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 الطفل الفلسطينى يواجه الدبابة االسرائيلية بالحجر      

----------------------------------------------- 
 ال تبالى "  قصيدة عن الطفل      "لـم يبقى إال أنت فاضرب         

الفلسطينى فى باب   "ركن األدب"                   



 دلعداة مكل    

 ضجـبٌه ٗمـيــَـبد
" 35فىذكرى حرب العبور "أكتوبر 

نتذكر تلك األٌام العظٌمة فى تارٌخ 
العرب والمنسلمٌن الحدٌث , نتذكر 

حرب رمضان المقدسة وبطولة الجنود 
فاء فى ساحةالقتال  , والقواد الشر

ونتذكر كذلك القادة العظماء الذٌن كان 
لهم الفضل الكبٌر فى هذا االنتصار بعد 

هللا سبحانه وتعالى ونتذكر كلماتهم 
القوٌة الصادقة التى كانت سببا فى 

استشهادهم ومن هؤالء القادة الملك 
فٌصل ملك السعودٌة رحمه هللا وهو 

ر أن ٌقول بعد حرب اكتوبر "أنه ٌنتظ
ٌصلى فى المسجد األقصى المبارك بعد 

تحرٌره" فما كان من قوى البطش 
والحقد الصلٌبى إال ودبرت مؤامرة بٌد 
بعض المسلمٌن العرب وتم قتل الملك 
فٌصل جزاء قولته الشهٌرة , وأٌضاً 
نتذكر الرئٌس السادات بطل العبور 
وهو ٌقول كلماته القوٌة فى مجلس 

 3893الشعب المصرى فى سبتمبر 
وهو ٌقول " أنا رئٌس مسلم لدولة 
مسلمة" فما كان من قوى البطش 

الصلٌبى إال ودبرت مؤامرة على ٌدى 
بعض المسلمٌن العرب المغرر بهم وتم 

قتل السادات فى ٌوم عٌده نكاٌة على 
قولته الشهٌرة  وحتى ال ٌكررها رئٌس 

 من بعده ابداً .
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  كالم فى الممنوع

 ثقيٌ / احَس ػعاىسِٝ       “ اىَطأح اىحيٌ   “                                                

كثٌرة هى أحالم الرجال و كثٌرة هى أطماعهم. ٌحلم الرجال كثٌرا بالمال و 
 نساء و ال تتوقف أحالمهم و أطماعهم عند حد.السلطة و الجاه و ال

و لطالما حلم الرجال بالمرأة التى ترضى جمٌع أحالمهم. و المرأة الحلم التى 
طالما داعبت خٌال كل الرجال و كانت الملهم الدائم لعقولهم الباطنة هى فى 

 الحقٌقة أربعة نساء ٌجمعهن جسد واحد.
تى تسهر على راحتهم و راحة زوجها, األولى هى ربة البٌت و أم األطفال  ال

كما تهٌىء المناخ المناسب لزوجها و أطفالها لٌتقدموا فى دراساتهم و 
 أعمالهم.

الثانٌة هى المرأة المثقفة اللبقة التى تساعد زوجها للقٌام باألعباء و 
الواجبات اإلجتماعٌة كما تكون الصورة المشرفة التى تعبر عن األسرة 

فٌها الشرٌك الحقٌقى فى الحٌاة الزوجٌة حٌث ٌستطٌع أن  كلها. كما أنه ٌجد
 ٌتبادل معها األراء بل و ٌقتنع بأرائها إن كانت نابعة حقا عن ثقافة و خبرة.

الثالثة هى األنثى, الحبٌبة و العشٌقة, معها ٌشعر الرجل برجولته و فحولته. 
 ن علٌها.معها ال ٌرٌد أن ٌرى أو ٌعرف أى إمرأة أخرى. معها ٌقتصر الكو

 الرابعة هى ما ٌحب أن ٌراه, قد تكون شقراء أو سمراء أو نحٌفة أو سمٌنة.
تبقى هنا أسئلة بال إجابة, هل الرجال طماعون أو خٌالٌون أم هل المرأة 

 الحلم هى حلم بعٌد المنال؟
             ________________________________________________________________________                
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  ابوالعزائم ماضى رئٌس التحرٌر     / سعٌد

 نائب رئٌس التحرٌر/ أحمد حسن محمد

 –البدوى  مجدى –طارق عبداللطٌف –احمد عاشور مستشارو التحرٌر :  
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 لِك ٌا سٌدتى

 
 رسالة الى زوجى العزيز 

 

  ٌا عزٌزى زوجى العزٌز
اتمنى ان تعترف بأن الزواج 
لٌس عقد احتكار من الزوج 
للزوجة ولكنه عقد مشاركة 

 بٌن الزوج والزوجة
 عزٌز أن أتمنى ٌا زوجى ال

ارى فٌك الصدٌق الذى ال 
اخجل من ان اعترف له بما 
فى داخلى وهنا فقط استطٌع 
ان اخبره بحبى له وشوقى 

 الٌه .

  لو لم ٌكن هناك ما ٌربطنا
فى الكون اال الحب الصادق 
 فتلك هى الجنة بكل ما فٌها 

 

  أخٌرا ٌا زوجى العزٌز
لوادى كل واحد  منا واجبه 

عن  تجاه اآلخر قبل ان ٌسأل
حقه سوف نعرف معنى 

 الزواج الناجح 
 

 بقلم /  بنت النٌل               

    ركن األدب

 ثقيٌ/اثِ اىجشٞط               
اىصٙ ٝطفغ اىحجَط فٚ  ئاىٚ غفو اىحجبضح

 اىسثبثخ االؼطائٞيٞخ ٍ٘اجٖخ 

 ىـٌ ٝجقـٚ ئالَّ أّذ !!!!! 
 ىـٌ ٝجقـٚ ئالَّ أَّذ فاظـطة   الرُجبىٚ

ٌُ فٚ قـس ظـب ٍٚ  ٗاىظُي َع مُو شٞئ

 ر٘اىٚ

األضُض قسأ ُثٞحذ ٗاىِؼطُض 

 ٗاىـَ٘اىٚ

 ُٙ ـٕ٘ب ٍـب ػـبَز أ  ٍُ ٗاىـُسُٗض ٕـسَّ

 غـبهِ 

 .ئظطة ٗالرُجبىٚفاظطة ٗالرُجبىٚ.

ٌُ قس صـبض فـٚ رؼبىٚ  شٖـُٞسّب اىؼظـٞ

ُط اىُصََ٘ز فـٚ ىحـظِخ ئ ّـفؼبهِ   ُٝفَـجَّ

 ٍـغ اىِطجـبهِ فبىـَـُ٘د ال ٖٝـُ٘ ئَّٟ 

ٍِخ  َ٘ ٗاىْصُطؼـ٘ف ٝأرٚ فٚ ح

 اىْعبهِ 

 ..ئظطة ٗالرُجبىٚفاظطة ٗالرُجبىٚ.

َزْع َػَْل ٍـب ُٝقبُه فٚ َصفـحِخ 

 اىـَـقبهِ 

َٚ فٚ اىـحِق  زِع اىؽٞبؼخ فٖ

 مبىـ٘ثبهِ 

ًِ ٝسػـُ٘ فـٚ  ُزػـبحُ اإلؼزؽال

 اىـيٞبىٚ

ٌُ فٚ  َٝجـغَُّ٘ٔ ؼـالٍـبً ٗاىؽـِي

ـحبهِ  َُ  اىـ

 ئظطة ٗالرُجبىٚرُجبىٚ...فاظطة ٗال
 



 
 

          ًٝ٘ اىٖيغ األمجط             قعٞـخ ىيَْبقشـخ:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٍِ اىقيت
 

 صالح اىجَؼخ فٚ األظٕط اىشطٝف
 

صيٞذ اىجَؼخ فٚ اىَؽجس األظٕط حفظٔ 

هللا ٍِ مو ؼ٘ء ٕ٘ ٗ مو اىَؽبجس ٗ 

ّؽأىٔ ؼجحبّٔ ٗ رؼبىٚ أُ ٝطز ئىْٞب 

اىَؽجس األقصٚ. فؼْسٍب ٗ صيذ اىٚ 

َؽجس ٗ جسد ػسز مجٞط ٍِ اىشجبة اى

صغٞط اىؽِ اىصِٝ ٝجيغ ؼٌْٖ رقطٝجب 

اىؼشطِٝ ػبٍب َٝالء ُٗ ٍساذو ٗ جْجبد 

اىَؽجس ٗ اثزٖجذ ىطؤٝزٌٖ ٗ ٌٕ ٍب ثِٞ 

ٍحيقِٞ ٗ ٍقصطِٝ ٗ مأٌّٖ ػبئسُٗ ٍِ 

اىؼَطح ٗ قيذ ىْفؽٚ اىحَس هلل اّٖب 

اىصح٘ح االؼالٍٞخ. ٗ اػزيٚ اىَْجط 

ىقٚ ذطجخ اىشٞد ؼٞس غْطبٗٙ ٗ ا

ٍز٘اظّخ رحسس فٖٞب ػِ ٗاقغ اىَؽيَِٞ 

ٗ ٍب اُ اّزٖٚ ٍِ اىصالح قفع ضجو ٍِ 

اىصف٘ف االٍبٍٞخ ٗٗ قف ػيٚ ٍقطثخ 

ٍِ اىَحطاة ٗ صطخ فٚ اىْبغ 

ىٞؽزيٖت ٍشبػطٌٕ ٗ ٝ٘قظٌٖ ٍِ اىغفيخ 

اىزٚ ٌٕ ػيٖٞب ٗ ؼيجٞزٌٖ حٞبه ٍب ٝسٗض 

ح٘ىْب ٍِ ثيطجخ اٍطٝنٞخ ٗ اضازح 

مَؽيَِٞ ٗ ػطة  ٍؽي٘ثخ ٍِ جبّجْب

حنٍ٘بد ٗ افطاز صٌ ٕيو ٗ مجط ٍٗب اُ 

ثسأ اىجؼط فٚ اىزجبٗة ٍؼٔ اال ٗ ضأٝذ 

اٗىئل اىشجبة اىصِٝ ٝؼج ثٌٖ اىَؽجس ٗ 

قس اّزشطٗا ؼطٝؼب ٗ ثرط٘اد ٍحؽ٘ثخ ٗ 

غ٘ق٘ا اىَْطقخ األٍبٍٞخ ٍِ اىَؽجس ٗ 

اىزٚ رٌ ئغفبء اىْ٘ض فٖٞب، ٗ ػْسئص اّطيق 

نجطاد ص٘د اىَصٝغ اىساذيٚ ػجط ٍ

اىص٘د ٍؼيْب ػِ ثسء حيقخ جسٝسح ٍِ 

حيقبد رفؽٞط اىقطآُ اىنطٌٝ ؼٞيقٖٞب 

فعٞيخ اىشٞد ؼٞس غْطبٗٙ زاػٞب اىؽبزح 

اىحع٘ض اىٚ ؼطػخ اىز٘جٔ اىٚ اىحيقخ 

ٍصمطا ئٝبٌٕ ثأُ ٍب ٍِ قً٘ جيؽ٘ا 

ٝصمطُٗ هللا اال ٗ شمطٌٕ فٚ ٍأل ذٞط ٍِ 

ٍألٌٕ ٗ حفزٌٖ اىَالئنخ ٗ غشٞزٌٖ 

 ىذ ػيٌٖٞ اىؽنْٞخ.اىطحَخ ٗ ّع

 
 

 

 قطآُ مطٌٝ
 

 ( 021قبه رؼبىٚ فٚ ؼ٘ضح اىجقطح اٟٝخ )

ِْ رَ  ىَ َٗ اَل اىََّْصبَضٙ َحزَّٚ رَزَّجَِغ "  َٗ ُُٖ٘ز  َْْل اْىَٞ ْطَظٚ َػ

ِْ ارَّجَْؼَذ  ىَئِ َٗ َ٘ اْىَُٖسٙ  ُٕ ِ َُّ َُٕسٙ هللاَّ ٌْ قُْو ئِ يَّزَُٖ ٍِ
 ِ ِْ هللاَّ ٍِ ب ىََل  ٍَ  ٌِ ِْ اْىِؼْي ٍِ ٌْ ثَْؼَس اىَِّصٛ َجبَءَك  ُٕ اَء َ٘ ْٕ أَ

اَل َِّصٍٞط" َٗ  ٍّٜ ىِ َٗ  ِْ ٍِ 

اُ مو ٍِ َٝشٚ ٗضاء ٕصٓ اٟٝخ إَٔػ ثٖب فٚ آش

اىشٞطبُ األمجط )أٍطٝنب( ٗ ْٝزظط اىرٞط ٍِ اىؽَغ 

 ٗ اىطبػخ ىٖب.

 حسٝش شطٝف
 

اىحسٝش اىربٍػ ٍِ األحبزٝش 

 اىْ٘ٗٝخ
 

 ٍُ ْ٘ ُِ َػ ِ ْث َػْجُس هللاَّ َٗ جَّبِح  ُِ اىصَّ ُس ْث ََّ َح ٍُ صََْب أَثُ٘ َجْؼفٍَط  َحسَّ

صََْب  جَّبِح َحسَّ ُِ اىصَّ ِِ َؼْؼٍس قَبَه اْث ٌَ ْث ِٕٞ ِْ ئِْثَطا ًٞؼب َػ َِ ُّٜ َج ِٖاَلىِ اْى

 ْ٘ ِِ َػ ِِ ْث ََ ْح ِِ َػْجِس اىطَّ ٌَ ْث ِٕٞ ِِ ئِْثَطا ُِ َؼْؼِس ْث ٌُ ْث ِٕٞ ٍف ئِْثَطا

ِْ َػبئَِشخَ قَبىَْذ قَبَه  ٍس َػ ََّ َح ٍُ  ِِ ٌِ ْث ِِ اْىقَبِؼ صََْب أَثِٜ َػ َحسَّ

ََٕصا  ِطَّب  ٍْ ِْ أَْحَسَس فِٜ أَ ٍَ  ٌَ َؼيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ٌ َػيَ ِ َصيَّٚ اىيَّٖ َضُؼُ٘ه هللاَّ

َ٘ َضزٌّ *   ُٖ ُْْٔ فَ ٍِ َْٞػ  ب ىَ ٍَ 

 
 

 اىسػبء ؼالح اىَإٍِ
ضثْب ال رإاذصّب ئُ ّؽْٞب أٗ أذطأّب ضثْب ٗال رحَو 

يٚ اىصِٝ ٍِ قجيْب ضثْب ٗال ػيْٞب ئصطا مَب حَيزٔ ػ

ىْب  رحَيْب ٍب ال غبقخ ىْب ثٔ ٗاػف ػْب ٗاغفط

ٗاضحَْب أّذ ٍ٘الّب فبّصطّب ػيٚ اىقً٘ 

اىنبفطِٝ.اىصِٝ قبه ىٌٖ اىْبغ ئُ اىْبغ قس جَؼ٘ا 

فبذشٌٕ٘ فعازٌٕ ئَٝبّب ٗقبى٘ا حؽجْب هللا ّٗؼٌ  ىنٌ

 اى٘مٞو

 ـــة األٌمـــــانــــواح
 بقلم / أحمد حسن



 

              قضـايا وآراء
 ثقيٌ: احَـس ػبشـ٘ض

 
 ال تكي الزجل الثاًي -1في العدد القادم: 

 ابي الفالح فالح -2  

 :الشٌـخ بن الدن
 

فً تصـوري أن هذا الشٌـخ الجلٌل كان رجالً 
تاجراً ومتدٌن، وكانت أرضـٌته خصـبة لالنقـٌاد 

اء جنون السلطة والمحرُم التفكـٌر فٌها فً ور
بالده، وما أسـرع مانقاد إلى جماعات التطـرف 
التً تتخذ من بعض الدول الغربٌة مالذاً لها من 

اللجوء  بطش الحكام فً أوطانهم، بدعوى 
السٌاسً، ثم تقوم تلك الدول بغسـل العقول 

وتغذٌة روح التطرف فً هذه الجماعات 
تكون الدمى التً تخٌف  والصرف علٌها حتى
 بها هؤالء  الحكام. 

استغلـت أمرٌكا بن الدن فً زمن الحرب الباردة 
ضـد الروس فً أفغانستان تحت شعار اإلسالم 

والشٌوعٌة، وكانت الشٌوخ تهز المنابر حً 
على الجهـاد بالنفـس والمال، وذلك لدعم هذه 
الجماعة التً ٌنظمها شٌخنا، غٌر أنه ما لبس 

ب الصدٌق إلى عدو وبقاء الحال من أن انقل
المحال، وأغار الصنٌُع على صانعه "ضربت 
روما فً عقر دارها". بل هز أركان سلطانه 

 وذلك تحت شعار الدفاع عن اإلسالم  وفلسطٌن.
أصبح بن الدن العدو األول اإلرهابً المارق 

والمطلوب رقم واحد، وبدأت حرب اإلبادة لٌس 
إنما لكل ما هو مسلم. لجماعته اإلسالمٌة فقط و

وجدت الصلٌبٌة المبرر السهل إلشعال الهجمة 
 الشرسة التً نرى لظاها فً كل أنحاء العالم.

 السؤال هل بن الدن نعمة أم نكبة على اإلسالم؟  
 .األٌام القادمة سٌكون لها الرأي 

            

 اىطئٞـػ صساً حؽـِٞ:

 
زمنٌة فً إذاعة أو هذا االسم الذي ال تمر دقٌقة 

تلٌفزٌون أو صفحة مكتوبة إال وله صورة أو خبر 
ٌتعلق بأوصافه وأعماله، كٌف تراه؟ جنون 

السلطة أعماه عن كل ما سواه، إزهاق األرواح 
أسهل ما ٌكون عنده حتى أعمامه وذوٌه فال 

 قرٌب وال صاحب.
انتزع السلطة من الرئٌـس احمد حسن البكر، ثم 

ضد إٌران  3894ألولى كانت حرب الخلٌج ا
واستمرت ثمانً سنوات، ما الدافع؟ ومن 

 الممول؟
رحل شاه إٌران كان رجل أمرٌكا األول فً  -3

المنطقة، وجاءت الثورة اإلسالمٌة وكان لها تأثٌر 
السحر على الشعوب وكثر التروٌج لها، ثم بدأ 
الحدٌث عن المد اإلسالمً وهنا ارتعد الحكام، 

 ً البداٌة،كان البد من وأدها ف
 من ٌلعب الدور؟ صدام خٌر من ٌقوم به. 

لم ٌنجح صدام ال فً سنة واثنٌن وثالث، كان  -4
التموٌل على أشده من دول المنطقة وبمباركة 
أمرٌكٌة، ولم ٌنجح صدام إال بتدخل خفً من 

 القوات المصرٌة. 
خال نفسه بطالً وتصور أنه ممكن أن ٌأخذ  -5 

ة له على صد المد الكوٌت البلد الغنً مكافأ
اإلسالمً القادم من الشرق. ولم ٌدرك مطلقاً أنه 

 كان أداة الستٌالء أمرٌكا على أرصدة البترول.
ٌُعزل ونأتً بجدٌد ٌقبل  -6 أصبح كارت محروق، 

األٌادي وتتولى أمرٌكا استخراج البترول وتتحكم 
 .      فً سعره للخروج من كبوتها االقتصادٌة

 

زجى إدارة الوجلت هي السادة القزاء عزيزي القارئ : ت

أى يزسلىا لها بآرائهن فيوا تتٌاوله هي هىاضيع أو كذلك 

أي أبىاب أخزي يوكي إضافتها، وًزجى أى ًكىى دائواً 

 عٌد حسي الظي.



 

              

 ٌقدمها واحد فهمان "  صفحة من غٌر عنوان"                     

                   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 " كالم فً الصمٌم "                                   
#  ناجً صـبري "وزٌر خارجٌة العراق" ٌقوم بجولة فً دول الخلٌج إلقناعها 

 العراق.بعدم إستخدام أراضٌها لضرب 
ٌعلق على هذا أحد الخبثاء بقوله : إذا كانت دول الخلٌج تستطٌع ذلك , فلماذا ال    

 ٌطلب منها  صبري أن تغٌر نظام الحكم فً أمرٌكا.   
# أخٌرا ً إقتنع مجلس األمن األمرٌكً , أقصد "هٌئة األمم األمرٌكٌة" بوجهة 

قت , و لٌس ٌناٌر نظر أمرٌكا فً  ضرب العراق و أصبحت القضٌة مسألة و
 ببعٌد.   

#  بشجاعة منقطعة النظٌر , إجتمع العرب جمٌعا ً و ألول مرة على رأي واحد 
هذا نصه " على العراق أن ٌفعل ما بوسعه لتجنب الضربة األمرٌكٌة , ألنه لو 

قررت أمرٌكا ضرب العراق فلٌس بوسع العرب جمٌعا ً أن ٌفعلوا شٌئاً  "   أمجاد 
  ٌا عرب أمجاد .

#  إذا كان " تونً بلٌر " صادقا ً فٌما قاله بأن على إسرائٌل أن تلتزم بقرارات 
األمم المتحدة  فلماذا لم ٌقدم مشروع قرار ٌجٌز استخدام القوة إللزام إسرائٌل 

 بتنفٌذ القرارات الدولٌة أسوة بمشروع القرار المقدم بشأن العراق.  
ً إحدى الحجرات التً لم تهدم بمقر #  فً ظل تشكٌل عرفات للحكومة الجدٌدة ف

الرئاسة و تحت حراسة الدبابات اإلسرائٌلٌة , لماذا ال ٌطلب شارون من عرفات 
 أن ٌكون نصف الحكومة الجدٌدة من اإلسرائٌلٌٌن.

#  لم ٌبقى أمامنا إال الدعاء و إنتظار الدور األوروبً فً الحد من جبروت الغول 
 األمرٌكً.  

 # حكاٌة أعجبتنً: 
*  ذهب صٌادان إلى الغابة و فجأة وقع أحدهما فاقدا ً الوعً , توقفت أنفاسه و   

جحظت عٌناه . إتصل صدٌقه بالنجدة و قال الهثا ً : لقد مات صدٌقً , ماذا أفعل 
؟ أجابه رجل النجدة : أوال ً علٌك أن تهدأ , بعد ذلك تأكد أن صدٌقك قد مات فعال ً 

قة نارٌة و بعدها جاء صوت الصدٌق على . مرت لحظات صمت , ثم صوت طل
 الهاتف : اآلن تأكد موته ماذا أفعل بعد ذلك. 

   

 م. طارق عبد اللطيف                                    
                                                                                  



 

 أذجبض اىجبىٞخ اىَصطٝخ
          *****************    

 
قام األستاذ / ابراهٌم نافع رئٌس *

تحرٌر االهرام ونقٌب الصحفٌٌن 
العرب بزٌارة عمل الى مدٌنة 

الدوحة حٌث كان محل ترحٌب 
العاملٌن بالصحافة ورجال الفكر 

    واالدب فى قطر . 
 

*مصحوبا بضجة اعالمٌة كبٌرة 
بدأ عرض فٌلم اللمبى فى سٌنمات 

 ومرحبا!!!!!!!!!!  الدوحة فأهال 
 

* استنكر كثٌر من ابناء الجالٌة 
المصرٌة فى الدوحة ما تنشره 

جرٌدة الراٌة من اكاذٌب تسئى الى 
الرئٌس المصرى السابق السادات 

وقد ارسل الكثٌر منهم برقٌات 
 استنكار الى رئٌس تحرٌر الراٌة .

 
*احتفل المصرٌٌن فى الدوحة 

بالذكرى التاسعة والعشرٌن لحرب 
اكتوبر المجٌدة فكل عام وانتم 

 بخٌر
 

 بقلم / حسام جابر
 

 ةضياير ر اأخب  
 
 
فاز فرٌق المصرى البورسعٌدى على *

 3/2فرٌق شبٌبة القبائل الجزائرى  
فى مبارةالزهاب للدور قبل النهائى 
لبطولة افرٌقٌا وسوف تكون مباراة 
 .  العودة فى االسبوع الثالث آلكتوبر! 

 
ى من بطولة ابطال خرج النادى االهل*

الدورى االفرٌقٌة وذلك بعد هزٌمته من 
فى  4/3نادى جان دارك السنغالى 

 واحدة من اسوأ مبارٌات االهلى . 
 
سوف تكون مباراة الزمالك مع *

الترجى التونسى فى القاهرة اشٌه 
بمبارٌات الكؤوس حٌث سوف ٌخرج 

الفرٌق المهزوم من البطولة ولكن 
التعادل  للزمالك فرصة اخرى وهى

   واللعب على ارضه. 
 
خرج فرٌق المحلة من بطولة ابطال * 

الكأس االفرٌقٌة بعد هزٌمته فى 
مع فرٌق  6/7مباراتٌالزهاب والعودة  

 .  كوتوكو

 
 

 
 
عداد / نادر البشٌرا
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