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      د      لعداة مكل         

 ـل ه تـمـام ٌافـنـدم !!ك         
 

ى مثل هذه األٌام  من كِل عام ) اواخر شهر ماٌو واوائل ف
لعرب ذكرٌات الٌمة ومحزنة شهر ٌونٌو( تمر علٌنا نحن ا

وما ان نعٌش هذه األٌام إال ونسترجع مرارة نكبة ماٌو 
فى  وهذان الحدثان الفرٌدان 3481ونكسة ٌونٌو  3461

نوٌعهما هما ولالسف الشدٌد ٌومان من اٌام اعٌاد اسرائٌل 
تم انشاء دولة  61والصهٌونٌة , حٌث انه فى نكبة ماٌو 

لعرب وانتصروا علٌهم بعد اسرائٌل بعد ان دحر الٌهود ا
معركة استعد لها الٌهود تمام االستعداد ودخلها العرب بمبدأ 

ل ه تمام ٌافندم" فما كان منهم اال انهم خسروا نصف  "ك 
واٌضا جرٌا على  81فلسطٌن الى األبد , ثم فى نكسة ٌونٌو 

مبدأ " كله تمام ٌافندم" خسر العرب كل فلسطٌن ومعها 
هكذا وة وشبه جزٌرة سٌناء المصرٌة اٌضا الجوالن السورٌ

وكأننا مكتوب علٌنا ان نحٌا هزائم ووٌالت فمن نكبة الى 
حة للعٌان اننا نحن ضنكسة ٌاقلبى ال تحزن والحقٌقة الوا

والنكبات وذلك بإصرارنا  تالعرب شاركنا فى هذه النكسا
على السٌر بمبدأ "كله تمام ٌافندم " ذلك المبدأ  الذى جعلنا 

سلة ال تتحرك إال بعد فوات األوان واذا تحركت كان امة متكا
تحركها ردفعل لآلخرٌن الذٌن ٌكونون قد خططوا واستعدوا 

هذه المبدأ اللعٌن أنه الٌكشف  لكل شٌئى , ومن اخطاء
الحقٌقة بل انه ٌجعل األمور كلها " بمبى فى بمبى" أو كما 

ى تقول الراحلة سعاد حسنى " الدنٌا ربٌع والجو بدٌع قفل
الحقٌقة المرة انه لم ٌكن اى شٌئى و"   على كل المواضٌع

تمام بل كان كل شٌئى خراب فى خراب , فاللهم ال ت عٌد مثل 
هذه األٌام علٌنا وامنحنا حكمة التخطٌط   واالعدا د حتى 
نستطٌع ان نمحو هذه الذكرٌات األلٌمة ذكرٌات النكبة 

 والنكسة آمٌن .  
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 بقلم /رجلٌ جرٌئىكالم فى الممنوع!!!!  

******* 
ذ  خرجت بنات  حواء الى التعلٌم ومن ثم الى العمل حتى اصبحت امبراطورٌة الرجل من

وبدات أ سطورة ) سى السٌد ( تختفى من عالمنا وتتالشى وهى رمز   فى خطر كبٌر
ما هى فال أسٌد فى منزله الذى ٌأمر فٌطاع والذى هو الجنة والنار لزوجته لالرجل ا

دها)الزوج( والعمل على راحته واسعاده واشباع حقوق لها واما واجبها هو إطاعة سٌ
رغباته من اول لٌلة للزواج وحتى آخر العمر , وإذا القدر هللا اصبحت الزوجة غٌر 

او كبر السن( فإن الحل موجود ومٌسر وهو  ضقادرة على هذه المهام ) انهكها المر
ضه عن ان ٌحضر الزوج)سىالسٌد( زوجة اخرى وغالبا ما تكون شابة صغٌرة ت عو

قول ان هذه األسطورة نالزوجة األولى التى انهكها التعب ووصلت الى سن التقاعد!! 
لها  بدأت فى االختفاء وذلك عندما خرجت المرأة للعمل بعد ان تسلحت بالعلم واصبح

ٌ عٌنها على الحٌاة  وبدأت التمرد على سلطان الرجل بل واألدهى من ذلك  دخلها الذى 
مجال عمله وتزاحمه فى فرص سوق العمل وذلك آلن أنها بدأت تنافسه فى 

التكنولوجٌا الحدٌثة المتمثلة فى عالم الكومبٌوتر ومشتقاته ال تحتاج الى عضالت سى 
السٌد وانما تحتاج الى دقة وحساسٌة المرأة مما جعل معظم الزوجات العامالت 

مة الكبرى هنا كانت الطاوبشهادات علٌا ٌحصلن على راتٍب اعال من ازواجهن !!.
فالمرأة لن ٌوقفها شٌئى وسوف تتمادى فى التمرد والعصٌان والرجل لن ٌرضى بهذا 

 الالموقف الذى ٌسلبه كل سلطاته واهمها سلطة )سى السٌد ( ونتٌجة لذلك سوف 
ٌقدم الشباب على الزواج خوفا من تمرد الفتٌات علٌهم بعد الزواج والفتٌات سوف 

المزٌد من المكاسب وسوف تكون النتٌجة هى عالم بال ٌتمادٌن فى تمردهن طمعاً فى 
للخروج من هذا المأزق وزواج عالم من العزاِب والعازبات وتلك آفة اآلفات .

ولو قلٌال عن بعض سلطات )سى السٌد( وان  االجتماعى ٌجب على الرجل ان ٌتنازل
راة ان تدرك ٌعلم ان الزواج شركة بٌن اثنٌن لكل حقوقه وواجباته , كما ٌجب على الم

انه مهما كانت المساواة بٌن الرجل والمرأة فالبد فى درب الحٌاة من قائد ٌقود 
المسٌرة هذه القائد ٌتحمل مسؤلٌته وبالتالى ٌجب طاعته ولكن بدون تعسف و تمادى 

قال تعالى" هو الذى جعل لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا الٌها وجعل بٌنكم مودة 
   ٌم .ورحمة" صدق هللا العظ
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 لِك ٌا سٌدتى

  *********** 
 نساء فى التارٌخ

حفل التارٌخ االنسانى بنمازج لنساء 
عظٌمات شهد لهن التارٌخ وكانت 
مواقفهن من اعظم مواقف البشرٌة 
مع  فمن ال ٌذكر امرأة فرعون ووقوفها
الحق فى مواجهة طغٌان فرعون 
واستبداده  ومن الٌذكر ام موسى 

وتضحٌتها وتحملها لحماٌة نبى هللا 
موسى ومن ال ٌذكر بلقٌس ملكة سبأ 

واٌمانها مع سلٌمان  ومن الٌذكر مرٌم 
ابمة عمران ام المسٌح  وتحملها 

لمعجزة والدة المسٌح وتحقٌق ارادة 
ت وهب هللا ,ومن الٌذكر السٌدة آمنة بن
ام النبى صلى هللا علٌه وسلم 

واختٌارها من هللا سبحانه وتعالى 
لتكون اما لخاتم انبٌائه بعد ان خرج 

الى الدنٌا ٌتٌما ال ٌجد اال حب ورعاٌة 
والدته رضى هللا عنها ومن الٌذكر 

السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد زوج الرسول 
والتى وقفت بجانبه وساندته وآمنت به 

 عندما حاربه الناس .  فى بداٌة الدعوة 
 

 بقلم /  بنت النٌل

 

    ركن األدب

ثقيٌ/اثِ                           

 اىجشيس

 مٌ إشحقُث إىيلِ 
 مٌ إشحقُث إىيلِ 

 مٌ جبقث عيْبَي إىً عيْيلِ 

مٌ ثُِث أجًَْ أُ أُصغً إىً هَِس 

 َشفحَيلِ 

َِ يََديلِ   وأعيُش وىى ىحظةَ قُسةٍ  ثي

 ً األعَبقِ فبىشىُق وٍهَب خجأّبُٓ ف

 يجقً أثَسُٓ فً اىعُيىُ

وٍهَب حبوىْب فً َجهٍد ٍَْع األشىاِق         

 فرىَل أثدااًلينىُ

 فبىقيُت دائَبً يسأىًُْ ويُيُِح فً اىسؤاه

َُحبه؟  عِ ٍبذا ثعد اىشىِق َغيَس اى

ًِّ عِ  وٍبذا ثعَد ُمِو هرا اىُحِت اىعص

 اىْىاه؟

ُُ هْبَك ٍىعٌد وىقبء؟  أفال ينى

ي جروُز اىشىق ِ  ثْدي اىُحِت أفال جسجى

 واىصفبء

ُُ اإلزجىاء ؟ ًُ شٍب  أوىٌ يجيئ

َُّ هرٓ اىْبُز اىحً جحأجُج شىقبً فً  أً أ

 اىصدوز

 سىَف الجْطفً أثداً 

 وسىَف جثىُز وجثىُز وجثىز!!!! 
 

 

 

 
 

 .  ٌعااعتذر هذا الشهر عن الكتابة المعتادة و لكنى سأضع بٌن ٌدٌكم موضوع ٌا لٌتنا نستفٌد منه جم
 

 واحــــــــــــــــة األيَـــــــــــــــبُ
 ثقيٌ / أحَد حسِ



 !!! ٍـــبء ٍـِ ّــىز

 كٌــف تتوضأ ؟:  سألنً صاحبً وهو ٌحاورنً
 قلت ببرود : كما ٌتوضأ الناس ..!!

 وكٌف ٌتوضأ الناس ..؟! فأخذته موجة من الضحك حتى اغرورقت عٌناه بالدموع ثم قال مبتسماً :
 …!ابتسمت ابتسامة باهتة وقلت : كما تتوضأ أنت 

 جادة : أما هذه فال .. ألنً أحسب أن وضوئً على شاكلة أخرىغٌر شاكلة ) أكثر ( الناس ..قال فً نبرة 
 قلت على الفور : فصالتك باطلة ٌا حبٌبً .. !!

فعاد إلى ضحكه ، ولم أشاركه هذه المرة حتى االبتسام ..ثم سكت وقال : ٌبد أنك ذهبت بعٌداً بعٌدا ..إنا أعنً ، أننً أتوضأ وأنا فً 
روحٌة شفافة _ علمنً إٌاها شٌخً _ فأجد للوضوء متعة ، ومع المتعة حالوة ، وفً الحالوة جمال ، وخالل الجمال سمو حالة 

ورفعة ومعاٍن كثٌرة ال أستطٌع التعبٌر عنها ..!!وارتسمت عالمات استفهام كثٌرة على وجهً ,, فلم ٌمهلنً حتى أسأل وواصل 
" إذا توضأ ٌقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : -لمات النبوة الراقٌة السامٌة جٌداً ::أسوق بٌن ٌدٌك حدٌثاً شرٌفاً فتأمل ك

المسلم فغسل وجهه :خرج من وجهه كل خطٌئة نظر إلٌها بعٌنٌه مع آخر قط الماء ..فإذا غسل ٌدٌه : خرج من ٌدٌه كل خطٌئة 
فإن هو قام   وفً حدٌث آخر : -ٌخرج نقٌاً من الذنوب .." حتىبطشتها ٌداه ..فإذا غسل رجلٌه : خرجت كل خطٌئة مشتها رجاله ..

وسكت صاحبً لحظات وأخذ ٌسحب  -وصلى وحمد هللا وأثنى علٌه ،وفّرغ قلبه هلل تعالى : انصرف من خطٌئته كٌوم ولدته أمه ."
فإنك تأملت هذا الحدٌث جٌداً ، لو أنك منتشٌا بما كان ٌذكره من كلمات النبوة .. ثم حدق فً وجهً وقال : نفسا من الهواء العلٌل

 ستجد للوضوء حالوة ومتعة وأنت تستشعر أن هذا الماء الذي تغسل به أعضاءك ، لٌس سوى نور تغسل به قلبك فً الحقٌقة !!
عضاء قلت : ٌاااااه !! كٌف فاتنً هذا المعنى ..!؟وهللا أننً أتوضأ منذ سنوات طوٌلة غٌر أنً لم أستشعر هذا المعنى .. إنما هً أ

 …!أغسلها بالماء ثم أنصرف ، ولم أخرج من لحظات الوضوء بشًء من هذه المعانً الراقٌة 
وعلى هذا حٌن تجمع قلبك وأنت فً لحظات الوضوء ، تجد أنك تشحن هذا القلب بمعاٍن قال صاحبً وقد تهلل وجهه بالنور ..: -

المهم أن علٌك أن تجمع قلبك أثناء عملٌة الوضوء ة للصالة ..!!سماوٌة كثٌرة ، تصقل بها قلبك عجٌباً ، وكل ذلك لٌس سوى تهٌئ
 وأنت تغسل أعضاءك ..

ٍٍ ..!!قلت : هذا إذن مدعاة لً للوضوء مع كل صالة  أجدد الوضوء حتى لو كنت على وضوءنور على نورومعاٍن تتولد من معاٍن
 بقلب مملوء بهذه المعانً السماوٌة !لحٌاة وأحداثهاقال وهو ٌبتسم :بل هذا مدعاة لك أن تتوضأ كلما خرجت من بٌتك لتواجه ا 
قلت وأنا أشعر أن قلبً أصبح ٌرف وٌشف وٌسمو:أتعرف ٌا صاحبً ..أنك بهذه الكلمات قد رسمت لً طرٌقا جدٌداً فً الحٌاة ،  -

منذ ذلك  -خٌر الجزاء .ما كان ٌخطر لً على بال ،وفتحت أمام عٌنً آفاقاً رائعة كانت محجوبة أمام بصري .. فجزاك هللا عنً 
سرعان ما أستحضر كلمات صاحبً ، فأجدنً فً حالة روحٌة رائعة وأنا أغسل أعضائً بالنور ال الٌوم .. كلما هممت أن أتوضأ ،

لو  -…!!ٌا هلل كم من سنوات ضاعت من حٌاتً ، وأنا بعٌد عن هذه المعانً السماوٌة الخالصة ..ٌا حسرة على العباد بالماء ..!!
الناس دفقة من هذه المعانً السماوٌة تنصب فً قلوبهم ،لوجدوا أنسا ومتعة وجماال وصقال واضحا لقلوبهم أثناء عملٌة وجد 

اللهم جاز عنً صاحبً خٌر ما جازٌت داعٌة عن جموع من دعاهم إلٌك ..عدت أقرأ الحدٌث  -بهذا النور الخالص . غسل أعضائهم
أجر عظٌم ال ٌتصور بعمل قلٌل ال ٌذكر!لو قٌل  وأحلمه وأكرمه! جل شأنه ، وتبارك اسمه ما أعظم ربنا -من جدٌد فإذا بً أقول :

لو قٌل ذلك : : لرأٌت  -للناس : من توضأ فً المكان الفالنً وأحسن الوضوء ، فله ألف درهم مع كل عملٌة وضوء جدٌدة !!
بل بعد كل خمس  إلى الوضوء بٌن الساعة والساعة ..!وقد ٌقتتلون ، لٌبادروا  الناس ٌتدافعون وٌتزاحمون على ذلك المكان ،

 -انظر بماذا وعدهم هللا جل جالله .. ومع هذا تكاسلوا عن الوضوء .. -عجٌب أمر هؤالء الناس ..!! -…!!دقائق وضوء جدٌد 
وأكرمنا وال تهنا  علٌك .وانظر بماذا وعدهم الناس وكٌف تزاحموا وتقاتلو!ال إله إال هللا !اللهم خذ بنواصٌنا إلٌك أخذ الكرام 

 ..وزدنا وال تنقصنا 

 ٍْقىه                                                                   

 



 بسـم هللا الرحمـن الرحـٌم 

 ميَـبت حىه اىَىّديبه           قضـية ىيَْبقشـة
 

الفرحة العارمة لبعض الفرق  وهو الموندٌال السابع عشـر لكرة القدم، بٌن 4224موندٌال انتهى 
التً وصلت إلى المربع الذهبً ولم تكن تحلم به، والحزن الشدٌد لفرق أخرى لم تكن ولم نكن نتوقع 

 خروجها مبكرا.
برز الكثٌر من المواهب سواَء العبٌن أو مدربٌن وزادت حركة السماسرة واشتعلت األسعار 

أجل سواد عٌون الكرة فقط ولكن من أجل  ودخلت األرقام فً عشرات المالٌٌن، وهذا لٌس من
بٌاضها أٌضاَ.هنا لنا كلمة, الرٌاضة مزاولة, أن تكون رٌاضٌاَ هو أن تلعب وتبنً الجسم وكما 

ٌقولون "العقل السلٌم فً الجسم السلٌم" وال أدري هل مشاهدة المبارٌات لها من المتعة ما ٌربً 
غٌر أنها أخذت وحرفت مفاهٌمها وأصبح لها وجه كرة القدم من الرٌاضات الممتازة  العقل كذلك؟

آخر خصوصاَ فً السنٌن األخٌرة بعد أن أسست دور ووزارات اإلعالم فً الدول الحدٌثة. لقد 
كل ٌصب ما بداخله من  نخلقت مبارٌات كرة القدم مجال ٌنافس فٌه المشاهدٌن ولٌس الالعبو

ة كلها محبة وألفة, وبقدرة قادر تحولت تناقضات فً حب هذا الفرٌق وبغض ذاك, رغم أن الرٌاض
إلى مشدة بٌن المشاهدٌن وٌنتقل الصراع من الملعب إلى البٌت وتحدث المشاكل األسرٌة، وكثٌراً ما 

نسمع بذلك، ودائماً تقول الزوجة "الكرة ضرتً، نخلص من كاس العالم ندخل فً دورة أوروبا 
واالستعداد له" شًء ال ٌنتهً. لٌس هذا  دألولمبٌاوبعدها كاس أمرٌكا ثم أفرٌقٌا وأسٌا ولن أنسى ا

 فقط وإنما وصلت إلى الحروب بٌن الدول, كما حدث فً الستٌنات بٌن السلفادور و الدومنٌكان.

المراهنات من السلبٌات التً تصاحب هذه المبارٌات وتثري فٌها بٌوت على حساب انهٌار بٌوت 
دوالر أمرٌكً ال  0384رة نهائً كاس العالم رسمٌاً أخرى. لم أكن أتخٌل مطلقاً أن ٌصل ثمن تذك

 غٌر.
انقلب الهدف من رٌاضة إلى تجارة وتنشأ النوادي من أجل الكسب المادي مثل الشركات التجارٌة 

وٌعمل لها الموازنات وحسابات المكسب والخسارة، وٌدفع المشاهد الثمن من أجل المتعة وال أدري 
شاكل الٌومٌة التً تحاصره سواًء فً العمل من رئٌسه النكد أو فً أي متعة هذه! إنها هروب من الم

 % من جمهور الكرة رجال.04المنزل من زوجته التً ال نهاٌة لمطالبها، والدلٌل أن 
الحكومات وجدت أنها أسلوب أوفر وسهل لكً ٌصب المواطن جل همه بعٌداً عن السٌاسة 

 من االنضمام إلى حزب ٌساري معارض.واألحزاب، فالتحزب إلً نادي رٌاضً خٌر بكثٌر 
وظهر فً المجتمعات نجوم جدد غٌر النجوم التقلٌدٌن من ممثلٌن وممثالت وعارضات أزٌاء 

هم العبً الكرة والمدربٌن وكل ٌدلً بدلوه، كذلك أسست  سوأصبحوا حدٌث الناس والمجال
 اتحادات كرة إلى جانب اتحادات الفنانٌن والعمال والحرفٌٌن.

 .ةها خلقت الكثٌر من الوظائف وكثٌر من الناس وجدت فٌها لقمة العٌش السهلة الراغدحقاً إن
 حقاً إنها وسٌلة ممتازة للتبادل الثقافً بٌن الشعوب وهو ما نراه فً المهرجانات المصاحبة...ولكن!

س وبالمناسبة الرئٌس بوش أعجب كثٌراً بمبارٌات كاس العالم وأرسل رسالة إلى السٌد باتلر رئٌ
 االتحاد الدولً لكرة القدم ٌهنئه بنجاح الموندٌال ونصحه ببعض التعدٌالت التً تعرفوها جمٌعاً.

ولً سؤال أخٌر كم كانت خسائر برٌطانٌا فً ٌوم مباراتها األخٌرة أمام البرازٌل والمنشور 
 بالجرائد.

 وٌوماً ما سٌكون للعقل كلمة.    



 !! !!  يحررها واحـد فهـمان  !!  صفحة مه غـير عـنىان             
                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 # الجماهٌر العربٌة إعتادت أن تهاجم القادة وترٌدهم إما أن ٌكونوا :
 قادة ال ٌستطٌعون إال أن ٌكونوا :مقاتلٌن أو مناضلٌن أو مجاهدٌن لكن ال    

 أو فاضٌٌن . مفاوضٌن أو متفاوضٌن      
# إعتقلت السلطة الفلسطٌنٌة إثنٌن من قادة حركة الجهاد اإلسالمً بتهمة 

 ال حول وال قوة إال باهلل .  و ال عزاء للرجال. اإلرهاب ؟!!!
 شارون ألمرٌكا.# بعد كل زٌارة لزعٌم عربً إلى أمرٌكا, تعقبها فورا ً زٌارة 

 ٌا ترى لٌه ؟!!!!!!   
# لماذا هذا التوقٌت الذي تعلن فٌه أمرٌكا عن إعتقال األمرٌكً عبد هللا المهاجر 

القادم من     باكستان فً مطار شٌكاغو بتهمة التخطٌط لتفجٌر قنبلة إشعاعٌة فً 
لً للمتهم ماٌو الماضً. حتى اآلن اإسم األص 1أمرٌكا إذا كان اإلعتقال قد تم  فً 

 هو "هوزٌه" وقد ٌكون من أصل أسبانً.
 # لماذا كل هذه الفرحة الخلٌجٌة بهزٌمة المنتخب السعودي .. 
 األسباب كثٌرة .. لن أستطٌع ذكرها..  , وتحٌا الوحدة العربٌة.

# عاشت جماهٌر الزمالك األفراح و اللٌالً المالح و احتفلت بفوز اإلسماعٌلً 
ى ما ٌمكن أن ٌفعله الزمالك لجماهٌره.لكن فً غمرة هذه بالدوري العام,هذا أقص

الفرحة نسً الزمالكاوٌة أن ٌحزنوا لهزٌمتهم الثقٌلة من األهلً , ونسوا    أٌضا 
 أن ٌحزنوا لخسارتهم المركز الثانً العزٌز علٌهم , الذي ٌنافسون علٌه كل عام. 

ٌعلمها إال هللا, فاشترت  #  المافٌا اإلٌطالٌة أرادت أن تنهزم إٌطالٌا ألسباب ال
الحكم و حامل  الراٌة الذٌن ألغوا هدفٌن صحٌحٌن للفرٌق اإلٌطالً, و مبروك 

 لكرواتٌا.
ًّ بوجٍه جمٌل    ..    إلٌِه أمٌل    # " و تأتً إل

 بكل صباح وكل مساء     ..    وكل أصٌل      
 و ٌأتً الصباح          ..    نسٌٌم علٌل     
 رٌاح .. و تغفو الجراح وتحنو ال     
 و ٌدركها شهرزاد الصباح .........        

 !! م.طارق عبد اللطيف !!    
                                                                                        



 أخجبز اىجبىية اىَصسية
            *****************   

  
مصرٌة بعد * عاشت الجالٌة ال

مباراة األهلى والزمالك الشهٌرة 
لصالح النادى  8/3والتى انتهت 

األهلى لٌالى الف لٌلة ولٌلة حٌث 
اخذت جماهٌر االهلى المنتشٌة 
بفرحة الفوز فى الكٌد لجماهٌر 

 الزمالك المصدومة بهول الهزٌمة   
 

*تبدأ فى منتصف شهر ٌونٌو 
امتحانات الثانوٌة العامة ومجلة 

تدعو لجمٌع االبناء البشٌر 
   بالتوفٌق والنجاح ان شاء هللا .

 
تابعت جماهٌر الجالٌة المصرٌة  *

البرنامج الناجح الذى تقدمه القناة 
الفضائٌة المصرٌة الخاصة 
"درٌم" عن ملفات الثورة 

المصرٌة والذى كشفت فٌه كثٌر 
من فظائع ووٌالت الحقبة 

الناصرٌة  وكٌف كانت الجماهٌر 
غٌبوبة من غٌبوبات العربٌة فى 

االدمان ال اعاد هللا مثل هذه االٌام 
 علٌنا .

 
 بقلم / حسام جابر

 
 

 ةضياير ر اأخب  
 

*انفض مولد الدورى المصرى بفوز 
فرٌق الدراوٌش"االسماعٌلى" 

بالبطولة محققا انجازا تارٌخٌا حٌث لم 
ٌهزم فى اى مباراة وبالتالى خرج 

قطبى الكرة المصرٌة من المولد بال 
 مص.  ح
 

*بدأ مولد الكرة الحقٌقٌة"كأس العالم " 
وقد شهدت اولى المبارٌات مفاجأة من 
العٌار الثقٌل حٌث فازت السنغال التى 
تلعب ألول مرة فى كأس العالم على 

مما  3/2بطل العالم السابق "فرنسا" 
جعل للبطولة طعما خاصا ومن النتائج 

الغرٌبة فوز المانٌا على السعودبة 
 .1/2بنتٌجة 

 
*فاز نادى االتحاد القطرى ببطولة كأس 

امٌر قطر لكرة القدم فى عام 
بعد مباراة تغلب فٌها  4223/4224

 .   6/3على نادى السد بنتٌجة 
 

* فاز نادى السد القطرى ببطولة العالم 
لالندٌى لكرة الٌد التى اقٌمت فى 

 الدوحة . 

 
 

 عداد / نادر البشٌرا
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The Aztecs (1325 to 1521) 

Political control of the populous and agriculturally rich central valley of Mexico fell 

into confusion after 1100. Gradually assuming ever-greater power were the Aztecs, 

probably a northern tribe that had migrated to the valley and occupied a minor 

town on the shore of the great central lake. They were a society that valued the skills 

of warriors above all others, and this emphasis gave them an advantage against rival 

tribes in the region. By the end of the 15th century, the Aztecs controlled all of 

central Mexico as a military empire that collected tribute from rivals. 

The Aztec culture drew upon the experience of those that came before it and 

invented little that was new. They had an advanced agriculture that supported a 

very large population. They built immense buildings of grand design and flourished 

in many arts. They were adept metal workers, but had no iron. Lacking any suitable 

draft animal, they made no motive use of the wheel. 

One of the distinctive features of the Aztec culture was its penchant for sacrifice. 

Aztec myths dictated that human blood be fed to the Sun to give it the strength to 

rise each day. Human sacrifices were conducted on a grand scale; several thousand 

in a single day were not uncommon. Victims were often decapitated or flayed, and 

hearts were cut from living victims. Sacrifices were conducted at the top of tall 

pyramids to be close to the sun and blood flowed down the steps. Although the Aztec 

economy was based primarily on corn (or maize), the people believed that crops 

depended on the regular provision of sacrificial blood. 

The incessant demand for sacrificial victims meant that the Aztecs tolerated loose 

control over satellite cities because frequent revolts offered opportunities for 

capturing new victims. During times of peace, "garland wars" were arranged 

strictly as contests of courage and warrior skill, and for the purpose of capturing 

victims. They fought with wooden clubs to maim and stun, rather than kill. When 

fighting to kill, the clubs were studded with obsidian blades. 

Despite their great agriculture and arts, the Aztecs appear in retrospect to have 

been a waning society. They passed on no significant technology or ideas of religion 

or political theory. Their civilization was brought to an abrupt end by the arrival of 

the Spanish in the early 16th century. Already devastated by European disease 

passed by early traders, they fell to a small Spanish army armed with steel weapons, 

firearms, and riding a few horses. The cruelty of the Aztecs contributed to their 

downfall by making it easy for the Spanish to enlist allies among the non-Aztecs in 

Mexico 
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