚال ِثمف١ٓ ٚوظّخد ٚال ػٍّخء ٚضزؽحء ، 

 ِف١ٙٛل غ١ؽ آٌٙش ٚأيٕخَ .

الذ فٟ انخؼس ٚخخِغ ، ر١ٓ أزؽحؼ ٚثٛحؼ ٚر١ٓ ػز١ع ٌّؽنع ٌٚفؽضش حٌفؽق وز١ؽ ر١ٓ اػظًخَ فٟ ١ِعحْ ٚر١ٓ ِطخؾْ ق 

ِه٠ٛش ٚطخرغ ، ر١ٓ طؼػ٠ذ فٟ زع٠مش حألٚؼِخْ ٚ ر١ٓ ٚؼٚظ ٚأغخٟٔ فٟ ح١ٌّعحْ ، ر١ٓ حٌه١ص ِظٙؽ نخ١٘ٓ ٚر١ٓ 

زٍٝ ٠خ حٌّٕخٍَش طٛوً وؽِخْ ، ثٛؼط١ٓ ٠خ ًِؽ فٟ طالص ق١ٕٓ ٚحزعس َع حٌؼكىؽ ٚحٌظخ١ٔش َع طدخؼ حٌع٠ٓ ، حٌدخٞ أ

ًِؽ ، حٌدخٞ أزٍٝ ِخططخف١م ال ِٓ ؼح٠خص قٛظح ٚال آٌٟ ٚال ضفخف١م ، ِخططخف١م اال ِٓ اٌٍٟ ضٍمه ٚػطخوٟ زؽ٠ش 

حٌفىؽ ٚحٌع٠ٓ . ٔزعأ والِٕخ ٚقالِٕخ رخًٌالس ػٍٝ حًٌّطفٝ حٌٙخظٞ ، طظفك أٚ ططظٍف ١ِٙم فخؼلش ِؼخ٠خ ٚػخظٞ ، طمٛي 

١ش ، ِخ٘ٛ أض اٌٍٟ زط١ض ا٠عن فٟ ا٠ع حٌؼكىؽ لز١ٍٕخ ، ٌّخ وخٔٛح ر١زٙعٌٛح أمالد طمٛي ٍِٛض١ش طمٛي رعٔدخْ طمٛي ِؼّ

ٚر١طسٕٛح ف١ٕخ ، ػهخْ وؽحقٟ ِٕٚخيذ ٚرٟ اَ ظر١ٍٛ ٚفطفط١ٕخ ، ٚظقظٛؼ ٍِٙز١ش ٠ع٠ٕه فٟ وً ضطٛس أض ِٚئ٠ع٠ٕه . 

١ٙخ حٌكى١ٕش ٚزظُٕف ِٓ خخِؼش حٌمخ٘ؽس زظؽخغ ٌطالرٙخ طخٟٔ ، ٚقىخْ ؼحرؼش ٚخٛحِؼٙخ ِٚعحؼقٙخ ٚخٕخ٠ٕٙخ زظؼٛظ ٌ

طخٟٔ ، ٚال زظكؽذ ف١ٙخ ػدٛي ٚال رٍطد١ش ٚال زظؼَٛ ف١ٙخ ِدخؼٞ ، حإلؼ٘خد ال ظ٠ٓ ٌٗ .. ال ِٚٓ ٌٗ ... ظٖ ر١كىٓ فٟ 

ػمٛي حٌؼز١ع ٚحٌدٛحؼٞ ، وخَ أٌف ػزع ٚضك١ف ر١مطؼٛح فٟ فؽٚطه ٠خ ًِؽ ، وخَ ػزع ٚضك١ف ر١مطؼٛح فٟ فؽٚطه ٠خ 

ِٚخثفٟ زخلع ، ِخ٠سزم رٍعٞ طؽخغ ٌّدع٘خ ٌٚعٚؼ٘خ حٌظ٠ٕٛؽٞ حٌؽحثع ، لؽ٠زخ قظعٚؼ  ًِؽ .. اػالَ ظِٛٞ ٚطىف١ؽٞ

حٌعٚحثؽ ، لؽ٠زخ قظعٚؼ حٌعٚحثؽ ػٍٝ وً ِؽطؿق ١َٚٚغ ٚضخثٓ ، ٚز١ؽخؼٛح ٠زٛقٛح ا٠عن ٠خرٍعٞ ٠ٚطٍزٛح حٌكّخذ ، ٌّخ 

ٌإلٔكخْ فٟ حٌس١خس ركزذ ػعَ حٌطٛحخش حٌزٍطدٟ ٠ؽزً ٚططٍى حًٌٍّسش ٠ٚؼٛظٚح ٌٍىفخذ .طؤطٟ حًٌعِخص حٌّظىؽؼس 

طٛلؼٗ ٌّخ ٘ٛ ِٓ حٌّٕطمٟ أْ ٠سعع، ٚ٘ػح حألِؽ ٘ٛ ٔظ١دش زظ١ّش إلقظمزخي ِؼٍِٛخص ضخِجش أٚ ِفزؽوش ٚرخٌظخٌٟ طؤطٟ 

حٌظس١ٍالص ٚحٌظٛلؼخص ضخِجش، ٚطىْٛ حٌّفخخؤس رخإليطعحَ رخألِؽ حٌٛحلغ رًفش ظٚؼ٠ش ِٚظىؽؼس، حٌسً ١ٌف فٟ حٌظّكه 

حٌّدظّغ رظًؽفخص خ١ٕٔٛش أظسخؼ٠ش رً حٌسً رزكخِش ٠زعأ رظغ١١ؽ ًِعؼ حٌفظٜٛ ٚحٌّؼٍِٛخص. حٌّٕطك رخٌؼٕخظ أٚ ِٛحخٙش 

٠مٛي أٔٗ اغح وخْ ضًّه ال ٠ظؼخًِ ِؼه رخٌّٕطك فال طعػٖٛ ٌألضػ رخألقزخد ألٔٗ ال ٠فّٙٙخ ٌٚٓ ٠فُٙ قٜٛ حٌؽَٛش ٌألِؽ 

ش ٌّهخوٍٙخ حٌّكظؼ١ًش حٌظٝ ال طمعؼ حألخٙؿس ٚحٌّئقكخص حٌٛحلغ، ٚحٌّدظّؼخص حإلٔكخ١ٔش ظحثّخ ِخطفؽؾ حٌسٍٛي حٌّٕخقز

حٌّٕطم١ش ػٍٝ زٍٙخ ، فّمخرً حٌؼًخرخص ح١ٔٛ١ًٌٙش فٟ حألؼرؼ١ٕ١خص ِٓ حٌمؽْ حٌّخَٟ ظٙؽص حٌفًخثً حٌفٍكط١ٕ١ش 

و ظٙؽص خّخػخص حٌزالن رٍٛن. ػؿ٠ؿٞ حٌّكطر يخزذ حٌط١خي حٌّكٍسش ، ِٚمخرً ١ٍ١ِه١خص حإلضٛحْ ٚطٕظ١ّٙخ حٌطخ

حٌؽِٚخٔكٟ : ٕ٘خن فؽق ر١ٓ أْ طؼخؼٌ ق١خقخص زىِٛش ِكظمؽس ٚر١ٓ أْ طمخَٚ أٚ طمف فٟ ٚخٗ ثٛؼس خخؼفش ، 

فخٌثٛؼحص ػخظس ٌىٟ طٕدر الرع أْ طظطٍى ِٓ ِؼخؼ١َٙخ ٚحٌٕخـ ٌُ طؼع رٕفف ٘ػح حٌمعؼ ِٓ قػحخش حٌّخَٟ حٌمؽ٠ذ ألٔٙخ 

ؼوض أْ حٌزع٠ً حٌسظّٟ ٌٍسكُ ٘ٛ حٌفهً ٚحٌظٕى١ً رخٌثٛحؼ . حٌمخؼة حٌؼؿ٠ؿ .. ال طٛخع ِفخخآص وزؽٜ ػخظس فٟ ٘ػٖ حٌس١خس أظ

رً اْ حٌظخؼ٠ص ٠ىخظ ٠ؼ١ع ٔفكٗ زؽف١خ ، فمّ ططظٍف أقّخء حٌٕخـ ِٚٛحلؼُٙ حٌدغؽحف١ش ٚؾِخُٔٙ حٌػٞ ٠ؼ١هْٛ ف١ٗ . طؤطٟ 

خ١عح ، فخٌفظٓ ٚحٌهعحثع ٌٓ ٠ٕدٛ ِٕٙخ قٜٛ حٌمخؼة حٌد١ع ٌألزعحع .. حٌمؽحءس ٠دذ حٌّفخخآص ػخظس ٌّٓ ال ٠مؽأْٚ حٌظخؼ٠ص 

أْ طزعأ ِٓ حًٌغؽ، ٚال ٠دذ أْ طظؽوؿ فٟ اطدخٖ ِؼؽفٟ ٚحزع ، فخٌثمخفش ٟ٘ أْ طؼؽف نت ػٓ وً نت ، ارعأ ربٔهخء 

 .  ايطعحُِٙ رخٌٛحلغ ِىظزش يغ١ؽس فٟ حٌز١ض ألٚالظن ٚرٕخطه ، ٚازؽو ػٍٝ أْ طىْٛ ِظٕٛػش، زظٝ ال ٠ظٛحيً
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 :  ركن الرٌاضة
 طاهر ابوزٌد وزٌرا للرٌاضة !!

 
 

من ٌونٌو والتى  03فى واحدة من أكبر خبطات ثورة ال
أطاحت بحكم االخوان وعزلت الرئٌس محمد مرسى بعد 

كمه , جاء تعٌٌن المعارض االهالوى الكبٌر عام من ح
طاهر ابوزٌد وزٌرا للرٌاضة فى مصر , والمعروف  أن 

طاهر ابوزٌد كان مرشحا لرئاسة االهلى وكان بٌنه وبٌن 
رئٌس مجلس االهلى الكابتن حسن حمدى ما صنع الحداد 

 , ولكن تجىء الرٌاُح  دائما بما ال تشتهى السفُن !!
___________________ ______________________ 

 

 فرٌقٌااالهلى والزمالك فى بطولة أ     

 
 

ً افتتاح فشل فرٌقا الزمالك واألهلً فً تحقٌق الفوز ف 

مبارٌات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفرٌقٌا, 

وتعادال بهدف لهدف, فً اللقاء الذي أقٌم بإستاد الغونة 

 .بالغردقة, ضمن مبارٌات المجموعة األولى

مفاجأة اللقاء, تمثلت فً الحضور الجماهٌر للفرٌقٌن, بعد 

أن سمحت السلطات األمنٌة على حضورها, بعد تواجدها 

طقة الغونة منذ صباح األربعاء اللقاء, ولم ٌعترض بمن

بادر ".مراقب اللقاء من االتحاد األفرٌقً لكرة القدم " كاف

الزمالك بالتهدٌف عن طرٌق أحمد جعفر, فً الدقٌقة 

الثامنة من عمر المباراة, وتعادل محمد أبوترٌكة لألهلً 

 من ضربة جزاء 45فً الدقٌقة 
 كيمو  /إشراف كابتن  

 قرأتُ  لك : 
 صدق حكمو قرأتيا بحياتيأ    
 

 إذا كنت تشعر أنك ال تعيش سعيداً 

 فاعمم أنك ال تصّمي جيداً 

  :فيناك فرق كبير

         )ليرتاح بيا(بين من يصمي 

 (وبين من يصمي )ليرتاح منيا

 !!فانظر لقمبـك أييما أنت؟؟

ذا استعجمك الشيطان في صالتك  ..وا 

  !!!!فتذكر

                                                                                اقو وجميع ما تخشى فواتوأن كل ما تريد لح
 بيد من تقف أمامو

 

 معادالت ميمة في حياتك
 

 تريد الصحة = عميك بالصيام

 تريد نور الوجو = عميك بقيام الميل

 تريد اإلسترخاء = عميك بترتيل القرآن

 ل الصالة في أوقاتياتريد السعادة = ص

 تريد الفرج = الزم االستغفار

 تريد زوال اليم = الزم الدعاء

 تريد زوال الشدة = قل ال حول وال قوة إال باهلل

 تريد البركة = صل عمى محمد وآل محمد

 تريد حسنات بدون تعب = أرسميا لكل المي عندك
 

 ہإالَّ المّــَ ہأشيد أن ال إلـ

ــْد כو أشيد أن ُمـ  ہَرُســوُل المّــَـمَّ
 (إعداد محاسب/مجدى اسماعيل محى الدين ابوالعزائم         
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      إعداد/ إبن فهمان               مقابلة شعرٌة )الثانٌة(         ُر كن األدب:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليواك عائدة !
 

  في حبك القاعدة..  حاولت أن أكسر
 الراكدة في بئرك المياه  أن أحرك..

  عمى جريمة وصمك شاىدة  حاولت أن أبقى ..
  حاولت أن أعيد
  ةالبائد لمتاريخ عصوره

  الباردة ولمغابات حرائقيا
الفاسدة .. أن أروج إلشاعتنا..  حاولت  

 بأنك حتما عائد ..
 وبأني ليواك عائدة !

 حاولت ..
غزالن الوقت الشاردة حاولت أن أطارد  

  أن أصنع من خبزك اليابس
 أشيى مائدة
  نا الخامدةجمرة حب أن أدغدغ

 حاولت ..
  فكرتي حاولت أن أزرع في عقمك

  زىرتي الخالدة وفي حقمك
 حاولت ..

أن أبقى ..  وكم حاولت ..  
  عمى كذبة حبك صامدة

 ولم أكن سوى..
  عاشقة حمقاء

 عاشقة ..لعقميا فاقدة !

حنان  بديع                                                     

 ال فائدة
 قمبي .. ال أرى لو فائدةويحا ل

 خاض انكسارات اليوى .. كي يستعيَد فرائَده
 لم ينتبو لمعمر في ُنقصانو

 فمضت ِسنيُنُو .. يستجيُر زوائَده
 لم ُتميميِو .. حتى يسيَر بدربوِ 

 أو عن قميٍل يستعيُد سواعَده
 

 أشيْد بأنِك .. سائدة
 و لكل حواٍء .. خطرُت ِبباليا

 كنِت أنِت الرائدة
 غم أنَّاِت الحنايا الناىدةفبر 

 مازال يستيويِك أنِك في الوصال ُمعاندة
 و برغم صرخات األنوثِة و الثنايا الواعدة 

 مازال يستيويِك أنِك .. في ىوايا زاىدة
 ما زال ُيسعدِك الشعوُر بأنكِ 

 من أجِل أوىاِم النساِء .. ُمجاىدة
 و لكل إرىاصاتينَّ  ..   ُمساندة

 
 .. أغمقِت كلَّ روافدهظمآن نيرى بعدما 

 أطمقِت َدمَعِك و استبحِت َمواِرَده
 جفت مياىي .. ليتيا
 ظمت دواما .. راكده

 ويحا لقمبي .. ال أرى لو فائدة
  ال فائدة

 طارق عبد المطيف                                       
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 :   النكد" من أكبر منغصات الحياة الزوجيةلِك يا سيدتى 

      
                  

م واالنسجام، وسموك كل من الزوج والزوجة تجاه اآلخر وىذا السموك يتوقف نجاح الحياة الزوجية عمى التفاى  
مرتبط بطبيعة العالقة وبطباع كل منيما. ويرجع بعض الرجال أسباب طالقيم أو فشميم في تأسيس أسرة مستقرة 

 .إلى أن زوجاتيم نكديات ويحاول البعض اآلخر تبرير عزوفو عن الزواج بخوفو من خسارة راحة بالو

بعض العائالت من غياب األجواء السعيدة بسبب نقص التفاىم بين األبوين وىو ما يجعل األبناء يفتقدون وتعاني 
جمال الحياة العائمية في بيتيم ويشعرون بالقمق وبانعدام االستقرار والراحة. صحيح أن عدم االستقرار األسري 

طباع النكد من أىم ىذه األسباب في بعض وغياب التفاىم بين الزوجين لو أسباب عديدة ومتنوعة، ولكن تبقى 
ويحتار بعض الرجال في شريكة .الحاالت، فكثيرا ما يحكم ىذا الطبع أو السموك عمى السعادة الزوجية بالموت

العمر التي ال تتوقف عن إثارة المشاكل والتي ال يرون ابتسامتيا إال نادرا وال يستمعون منيا كالما لطيفا إال في 
ذا أصبح النكد الطاغي في البيت فيو حاالت استثنائي ة ونادرة، ويمكن أن يكون النكد طبعا في شخصية الزوجة. وا 

مقبرة السعادة الزوجية والعائمية، وميما تنوعت األسباب والدوافع يجب التعامل مع ىذه اإلشكالية بحكمة وتعقل 
                                      )منقول من موقع ياىو(. .لتجنب انييار األسرة ولحماية األبناء من آثارىا عمى نشأتيم وتكوينيم

 إعداد / بنت النيل
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  رمٍُ/حزّع حرٛزخِع     حإلٔدخؾحص حٌكسؽ٠ش فٟ ظً حإلخخؾس حإلخزخؼ٠ش  : مختارات

رؼع ِؽٚؼ ألً ِٓ نٙؽ ِٓ  اخخؾس اخزخؼ٠ش أ خزؽ حٌعوظٛؼ ِسّع ِؽقٟ حٌؽث١ف حٌّٕظطذ ِٓ حٌػ٘خد ا١ٌٙخ 

ًّ ِهٙعٖ رًٛؼ أ ططػص ِٓ فٛق ٚرظٛل١غ  ِٓ ِدّٛػش أمالر١ش ربِظ١خؾ ، أػعص حٌؼعس ٌٗ  ِٕػ ؾِٓ ، ٚخ 

حٌطخثؽحص ٌفجخص ِٓ أرٕخء حٌهؼذ حٌّظؿِؽ٠ٓ ٚحٌّظُؽؼ٠ٓ  ِٓ حإلؾِخص حٌظٟ رعح ِٓ حٌّهٙع حٌسخٌٟ ٌىً 

ال١٠ٓ ِٓ حٌػ٠ٛي ، يخزذ ١َّؽ ِٓ وخْ ٠فظؼٍٙخ رخإلَخفش اٌٝ حٌىث١ؽ ِٓ حٌكخؼل١ٓ ٚأرٕخء حٌّٕظفؼ١ٓ ٚحٌّ

غ٠ٛي حٌفٍٛي حٌػ٠ٓ خٕعُ٘ اػالَ حٌكخؼل١ٓ ِٚٓ ُ٘ ٌعِخء حًٌّؽ١٠ٓ حٌهؽفخء وخٔٛح ِٚخ ؾحٌٛ ِّظ١ًٓ ، فٟ 

ِسخٌٚش ِٓ اَفخء نؽػ١ش ِىػٚرش ربث١ٕٓ ِٓ نٙٛظ ، أزعُ٘ ال ٔؽحٖ فٟ حٌّهٙع ح٢ْ ٚح٢ضؽ ٠خ ِك١ٍّٓ 

.. ٚرّزخؼوش ظ١ٌٚش ٌىً ِٓ ال ٠ؽخٛ ؼلٟ ٚال طمعَ ٠هؼؽ رخألًِ ٚحإلؼط١خذ ٌمظً حٌكخخع٠ٓ ) ٠خ ِك١ٍّٓ(..

ًٌٍّؽ١٠ٓ ...... ٚال ٌٍّكٍّك١ٓ ..... ِٚٓ ُ٘ ػٍٝ وؽحق١ُٙ ِٚٓ ثٛؼحص نؼٛرُٙ ِؽػٛر١ٓ ، 

ِػػٛؼ٠ٓ...... ٚألٚحِؽ أق١خظُ٘ ٍِز١١ٓ ِد١ز١ٓ. ٌىٓ ٠زعٚح فٟ حٌّهٙع ح٢ْ أدخؾحص ؼحثؼش ..... فمّ فٟ 

 فُخثٟ فٟ قّخء حإلٔدخؾحص : ٔؼع٘خ ق٠ٛخ ِؼخً ٠خ ًِؽ١٠ٓ : ٠ِٛخً ..... ٔظسؽن رًخؼش 53ضالي 

 ػٛظس أِٓ حٌعٌٚش ػال١ٔش .... ً٘ ٘ػح ِخ ٔؽخٖٛ ٠خ ًِؽ١٠ٓ . -1

اغالق حٌمٕٛحص حٌفُخث١ش حإلقال١ِش فٟ أٚي وٍّش ١ٌّثخق نؽف وػٚد ..... ً٘ ٘ػح ِخ وٕخ ٕٔظظؽٖ ٠خ  -5

 ِك١ٍّٓ.

٠ِٛخ ٠ٚسظخج حٌطفً ٌؼخَ ًٚٔف زظٝ  53كؽ فٟ ظٙؽ ٌٍهؽِش أ١ٔخد طفظؽـ َٚؽٚـ طٙهُ ٚطى -0

 ؟ 55ططؽج ٌٗ حٌكْٕٛ . ً٘ ٘ػح ِخ ضؽخٕخ ِٓ أخٍٗ فٟ ثٛؼس 

إِٔه ٠خ ًِؽٞ ِؽْ٘ٛ رؽَخء حٌكخظس حٌزٍطد١ش ٚحٌزالن رٍٛن ػٕه فٟ وً ٚلض ٚز١ٓ.٠خ ٌٙخ ِٓ ِٙػٌٗ  -7

 ال طؽَٟ اال حٌفٍٛي ٚغ٠ٛي حٌفٍٛي. 

٠ِٛخً! ػفخ هللا  53زر أزّؽ ٚوخْ نع٠ع حإلضُؽحؼ ِٕػ ألً ِٓ حٌّٕهجخص حٌؼكىؽ٠ش ٚحٌهؽ١ِش ضّ أي -5

ػٕه ٠خ ظوظٛؼ ِؽقٟ ػٕعِخ طكخٍ٘ض ِغ ِٓ زخٚي الظالع رٛحرش حٌمًؽ فٟ ظً حٌظؽحضٟ حٌٛحَر أليسخد 

 حأل١ٔخد حٌسخ١ٌش . ٘ٛ حٌى١ً رّى١خ١ٌٓ .... ٠ؼؽف غٌه فمّ ِٓ ٌٗ ١َّؽ .

 ١خص ٌؽث١ف ِٕظطذ ، ً٘ ٘ػٖ ٟ٘ أضالق حًٌّؽ١٠ٓ.٠مٛظ غ٠ٛي حٌفٍٛي ِٓ ٠طؽج ٌكخٔٗ فٟ حٌفُخث -4

١ِٛ٠خ ػٍٝ حأللً ِٓ حًٌّؽ١٠ٓ حٌغخَز١ٓ حٌك١١ٍّٓ حٌّك١ٍّٓ . أ٠ٓ أىخؼ زؽِش  15حٌّٛص حٌّسمك ي  -1

 حٌعِخء ٠خ ِك١ٍّٓ ٠خ ًِؽ١٠ٓ ؟!!  

ٍض أؾِش حٌكٛالؼ ٚحٌزٕؿ٠ٓ ٚحٌىٙؽرخء فٟ ألً ِٓ ١ِٛ٠ٓ ؟ أػظمع وً ن١ت ِّىٓ اال أْ أزع -2 ٠كظطف  ز 

 رخًٌّؽ١٠ٓ!!.... اػظمخالص رخٌدٍّش ٌف١ًً ٚحزع ..... اػالْ ظقظٛؼٞ فٟ ١ِٛ٠ٓ ..... طسؽقٗ حٌز١خظس ..... أٌص 

ٚأُ٘ أدخؾ أؼحٖ ٚحَسخ ٚال غزخؼ ػ١ٍٗ ٘ٛ أٔٗ ٌُ ٠ؼع ٕ٘خن ِٕخفم١ٓ ، فٍمع ؼفؼٛح حأللٕؼش ٚخخ٘ؽٚح رّخ 

 ً . ططفٟ يعٚؼُ٘ ..... ٚفؽزٛح ٍٍٚ٘ٛح رّخ طفؽذ ٌٗ اقؽحث١

 إٟٔ٘ء حٌػ٠ٛي ربٔدخؾحص حٌفٍٛي .....

  

ٚأ١٘ذ رخٌّغ١ز١ٓ ِّٓ أفكع حإلػالَ حٌفخقع )اػالَ حٌفٍٛي( ِخ ٌع٠ُٙ ِٓ ١َّؽ ..... ٚػ١ّض أرًخؼُ٘ ٌُٚ 

 طغٕٟ ػُٕٙ ِخ ٌُٙ ِٓ ػ١ْٛ ، أْ أف١مٛح فخٌّكٍُ زؽ وؽ٠ُ ، ال غ٠ً فٍٛي.

 

غ١ز١ٓ ، قخػعٚ  ّ ُ٘ ػٍٝ ؼإ٠ش حٌسك حٌّز١ٓ، ٚظػخء فٟ ؼُِخْ اْ أ١٘ذ رخٌهؽفخء أْ ؼفمخً ربضٛحٔىُ حٌ

غ١ذ .....  ٠53ًٕؽ هللا حٌسك حٌّز١ٓ.ال ػػؼ ٌػ٠ٛي حٌفٍٛي ..... فال ٠ؽَٝ ػٓ أدخؾحص حي   ِ  ٠ِٛخ اال غ٠ً أٚ 

 ٚح١ٌٍزؽح١ٌش ٚحٌؼٍّخ١ٔش ً٘ ٟ٘ اقال١ِش ...... ٚػٍّخٟٔ ًِؽ ُ٘ ٌؼٍّخٟٔ حٌغؽد غ٠ٛي
ahmedmmotivator@gmail.com  

mailto:ahmedmmotivator@gmail.com
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 !!! من لمشعب المصرىاآل الخروج     قضية لممناقشة :

 

ِ ُسىخ ٚرٗ وث١ٌؽ ِٓ حٌكطؽ٠ش ٚحٌى١ِٛع٠خ ٌٚىٕٗ فٝ حٌسم١مش ر ىخث١خً  لع ٠زعٚ حٌؼٕٛحْ ِث١ؽحً ٚلع ٠ؽحٖ حٌزؼٍ 

ٚوٍٗ طؽحخ١ع٠خ ١ٍِٚٛظؼحِخ ، ضًٛيخ رؼع حزعحع ثٛؼس حٌطخِف ٚحٌؼهؽ٠ٓ ِٓ ٠ٕخ٠ؽ ٚحٌظٝ ال أػؽف رخٌُزّ 

حَ ح١ٌٍزؽح١١١ٌٓ ؟؟ ػٍٝ حٌؼَّٛ ١ٌف ٘ػح ٘ٛ َِٛٛػٕخ ،  ِٓ لخَ رٙخ ً٘ ُ٘ حٌهزخد حَ ُ٘ حالضٛحْ

ظٙؽص ػٍٝ حٌكطر ِمٌٛش خع٠عس ػٍٝ  ٠5511ٕخ٠ؽ  55فَّٛٛػٕخ ٘ٛ أٔٗ فٝ حثٕخء ثٛؼس 

٠ٕخ٠ؽ ٚأظٓ حٌّمًٛظ  55حًٌّؽ١٠ٓ ٚ٘ٝ " حٌطؽٚج ح٢ِٓ ٌٍؽث١ف ِزخؼن" ضًٛيخ رؼع أزعحع  حقّخع

إِٓش طسفع ٌٗ ز١خطٗ ، ٚفؼال طُ ٘ػح حٌطؽٚج رؼع  ٘ٛ ضؽٚج ِزخؼن ِٓ حٌكخزش رعْٚ ِكخءٌش ٚرطؽ٠مش

ِّخِخالص وث١ؽس ِٓ ِزخؼن فٝ حٌظّكه رخٌسىُ ٌٚىٕٗ أؾػٓ فٝ حٌٕٙخ٠ش ٌٍُغِٛ حٌهؼز١ش ٌُٚغِٛ حٌّدٍف 

َُّ حالِٛؼ ١ٌع حٌّدٍف  حٌؼكىؽٜ ٚوػٌه َغِٛ ِخِخ أِؽ٠ىخ ق١عس حٌؼخٌُ فمؽؼ ِزخؼن حٌظطٍٝ ػٓ حٌسىُ ٚقٍ

حٌؼٙع ٌّزخؼن فٝ حٌطؽٚج ح٢ِٓ ٚطُ حظضخي حٌَّٛٛع حٌٝ ثالخش حٌظخؼ٠ص ٚال  حٌؼكىؽٜ ٚحٌػٜ رعٚؼٖ زفع

ٔؼؽف ِخ ق١ىْٛ ِآي ِزخؼن ح٢ْ ؟ ، ثُ طىؽؼ حٌسخي ِغ حٌّدٍف حٌؼكىؽٜ حٌػٜ طُ طك١ٍّٗ حٌؽثخقش فٝ 

ُغِٛ حٌهؼز١ش ؾػٓ ٘ٛ ح٢ضؽ ٌٍثُ أًِؽ ٚرؼع أْ ِخًِ فٝ حٔظطخرخص حٌؽثخقش رسدش حالقظّؽحؼ فٝ حٌسىُ 

ؾػٓ ٌٍُغِٛ ِٓ حالزؿحد ٚضًٛيخ زؿد حٌسؽ٠ش ٚحٌؼعحٌش حٌؿؼحع حٌك١خقٝ أًٛيخ ِٓ حٌهزخد ٚٚض

ٌدّخػش حالضٛحْ حٌّك١ٍّٓ ٚح٠ُخ ٌُغِٛ ِخِخ حِؽ٠ىخ ٚحٌظٝ ؼأص ٚحقظؼعص ألْ ٠سىُ حالقال١ِْٛ ًِؽ 

ٚقٍُ ٔظطخد حٌعوظٛؼ ِسّع ِؽقٝ ؼث١كخ أظطخرخص فٝ ًِؽ ٚطُ ١ٍٓ فٝ حالضٛحْ حٌّك١ٍّٓ فظّض حإلِّث

حٌّدٍف حٌؼكىؽٜ حٌسىُ ٌٍؽث١ف ِؽقٝ ٌٚدّخػش حالضٛحْ ٕٚ٘خ رعأٔخ ٔكّغ ػٓ" حٌطؽٚج ح٢ِٓ ٌٍّدٍف 

زٕع٠خ ًِؽ٠خ فٝ  14حٌؼكىؽٜ" ٚفؼال طُ ٘ػح حٌطؽٚج حالِٓ ٌٍّدٍف حٌؼكىؽٜ ٚفٝ حثٕخء خؽ٠ّش لظً حي

ٕطخٜٚ ٚػٕخْ( ١ٔخن١ٓ ف حٌؼكىؽٜ ٚطُ ِٕر ل١خظطٗ )ٍِحالؼ٘خر١١ٓ فٝ ؼُِخْ طُ ػؿي حٌّدق١ٕخء ػٍٝ ٠ع 

ٚطُ طؼ١١ّٕٙخ ِكظهخؼ٠ٓ ٌٍؽث١ف ِؽقٝ ٚوػٌه طُ طؼ١١ٓ رخلٝ حٌّدٍف فٝ ِٕخيذ ػعس ٚ٘ىػح طُ حٌطؽٚج 

ح٢ِٓ ٌٍّدٍف حٌؼكىؽٜ ، ٚخخء حٌعٚؼ ػٍٝ حٌؽث١ف ِؽقٝ ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ًٕ فؽيظٗ فٝ حٌطؽٚج ح٢ِٓ ألْ 

)  ١ٔٛ5510ِٛٓ ٠ 05ف١ّخ ٠ كّٝ رثٛؼس حيِؽقٝ حالِؽ ٌُ ٠ؤطٝ ٘ػٖ حٌّؽس رّٛحفمش ِخِخ حِؽ٠ىخ فظُ ػؿي 

ِٓ خخٔذ حٌزؼٍ( ٚف١ّخ ٠ كّٝ رخالٔمالد حٌؼكىؽٜ ٌٍد١م ػٍٝ حٌهؽػ١ش )ِٓ خخٔذ حالضٛحْ ٚحالقال١١ِٓ( 

  !!!!!ٚ٘ىػح ضؽج ِؽقٝ ضؽٚخخ ١ٌف إِٓخ

           ٝ ١ٔٛ٠ٛ( ٚحالضٛحْ ِٚئ٠عٜ ِؽق 05ٔمخقخِخص ر١ٓ حٌطؽف١ٓ حٌد١م ِٚئ٠ع٠ٗ ) ثٛؼس ٚأالْ ٚفٝ حثٕخء حإل

١ٔٛ٠ٛ( ٠ؼ١م حًٌّؽ٠ْٛ فٝ طفىه ٚطهؽؾَ ٚوً ِؽف ٠مٛي أٔٗ حالغٍز١ش ٚحٌّّثً  05) ِؼظؽَٝ حٔمالد 

ٌٍهؼذ حًٌّؽٜ ، ٚفدؤس ضؽج ػ١ٍٕخ وال حٌظ١خؼحْ رّمٌٛش" حٌطؽٚج ح٢ِٓ ٌالضٛحْ" ٚ "حٌطؽٚج ح٢ِٓ 

ِٓ ١ٔٛ٠ٛ ٔخي  05ثٛؼس حيْ وخْ ط١خؼ اطؽف١ٓ ٠ؼظمع أٔٗ حًٌٛحد ٚحالزك ٌٍٚد١م حًٌّؽٜ" ٚوال حٌ

ظُ حالػعحظ ٚحٌظٕف١ػ ٠ِٓ ١ٔٛ٠ٛ ٘ٝ أٚي ثٛؼس  05ثٛؼس حيحالغٍز١ش ألٔٗ ٌؼذ حٌٍؼزش رػوخء ٚأِخَ حٌؼخٌُ أٜ أْ 

  .ٌٙخ ػٍٝ حٌٙٛحء ِزخنؽس

ٚٔؼٛظ ٚٔىؽؼ حٕٔخ ٔؽٜ حْ حٌسً ٌىً ٘ػح حٌظفىه ٘ٛ "حٌطؽٚج ح٢ِٓ ٌٍهؼذ حًٌّؽٜ" !!!!!!! أٜ ٚهللا 

٢ِٓ ٌٍهؼذ حًٌّؽٜ ِٓ زخٌش حٌظفىه ٚ٘ٛ حْ ٠ؽفٍ حٌهؼذ  حٌد١ّغ ِؽقٝ ٚل١خظحص حٌؼظ١ُ حٌطؽٚج ح

حٌد١م ٚحالزؿحد ٚحٌدّؼ١خص ٚحٌؽِٛؾ ٚحْ ٔزعأ ِٓ حًٌفؽ فٕئقف ظقظٛؼح ثُ ٕٔظطذ رؽٌّخٔخ ثُ ٕٔظطذ 

ؼث١كخً ١ٌٚىٓ حٌظؽن١ر ٌٍؽثخقش زك ٌٍد١ّغ حٌؽث١ف ِزخؼن ٚحٌؽث١ف ِؽقٝ ٚزظٝ حٌفؽ٠ك حٚي حٌك١كٝ 

 ........ٌهؼذ حالضظ١خؼ . حٌُ ألً ٌىُ أٔٗ ف١ٍُ و١ِٛعٜ طؽحخ١عٜ ِؤقخٜٚ ٚأٔٙخ رىخث١خصٚػٍٝ ح

 

 

 المصرى أفندىبقمم / 
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 و عادت مصر .. مصر الِعشَّة .. و مصر القصر               
 أىل القصر. و عادت مصر القصر إلى أىميا، إلى النخبة ، إلى أىل السياسة، إلى أىل الحل والربط، عادت إلى 
 .و عادت مصر  الِعشَّة إلى أىميا، إلى الغالبة الكادحين الطيبين المسالمين المسممين 
  و عادت حرية اإلعالم، حرية الرأي الواحد، رأي أىل القصر "الناس الفاىمين"، و تم إغالق جميع القنوات العميمة التي تحرض

 ا رأي آخر " رأي الناس المي مش فاىمين".عمى القتل، ال ألنيا تحرض عمى القتل و لكن ألنيا لي
  و عادت حرية الصحافة و الصحافيين، التابعة و التابعين ألىل القصر، و خمت الساحة ليم ليقولوا رأييم بكل حرية بعد تكميم

 أفواه اآلخرين األغبياء الذين ال يعرفون معنى األمن القومي.
 تيمة التحريض عمى قتل المتظاىرين السمميين، و تبرئة كل المتيمين و عاد القضاء الشامخ و عادت التيمة حسنة السمعة ،

 بالفساد ألنيم سمميين.
  و عاد القانون فوق رقاب الجميع " كمو بالقانون"، قانون حق التظاىر ألىل التحرير ألنيم سمميين و حق قتل اآلخرين البمطجية

 أىل النيضة و رابعة العدوية.
 طويال،  و أحضر معو عصاه السحرية التي أعادت الماء و الكيرباء و أعادت البنزين و السوالر،  و عاد الزعيم الذي انتظرناه

و أعادت األمن و األمان و قبضت عمى قاتمي جنودنا في سيناء و حررت ضباطنا المأسورين لدى األعداء  وقامت بحماية 
 المواسير الناقمة لمغاز ألحبائنا.

 د عبيد الفراعنة.عاد الزعيم من أجل رعيتو، أحفا 
 .عاد الفرعون اإللو لكي يتعبد في محرابو قدماء المصريين من أىل العصر الحديث 
  يولية و لسو كتير " ياما في الجراب ياحاوي".  0يونية و  03يناير و  62ابريل و  66عادت مصر من أجل تمرد و 
 صامي النيضة و رابعة العدوية بما يراه مناسبا عادت مصر و أعمنت درية شرف الدين عن تفويض  وزير الداخمية لفض اعت

من قتل و إبادة ألىل العشة بما ال يتنافى مع القانون والدستور، و بما أنو ال يوجد دستور و ال قانون بعد أن تم تعطيمو 
 بواسطة الزعيم، فكل شيء مباح، ايو يعني لما نضحي  باتنين تالتو مميون مصري، عندنا كتير.

 الثوار. مبروك لمثورة و 
 ،العدالة االجتماعية. مبروك عميكم مبروك عميكم  العيش و الحرية 
 .ال عزاء لمبرادعي و حمدين، و موسى والثوريين، و كل اآلخرين، عودوا إلى مكانكم الطبيعي في حاشية الفرعون الجديد 
 ة أو ِممك َيمين  ..                             ** إلى األخت الصحافية اإلعالمية الجميمة التي تريد أن تيب نفسيا لتكون زوجة خامس

          ُأمَّال لو كان ُحصان كنِت عممتي ايو ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 صفحة من غير عنوان

 م. طارق عبد اللطيف يكتبها واحد فهمان
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                 المرسى طارق محاسب/ إختٌار                      الوقت                       المنوعات صفحة

 ي ثروة وستستغميا أكثر إذا شاركت بيا شخص غير عاديالوقت ال ينتظر أحد وكل لحظة تمتمكيا ى

                                                                                                    إسأل زوجين انـفـصال حديـثاً ....لكي تدرك قيمة العشر سنوات 
                                                                                                       الجامعة حديثاً  إسأل شخص مـتخـرج من....لكي تدرك قيمة األربع سنوات 

                                                                                                                  إسأل طالب فـشـل في االختبار النيائي...لكي تدرك قيمة السنة 
                                                                                                   إسأل أم وضعت مولدوىا قبل موعده ....لكي تدرك قيمة الشير
                                                                                                             إسأل محرر في جريدة أسبوعية. .....لكي تدرك قيمة األسبوع
                                                                                                           إسأل عـشاق ينتظرون المقاء....لكي تدرك قيمة الساعة 

                                                                                                                    إسأل شخص فاتو القطار .. الحافمة .. أو الطائرة....درك قيمة الدقيقة لكي ت
الية فضية في األولمبياد وفي إسأل شخص فاز بميد ...لكي تدرك قيمة الثانية ولكي تدرك قيمة الجزء من الثانية

                                                                          األغمب يكون الفرق بين الذىب والفضة أجزاء قميمة من الثانية
                                                                                                                                             إخسر واحد....لكي تدرك قيمة الصديق
                                                   إسأل شخص ليس لديو أخوات                                                                 ....لكي تدرك قيمة األخت 

                                                                                                                   إسأل عن إحساس من عمى فراش الموت .... حياة لكي تدرك قيمة ال
 مت وأنظر ماذا فقدت من عمرك وأنت غافل .....لكي تدرك قيمة ذكر اهلل

__________________________________   _______________________________________________________________________________________ 

 اَسه ِغ حٌثٛؼس 
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11 Things You May Not Know About Ancient Egypt 
By Evan Andrews Ancient Egypt stood as one of the world’s most advanced civilizations for nearly 3,000 years and 
created a culture so rich that it has spawned its own field of study. But while Egyptian art, architecture and burial 
methods have become enduring objects of fascination, there is still a lot you probably don’t know about these famed 
builders of the pyramids. From the earliest recorded peace treaty to ancient board games, find out 11 surprising facts 
about the Gift of the Nile.  

                                                                                (First part) 
1. Cleopatra was not Egyptian.  

 
Universal History Archive/Getty Images Along with King Tut, perhaps no figure is more famously 
associated with ancient Egypt than Cleopatra VII. But while she was born in Alexandria, 
Cleopatra was actually part of a long line of Greek Macedonians originally descended from 
Ptolemy I, one of Alexander the Great’s most trusted lieutenants. The Ptolemaic Dynasty ruled 
Egypt from 323 to 30 B.C., and most of its leaders remained largely Greek in their culture and 
sensibilities. In fact, Cleopatra was famous for being one of the first members of the Ptolemaic 
dynasty to actually speak the Egyptian language.  
 

2. The ancient Egyptians forged one of the earliest peace treaties on record. 

  
For over two centuries the Egyptians fought against the Hittite Empire for control of lands in modern 

day Syria. The conflict gave rise to bloody engagements like 1274 B.C.’s Battle of Kadesh, but by time of 

the pharaoh Ramses II neither side had emerged as a clear victor. With both the Egyptians and Hittites 

facing threats from other peoples, in 1259 B.C. Ramses II and the Hittite King Hattusili III negotiated a 

famous peace treaty. This agreement ended the conflict and decreed that the two kingdoms would aid 

each other in the event of an invasion by a third party. The Egyptian-Hittite treaty is now recognized as 

one of the earliest surviving peace accords, and a copy can even be seen above the entrance to the 
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